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1. Inleiding 
 

Dit protocol geeft de richtlijnen weer voor de organisatie van sportevenementen en 

sportwedstrijden. Dit protocol is een aanvulling bij het basisprotocol sport en corona.  Controleer 

steeds voor updates van dit basisprotocol sport en corona om op de hoogte te blijven van de 

toegelaten sportactiviteiten, de toegestane groepsgroottes tijdens het sporten in georganiseerd 

en niet-georganiseerd verband, welke sportinfrastructuur opengesteld mag worden, etc. 

Het onderscheid tussen een sportwedstrijd en een sportevenement is niet altijd makkelijk te 

maken. In het licht van de huidige regelgeving gaan we uit van volgende aanname. Een 

competitiewedstrijd is een competitieve sportactiviteit in georganiseerd verband waarbij 

deelnemers strijden voor de overwinning. Hierbij is niet noodzakelijk publiek aanwezig. Een 

sportevenement houdt in dat er op de sportactiviteit een mix is van (een groot aantal) 

competitieve en/of recreatieve deelnemers en een groot aantal toeschouwers. Bovendien heeft 

een evenement meestal een eenmalig of jaarlijks karakter. Dit protocol is van toepassing op beide 

organisatievormen en biedt richtlijnen en adviezen om sportwedstrijden  (hoofdstuk 3) en 

sportevenementen (hoofdstuk 2) op een veilige en verantwoorde manier te laten plaatsvinden. 

Alle bepalingen over toeschouwers in dit protocol zijn onder voorbehoud van toelating door een 

federaal mb. Dit protocol biedt richtlijnen en adviezen om deze activiteiten op een verantwoorde 

manier te organiseren. 

We erkennen de diversiteit binnen de verschillende sportevenementen en -wedstrijden en hun 

bijhorende maatschappelijke rol. Eén globale benadering en aanpak voor alle sportevenementen 

en -wedstrijden is niet realistisch. Dit  volgt ook de 10 geboden, zoals opgenomen in het 

basisprotocol sport en corona en biedt zo een basis die een covid-veilige organisatie garandeert.  

De organisatoren kunnen met deze richtlijnen verder aan de slag en werken ze uit in praktische 

draaiboeken, rekening houdend met de sportspecifieke en lokale eigenschappen. 

 

Een lokale overheid kan steeds strengere limieten opleggen in functie van de epidemiologische 

situatie op het eigen grondgebied. 

 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.sport.vlaanderen/media/16547/basisprotocol-sport.pdf
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2. Algemeen protocol sportevenementen 
 

(Sport-)Evenementen en de bijhorende organisaties zijn in essentie zeer flexibele gebeurtenissen 
waarbij veiligheid in het algemeen steeds een primordiale rol speelt. In het kader van Covid-19 
komen er op dit niveau nieuwe uitdagingen op onze sector en activiteiten af. 
 
Vanuit de Karel De Grote Hogeschool werd in opdracht van Toerisme Vlaanderen en in 
samenwerking met de evenementensector het Covid Event Risk Model (CERM) ontwikkeld. Deze 
tool dient om de risico’s in het kader van Covid-19 bij de organisatie van een evenement op 
voorhand  af te toetsen. Dit instrument en hoe een organisator hier moet mee omgaan wordt 
verder in deze nota, onder hoofdstuk 4, uitgebreid toegelicht. Bij de uitwerking van dit protocol 
houden we maximaal rekening met de verschillende parameters die opgenomen zijn in het CERM 
en trachten we telkens bijhorende adviezen en richtlijnen mee te geven voor een veilige 
organisatie. 
 
Het CERM zal ook de tool zijn die een gemeentelijke overheid zal gebruiken bij het al dan niet 
verlenen van een toelating voor organisatoren van evenementen met meer deelnemers of 
toeschouwers boven de limiet voor de CERM-aanvraag (zie tabel achteraan dit document). In 
dergelijk geval moet een organisator immers toelating vragen bij deze overheid. 
 
Wanneer een sportevenement wordt georganiseerd voor meer deelnemers dan bepaald door de 
limiet voor de CERM-aanvraag of op de openbare weg, is de voorafgaande toelating van de 
bevoegde gemeentelijke overheid vereist. Alvorens de aanvraag in te dienen moet de organisator 
de online toepassing Covid Event Risk Model (CERM) (www.covideventriskmodel.be) invullen. Hij 
moet het volledige verkregen CERM-certificaat toevoegen aan het aanvraagdossier voor de 
bevoegde gemeentelijke overheid. 
 
Wat betreft het publiek geldt een maximum aantal toeschouwers zoals bepaald door de limieten 
voor ‘publiek indoor’ en ‘publiek outdoor’ (zie tabel achteraan dit document). 

 
Het maximum aantal toeschouwers bij een sportevenement dat plaatsvindt op een parcours 
wordt in de aankomst- en vertrekzone telkens bepaald door de limieten voor ‘publiek indoor’ of 
‘publiek outdoor’. 
 
Langs de rest van het parcours op de openbare weg zijn samenscholingen beperkt tot het aantal 
personen zoals bepaald door de limiet voor samenscholingen in niet-georganiseerd verband (zie 
tabel achteraan dit document). Bij dergelijke samenscholingen moet de veiligheidsafstand 
bewaard worden, tenzij dit met de toegelaten nauwe contacten is. Wanneer er georganiseerde 
initiatieven plaatsvinden langs het parcours, zoals afgebakende publiekszones of VIP tenten, vallen 
deze per site apart onder de evenementenregeling. 
 
Om zo adequaat mogelijk te (re)ageren op de huidige uitdagingen dient een organisator een 
toegewijd CoronaSafe-Team samen te stellen. Dit kan ook een CoronaSafe-verantwoordelijke zijn 
bij kleinere evenementen met minder dan 200 betrokkenen (deelnemers + toeschouwers). Dit team 
wordt belast met de samenstelling van een evenement-specifiek draaiboek met te nemen 
maatregelen, controle over de uitvoering, bewaking van de naleving ervan en correctie bij 
tekorten binnen de diverse evenementen en hun verloop. Dit team of de CSV neemt ook de rol op 
van covid-coördinator zoals bepaald in de 10 geboden uit het basisprotocol sport en corona. 
 
Dit basisprotocol dient om dit CoronaSafe-team (of verantwoordelijke) duidelijke handvaten te 
geven bij de opmaak van een evenement-specifiek draaiboek. 
 
 

http://www.covideventriskmodel.be/


 

 
Protocol voor sportevenementen en sportwedstrijden – 30 juli 2021 

5 

 

 

Bij het uitwerken van concrete maatregelen die ingevoerd worden bij de organisatie van 

evenementen om de veiligheid in tijden van het coronavirus zo goed mogelijk te garanderen, moet 

men steeds de principes van het basisprotocol sport en corona nastreven. Social distancing waar 

mogelijk, faciliteiten om handen te wassen en voorzien van handgel ter ontsmetting, net zoals het 

ter beschikking stellen van mondmaskers zijn de meest evidente principes. Verder groeperen we 

de maatregelen op 6 niveaus: 
 

• Gezond sporten: adviezen rond gezond en veilig sporten in coronatijden 
• Communicatie: Informatieverspreiding m.b.t. omgang met Corona 

 
• Mens: Maatregelen met weerslag op deelnemers, medewerkers, leveranciers en andere 

stakeholders 
 

• Infrastructuur: Specifieke voorzieningen en ingrepen op en rond de evenementsite ter 
facilitering van de voorgestelde maatregelen  

• Omgeving: Specificaties & richtlijnen m.b.t. capaciteiten en flows op en rond het 
evenement  

• Product: Specificaties en amendementen m.b.t. de diverse categorieën van evenementen 
& sporten 

 
In het basisprotocol trachten we ook richtlijnen en adviezen mee te geven om te kunnen inspelen 
op de parameters die opgenomen zijn in het CERM. Deze parameters zijn gebundeld in de volgende 
vier clusters: 

• Plaats/locatie: waar vindt het evenement plaats en wat zijn de specificaties van de 
evenementlocatie; 

• Plan: hoe gaat men organisatorisch om met de aanwezigen op het evenement (toegang, 
hygiëne, …); 

• Mensen: wie zijn de toeschouwers en deelnemers en hoe is de veiligheidscommunicatie 
georganiseerd; 

• Programma: wat staat er op het programma van het evenement, hoe gedragen de 
toeschouwers en deelnemers zich, is er drank- of voedingsdistributie en hoe is die 
georganiseerd, … ? 

 
Vanuit dit protocol adviseren we organisatoren van sportevenementen om minstens volgende 
concrete maatregelen te nemen en verder uit te werken op maat van het eigen evenement. 
 

2.1. Gezond Sporten 
• Organisatoren van (recreatieve) sportevenementen moeten er zich in deze tijden van 

bewust zijn dat intensief en langdurig sporten de immuniteit gedurende ongeveer 14 dagen 
kan verzwakken. Zolang er geen vaccin of medicijn is, blijft het aanbevolen om matig te 
sporten, zowel qua duur als qua intensiteit. 

• Als organisator moet je hierover sensibiliserend optreden naar je deelnemers toe. Hierbij 
kan je eventueel volgende richtlijnen opnemen in de boodschap naar deelnemers: 

o Wijs je deelnemers ook nadrukkelijk op het belang van een goede conditionele 
voorbereiding in de aanloop naar het evenement.  

o Niet-geoefende kandidaat-deelnemers moeten minstens 8 weken de tijd nemen om 
zich rustig, op een verantwoorde wijze te kunnen voorbereiden. Biedt als 
organisator verschillende voorbereidingsprogramma’s/trainingsschema’s aan op 
maat van verschillende doelgroepen. 

o Moedig de deelnemers tijdens een recreatief evenement aan om op geen enkel 
moment buiten hun comfortzone te gaan, ongeacht hun conditioneel niveau. Zorg 
ervoor dat de inrichting van de evenementsite uitnodigt tot het nemen van 
rustmomenten voor zij die buiten adem dreigen te raken.  

• Vermijd grote samenscholingen en werk waar mogelijk met flows van deelnemers in aparte 
tijdslots. 

• Wijs de recreatieve deelnemers erop dat het in deze tijden niet de bedoeling is om 
toptijden/topprestaties neer te zetten. 
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• Deze boodschap wordt ook ondersteund door een brede groep sportorganisaties, 
sportartsen en sportwetenschappers die het #blijfsporten initiatief opzetten.   

 

2.2. Communicatie 
 

• Naast directe communicatie omtrent maatregelen in functie van het coronavirus Covid 19, 
dient er evenzeer aandacht besteed te worden aan de boodschap inzake gezond sporten, 
zoals weergegeven onder het eerste niveau van dit protocol. 

• Verwijs in uw communicatie naar de deelnemers duidelijk naar tips inzake gezond sporten, 
zoals weergegeven in het eerste thema en op www.gezondsporten.be en 
www.sportkeuring.be.  

• Neem deze boodschappen inzake gezond sporten mee naar je deelnemers (bij inschrijving, 
tijdens de voorbereiding, …) via de kanalen die je als organisator ter beschikking hebt 
(mailings, website, social media, …). 

• Per evenement wordt er een CoronaGids (draaiboek) opgemaakt dat de genomen en 
gecommuniceerde maatregelen bundelt en toelicht ter verspreiding naar betrokkenen 
(deelnemers, partners, medewerkers,..). Binnen deze coronagids worden er op de 6 niveaus 
maatregelen genomen, rekening houdende met de sport- en wedstrijdspecifieke 
eigenschappen.  

• Communiceer de geldende gedragsregels aan je deelnemers en toeschouwers. Wijs hen op 
hun verantwoordelijkheid.  

• Wanneer men werkt met concrete inschrijvingen per wedstrijd kan een verplichte 
instemming gevraagd worden met de geldende gedragscodes. 

• Op de wedstrijdsite worden geldende gedragscodes gecommuniceerd en gefaciliteerd door 
duidelijk opgestelde infographics en sensibiliseringsboodschappen (vb. vloerstickers). 

• Voor sportevenementen gericht op actieve participatie: Neem op voorhand via gerichte 
communicatie (bv. via website of bevestigingsmail na inschrijving) contact op met je 
actieve deelnemers om hen te wijzen op de noodzaak van een goede voorbereiding, zodat 
men op een sportmedisch verantwoorde manier aan het evenement kan deelnemen. Een 
goede persoonlijke voorbereiding is hierbij immers cruciaal.  

• Er gelden geen limieten voor de grootte van een groep tijdens een sportactiviteit.. In 
theorie is er dus geen limiet voor het aantal deelnemers, maar stel als organisator een 
maximumaantal deelnemers voorop in het draaiboek van uw evenement. Zorg er daarbij 
voor dat alle veiligheidsvoorschriften uit dit protocol kunnen nageleefd worden.  

• Communiceer het vooropgestelde maximum aantal deelnemers duidelijk naar jouw 
gemeentebestuur of voeg dit toe in je vergunningsaanvraag indien van toepassing. 

• Communiceer deze maximumcapaciteit duidelijk naar de deelnemers in de communicatie 
over de inschrijvingsmogelijkheden. Informeer de deelnemers hierbij ook over de 
gehanteerde flows en voorziene tijdslots (zie verder onder 2.4). 
Stop de inschrijvingen onmiddellijk van zodra dit maximum aantal is bereikt   

2.3. Mens  
• Op een evenement kan je meestal drie types van aanwezigen terugvinden (deelnemers, 

publiek en professionals). 
• Het begrip publiek omvat niet de sporters (deelnemers) en de professionals (omkadering 

van deelnemers (prof. Categorie 1) en organisatiemedewerkers van het evenement (prof. 
Categorie 2)).  

• Professionals (zowel cat. 1 als cat. 2) trachten de afstandsregels (1,5m) maximaal te 
respecteren. Zie dienen te allen tijde een mondmasker te dragen. 

• De regels voor de sociale afstand moeten worden gerespecteerd bij het publiek, behalve 
voor mensen die behoren tot de toegelaten nauwe contacten (zie tabel achteraan dit 
document) of van hetzelfde huishouden. 

• Het publiek moet verplicht een mondmasker dragen, zowel bij indoor- als 
outdoorevenementen. 

https://sporza.be/nl/categorie/blijf-sporten/
http://www.gezondsporten.be/
http://www.sportkeuring.be/
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• Publiek, deelnemers en professionals (cat. 1 en cat. 2 apart te bekijken) worden tijdens het 
evenement maximaal van elkaar gescheiden in eigen zones en via aparte flows. De 
organisator maakt een spreidingsplan op en voorziet in een duidelijk afgebakende 
wedstrijdzone, publiekszone en technische zone. 

• Publiek, deelnemers en professionals (cat. 1 en cat. 2 apart te bekijken) worden duidelijk 
van elkaar onderscheiden (bv. door bandjes met een aparte kleur). 

• Indien een deelnemer of een professional zich na het evenement (of zijn/haar taak tijdens 
het evenement) in de publiekszone wil begeven moet hij/zij zich als publiek gedragen (bv. 
ticket kopen) en zich aan de regels voor het publiek houden. Zij worden daarbij ook 
meegeteld in de maximumaantallen voor publiek. 

• Indien er geen publiekscapaciteit meer over is, vertrekt men als deelnemer of professional 
na de eigen wedstrijd naar huis. 

• Medewerkers ontvangen een basiskit met ontsmettingsdoekjes, handgel en een 
mondmasker. 

• Registratie wordt zeer sterk aanbevolen voor het publiek, de deelnemers en de 
professionals. Dit is ook een meerwaarde in functie van een gunstig CERM-advies. Een 
uitzondering hierop geldt voor deelnemers aan een reguliere competitiewedstrijd, 
aangezien zij geregistreerd worden via het wedstrijdblad. 

  
• Een toegewijd controleteam staat in voor de sensibilisering tijdens een evenement en 

controle op naleving van het gedragscharter waaronder social distancing en crowd 
control. Bij niet-naleving wordt er ingegrepen en bijgestuurd.  

• Risicodoelgroepen worden afgeraden om deel te nemen aan of aanwezig te zijn op een 
evenement.  

• Doelgroepen die zich in de laatste periode ziek voelden, worden gevraagd thuis te blijven 
en niet te participeren. Symptomen voor selectie zijn o.a.. Koorts, droge hoest, keelpijn, 
hoofdpijn, vermoeidheid, kortademigheid en een grieperig gevoel.  

• Deelnemers worden aangemoedigd om zichzelf vooraf te controleren door middel van 
testing (zelftest), dit is zeker relevant als het gaat om een evenement met grote groepen 

deelnemers. 

• Bij profsporters en topsporters is een vooraf goedgekeurde testprocedure geen vereiste 

meer, tenzij  
o het gaat om internationale sportwedstrijden (dus geen profsport op nationaal 

niveau) en ze gebruik maken van de uitzonderingen voor quarantaine na reizen. 

• Internationale prof-/topsportwedstrijden moeten voldoen aan het protocol van de eigen 

internationale sportfederatie. 

• Raadpleeg voor het toelaten van internationaal publiek en deelnemers de richtlijnen van 

de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken. Raadpleeg ook de reisregels die gelden 
bij aankomst in België. 

• Verplichte aanwezigheid van EHBO-team met kennis van zaken betreffende procedures bij 

COVID19-verdachte deelnemer. Bij wedstrijden met minder dan 50 deelnemers kan dit ook 
1 EHBO-verantwoordelijke zijn die op de site aanwezig is. 

  

2.4. Infrastructuur 
 

• Op een sportevenement zijn mondmaskers verplicht voor publiek en professionals. Deze 
moeten dan ook worden aangeboden (al dan niet betalend) aan personen die dit niet 
bijhebben. Verder worden faciliteiten om handen te wassen vergroot en is handgel op 
diverse strategische plaatsen beschikbaar. Sanitaire punten worden op regelmatige basis 
gereinigd of gedesinfecteerd door mobiele teams. 

• Outdoor kan een mondmasker afgezet worden op het ogenblik dat een toeschouwer 
neerzit op zijn vaste plaats in een tribune. 

• Organisatoren treden sensibiliserend en controlerend op naar toeschouwers met 
betrekking tot het dragen van een mondmasker.  

https://diplomatie.belgium.be/nl
https://www.info-coronavirus.be/nl/reizen/
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• Potentiële contactpunten worden afgeschermd met plexiglas, die op regelmatige basis 
worden gereinigd en gedesinfecteerd. 
 

• Kleedkamers en douches zijn toegankelijk..  
o Zet hierbij wel maximaal in op ventilatie en verluchting van de kleedkamers en de 

douches. Gebruik hierbij het implementatieplan ventilatie als richtlijn. Als je over 

beperkte ventilatiemogelijkheden beschik, hanteer je best alternatieve 

beheersmaatregelen ter compensatie. Dit kan bijvoorbeeld door capaciteit te 

beperken aan de hand van densiteitsregels.Bij gebrek aan ventilatiemogelijkheden 

kan je eventueel volgende beheersmaatregelen hanteren om de capaciteit te 

beperken:  
▪ De sporter komt in sportoutfit naar de sportactiviteit (behalve voor 

zwembaden) 
▪ Bepaal de aangepaste capaciteit van de kleedkamer op basis van de social 

distance regels. Sporters moeten steeds 1,5 meter afstand houden in de 
kleedkamers. Beperk de capaciteit van de kleedkamers door het aantal 
lopende meter zitbanken/zitplaatsen te delen door 2.  

▪ Communiceer per kleedkamer de aangepaste capaciteit op de deur 
(binnen- en buitenkant) of bij de ingang.  

▪ Aanduidingen op de zitbanken of de grond kunnen sporters ook een idee 
geven waar ze best gaan zitten/staan. 

▪ Zorg voor een reinigingsschema dat voorziet in frequente reinigingen van 
de kleedkamers en douches met water en zeep of ontsmettingsmiddelen.  

▪ Communiceer duidelijk over dit reinigingsschema naar gebruikers. 
▪ Draag zoveel mogelijk een mondmasker (vanaf 13 jaar).  

 
• Gemeenschappelijk sportmateriaal (ballen,  doelen,…)  wordt steeds na elke opwarming, 

oefenpartij of wedstrijd gereinigd of ontsmet. Persoonlijke benodigdheden (Bidons, 
handdoeken,…) worden gemarkeerd en strikt persoonlijk gehouden. 
 

• Cashvrij betalen wordt sterk aanbevolen & inschrijvingen ter plaatse zijn mogelijk, maar 
dit wordt wel afgeraden. Het administratieve luik rond inschrijvingen gebeurt indien 
mogelijk best vooraf (online, telefonisch, per mail, …). Bij aanmelding ter plaatse is een 
contactloze check-in aanbevolen. Ook betalingen gebeuren bij voorkeur vooraf. Indien niet 
mogelijk bij bijvoorbeeld kleinschalige evenementen voorziet men ter plaatse bij voorkeur 
een cash- en contactloze betaaloptie (bv. Payconiq).  

• Outdoorfaciliteiten worden gemaximaliseerd en spreiding in ruimte en dichtheid wordt 
optimaal gefaciliteerd door actieve crowd control. 

• Zorg er steeds voor dat de groepen van deelnemers, toeschouwers en professionals 
maximaal van elkaar gescheiden zijn. Zorg ervoor dat de nodige maatregelen hiervoor zijn 
opgenomen in je spreidingsplan en zie er extra op toe via crowd control.   

• Vergroot sportzones en eventuele start- en aankomstzones zo veel mogelijk om meer 
spreiding te creëren.  

• Baseer je voor spreiding van toeschouwers op de richtlijnen inzake densiteit en 
afstandsregels zoals bepaald in het CERM (en indien van toepassing ook CIRM).  

• Vermijd samenscholingen en werk waar mogelijk met aparte flows van deelnemers en 
toeschouwers.  

• Aanvullend op vorige richtlijn, zijn volgende bepalingen ook sterk aanbevolen voor 
organisatoren van evenementen met een groot aantal deelnemers (sporters): 

o Deel de deelnemers op in groepen, die een eigen tijdslot krijgen toegewezen om 
te starten aan het evenement. Er kan gewerkt worden in golven of de ingedeelde 
groepen kunnen druppelsgewijs vertrekken binnen het vooraf bepaalde tijdsslot. 
Hoeveel golven er per tijdsslot kunnen vertrekken, hangt af van de aard van de 
sport. Dit moet opgenomen worden in het draaiboek van het evenement en wordt 
afgestemd tussen de organisator en het lokaal bestuur. 
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o Bij evenementen in parcoursvorm moet de organisator ervoor zorgen dat in de 
startzone de onderlinge veiligheidsafstand (minimum 1,5m) tussen deze groepen 
onderling steeds kan gewaarborgd worden. Zorg hierbij ook voor zo veel mogelijk 
ruimte tussen de sporters binnen deze groep. 

o Zorg voor veilige intervallen tussen het vertrek van de groepen, beperk het risico 
op bottlenecks voor, tijdens en na het evenement tot een minimum en vermijd zo 
veel mogelijk het risico op vermenging van de groepen. 

o Organisatoren van een evenement in parcoursvorm duiden zoveel mogelijk de 
flows onderweg aan door indicaties van zones voor snelle en trage sporters. Bij 
nauwe passages kan waar nodig een inhaalverbod ingesteld worden.  

 
• Supporterszones/tribunes (mits toegelaten in federaal mb) worden gefaciliteerd met 

respect voor de geldende maatregelen en binnen de beschikbare & realistische 
mogelijkheden. 
 

o Zorg voor de regelmatige schoonmaak van de key-elementen binnen de 
wedstrijdorganisatie waaronder vb. sanitair, onthaal, gebruikte sportmaterialen 
etc. 

o Toeschouwers zijn beperkt volgens de limieten voor ‘publiek indoor’ en ‘publiek 
outdoor’. 

o Deze maximumaantallen kunnen bijgesteld worden door nieuwe beslissingen van 
de veiligheidsraad. Deze beslissing primeren op hier vermelde maximumaantallen. 

o Uitbaters van permanente indoor infrastructuren moeten via de CIRM-procedure 
over een CIRM-attest beschikken om een zittend publiek te ontvangen voor een 
evenement of wedstrijd, met inachtneming van het geldende protocol. Dergelijke 
aanvraag dient te worden gericht tot de bevoegde burgemeester. Meer informatie 
over deze procedure vind je hier terug: https://www.covideventriskmodel.be/ . 

o Er kan gewerkt worden met compartimenten in functie van crowd management. 
o Men moet steeds Covid-veilige services (per compartiment) kunnen aanbieden aan 

de aanwezige toeschouwers (sanitair, horeca, …).  
o Voor sportevenementen die op een parcours worden georganiseerd gelden de 

hoger vermelde aantallen per afgebakende evenementensite. Zo kunnen de start-, 
aankomst- en eventuele Publiek-/VIP-zones telkens als een apart evenement 
beschouwd worden.  

o Langs het parcours op de openbare weg, moeten samenscholingen van 
toeschouwers beperkt blijven tot maximaal de limiet voor niet-georganiseerd 
verband (zie tabel achteraan dit document). Zij moeten onderling de regels voor 
social distancing toepassen, behalve met mensen uit de toegelaten nauwe 
contacten. 

o Zorg steeds voor een uitgewerkt spreidingsplan van de beschikbare plaatsen voor 
het publiek volgens de geldende afstandsregels en densiteitsregels (zoals bepaald 
via het CERM of CIRM) 

o Ongeacht eventuele nieuwe maximum aantallen, zal de toepassing van het 
spreidingsplan voor de toeschouwers steeds de toets van het CERM moeten 
doorstaan. 

o Indien er een staand publiek aanwezig is moeten de genomen maatregelen om de 
afstands- en densiteitsregels te waarborgen in detail worden opgenomen in het 
spreidingsplan voor de toeschouwers. Dit kan bijvoorbeeld door staanplaatsen 
duidelijk te markeren met spots op de grond, met voldoende afstand tussenin, 
waar eventuele toeschouwers verplicht op moeten plaatsnemen. 

o Vanuit virologisch oogpunt verhoogt luidkeels roepen of zingen het 
verspreidingsrisico van het Covid-19 virus. Treed als organisator sensibiliserend op 
en ontmoedig zangkoren door toeschouwers. Ga op zoek naar innovatieve 
alternatieven om het aanmoedigen door toeschouwers invulling te geven. 

o Indien je als organisator zelf instaat voor de inrichting van de 
supporterszones/tribunes moet je ook de richtlijnen opvolgen die zijn opgenomen 

https://www.covideventriskmodel.be/
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in het protocol voor beheerders van sportinfrastructuur (voor wat betreft de 
bepalingen over supporters onder 1.2 en 2.4 van dit protocol).  

  

2.5. Omgeving 
 

• Social distance wordt waar mogelijk maximaal gefaciliteerd. Dit wordt onder meer 
ondersteund door waar mogelijk duidelijke routings aan te duiden binnen het evenement. 
Eénrichtingsflows worden geoptimaliseerd en drukke punten worden hertekend met het 
oog op het bewaren van de aanbevolen afstand (1,5m), net zoals parkings verruimd worden 
om mensen veilig te laten uitstappen.  

 
• Stewards of een beveiligingsdienst worden ingezet met oog op crowd control: bewaking 

van capaciteiten binnen bepaalde zones en bijhorende flows / routings. 
 

• Cateringfaciliteiten & VIP volgen maatregelen voor horeca. 
 

• Horeca-activiteiten bij sporttrainingen en -wedstrijden kunnen indien gewenst volgens het 

take away principe worden georganiseerd. 

 
• Bij bevoorradingen worden enkel gesloten verpakkingen meegegeven door medewerkers 

in beschermingsoutfit en volgens vooraf bepaalde en gefaciliteerde flows. Dit geldt zowel 
voor food als drinks. 
  

2.6. Product 
 

• Raadpleeg steeds het basisprotocol sport en corona om inzicht te verkrijgen in de 
toegelaten sportactiviteiten (indoor/outdoor, met/zonder contact, leeftijden, …).  

• Elk type evenement heeft verder zijn specifieke aandachtspunten en vereiste 
amendementen die opgenomen worden in de CoronaGids van dit specifieke evenement.   

• In functie van geldende en lopende maatregelen, kunnen de verschillende producten 

worden bijgestuurd in functie van de meest recente coronamaatregelen. Internationale 
deelnemers kunnen in een eerste fase geweerd worden, internationaal publiek kan 

geweigerd worden, of indien nodig publiek in het algemeen. 
 

• Niet-sportieve ceremonies en contactpunten worden zo veel mogelijk geweerd, 
waaronder oa. handtekeningsessies etc. 

• Podiumceremonies zijn mogelijk mits naleven van volgende veiligheidsvoorschriften 
o Vermijd samenscholingen voor het podium 
o Organiseer deze indien mogelijk outdoor 
o Laat de ceremonie zo kort mogelijk op de wedstrijd zelf aansluiten 
o Plaats de podiumdelen voldoende (1,5m) uit elkaar 
o Leg medailles/bekers/bloemen op een veilige manier vooraf klaar voor de 

sporters (draag handschoenen) 
o Atleten dragen een mondmasker tijdens de hele podiumceremonie 
o Atleten hangen zelf hun medaille rond hun nek en nemen beker/bloemen mee  
o Hou de ceremonies kort 
o VIPs en hostessen mogen geen deel uitmaken van de ceremonie. Slechts 1 

persoon is naast de atleten toegelaten op het podium. Deze persoon leidt de 
ceremonie in goede banen. Hij/zij bewaart zo veel mogelijk de veilige afstand 
van 1,5 meter en draagt verplicht een mondmasker.  

• Indien er aanvullend op het sportevenement een extra-sportieve activiteit wordt 
aangeboden, moet de organisator voor dit gedeelte van het evenement het protocol 
(sectorgids) voor professionele kunsten volgen. Je vindt dit protocol de terug op deze 
website: https://sectorgidscultuur.be/. Indien deze extra-sportieve activiteit zich beperkt 
tot een horeca gelegenheid, dan zijn enkel de richtlijnen voor de horecasector van 
toepassing: https://heropstarthoreca.be  

  

http://www.sport.vlaanderen/corona
https://sectorgidscultuur.be/
https://heropstarthoreca.be/
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3. Algemeen protocol sportwedstrijden 
 

Sportwedstrijden zijn in essentie zeer flexibele gebeurtenissen waarbij veiligheid in het algemeen 
steeds een primordiale rol speelt. Wanneer hierbij grote aantallen deelnemers of publiek bij 
betrokken zijn wordt dit ook een complexere organisatie. In het kader van Covid-19 komen er op 
dit niveau nieuwe uitdagingen op onze sector en activiteiten af. 
 
Vanuit de Karel De Grote Hogeschool werd in opdracht van Toerisme Vlaanderen en in 
samenwerking met de eventsector het Covid Event Risk Model (CERM) ontwikkeld. Deze tool dient 
om de risico’s in het kader van Covid-19 bij de organisatie van een wedstrijd op voorhand  af te 
toetsen. Dit instrument en hoe een organisator hier moet mee omgaan wordt verder in deze nota, 
onder hoofdstuk 4, uitgebreid toegelicht. Bij de uitwerking van dit protocol houden we maximaal 
rekening met de verschillende parameters die opgenomen zijn in het CERM en trachten we telkens 
bijhorende adviezen en richtlijnen mee te geven voor een veilige organisatie.  
 
Het CERM zal ook de tool zijn die een gemeentelijke overheid zal gebruiken bij het al dan niet 
verlenen van een toelating voor organisatoren van wedstrijden met meer deelnemers of 
toeschouwers boven de limiet voor de CERM-aanvraag (zie tabel achteraan dit document). In 
dergelijk geval moet een organisator immers toelating vragen bij deze overheid. 
 
Wanneer een sportwedstijd wordt georganiseerd voor meer deelnemers dan bepaald door de 
limiet voor de CERM-aanvraag of op de openbare weg, is de voorafgaande toelating van de 
bevoegde gemeentelijke overheid vereist. Alvorens de aanvraag in te dienen moet de organisator 
de online toepassing Covid Event Risk Model (CERM) (www.covideventriskmodel.be) invullen. Hij 
moet het volledige verkregen CERM-certificaat toevoegen aan het aanvraagdossier voor de 
bevoegde gemeentelijke overheid. 
 
Wat betreft het publiek geldt een maximum aantal toeschouwers zoals bepaald door de limieten 
voor ‘publiek indoor’ en ‘publiek outdoor’ (zie tabel achteraan dit document). 

 
Het maximum aantal toeschouwers bij een sportwedstrijd die plaatsvindt op een parcours wordt 
in de aankomst- en vertrekzone telkens bepaald door de limieten voor ‘publiek indoor’ of ‘publiek 
outdoor’. 
 
Langs de rest van het parcours op de openbare weg zijn samenscholingen beperkt tot het aantal 
personen zoals bepaald door de limiet voor familie- of vriendenbijeenkomst (zie tabel achteraan 
dit document). Bij dergelijke samenscholingen moet de veiligheidsafstand bewaard worden, tenzij 
dit met de toegelaten nauwe contacten is. Wanneer er georganiseerde initiatieven plaatsvinden 
langs het parcours, zoals afgebakende publiekszones of VIP tenten, vallen deze per site apart 
onder de evenementenregeling. 
 
Om zo adequaat mogelijk te (re)ageren dient een organisator een toegewijd CoronaSafe-Team 
samen te stellen. Bij kleinere wedstrijdorganisaties (minder dan 200 toeschouwers) volstaat het 
om een CoronaSafe-verantwoordelijke aan te stellen. Dit team wordt belast met de samenstelling 
van een wedstrijd-specifiek draaiboek met te nemen maatregelen, controle over de uitvoering, 
bewaking van de naleving ervan en correctie bij tekorten binnen de diverse wedstrijden en hun 
verloop. Bij klassieke competitiewedstrijden met een repetitief karakter volstaat het indien er een 
standaard draaiboek, aangepast aan de lokale context, ter beschikking is van een club. Dit team 
of de CSV neemt ook de rol op van covid-coördinator zoals bepaald in de 10 geboden uit het 
basisprotocol sport en corona. 
 
 
Het basisprotocol dient om dit CoronaSafe-team of de verantwoordelijke duidelijke handvaten te 
geven bij de opmaak van een wedstrijd-specifiek draaiboek. 

http://www.covideventriskmodel.be/
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Bij het uitwerken van concrete maatregelen die ingevoerd worden bij de organisatie van 

wedstrijden om de veiligheid in tijden van het coronavirus zo goed mogelijk te garanderen, moet 

men steeds de basisprincipes van het basisprotocol sport en corona nastreven. Social distancing 

waar mogelijk, faciliteiten om handen te wassen en voorzien van handgel ter ontsmetting, net 

zoals het ter beschikking stellen van mondmaskers zijn de meest evidente principes. Verder 

groeperen we de maatregelen op 6 niveaus: 
 

• Gezond sporten: adviezen en richtlijnen rond gezond en veilig sporten in coronatijden 
• Communicatie: Informatieverspreiding m.b.t. omgang met Corona 

 
• Mens: Maatregelen met weerslag op deelnemers, medewerkers, leveranciers en andere 

stakeholders 
 

• Infrastructuur: Specifieke voorzieningen en ingrepen op en rond de wedstrijdsite ter 
facilitering van de voorgestelde maatregelen  

• Omgeving: Specificaties & richtlijnen m.b.t. capaciteiten en flows op en rond de 
wedstrijd  

• Product: Specificaties en amendementen m.b.t. de diverse categorieën van wedstrijden & 
sporten 

 
In het basisprotocol trachten we ook richtlijnen en adviezen mee te geven om te kunnen inspelen 
op de parameters die opgenomen zijn in het CERM. Deze parameters zijn gebundeld in de volgende 
vier clusters: 

• Plaats/locatie: waar vindt de wedstrijd plaats en wat zijn de specificaties van de 
wedstrijdlocatie; 

• Plan: hoe gaat men organisatorisch om met de aanwezigen op de wedstrijd (toegang, 
hygiëne, …); 

• Mensen: wie zijn de toeschouwers en deelnemers en hoe is de veiligheidscommunicatie 
georganiseerd; 

• Programma: wat staat er op het programma van de wedstrijd(en), hoe gedragen de 
toeschouwers en deelnemers zich, is er drank- of voedingsdistributie en hoe is die 
georganiseerd, … ? 

 

Vanuit dit basisprotocol adviseren we organisatoren van sportwedstrijden om minstens 
volgende concrete maatregelen te nemen en verder uit te werken op maat van de eigen 
wedstrijd(en). 
 

3.1. Gezond Sporten 
• Organisatoren van (recreatieve) sportwedstrijden moeten er zich in deze tijden van bewust 

zijn dat intensief en langdurig sporten de immuniteit gedurende ongeveer 14 dagen kan 
verzwakken. Zolang er geen vaccin of medicijn is, blijft het aanbevolen om matig te 
sporten, zowel qua duur als qua intensiteit. 

• Als organisator moet je hierover sensibiliserend optreden naar je deelnemers toe. Hierbij 
kan je eventueel volgende richtlijnen opnemen in de boodschap naar deelnemers: 

o Wijs je deelnemers ook nadrukkelijk op het belang van een goede conditionele 
voorbereiding in de aanloop naar de wedstrijd/competitie.  

o Moedig de deelnemers tijdens de recreatieve wedstrijd(en) aan om zo weinig 
mogelijk buiten hun comfortzone te gaan, ongeacht hun conditioneel niveau. Zorg 
ervoor dat de inrichting van de site of de organisatie van de wedstrijd uitnodigt 
tot het nemen van rustmomenten.  

o Wijs de deelnemers bij individuele recreatieve wedstrijden erop dat het in deze 
tijden niet de bedoeling is om toptijden/topprestaties neer te zetten. 

• Deze boodschap wordt ook ondersteund door een brede groep sportorganisaties, 
sportartsen en sportwetenschappers die het #blijfsporten initiatief opzetten.   

 

https://sporza.be/nl/categorie/blijf-sporten/
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3.2. Communicatie 
 

• Naast directe communicatie omtrent maatregelen in functie van het coronavirus Covid-19, 
dient er evenzeer aandacht besteed te worden aan de boodschap inzake gezond sporten, 
zoals weergegeven onder het eerste niveau van dit protocol. 

• Verwijs in uw communicatie naar de deelnemers duidelijk naar tips inzake gezond sporten, 
zoals weergegeven in het eerste thema en op www.gezondsporten.be en 
www.sportkeuring.be.  

• Neem deze boodschappen inzake gezond sporten mee naar je deelnemers (bij inschrijving, 
tijdens de voorbereiding, …) via de kanalen die je als organisator ter beschikking hebt 
(mailings, website, social media, …). 

• Per wedstrijdorganisatie wordt er een CoronaGids (draaiboek) opgemaakt dat de genomen 
en gecommuniceerde maatregelen bundelt en toelicht ter verspreiding naar betrokkenen 
(deelnemers, partners, medewerkers,..). Binnen deze coronagids worden er op de 6 niveaus 
maatregelen genomen, rekening houdende met de sport- en wedstrijdspecifieke 
eigenschappen.  

• Bij klassieke competitiewedstrijden met een lokaal, repetitief karakter volstaat het indien 
er een standaard draaiboek, aangepast aan de lokale context, ter beschikking is van een 
club. 

• Communiceer de geldende gedragsregels aan je deelnemers en toeschouwers. Wijs hen op 
hun verantwoordelijkheid.  

• Wanneer men werkt met concrete inschrijvingen per wedstrijd kan een verplichte 
instemming gevraagd worden met de geldende gedragscodes. 

• Op de wedstrijdsite worden geldende gedragscodes gecommuniceerd en gefaciliteerd door 
duidelijk opgestelde infographics en sensibiliseringsboodschappen (vb. vloerstickers). 

• Neem op voorhand via gerichte communicatie (bv. via website of bevestigingsmail na 
inschrijving) contact op met (de teamverantwoordelijken van) je actieve deelnemers om 
hen te wijzen op de noodzaak van een goede voorbereiding, zodat men op een 
sportmedisch verantwoorde manier aan de wedstrijd kan deelnemen. Een goede 
persoonlijke voorbereiding is hierbij immers cruciaal.  

• Er gelden geen limieten voor de grootte van een groep tijdens een sportactiviteit.. In 
theorie is er dus geen limiet voor het aantal deelnemers, maar stel als organisator een 
maximumaantal deelnemers voorop in het draaiboek van uw wedstrijd. Zorg er daarbij 
voor dat alle veiligheidsvoorschriften uit dit protocol kunnen nageleefd worden.  

• Communiceer het vooropgestelde maximum aantal deelnemers duidelijk naar jouw 
gemeentebestuur of voeg dit toe in je vergunningsaanvraag indien van toepassing. 

• Communiceer deze maximumcapaciteit duidelijk naar de deelnemers in de communicatie 
over de inschrijvingsmogelijkheden. Informeer de deelnemers hierbij ook over de 
gehanteerde flows en voorziene tijdslots (zie verder onder 3.4). 

• Stop de inschrijvingen onmiddellijk van zodra dit maximum aantal is bereikt   
  

3.3. Mens  
• Op een sportwedstrijd kan je meestal drie types van aanwezigen terugvinden (deelnemers, 

publiek en professionals). 
o Het begrip publiek omvat niet de sporters (deelnemers) en de professionals 

(omkadering van deelnemers (prof. Categorie 1) en organisatiemedewerkers van de 
wedstrijd (prof. Categorie 2)).  

• Professionals (zowel cat. 1 als cat. 2) trachten de afstandsregels (1,5m) maximaal te 
respecteren. Zie dienen te allen tijde een mondmasker te dragen. 

• De regels voor de sociale afstand moeten worden gerespecteerd bij het publiek, behalve 
voor mensen die behoren tot de toegelaten nauwe contacten (zie tabel achteraan dit 
document) of van hetzelfde huishouden. 

http://www.gezondsporten.be/
http://www.sportkeuring.be/


 

 
Protocol voor sportevenementen en sportwedstrijden – 30 juli 2021 

14 

 

 

• Het publiek moet verplicht een mondmasker dragen, zowel bij indoor- als 
outdoorwedstrijden. 

• Publiek, deelnemers en professionals (cat. 1 en cat. 2 apart te bekijken)  worden tijdens de 
wedstrijd maximaal van elkaar gescheiden in eigen zones en via aparte flows. De 
organisator maakt een spreidingsplan op en voorziet in een duidelijk afgebakende 
wedstrijdzone, publiekszone en technische zone. 

• Publiek, deelnemers en professionals (cat. 1 en cat. 2 apart te bekijken) worden duidelijk 
van elkaar onderscheiden (bv. door bandjes met een aparte kleur). 

• Indien een deelnemer of een professional zich na de eigen wedstrijd (of zijn/haar taak 
tijdens de wedstrijd) in de publiekszone wil begeven om een (volgende) wedstrijd te 
bekijken moet hij zich als publiek gedragen (bv. ticket kopen) en zich aan de regels voor 
het publiek houden. Zij worden daarbij ook meegeteld in de maximumaantallen voor 
publiek. 

• Indien er geen publiekscapaciteit meer over is, vertrekt men als deelnemer of professional 
na de eigen wedstrijd naar huis. 

• Medewerkers ontvangen een basiskit met ontsmettingsdoekjes, handgel en een 
mondmasker. 

• Registratie is wordt zeer sterk aanbevolen voor het publiek, de deelnemers en de 
professionals. Dit is ook een meerwaarde in functie van een gunstig CERM-advies. Een 
uitzondering hierop geldt voor deelnemers aan een reguliere competitiewedstrijd, 
aangezien zij geregistreerd worden via het wedstrijdblad.   

• Een toegewijd controleteam (kan ook 1 persoon zijn bij wedstrijden met een beperkt aantal 
deelnemers en toeschouwers) staat in voor de sensibilisering omtrent en controle op 
naleving van het gedragscharter waaronder social distancing en crowd control. Bij niet-
naleving wordt er ingegrepen en bijgestuurd.  

• Risicodoelgroepen worden afgeraden om deel te nemen aan een wedstrijd.  
• Doelgroepen die zich in de laatste periode ziek voelden, worden gevraagd thuis te blijven 

en niet te participeren. Symptomen voor selectie zijn o.a.. Koorts, droge hoest, keelpijn, 
hoofdpijn, vermoeidheid, kortademigheid en een grieperig gevoel.  

• Deelnemers worden aangemoedigd om zichzelf vooraf te controleren door middel van 

testing (zelftest), dit is zeker relevant als het gaat om een evenement met grote groepen 
deelnemers. 

• Bij profsporters en topsporters is een vooraf goedgekeurde testprocedure geen vereiste 
meer, tenzij  

o het gaat om internationale sportwedstrijden (dus geen profsport op nationaal 

niveau) en uitzonderingen nodig zijn voor quarantaine na reizen. 

• Internationale prof-/topsportwedstrijden moeten voldoen aan het protocol van de eigen 
internationale sportfederatie. 

• Raadpleeg voor het toelaten van internationaal publiek en deelnemers de richtlijnen van 

de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken. Raadpleeg ook de reisregels die gelden 
bij aankomst in België. 

 
• Verplichte aanwezigheid van EHBO-team met kennis van zaken betreffende procedures bij 

COVID19-verdachte deelnemer. Bij wedstrijden met minder dan 50 deelnemers kan dit ook 
1 EHBO-verantwoordelijke zijn die op de site aanwezig is. 

  

3.4. Infrastructuur 
 

• Op een wedstrijd zijn mondmaskers verplicht voor publiek en professionals. Deze moeten 
dan ook worden aangeboden (al dan niet betalend) aan personen die dit niet bijhebben.  
Verder worden faciliteiten om handen te wassen vergroot en is handgel op diverse 
strategische plaatsen beschikbaar. Sanitaire punten worden op regelmatige basis 
gereinigd of gedesinfecteerd door mobiele teams. 

• Organisatoren treden sensibiliserend en controlerend op naar toeschouwers met 
betrekking tot het dragen van een mondmasker.  

https://diplomatie.belgium.be/nl
https://www.info-coronavirus.be/nl/reizen/
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• Potentiële contactpunten worden afgeschermd met plexiglas, die op regelmatige basis 
worden gereinigd en gedesinfecteerd. 
 

• Kleedkamers en douches zijn toegankelijk..  
o Zet hierbij wel maximaal in op ventilatie en verluchting van de kleedkamers en de 

douches. Gebruik hierbij het implementatieplan ventilatie als richtlijn. Als je over 

beperkte ventilatiemogelijkheden beschik, hanteer je best alternatieve 

beheersmaatregelen ter compensatie. Dit kan bijvoorbeeld door capaciteit te 

beperken aan de hand van densiteitsregels. Bij gebrek aan ventilatiemogelijkheden 

kan je eventueel volgende beheersmaatregelen hanteren om de capaciteit te 

beperken:  
o   

▪ De sporter komt in sportoutfit naar de sportactiviteit (behalve voor 
zwembaden) 

▪ Bepaal de aangepaste capaciteit van de kleedkamer op basis van de social 
distance regels. Sporters moeten steeds 1,5 meter afstand houden in de 
kleedkamers. Beperk de capaciteit van de kleedkamers door het aantal 
lopende meter zitbanken/zitplaatsen te delen door 2.   

▪ Communiceer per kleedkamer de aangepaste capaciteit op de deur 
(binnen- en buitenkant) of bij de ingang.  

▪ Aanduidingen op de zitbanken of de grond kunnen sporters ook een idee 
geven waar ze best gaan zitten/staan. 

▪ Zorg voor een reinigingsschema dat voorziet in frequente reinigingen van 
de kleedkamers en douches met water en zeep of ontsmettingsmiddelen.  

▪ Communiceer duidelijk over dit reinigingsschema naar gebruikers. 
▪ Draag zoveel mogelijk een mondmasker (vanaf 13 jaar).  

 
• Gemeenschappelijk sportmateriaal (ballen,  doelen,…)  wordt steeds na elke opwarming, 

oefenpartij of wedstrijd gereinigd of ontsmet. Persoonlijke benodigdheden (Bidons, 
handdoeken,…) worden gemarkeerd en strikt persoonlijk gehouden. 
 

• Cashvrij betalen wordt sterk aanbevolen & inschrijvingen ter plaatse zijn mogelijk, maar 
dit wordt wel afgeraden. Het administratieve luik rond inschrijvingen gebeurt indien 
mogelijk best vooraf (online, telefonisch, per mail, …). Bij aanmelding ter plaatse is een 
contactloze check-in aanbevolen. Ook betalingen gebeuren bij voorkeur vooraf. Indien niet 
mogelijk bij bijvoorbeeld kleinschalige evenementen voorziet men ter plaatse bij voorkeur 
een cash- en contactloze betaaloptie (bv. Payconiq).  

• Outdoorfaciliteiten worden gemaximaliseerd en spreiding in ruimte en dichtheid wordt 
optimaal gefaciliteerd door actieve crowd control.  

• Zorg er steeds voor dat de groepen van deelnemers, toeschouwers en professionals 
maximaal van elkaar gescheiden zijn. Zorg ervoor dat de nodige maatregelen hiervoor zijn 
opgenomen in je spreidingsplan en zie er extra op toe via crowd control.  

• Vergroot sportzones en eventuele start- en aankomstzones zo veel mogelijk om meer 
spreiding te creëren. 

• Baseer je voor spreiding van toeschouwers op de densiteitsregels volgens het CERM (en 
indien van toepassing ook CIRM).  

• Vermijd grote samenscholingen en werk waar mogelijk met aparte flows van deelnemers 
en toeschouwers.  

• Aanvullend op vorige richtlijn, zijn volgende bepalingen ook sterk aanbevolen voor 
organisatoren van evenementen met een groot aantal deelnemers (sporters): 

o Deel de deelnemers op in groepen die een eigen tijdslot krijgen toegewezen om te 
starten aan het evenement. Er kan gewerkt worden in golven of de ingedeelde 
groepen kunnen druppelsgewijs vertrekken binnen het vooraf bepaalde tijdsslot. 
Hoeveel golven er per tijdsslot kunnen vertrekken, hangt af van de aard van de 



 

 
Protocol voor sportevenementen en sportwedstrijden – 30 juli 2021 

16 

 

 

sport. Dit moet opgenomen worden in het draaiboek van de wedstrijd en wordt 
afgestemd tussen de organisator en het lokaal bestuur. 

o Bij wedstrijden in parcoursvorm moet de organisator ervoor zorgen dat in de 
startzone de onderlinge veiligheidsafstand (minimum 1,5m) tussen deze groepen 
onderling steeds kan gewaarborgd worden. Zorg hierbij ook voor zo veel mogelijk 
ruimte tussen de sporters binnen deze groep. 

o Zorg voor veilige intervallen tussen het vertrek van de groepen, beperk het risico 
op bottlenecks voor, tijdens en na de wedstrijd tot een minimum en vermijd zo 
veel mogelijk het risico op vermenging van de groepen. 

o Organisatoren van een wedstrijd in parcoursvorm duiden zoveel mogelijk de flows 
onderweg aan door indicaties van zones voor snelle en trage sporters. Bij nauwe 
passages kan waar nodig een inhaalverbod ingesteld worden.  

•  Supporterszones/tribunes worden gefaciliteerd met respect voor de geldende 
maatregelen binnen de beschikbare & realistische mogelijkheden. 
 

o Zorg voor de regelmatige schoonmaak van de sleutelelementen binnen de 
wedstrijdorganisatie waaronder vb. sanitair, onthaal, gebruikte sportmaterialen 
etc. 

o Toeschouwers zijn beperkt volgens de limieten voor ‘publiek indoor’ en ‘publiek 
outdoor’. 

o Deze maximumaantallen kunnen bijgesteld worden door nieuwe beslissingen van 
de veiligheidsraad. Deze beslissing primeren op hier vermelde maximumaantallen. 

o Uitbaters van permanente indoor infrastructuren moeten via de CIRM-procedure 
over een CIRM-attest beschikken om een zittend publiek te ontvangen voor een 
evenement of wedstrijd, met inachtneming van het geldende protocol. Dergelijke 
aanvraag dient te worden gericht tot de bevoegde burgemeester. Meer informatie 
over deze procedure vind je hier terug: https://www.covideventriskmodel.be/ . 

o Er kan gewerkt worden met compartimenten in functie van crowd management. 
o Men moet steeds Covid-veilige services kunnen aanbieden aan de aanwezige 

toeschouwers (sanitair, horeca, …). 
o Voor sportwedstrijden die op een parcours worden georganiseerd gelden de hoger 

vermelde aantallen per afgebakende evenementensite. Zo kunnen de start-, 
aankomst- en eventuele VIP-zones telkens als een apart evenement beschouwd 
worden.  

o Langs het parcours op de openbare weg, moeten samenscholingen van 
toeschouwers beperkt blijven tot maximaal de limiet niet-georganiseerd verband 
(zie tabel achteraan dit document). Zij moeten onderling de regels voor social 
distancing toepassen, behalve met mensen uit de toegelaten nauwe contacten. 

o Zorg steeds voor een uitgewerkt spreidingsplan van de beschikbare plaatsen voor 
het publiek volgens de geldende afstandsregels en densiteitsregels (zoals bepaald 
via het CERM of CIRM). 

o Ongeacht eventuele nieuwe maximum aantallen, zal de toepassing van het 
spreidingsplan voor de toeschouwers steeds de toets van het CERM moeten 
doorstaan. 

o Indien er een staand publiek aanwezig is, moeten de genomen maatregelen om de 
afstands- en densiteitsregels te waarborgen in detail worden opgenomen in het 
spreidingsplan voor de toeschouwers. Dit kan door staanplaatsen duidelijk te 
markeren met spots op de grond, met voldoende afstand onderling, waar 
eventuele toeschouwers verplicht op moeten plaatsnemen. 

o Vanuit virologisch oogpunt verhoogt luidkeels roepen of zingen het 
verspreidingsrisico van het Covid-19 virus. Treed als organisator sensibiliserend op 
en ontmoedig zangkoren door toeschouwers. Ga op zoek naar innovatieve 
alternatieven om het aanmoedigen door toeschouwers invulling te geven. 

o Indien je als organisator zelf instaat voor de inrichting van de 
supporterszones/tribunes moet je ook de richtlijnen opvolgen die zijn opgenomen 

https://www.covideventriskmodel.be/
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in het protocol voor beheerders van sportinfrastructuur (voor wat betreft de 
bepalingen over supporters onder 1.2 en 2.4 van dat protocol). 

  

3.5. Omgeving 
 

• Social distance wordt waar mogelijk maximaal gefaciliteerd. Dit wordt onder meer 
ondersteund door waar mogelijk duidelijke routings aan te duiden binnen de 
wedstrijdsite. Eénrichtingflows worden geoptimaliseerd en drukke punten worden 
hertekend met het oog op het bewaren van de aanbevolen afstand (1,5m), net zoals 
parkings verruimd worden om mensen veilig te laten uitstappen. 

 
• Stewards of een beveiligingsdienst worden ingezet met oog op crowd control: bewaking 

van capaciteiten binnen bepaalde zones en bijhorende flows / routings. 
 

• Cateringfaciliteiten & VIP volgen maatregelen voor horeca. 
 

• Horeca-activiteiten bij sporttrainingen en -wedstrijden kunnen indien gewenst volgens het 

take away principe worden georganiseerd. 

 
• Bij bevoorradingen worden enkel gesloten verpakkingen meegegeven door medewerkers 

in beschermingsoutfit en volgens vooraf bepaalde en gefaciliteerde flows. Dit geldt zowel 
voor food als drinks. 

  

3.6. Product 
 

• Raadpleeg steeds het generiek protocol sport en corona om inzicht te verkrijgen in de 
toegelaten sportactiviteiten (indoor/outdoor, met/zonder contact, leeftijden, …).  

• Elk type wedstrijd heeft verder zijn specifieke aandachtspunten en vereiste 
amendementen die opgenomen worden in de CoronaGids (draaiboek) van dit specifieke 
wedstrijdtype.   

• In functie van geldende en lopende maatregelen, kunnen de verschillende producten 
worden bijgestuurd in functie van de meest recente coronamaatregelen. Internationale 
deelnemers kunnen in een eerste fase geweerd worden, internationaal publiek kan 

geweigerd worden, of indien nodig publiek in het algemeen. 
 

• Niet-sportieve ceremonies en contactpunten worden zo veel mogelijk geweerd, 
waaronder o.a. handtekeningsessies etc. 

• Podiumceremonies zijn mogelijk mits naleven van volgende veiligheidsvoorschriften 
o Vermijd samenscholingen voor het podium 
o Organiseer deze indien mogelijk outdoor 
o Laat de ceremonie zo kort mogelijk op de wedstrijd zelf aansluiten 
o Plaats de podiumdelen voldoende (1,5m) uit elkaar 
o Leg medailles/bekers/bloemen op een veilige manier vooraf klaar voor de 

sporters (draag handschoenen) 
o Atleten dragen een mondmasker tijdens de hele podiumceremonie 
o Atleten hangen zelf hun medaille rond hun nek en nemen beker/bloemen mee 

naar het podium 
o Hou de ceremonies kort 
o VIPs en hostessen mogen geen deel uitmaken van de ceremonie. Slechts 1 

persoon is naast de atleten toegelaten op het podium. Deze persoon leidt de 
ceremonie in goede banen. Hij/zij bewaart zo veel mogelijk de veilige afstand 
van 1,5 meter en draagt verplicht een mondmasker. 

• Indien er aanvullend op de sportwedstrijd een extra-sportieve activiteit wordt 
aangeboden, moet de organisator voor dit gedeelte van het evenement het protocol 
(sectorgids) voor professionele kunsten volgen. Je vindt dit protocol terug op deze 
website: https://sectorgidscultuur.be/. Indien deze extra-sportieve activiteit zich beperkt 
tot een horeca gelegenheid, dan zijn enkel de richtlijnen voor de horecasector van 
toepassing: https://heropstarthoreca.be  

http://www.sport.vlaanderen/corona
https://sectorgidscultuur.be/
https://heropstarthoreca.be/
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4. Covid Event/Infrastructure Risk Model (CERM en CIRM) 
 

4.1. Wat is het CERM en het CIRM? 
Vanuit de Karel De Grote Hogeschool werd in opdracht van Toerisme Vlaanderen en in 
samenwerking met de evenementensector het Covid Event Risk Model (CERM) ontwikkeld. Deze 
tool dient om de risico’s in het kader van Covid-19 bij de organisatie van een evenement op 
voorhand  af te toetsen.  
 
Het wordt mee ingediend bij de vergunnende overheid (zie 4.2.), samen met de 
vergunningsaanvraag indien nodig. Dit is een verplichting voor organisatoren van 
sportevenementen en -wedstrijden die meer toeschouwers beogen dan de limiet voor de CERM-
aanvraag (zie tabel achteraan dit document). 
 
Vanuit de klankbordgroep adviseren wij aan alle organisatoren van sportevenementen en 
wedstrijden om het CERM in te vullen. Wij adviseren alle organisatoren om na het invullen van 
dit CERM in overleg te gaan met het lokaal bestuur/de lokale besturen waar hun evenement 
doorgaat over de toepassing van dit CERM. In functie van een eerste screening kunnen in overleg 
bijsturingen gebeuren, zodat de veiligheid van de organisatie optimaal op punt wordt gesteld en 
het risico op verspreiding van het virus zoveel als mogelijk wordt uitgesloten.  
 
Dit protocol biedt alvast een houvast bij de voorbereiding van een evenement/wedstrijd om 
eventuele risico’s zo veel als mogelijk uit te sluiten. Bij de uitwerking van dit protocol houden we 
maximaal rekening met de verschillende parameters die opgenomen zijn in het CERM en trachten 
we telkens bijhorende adviezen en richtlijnen mee te geven voor een veilige organisatie. 
 
Het CERM is via een handige online tool gratis ter beschikking van elke evenement- en 
wedstrijdorganisator.   
 
Op basis van het CERM werd ook een CIRM uitgewerkt. Dit instrument moet aangevraagd worden 
door infrastructuuruitbaters om publiek te kunnen ontvangen in hun infrastructuur. Eens het 
CIRM (éénmalig) is toegekend, kan dit voor opeenvolgende evenementen in die infrastructuur 
steeds opnieuw worden gebruikt.  
 
Het gebruik van een CERM en CIRM is pas verplicht vanaf een bepaalde limiet (zie bijlage 1 voor 
deze limiet).  
 

4.2. Hoe kan het Covid Event Risk Model in het gunningsbeleid van een stad of 

gemeente worden geïmplementeerd? 
 
Een evenement met impact op de publieke ruimte moest pre-Covid 19 gegund worden. Dit blijft 
uiteraard gelden. De organisator neemt het CERM formulier mee op in het volledige dossier dat 
aan de stad/gemeente bezorgd wordt, de burgemeester neemt de finale beslissing tot gunning, 
gebaseerd op zijn/haar bestaande criteria, zoals bv PRIMA (aangevuld met de Covid 19 
parameters). Dit is een verplichting voor wedstrijden en evenementen die de limiet voor de CERM-
aanvraag overschrijden (zie tabel achteraan dit document). 
 
Een event dat plaatsvindt in een vergunde ruimte en geen invloed heeft op de publieke ruimte, 
moest pre-Covid 19 niet vergund worden. Op basis van bovenstaande verplichting moet dit nu 
wel als men het vooropgestelde aantal deelnemers of toeschouwers overschrijdt.  
 
Aangezien we alle organisatoren van een wedstrijd/evenement aanraden om het Covid Event Risk 
Model te gebruiken, is het ook voor kleinere organisaties aanbevolen om het CERM formulier met 
groene score te bewaren in het wedstrijd- of evenementsecretariaat. Zo kan men dit eenvoudig 
voorleggen indien nodig (bijvoorbeeld bij een controle ter plaatse).  
 

http://www.covideventriskmodel.be/
http://www.covideventriskmodel.be/
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Het is ook in het belang van de transparantie van een organisatie indien de organisator de 
eindscore van zijn evenement in het CERM publiek maakt. De organisator blijft steeds 
verantwoordelijk voor het naleven van de gevraagde maatregelen. 
 

4.3. CIRM-scan 
 
Indien je indoor publiek wil toelaten in je infrastructuur, moet je hiervoor als gebouwbeheerder 
ook over een Covid Infrastructure Risk Model (CIRM) – attest beschikken. Dit is een verplichting 
via het federale ministerieel besluit. 
 
De burgemeester beslist over de goedkeuring van zo’n CIRM. Deze aanvragen moeten dan ook bij 
het bevoegde lokale bestuur worden ingediend.  
 
In het nieuwe mb zijn enkele zaken veranderd ten opzichte van de toepassing van de CIRM-scan 
in het najaar van 2020. Het laat wel opnieuw toe om binnen de maximum aantallen bepaald door 
het mb af te wijken van de 1,5m tussen zitplaatsen.  
De adviesrol voor de gemeenschappen is eruit gehaald. Het wordt een louter lokaal verhaal. 
(advies kan desgewenst nog ingewonnen bij Vlaanderen) 
Voor outdoor infrastructuren is een CIRM-scan niet verplicht, maar het kan wel aangevraagd 
worden.  
Vroegere CIRM-attesten kunnen opnieuw geactiveerd worden, mits beperkte aanvullingen bij de 
oorspronkelijke aanvraag. Hierover werd een brief verstuurd naar de burgemeesters. Meer duiding 
hierover vind je op de website over CERM en CIRM. 
 
Het federale MB verplicht lokale overheden niet om een toelatingsbeslissing te nemen waarbij aan 
alle voorwaarden van het CIRM is voldaan. Een afwijkende beslissing is dus mogelijk. Waar niet 
van kan worden afgeweken, is de regel voor de limieten van toegelaten aantal toeschouwers. Er 
kan bijvoorbeeld wel afgeweken worden van de ‘verplichting’ of voorwaarde van mechanische 
ventilatie, of van het verplicht toevoegen van een mobiliteitsplan. We raden daarbij sterk aan dat 
de preventieadviseur binnen de CIRM-aanvraag de afwijkingen op de gevraagde voorwaarden 
goed onderbouwt. 
 
 

4.4. Massa-evenement 

 
Er kunnen vanaf 13 augustus outdoor en vanaf 1 september indoor massa-evenementen 
georganiseerd worden zonder beperkende maatregelen. Op zo’n evenement moet geen afstand 
gehouden worden, geen mondmaskers gedragen worden, dit is niet onderhevig aan CERM of CIRM, 
… 
 
Hieraan is één essentiële voorwaarde gekoppeld, namelijk dat elke toeschouwer over een Covid 
Safe Ticket moet beschikken.  
 
De toelating voor zo’n massa-evenement moet aangevraagd worden bij het lokale bestuur. Dit 
kan vanaf een doelpubliek van 1.500 tot 75.000 personen. 

   

https://www.covideventriskmodel.be/cirm
https://www.covideventriskmodel.be/cirm
https://covidsafe.be/nl
https://covidsafe.be/nl


 

 
Protocol voor sportevenementen en sportwedstrijden – 30 juli 2021 

20 

 

 

Bijlage 1 
 

Tabel 1: Overzicht van limieten voor bijeenkomsten/samenscholingen, zoals bepaald door de Nationale Veiligheidsraad 
en vastgelegd in het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding 
van het coronavirus COVID-19 te beperken, laatst gewijzigd bij het ministerieel besluit van 27 juli 2021. 

Soort limiet Maximum aantal 
personen 

Duiding/opmerking 

Toegelaten nauwe 
contacten 

8 Dit is het aantal personen buiten je huisgezin waar 
je als individu nauw contact mag mee hebben/in 
huis mag ontvangen. Dit is relevant in functie van 
toegelaten afwijkingen op de 1,5m (bv. voor publiek). 
Kinderen tot 12 jaar worden hierbij niet meegeteld. 

Samenscholing in 
niet-georganiseerd 
verband 

NVT Het samenscholingsverbod is opgeheven. De afstand 
van 1,5 meter moet wel nog steeds gewaarborgd 
worden, tenzij dit niet mogelijk is door de aard van 
de activiteit.  

Samenscholing in 
georganiseerd 
verband 

geen limiet Dit is de limiet voor een groep die een sportactiviteit 
bijwoont in georganiseerd verband, exclusief 
begeleiders.  
 

Kampgroep 100 (tot 29/7) 
200 (vanaf 30/7) 

 

Dit is de toegelaten groepsgrootte voor sportkampen 
(exclusief begeleiders).  

Publiek Indoor * 3000  

 

Dit is de limiet voor publiek bij indoor 
sportwedstrijden  

Publiek Outdoor * 5000  

 

Dit is de limiet voor publiek bij outdoor 
sportwedstrijden  

CERM- en CIRM-
aanvraag 

100 indoor 
Vanaf 1/9: 200 indoor 

200 outdoor 
Vanaf 1/9: 400 outdoor 

Deze limiet bepaalt dat iedere organisator van een 
sportwedstrijd of -evenement vanaf dit aantal  
toeschouwers een CERM- of CIRM-aanvraag moet 
invullen. Deze aanvraag is ongeacht het aantal 
toeschouwers verplicht als het gaat om een 
wedstrijd op de openbare weg. 

*Vanaf 1500 (tot 75.000) personen kan geopteerd worden voor de regels van een massa-evenement indien iedere 
toeschouwer over een CST beschikt 

 

Een lokale overheid kan steeds strengere limieten opleggen in functie van de epidemiologische situatie op 
het eigen grondgebied. 
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