Beste sporter,
Beste sportorganisatie,
Naar aanleiding van de gewijzigde situatie op 1 december 2020, willen we jullie graag beknopt
toelichten welke sportactiviteiten zijn toegestaan en eventuele onduidelijkheden uit de weg
ruimen.
We geven hieronder de maatregelen weer, zodat u dit in de lokale context concreet kan
toepassen.

Indoor sportinfrastructuur
Indoor sportinfrastructuur is enkel geopend voor de uitzonderingen bepaald in het MB onder art.
8. Concreet wil dit voor sportactiviteiten zeggen:



Kinderen tot en met 12 jaar voor sportkampen en georganiseerde sportactiviteiten (mits
toestemming van de lokale overheid) in groepen van maximaal 50 personen.
Trainingen en wedstrijden van prof- of topsporters.

Outdoor sportinfrastructuur
Outdoor sportinfrastructuur is geopend en mag door iedereen gebruikt worden, in
georganiseerd en ongeorganiseerd verband.








Kinderen tot en met 12 jaar, in georganiseerd verband in groepen van maximaal 50.
Vanaf 13 jaar moet men hierbij de regels van het samenscholingsverbod volgen, dit wil
zeggen met max. 4 personen en 1.5 meter afstand op elk moment.
Het samenscholingsverbod moet strikt worden nageleefd. Er kunnen verschillende
groepen aanwezig zijn in dezelfde omgeving, maar deze groepen moeten te allen tijde
duidelijke gescheiden blijven van elkaar. Contact tussen de groepen kan op geen enkele
manier mogelijk zijn. De organisatie/infrastructuurbeheerder garandeert dit.
De densiteitsregels kunnen een indicatie geven van het toegelaten aantal personen op
een infrastructuur, maar moeten steeds in combinatie met het samenscholingsverbod
worden toegepast.
Prof- en topsporters kunnen uitzonderingen bekomen voor hun trainingen en
wedstrijden.

Zwembaden
Zwembaden zijn voor iedereen geopend, in georganiseerd en ongeorganiseerd verband:




Kinderen tot en met 12 jaar, in georganiseerd verband in groepen van maximaal 50.
Vanaf 13 jaar moet men hierbij de regels van het samenscholingsverbod volgen, dit wil
zeggen met max. 4 personen en 1.5 meter afstand op elk moment.
De densiteitsregels kunnen een indicatie geven van het toegelaten aantal personen in
een infrastructuur, maar moeten steeds in combinatie met het samenscholingsverbod
worden toegepast.



Het samenscholingsverbod moet strikt worden nageleefd. Het protocol
zwembadenexploitanten moet hierbij worden gevolgd. U kan dit terugvinden op de
website van Sport Vlaanderen.

Onderwijs


In het kader van het leerplichtonderwijs zijn er uitzonderingen op deze maatregelen
mogelijk. U kan de regels die gelden voor onderwijs terugvinden via deze link
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronamaatregelen-informatie-voor-scholen (typ
“lichamelijke opvoeding” in de zoekbalk).

We verwijzen u voor meer gedetailleerde informatie graag door naar de website van Sport
Vlaanderen (https://www.sport.vlaanderen/sporten-in-tijden-van-corona/), waar u het generieke
protocol en de FAQ kan terugvinden.

Vlaams minister van sport
Ben Weyts

