
 

 

 

Afspraken evenementen vanaf 1 september 2020  

Naar aanleiding van de publicatie van het ministerieel besluit van 22 augustus 2020, kunnen 

er evenementen worden aangevraagd. Er gelden echter beperkingen waaraan organisatoren 

zich moeten houden om covid-proof een evenement te organiseren. Daarnaast legt de stad 

net zoals voor de coronacrisis zelf enkele maatregelen op om de overlast van evenementen 

te beperken en een evenwicht te houden tussen een bruisende en een leefbare stad. Gelieve 

hier steeds rekening mee te houden in uw aanvraag. 

 Elk evenement moet voor het aangevraagd wordt door de organisator gescand worden 

via https://www.covideventriskmodel.be/. Het resultaat wordt als bijlage in de aanvraag 

opgeladen door de organisator. 

 Evenementen mogen enkel doorgaan met een zittend publiek met een maximum van 400 

bezoekers in openlucht en 200 bezoekers in binnenlocaties. 

 Iedereen ouder dan 12 jaar moet steeds een mondmasker bij zich hebben. Het dragen 

van een mondmasker is verplicht in publiek toegankelijke gebouwen (bv. bibliotheken, 

musea, stadslocaties, bioscopen, …), op het openbaar vervoer, in winkels en op plekken waar 

je geen afstand van 1,5 meter kan houden met elkaar.  Tijdens de consumptie van eten en 

drinken is uiteraard ook een mondmasker niet verplicht. 

 Bij catering kan er enkel bediening aan tafel door mensen met mondmaskers zoals in de 

reguliere horeca of met een ober per tafel/bubbel, die bestellingen opneemt en zegt 

wanneer en waar de bestelling  kan afgehaald worden, zonder dat mensen elkaar hierbij 

kruisen. 

 Er moet steeds 1,5 meter afstand gehouden worden tussen de bezoekers, behalve als 

deze in dezelfde bubbel zitten. 

 Het geluidsniveau voor achtergrondmuziek wordt steeds beperkt tot 80 dB(A) zoals in de 

reguliere horeca. 

 De einduren van evenementen zijn 22.00 uur met uitdoving tot 23.00 uur van maandag 

tot en met donderdag en op zondag. Van 23.00 uur met uitdoving tot 23.59 uur op vrijdag, 

zaterdag en de dag voor een feestdag. 

 Infostanden, animaties en statische promotieacties in de winkelstraten, commercieel of 

non-profit, worden niet toegestaan. Indien de opportuniteitstoets positief is, kan flyering en 

sampling zonder stand wel. 

 Evenemententerrassen worden niet toegestaan. Concreet gaat het over optredens 

(versterkt of niet-versterkt) of het plaatsen van extra opstellingen op een terras zoals een tv-

scherm, een BBQ of een extra tapinstallatie. 

https://www.covideventriskmodel.be/

