
Update: 28.10.2020 Rood 

Jeugd Sport Cultuur 

Bron (links onderaan) 
Telkens aangevuld met maatregelen 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest (vanaf 26.10.2020 tot 19.11.2020) 

Ambrassade 
(vanaf 23.10.2020) 
 

Sport Vlaanderen 
Voor professionele 
sportbeoefening/topsport kunnen 
uitzonderingen worden toegestaan 

Basisprotocol cultuur, departement CJM 
Vlaanderen 

-12 Algemeen JEUGDWERK IS ENKEL MOGELIJK VOOR 
DEELNEMERS T.E.M. 12 JAAR. 
 
Jeugdwelzijnswerk moet steeds mogelijk 
blijven. 
Kinderen en jongeren blijven vrij in de 
openbare ruimte, onder de geldende 
samenlevingsregels. 
 
Groepen van 50 mogelijk in zowel binnen als 
buiten.  
Steeds onder toezicht van een begeleider en 
zich houdend aan de geldende 
samenlevingsregels. De begeleiding draagt 
steeds een mondmasker. 

SPORT IN GEORGANISEERD VERBAND IS 
ENKEL MOGELIJK VOOR DEELNEMERS -12 
JAAR* 
 
Alle sport binnen en buiten mogelijk 
 
Tijdens belastende activiteit hoeven sporters 
geen mondmasker te dragen. Daarom wordt 
er nadrukkelijk gevraagd met zo weinig 
mogelijk personen samen te sporten. Een 
sportactiviteit is belastend als je merkbaar 
sneller moet ademen 

CULTURELE INFRASTRUCTUUR GESLOTEN 
VOOR ALLE PRIVE EN PUBLIEKE 
ACTIVITEITEN* 
 
DANS en CIRCUS volgen sport 

Risico en ziekte Geen deelname bij ziekte, risicogroep mits 
toestemming of onder controle 

Bij ziekte of recent risicocontact enkel 
toegestaan mits doktersattest 

Documenten Medische fiche en aanwezigheidsregisters 
verplicht 

Naam en telefoonnummer of email adres 
van elke deelnemer 

Ruimte en aantallen Jeugdwerk in groepen van max. 50 
personen, begeleiding inbegrepen. Dit kan 
zowel binnen als buiten. 
 
Jeugdwelzijnswerk kan binnen onder strikte 
voorwaarden 
 
Recreatieve infrastructuur is gesloten, met 
uitzondering van parken en speeltuinen voor 
kinderen 

Onbeperkt 

Infrastructuur Bij voorkeur buiten 
 
Jeugdwelzijnswerk kan binnen onder strikte 
voorwaarden 
 
Publieke ruimte blijft beschikbaar voor 
kinderen en jongeren 

Bij voorkeur buiten 
 
Sportinfrastructuur is enkel open voor 
deelnemers -12 jaar* 

Afstand (social distance) Neen Neen 

Contacten met derden ACTIVITEITEN MET EXTERNE 
DIENSTVERLENERS ZIJN VERBODEN* 
Te vermijden, enkel essentiële derden + 
veiligheidsmaatregelen gebruiken 

ACTIVITEITEN MET EXTERNE 
DIENSTVERLENERS ZIJN VERBODEN* 
 

Brengen en halen Aandacht voor ouders aan ingang en 
uitgang: goede afspraken maken rond 
tijdsslot, hygiënemaatregelen. Aandacht 
voor samen rondhangen, blijven hangen. 

Verplaats je in de auto of op het openbaar 
vervoer niet in gezelschap van mensen 
buiten je sociale bubbel, tenzij iedereen en 
mondmasker draagt en maximaal afstand 



Wijzen op belang van afzonderlijke 
aankomst en vertrek. 
 
Mondmaskers zijn steeds verplicht in de 
openbare ruimte* 

houdt. 
 
Mondmaskers zijn steeds verplicht in de 
openbare ruimte* 

Vervoer Volg de maatregelen die gelden voor de 
samenleving 

 

Handhygiëne Extra  

Ventilatie Maximaal  

Materiaal Voorkeur voor persoonlijk materiaal, alleen 
doorgeven mits ontsmetten 

Gedeeld sportmateriaal voor en na gebruik 
grondig schoonmaken 

Mondmaskers Enkel voor begeleiding, niet voor 
deelnemers 

Neen 

Andere hygiëneregels  Kleedkamers en douches zijn gesloten 
(m.u.v. zwembaden) 
Kantines zijn gesloten 

Fysiek contact Alle fysiek contact vermijden Ja 

Overnachtingen en meerdaagse Neen Neen 

Uitstappen, wedstrijden en evenementen Enkel voor deelnemers t.e.m. 12 jaar 
 

Publiek is verboden op trainingen, 
amateursportactiviteiten en –wedstrijden 
 
Amateursportwedstrijden zijn enkel mogelijk 
voor deelnemers -12 jaar* 

12-18 JEUGDWERK VANAF 13 JAAR NIET 
TOEGELATEN* 
 
Jeugdwelzijnswerk wordt nog 
verduidelijkt.* 
 
Kinderen en jongeren blijven vrij in de 
openbare ruimte, onder de geldende 
samenlevingsregels. 
 
Culturele en recreatieve infrastructuur is 
gesloten voor privé of publieke activiteiten.* 
 
Avondklok tussen 22u en 6u* 

SPORTACTIVITEITEN IN GEORGANISEERD 
VERBAND ZIJN NIET TOEGELATEN! 
 
ALLE SPORTINFRASTRUCTUUR IS 
GESLOTEN* 
 
Op individuele basis of binnen de gezins- of 
huisbubbel is contact toegelaten. Of met 
maximum een steeds dezelfde andere 
persoon, zonder contact. 
 
Avondklok tussen 22u en 6u* 

CULTURELE INFRASTRUCTUUR GESLOTEN 
VOOR ALLE PRIVE EN PUBLIEKE 
ACTIVITEITEN* 
 
DANS en CIRCUS volgen sport 



+18 JEUGDWERK VANAF 13 JAAR NIET 
TOEGELATEN! 
 
Jeugdwelzijnswerk wordt nog 
verduidelijkt*. 
 
Kinderen en jongeren blijven vrij in de 
openbare ruimte, onder de geldende 
samenlevingsregels. 
 
Culturele en recreatieve infrastructuur is 
gesloten voor privé en publieke 
activiteiten.* 
 
Volg steeds de maatregelen die voor de 
samenleving van toepassing zijn 
 
Avondklok tussen 22u en 6u* 

SPORTACTIVITEITEN IN GEORGANISEERD 
VERBAND ZIJN NIET TOEGELATEN! 
 
ALLE SPORTINFRASTRUCTUUR IS GESLOTEN 
 
Op individuele basis of binnen de gezins- of 
huisbubbel is contact toegelaten. Of met 
maximum een steeds dezelfde andere 
person, zonder contact. 
 
Avondklok tussen 22u en 6u* 

CULTURELE INFRASTRUCTUUR GESLOTEN 
VOOR ALLE PRIVE EN PUBLIEKE 
ACTIVITEITEN* 
 
DANS en CIRCUS volgen sport 

 

Meer weten? 

Jeugd- en jeugdwelzijnswerk: https://ambrassade.be/nl/jeugdwerk-regels  

Sport: https://www.sport.vlaanderen/sporten-in-tijden-van-corona/ 

Cultuur: https://www.vlaanderen.be/vlaamse-maatregelen-tijdens-de-coronacrisis/vlaamse-coronamaatregelen-rond-cultuur-jeugd-sport-vrije-tijd-en-toerisme 

*Brussel: https://rudivervoort.brussels/news_/de-provinciale-crisiscel-neemt-nieuwe-maatregelen-om-de-stijging-van-het-aantal-besmettingen-in-het-brussels-gewest-af-te-remmen-2/?lang=nl ; 

https://coronavirus.brussels/index.php/nl/ 
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