
Beste organisator, 
  
De federale veiligheidsraad kondigde vorige week woensdag, 3 juni, enkele versoepelingen aan in 
verband met de maatregelen rond de strijd tegen het coronavirus. De afspraken werden op vrijdag 5 
juni gepubliceerd in het Belgisch staatsblad met een ministerieel besluit. Afhankelijk van de evolutie 
van het virus, de spreiding en de impact ervan kunnen versoepelingen steeds teruggeschroefd 
worden. 
  
Wat zijn de gevolgen voor evenementen? 
  
Zeker tot 31 juli 2020 blijft het merendeel van alle evenementen en manifestaties verboden. De 
officiële tekst luidt als volgt: 
 
Worden verboden, behoudens andersluidende bepaling voorzien door dit besluit : 
1° de samenscholingen van meer dan tien personen; 
2° de uitoefening van contactsporten met effectief fysiek contact. 
In afwijking van het eerste lid en onverminderd artikel 8bis, worden toegestaan : 
  
sportieve activiteiten, met inbegrip van wedstrijden, en voorstellingen met een zittend publiek, vanaf 
1 juli 2020, met maximaal 200 toeschouwers met naleving van het protocol vastgesteld door de 
bevoegde minister in overleg met de betrokken sector 
 
Culturele voorstellingen binnen of buiten met maximaal 200 mensen en een zittend publiek zijn dus 
mogelijk. Het aanbieden van drank en voedsel mag enkel na de voorstelling of tijdens een eventuele 
pauze, met bediening aan tafel conform de afspraken die gelden in de horeca. 
  
Wat kan er tot en met 31 juli 2020 zeker niet? 
 
- activiteiten met meer dan 200 bezoekers 
- activiteiten met een rechtstaand publiek 
- fuiven, dansfeesten en festivals 
- occasionele markten en braderijen 
- activiteiten waar geen afstand kan worden gehouden of waar mensen elkaar veelvuldig kruisen 
- activiteiten met muziek die aanzet tot meezingen, luider praten of roepen 
  
Vanaf 1 augustus 2020 zouden dorpsfeesten en kermissen weer mogelijk worden onder een aantal 
nog te bepalen voorwaarden. 
  
Wat met uw evenementenaanvraag? 
  
Als gevolg van de door de hogere overheid opgelegde voorwaarden zijn wij als stad Antwerpen 
genoodzaakt om deze te volgen. Derhalve vervalt uw evenemententoelating indien deze niet voldoet 
aan de hierboven beschreven criteria. Indien u nog geen toelating ontving, dan zal deze ook niet 
verzonden worden. 
  
U kan uw evenement afgelasten door in uw dossier in het evenementenloket agev in het tabblad 
formulier op de knop ‘afgelasten’ te drukken.  
 
De stad volgt de opgelegde maatregelen vanuit de federale veiligheidsraad constant op. De laatste 
stand van zaken en alle beschikbare info wordt steeds gepubliceerd op 
www.antwerpen.be/evenementen en op https://www.info-coronavirus.be/nl/faq/#faq .  
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