Vooruitblik op nieuwe versoepelingen

We geven je hier een vooruitblik op voornaamste versoepelingen op de voornaamste wijzigingen
die in de sportprotocollen zullen doorgevoerd worden vanaf 27 juni. Deze vermelde wijzigingen
zijn onder voorbehoud van eventuele bijsturingen ten gevolge van de publicatie van het federale
ministeriële besluit.

 We kunnen opnieuw onder normale omstandigheden sporten. Er gelden geen limieten meer
op het aantal sporters en er kan contact gemaakt worden, voor zover dit noodzakelijk is door
de aard van de sport. Dit geldt zowel voor sporten in georganiseerd als in niet-georganiseerd
verband;
 Enkel voor de deelnemers aan sportkampen geldt nog een limiet, vanaf 25 juni is dit
maximum 100 deelnemers, vanaf 30 juli is dit maximum 200 deelnemers
 De densiteitsregels (30m²/10m²) ter reductie van de capaciteit van sportinfrastructuur zijn
niet langer verplicht. Ze kunnen wel een nuttige beheersmaatregel zijn, indien de indoor
infrastructuur over beperkte ventilatiemogelijkheden beschikt.
 Overnachtingen zijn toegelaten bij sportkampen
 Cafésporten (biljart, snooker, darts, tafelvoetbal, …) in horeca-inrichtingen zijn opnieuw
toegelaten (mits gebruik van mondmasker)
 Kleedkamers en douches mogen opnieuw open. We adviseren hier wel nog om optimale
ventilatie te voorzien of wanneer dit niet mogelijk is de capaciteit te beperken. Hou bij de
heropening rekening met de nodige procedures ter preventie van legionella;
 Horeca-activiteiten bij sporttrainingen en -wedstrijden kunnen indien gewenst volgens het
take-away principe worden georganiseerd.
 Voorinschrijven bij sportactiviteiten wordt nog sterk aanbevolen, maar is niet langer
verplicht. Zo worden daginschrijvingen bij wandel- en toertochten opnieuw mogelijk.
 De limieten voor publiek bij sportwedstrijden worden verruimd:
 Minderjarige deelnemers (en g-sporters en hulpbehoevenden) aan sportactiviteiten
kunnen steeds vergezeld worden door één of meerdere leden van hun huishouden,
ongeacht de aard van de activiteit. Voor deze toeschouwers hoeft geen CERM of
CIRM opgemaakt te worden.
 Zonder Covid Safe Ticket
 Binnen tot 2.000 personen (of 100% van de CIRM-capaciteit indien dit lager
is dan 2.000), zittend, met mondmasker en op een veilige afstand
 Buiten tot 2.500 personen, met mondmasker en op een veilige afstand. Het
mondmasker mag tijdelijk af wanneer men op een vaste zitplaats zit (bv.
voetbalstadion).
 Testevenementen – steeds met Covid Safe Ticket (vaccin / test / herstelcertificaat)

 Binnen tot 4.000 personen
 Buiten tot 5.000 personen
 Zittend en/of staand, mondmasker en sociale afstand niet verplicht
 Kinderen tot 12 jaar zijn net zoals voor de toepassing van het Digital Covid
Certificate, ook voor het Covid Safe Ticket vrijgesteld van testen.
 Organisatoren zijn NIET verplicht de testmogelijkheid aan de ingang
van het evenement aan te bieden.
 CERM, en indien indoor ook CIRM, blijven verplicht. Federaal wordt nog bekeken
of men een drempel zal invoeren waardoor deze procedures niet verplicht zijn voor
kleine evenementen met minder toeschouwers dan de drempel. Van dit zo zou zijn,
nemen we dit over in onze protocollen.

