
GELDENDE CORONAMAATREGELEN AMATEURTHEATER
Onderstaande regels zijn van toepassing vanaf 4 december 2021  
op het grondgebied van het Vlaams en Brussels Hoofdstedelijk Gewest          

ALGEMENE MAATREGELEN    
• Was regelmatig je handen

• Houd 1,5m afstand van anderen

• Draag een mondmasker waar het 
verplicht is

• Doe je activiteiten het liefst buiten

• Verlucht binnenruimtes

• Beperk je nauwe contacten

• Houd rekening met risicogroepen

ACTIVITEITEN ZONDER PUBLIEK  (repetities, workshops, kampen, uitstappen, …)

Buiten t.e.m. 18 jaar vanaf 18 jaar

ACTIVITEITEN* 
MET MAXIMUM 100 
DEELNEMERS

- Geen beperkingen -  Geen beperkingen

ACTIVITEITEN* 
VANAF 101 
DEELNEMERS

- Mondmasker verplicht vanaf 6 jaar
- Covid Safe Ticket verplicht vanaf 12 jaar

- Mondmasker verplicht
- Covid Safe Ticket verplicht 

WORKSHOPS, 
VORMINGEN EN 
OPLEIDINGEN

- Tot 100 deelnemers: geen beperkingen
- Vanaf 101 deelnemers: mondmasker en Covid 

Safe Ticket verplicht vanaf 12 jaar

- Tot 100 deelnemers: geen beperkingen
- Vanaf 101 deelnemers: mondmasker en  

Covid Safe Ticket verplicht

Binnen t.e.m. 18 jaar vanaf 18 jaar

ACTIVITEITEN* - Niet toegelaten - Niet toegelaten

WORKSHOPS, 
VORMINGEN EN 
OPLEIDINGEN

-  Mondmasker verplicht vanaf 6 jaar, tenzij de 
aard van de activiteit het niet toelaat

- Vanaf 51 deelnemers: Covid Safe Ticket  
verplicht vanaf 12 jaar

-  Mondmasker verplicht, tenzij de aard van de activiteit het 
niet toelaat

- Vanaf 51 deelnemers: Covid Safe Ticket  
verplicht

* geldt ook voor bestuursvergaderingen, algemene vergadering, ...

Uitzonderingen:
- Een repetitie kan binnen worden georganiseerd indien dit bij iemand thuis gebeurt.
- Als organisator kun je ervoor kiezen om een open repetitie te organiseren. Daarbij geef je geïnteresseerden de mogelijkheid om een repetitie 

bij te wonen en ontvang je deze mensen volgens de geldende coronamaatregelen voor evenementen. Wees je ervan bewust dat voor dit 
soort open repetities auteursrechten verschuldigd zijn.  

Het is sterk aangeraden om alle fysieke repetities uit te stellen tot na 19 december 2021 en in tussentijd zoveel als mogelijk gebruik te maken 
van veiligere alternatieven (zoals online repeteren).

Bronnen: 
• www.info-coronavirus.be
• Koninklijk Besluit van 4/12/2021
• Basisprotocol Cultuur van 6/12/2021

 Check ook de regels in jouw 
provincie en je stad/gemeente. 
Deze besturen kunnen 
strengere regels opleggen.

 Bij een groep waarin meerdere 
leeftijdscategorieën zijn 
vertegenwoordigd, gelden 
de richtlijnen van de oudste 
groep.

 Heb aandacht voor de 
risicogroepen in je vereniging.
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GELDENDE CORONAMAATREGELEN AMATEURTHEATER
Onderstaande regels zijn van toepassing vanaf 4 december 2021  
op het grondgebied van het Vlaams en Brussels Hoofdstedelijk Gewest          

ALGEMENE MAATREGELEN    
• Was regelmatig je handen

• Houd 1,5m afstand van anderen

• Draag een mondmasker waar het 
verplicht is

• Doe je activiteiten het liefst buiten

• Verlucht binnenruimtes

• Beperk je nauwe contacten

• Houd rekening met risicogroepen

ACTIVITEITEN MET PUBLIEK  (voorstellingen, toonmomenten, evenementen, …)

Spelers t.e.m. 18 jaar vanaf 18 jaar

OP SCENE - Geen beperkingen - Geen beperkingen

NAAST DE SCENE
- Mondmasker verplicht vanaf 6 jaar
- Vanaf 51 toeschouwers: Covid Safe Ticket  

verplicht vanaf 12 jaar

- Mondmasker verplicht
- Vanaf 51 toeschouwers: Covid Safe Ticket verplicht

Publiek
en medewerkers

Binnen Buiten

KLEINE 
EVENEMENTEN

- Max. 50 toeschouwers
- Mondmaskers verplicht vanaf 6 jaar
- Enkel zittend publiek is toegelaten
- Covid Safe Ticket niet verplicht. Vrije keuze van 

organisatie

- Max. 100 toeschouwers
- Mondmaskers verplicht vanaf 6 jaar
- Social distancing verplicht, tenzij het Covid Safe Ticket 

wordt gebruikt
- Covid Safe Ticket niet verplicht. Vrije keuze van organisatie

GROTE 
EVENEMENTEN

- Van 51 tot 200 personen
- Evenementen met meer dan 200 personen zijn 

binnen verboden
- Mondmasker verplicht vanaf 6 jaar
- Enkel zittend publiek is toegelaten
- Covid Safe Ticket verplicht
- Toelating lokale overheid verplicht

- Van 101 tot 75.000 personen
- Mondmasker verplicht vanaf 6 jaar
- Covid Safe Ticket verplicht
- Toelating lokale overheid verplicht

HORECA- 
GELEGENHEDEN 
(BAR EN FOYER)

- Sluitingsuur om 23u
- Mondmasker verplicht voor medewerkers
- Mondmasker mag door bezoekers enkel afgezet 

worden aan tafel
-Maximum 6 personen aan 1 tafel (tenzij van zelfde 

gezin)
- Covid Safe Ticket verplicht

- Sluitingsuur om 23u
- Mondmasker verplicht voor medewerkers
- Mondmasker mag door bezoekers enkel afgezet worden 

aan tafel
-Maximum 6 personen aan 1 tafel (tenzij van zelfde gezin)
- Covid Safe Ticket verplicht


