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De bepalingen uit het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van
het coronavirus COVID-19 te beperken, zoals gewijzigd, zijn de juridische basis voor het heropstarten van sportactiviteiten,
onder de in dat besluit vermelde voorwaarden.
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Inleiding
Sport Vlaanderen, de Vlaamse Sportfederatie, het Vlaams Instituut voor Sportbeheer en
Recreatiebeleid, Gezond Sporten Vlaanderen, de Vereniging voor Sport- en Keuringsartsen en de
FitnessOrganisatie vormen samen de klankbordgroep voor de heropstart van de sportsector. Deze
klankbordgroep werkte in overleg met het kabinet van minister Weyts een stappenplan uit voor de
heropstart van de sportsector. Dit stappenplan werd in de week van 4 mei bezorgd aan de Groep van
Experts die belast is met de Exit Strategie (GEES).
Op 4 mei 2020 werd een eerste stap gezet in de versoepeling van de coronamaatregelen. Voor de
sportsector betekende dit dat er opnieuw meer sportbeoefening mogelijk werd, onder enkele
duidelijke beperkende voorwaarden. De Nationale Veiligheidsraad (NVR) liet meer buitensport toe,
met inachtneming van de nodige voorzorgsmaatregelen in verband met afstand en hygiëne. Je kon
opnieuw sporten samen met maximaal 2 extra, steeds dezelfde sportpartners en mits het bewaren
van de veiligheidsafstand van 1,5 meter.
Vanaf 18 mei werd een volgende stap gezet in de versoepeling. Voor de sportsector betekende dit dat
aanvullend op wat was toegelaten in fase 1, vanaf fase 2 ook georganiseerde sportactiviteiten in de
openlucht waren toegelaten met maximaal 20 personen. Er moest verplicht een sportbegeleider
aanwezig zijn, die meegerekend werd in het maximum aantal van 20 personen. De onderlinge afstand
van 1,5 meter tussen sporters moest nog steeds worden gegarandeerd.
Er was opnieuw een horde genomen in de heropstart van de sportsector, maar we waren nog steeds
een eind verwijderd van de normale gang van zaken. Er waren nog een aantal stappen te nemen in het
heropstartplan van de sportsector, zoals uitgewerkt door de klankbordgroep.
In chronologische volgorde waren de nog te nemen stappen het toelaten van:
•
•
•
•
•
•

alle sportactiviteiten voor -12 jarigen (zonder toeschouwers) (zie 3.1 voor verdere duiding)
Individuele fysieke activiteit indoor mits social distancing met maximum 2 partners (max. 1
persoon/30 m²) (plus 1 toegelaten sportbegeleider)
beperkte groep indoor (max. 20, inclusief sportbegeleiders) in georganiseerd verband mits
social distancing (max. 1 persoon/30 m²)
alle sportactiviteiten (exclusief wedstrijden buiten trainingsverband waar social distancing
niet gegarandeerd kan worden)
Sportevenementen met gelimiteerd aantal deelnemers en toeschouwers (inclusief
wedstrijden waar soc. distancing niet gegarandeerd kan worden)
Massasportevenementen

Om al deze stappen op een veilige en verantwoorde manier te kunnen heropstarten, ongeacht de
timing die hieraan zou gekoppeld worden door de veiligheidsraad, werkten de organisaties
vertegenwoordigd in de klankbordgroep proactief verschillende gedragscodes en protocollen uit.
Vanaf 8 juni werd ook indoorsporten toegelaten volgens dezelfde voorwaarden als outdoorsporten in
georganiseerd verband. Ook sportkantines konden terug open. Kleedkamers en douches en
zwembaden moesten nog dicht blijven. We kregen op 3 juni ook een vooruitblik op wat mogelijk zou
worden vanaf 1 juli. Hierbij werd duidelijk dat er voor verschillende activiteiten ook verplicht met
protocollen zou moeten gewerkt worden.
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Deze leidraad is een overkoepelend document voor de verschillende gedragscodes en protocollen. De
leidraad geeft een eerste duiding bij wat er mogelijk is en wat de generieke richtlijnen zijn op basis van
het ministerieel besluit over de coronamaatregelen. Het bundelt enkele algemene tips voor
sportactoren om op een veilige en verantwoorde manier van start te kunnen gaan.
Alle voorstellen die in het stappenplan, in deze leidraad en in de bijhorende protocollen worden
uitgewerkt, zijn ondergeschikt aan concrete beslissingen door de Nationale Veiligheidsraad (NVR) en
zijn gebaseerd op volgende uitgangspunten:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

De transitie moet stroken met de evolutie van de epidemie.
Elk voorstel moet praktisch uitvoerbaar zijn.
We houden maximaal rekening met de noden van de sportorganisaties en de lokale besturen.
Elk voorstel moet helder kunnen worden uitgelegd.
De heropbouw moet sportmedisch verantwoord kunnen verlopen.
Elke fase wordt geëvalueerd en gevolgd door aanpassing, verlenging of verdere uitbreiding

In het licht van de zes bovenstaande uitgangspunten willen we een belangrijke oproep doen aan alle
sportaanbieders. We vragen federaties, clubs, sportcentra, evenementorganisatoren en alle andere
instanties en mensen die sport aanbieden, op welke manier dan ook, om het volgende bericht duidelijk
zichtbaar op hun website te plaatsen en maximaal bekend te maken bij hun sporters.

Beste sporter,
Net als de rest van de wereld wordt Vlaanderen bedreigd door een coronavirus dat al duizenden
levens heeft gekost. Zonder de maatregelen van de overheid en zonder de inspanningen die we
zelf hebben geleverd, zouden nog veel meer mensen gestorven zijn. Ook de sport werd aan
banden gelegd. We zitten nu in de fase dat het virus uitdooft, maar als we niet oppassen, dan
zal het vast en zeker opflakkeren.
Sport en beweging zijn heel belangrijk, niet alleen voor onze gezondheid maar ook ons
geestelijk en sociaal welzijn. Daarom hebben de verantwoordelijken van de sportsector er ook
op aangedrongen mensen geleidelijk weer meer kansen te geven om zich sportief uit te leven.
Dat proces is nu aan de gang. We hebben al meer sportieve mogelijkheden dan enkele weken
geleden, gelukkig maar.
Toch moeten we er samen voor zorgen dat de sportwereld niet de aansteker van een nieuwe
coronapiek wordt. Zolang er geen trefzeker medicijn of geen vaccin is tegen covid-19, zullen we
dus voorzichtig moeten blijven. Daarom vragen we alle sporters en alle sportbegeleiders om de
regels te volgen en niet op zoek te gaan naar achterpoortjes of trucs om die regels te omzeilen.
Hoe je ook sport, het belangrijkste is dat thuis blijft als je mogelijke coronasymptomen hebt en
dat je voor, tijdens en na het sporten anderhalve meter afstand houdt. Doe dat voor je eigen
gezondheid, maar ook voor de gezondheid van je medesporters en alle andere mensen met wie
je in contact komt.
Sporten is inderdaad belangrijk, maar niet belangrijk genoeg om mensenlevens te riskeren.

4

1. Fase 4: Wat wordt mogelijk vanaf 1 juli?
Op 3 juni nam de nationale veiligheidsraad reeds een aantal beslissingen voor de komende fases met
betrekking tot sport. Dit werd bekrachtigd via een ministerieel besluit op 5 juni. Op 24 juni volgde een
nieuwe veiligheidsraad waarin een aantal van deze vooruitzichten werden bevestigd en gespecifieerd.
Deze werden bekrachtigd via een ministerieel besluit op 30 juni. U vindt hieronder een beknopt
overzicht. We herhalen nog even wat mogelijk was vanaf 8 juni en bouwen daarop verder.

1.1.
•

•

•
•

1.2.
•

•

8 juni (fase 3)
De meeste sportactiviteiten kunnen zonder onderscheid hervatten.
o Zowel outdoor als indoorinfrastructuur mag terug open. Ook fitnesscentra mogen
opnieuw open.
o Trainingen en wedstrijden kunnen normaal hervat worden. Bij competities geldt er
geen limiet op het aantal deelnemende sporters. Er is nog geen publiek toegelaten.
Dit alles is onderhevig aan enkele beperkende voorwaarden:
o Kleedkamers en douches blijven gesloten
o Zwembaden moeten voorlopig nog gesloten blijven. Zwemmen kan wel op andere
plaatsen (open water zwemmen), mits naleving van de regelgeving van toepassing.
o Sporten in groep kan voorlopig enkel in georganiseerd verband, met een maximum
van 20 personen (=sportbubbel), inclusief een verplichte sportbegeleider.
o Bij de sportactiviteiten moet nog steeds social distancing worden gewaarborgd
(minstens 1,5 meter afstand houden), behalve voor kinderen tot en met 12 jaar. Dit
betekent dat deelactiviteiten van een sport waar de veiligheidsafstand niet kan
gegarandeerd worden voorlopig nog niet kunnen aangeboden worden aan personen
ouder dan 12 jaar.
Topsporters krijgen toegang tot alle sportfaciliteiten, indien ze een topsportstatuut hebben.
De horeca kan terug opstarten, onder strikte voorwaarden. Dit is eveneens van toepassing op
kantines. Deze moeten dezelfde regels volgen als andere horecazaken. Deze regels vind je
terug op de website van de FOD Economie en Horeca Vlaanderen. Voor kleinere sportkantines
waar maar 1 iemand bestelt, kan de regel voor eenmanszaken toegepast worden en kan
bediend worden aan de bar, steeds met respect voor de veilige afstand van 1,5 meter met en
tussen de klanten.

1 juli (fase 4)
Alle sportactiviteiten kunnen hervat worden, zonder dat social distance hierbij moet toegepast
worden tijdens de sportactiviteit. De sportbubbel kan vergroot worden tot maximum 50
personen in een activiteit in georganiseerd verband.
Kleedkamers en douches worden opnieuw toegankelijk. Dit is alvast een belangrijke stap
richting het nieuwe normaal. In het protocol voor beheerders van sportinfrastructuur kan je
hiervoor alvast richtlijnen en adviezen terugvinden (zie hiervoor de link onder punt 3 van deze
leidraad).
o Bereid je alvast voor op de heropening. Als kleedkamers niet per se nodig zijn, dan
kan je ook beslissen om ze gesloten te houden. Dit beperkt het kruisen van personen
of vermindert de risico’s. Indien kleedkamers en douches opengaan moet je rekening
houden met volgende principes:
5

o

Indien deze gebruikt worden door een vaste sportbubbel, kan deze groep
gezamenlijk gebruik maken van deze kleedkamer en douche-infrastructuur. De
kleedkamer en douches moeten gereinigd worden tussen elke bubbel.

2 groepen/teams kunnen niet samen zitten in een kleedkamer. Voorzie een
duidelijk tijdslot per groep/team.
 Voorzie tijd tussenin voor een korte ontsmetting of reiniging
 Besteed extra aandacht aan contactoppervlakken (klinken, banken,
doucheknoppen, lockers…)
 Voorzie personeel voor de reiniging of maak afspraken met de groep/teamverantwoordelijke die kan instaan voor de reiniging
o Indien het gaat om publieke kleedkamers en douches die gebruikt worden door een
constante flow van (individuele) sporters, moeten afstandsregels gerespecteerd
worden tussen sporters die niet onder hetzelfde dak leven of die niet tot dezelfde
sociale bubbel van max. 15 personen behoren. Bepaal de maximum capaciteit van de
kleedkamer in functie van het garanderen van deze onderlinge afstand. Er moet een
duidelijk reinigingsschema opgemaakt worden met frequente
schoonmaakmomenten.
 Bepaal de capaciteit van de kleedkamer op basis van de social distance en
voorzie per gebruiker 1,5 lopende meter banken/stoelen of langs de wand
van de kleedkamer/douche.
 Bekijk per kleedkamer/douche de aangepaste capaciteit en communiceer
deze op de deur(binnen- en buitenkant) /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 desinfectie.
 Communiceer duidelijk over dit reinigingsschema naar gebruikers toe.
Zwembaden kunnen terug opengaan. De zwembadsector, zwemclubs en de Vlaamse
Zwemfederatie zijn er nu alvast klaar voor en het basisprotocol ter ondersteuning van de
heropening vind online terug (zie hiervoor de link onder punt 3 van deze leidraad).
In deze fase kunnen opnieuw alle sportwedstrijden plaatsvinden, ook bij die sporten waar de
social distance niet kan gegarandeerd worden. Er geldt geen limiet op het aantal deelnemers
aan een sportwedstrijd. Bovendien zullen bij deze wedstrijden maximaal 200 toeschouwers
aanwezig mogen zijn in een indoorcontext en 400 toeschouwers in een outdoorcontext. Deze
combinatie van deelnemers en publiek maakt dat het vanaf 1 juli opnieuw mogelijk wordt om
(kleinschalige) sportevenementen te organiseren. Het feit dat er geen limiet is bepaald voor
het aantal deelnemers aan een sportwedstrijd, betekent echter niet dat alle
veiligheidsmaatregelen kunnen genegeerd worden. Organisatoren dienen zich te houden aan
de voorwaarden en richtlijnen die bepaald worden in het protocol voor organisatoren van
sportevenementen en sportwedstrijden (zie hiervoor de link onder punt 3 van deze leidraad).
De richtlijnen en adviezen zullen hen helpen bij de voorbereiding van hun organisatie.
o Vanaf 1 juli zal het Covid Event Risk Model voor iedereen beschikbaar zijn via een gratis
online tool. Deze tool wordt best door elke organisator van een sportwedstrijd of
sportevenement ingevuld. Meer duiding over dit CERM (hoe en door wie te gebruiken)
vind je terug in het protocol voor organisatoren van sportevenementen en
sportwedstrijden.
o Wanneer een sportevenement of sportwedstrijd wordt georganiseerd voor een
publiek van meer dan 200 personen, voor meer dan 200 deelnemers of op de


•

•
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•

1.3.
•

•

1.4.

openbare weg, is de voorafgaande toelating van de bevoegde gemeentelijke overheid
vereist. Het CERM zal gebruikt worden bij de besluitvorming.
Kinderen en ouders hebben er vol spanning naar uitgekeken: sportkampen zijn vanaf 1 juli
opnieuw mogelijk. Deze kampen moeten georganiseerd worden in bubbels tot 50 deelnemers.
Sport Vlaanderen werkte samen met het Departement CJM aan een eerste voorbereiding van
de zomerkampen in een gezamenlijke tastforce. Vervolgens werd binnen de klankbordgroep
voor de heropstart van de sportsector een specifiek protocol voor sportkampen uitgewerkt.
Dit kan als ondersteunend instrument gebruikt worden door organisatoren bij de planning en
voorbereiding van hun kampen voor deze zomer. Ook als ouder of jongere kan je hier extra
informatie uithalen om een idee te krijgen over hoe je sportkamp er deze zomer zal uitzien.
(zie hiervoor de link onder punt 3 van deze leidraad).
Aangezien de regels voor social distancing vanaf 1 juli wegvallen tijdens de beoefening van
sportactiviteiten binnen de toegelaten bubbel, kunnen ook alle sportvormen opnieuw worden
aangeboden tijdens deze kampen.

1 augustus (fase 5)
Voor sportevenementen en wedstrijden kunnen meer toeschouwers aanwezig zijn, mits
naleving van de richtlijnen uit het betreffende protocol. Indoor zullen tot 400 toeschouwers
toegelaten zijn, outdoor ligt de limiet op 800 toeschouwers. Dit is natuurlijk onder voorbehoud
van de evolutie van de epidemiologische curve.
Voor de uitbaters van permanente infrastructuren (of daaraan verbonden organisatoren) zal
er een mogelijkheid bestaan om bij de lokale besturen een toelating aan te vragen om een
zittend publiek te ontvangen dat groter is dan het maximum aantal personen (400 indoor of
800 outdoor). Zij zullen hierbij wel de veiligheidsrichtlijnen en adviezen uit het protocol voor
organisatoren van sportevenementen en sportwedstrijden moeten volgen.

1 september? (Fase 6)

Massasportevenementen met een mix van (een zeer groot aantal) sporters en een niet geplafonneerd
aantal toeschouwers is op dit ogenblik nog niet mogelijk. Ten vroegste vanaf het najaar zou hier enig
perspectief voor ontstaan, maar dit is onder voorbehoud van verdere concrete beslissingen door de
veiligheidsraad. Bovendien zal dit ook in die fase nog geen business as usual zijn en zullen er minstens
nog strikte veiligheidsmaatregelen moeten toegepast worden.
Hiermee volgt de NVR het grootste deel van ons advies uit het stappenplan en het gezamenlijke advies
vanuit de evenementensector dat we mee onderschreven. Vanaf fase vier zijn we al een heel eind
opgeschoten en kunnen de meeste sportactiviteiten min of meer normaal hervatten, mits inachtname
van de nodige veiligheidsrichtlijnen opgenomen in deze leidraad en de bijhorende protocollen.
De belangrijkste generieke richtlijn die ingaat vanaf 1 juli wordt hierna verduidelijkt en voorzien van
bijkomende richtlijnen en adviezen vanuit de klankbordgroep. Voor meer specifieke vragen kan je ook
steeds
de
FAQ
op
de
website
van
Sport
Vlaanderen
raadplegen:
https://www.sport.vlaanderen/corona-en-sportbeoefening-in-vlaanderen/corona-veelgesteldevragen/

2. Sporten in groep in georganiseerd verband
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Vanaf 8 juni (fase 3) is de regel die van toepassing was op outdoor sporten in georganiseerd verband
ook van toepassing op indoor sporten. Vanaf 1 juli (fase 4) mag de sportbubbel opnieuw groter zijn.
Dit houdt in dat georganiseerde sportactiviteiten vanaf 1 juli zijn toegelaten met maximaal 50
personen. Bij deze groep moet er verplicht een sportbegeleider aanwezig zijn, die meegerekend wordt
in het maximum aantal van 50 personen. Gedurende het verloop van de sportactiviteit blijft deze
bubbel vanzelfsprekend behouden. Tussen verschillende sportactiviteiten onderling hoeven dit niet
steeds dezelfde 50 personen te zijn, maar wees verstandig en beperk je verschillende bubbels zo veel
mogelijk.
Tijdens de sportactiviteiten moet de onderlinge afstand van 1,5 meter tussen sporters in de bubbel
niet langer worden gegarandeerd en is onderling contact opnieuw mogelijk.
Ook tijdens sportwedstrijden moet de social distance tussen de deelnemers niet langer gegarandeerd
worden. Er is bovendien geen limiet op het aantal deelnemende sporters in een sportwedstrijd. Dit
betekent echter niet dat alle veiligheidsregels wegvallen. Deze wedstrijden en sportevenementen,
moeten in deze periode aan de strikte richtlijnen van het betreffende protocol voldoen (zie verderop
in deze leidraad).
De afstandsregels binnen de hogervermelde bubbel moeten niet langer gevolgd worden, maar tussen
verschillende bubbels moet dit wel nog toegepast worden. Overbevolking van een indoor
sportinfrastructuur moeten we dus nog steeds vermijden. Om dit voldoende te kunnen respecteren
adviseren we vanuit de klankbordgroep om er op toe te zien dat de beschikbare indoor
sportinfrastructuur minstens 30m² per deelnemer kan waarborgen. Dit komt overeen met een
bezetting van max. 20 personen op een klassiek basketbalterrein.
Het advies waarbij de beschikbare indoor sportoppervlakte 30m² per aanwezige sporter moet
waarborgen, gaat uit van verplaatsingssporten waarbij er in normale omstandigheden, door de aard
van de sport, een grote kans op onderlinge interactie is en waarbij men de anderhalve meter niet
zomaar kan garanderen. Hier willen we dus extra veiligheid inbouwen ten opzichte van de reguliere
anderhalve meter, zodat een sportzone niet (te) druk bezet kan worden. Voor bepaalde sporten
waarbij er in normale omstandigheden nauwelijks of geen kans is op onderlinge interactie en
lichamelijk contact is deze perimeter overdreven en zou een uitzondering voorzien moeten worden.
Bij dergelijke activiteiten binnen een afgebakende zone voor één persoon, adviseert de
klankbordgroep dat de beschikbare sportoppervlakte minimaal 10m² per aanwezige sporter moet
waarborgen en dat het materiaal tussen opeenvolgende gebruikers ontsmet moet worden.
Voorbeelden zijn een fitnesscentrum met fitnesstoestellen, toestelturnen of baantjeszwemmen.
Midden juli zullen we de noodzaak van deze densiteitsbeperking voor indooorinfrastructuur evalueren.
Voor outdoorinfrastructuur vervalt dit al vanaf 1 juli.
In principe zijn alle sportactiviteiten opnieuw toegelaten, mits de regels uit deze leidraad en bijhorende
protocollen worden gerespecteerd.
Alle outdoor- en indoorsportinfrastructuur mag opnieuw open gesteld worden, inclusief de
horecafaciliteiten, douches en kleedkamers en zwembaden. Vrijwilligers die instaan voor het
onderhoud van het sportmateriaal, het openstellen van de sportinfrastructuur en de horecafaciliteiten
kunnen zich verplaatsen naar de club.
Om tot een verantwoorde en veilige opstart van fase 4 te kunnen komen, zorgden we met de
organisaties die betrokken zijn in de klankbordgroep voor de nodige updates van de generieke
gedragscodes en sectorprotocollen. Deze generieke sectorprotocollen kunnen indien nodig snel
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bijgewerkt worden in functie van nieuwe federale beslissingen over versoepelingen (of
verstrengingen) in volgende fases. Deze generieke gedragscodes en sectorprotocollen vindt u
aanvullend bij deze leidraad (apart te downloaden).
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3. Gedragscodes en protocollen ter ondersteuning van een
verantwoorde heropstart
Om tot een verantwoorde en veilige heropstart van fase 3 (en volgende) te komen, werkten we vanuit
de klankbordgroep reeds verschillende gedragscodes en protocollen uit. In functie van fase 4 zorgden
we voor de nodige updates. Waar nodig werden externe experten uitgenodigd, zoals bij de uitwerking
van het protocol voor sportkampen of voor het protocol voor organisatoren van sportevenementen.
Deze gedragscodes en protocollen werden opgemaakt op generiek niveau en kunnen integraal
overgenomen worden door sportorganisaties, lokale besturen, infrastructuurbeheerders, … of kunnen
als leidraad dienen bij het uitwerken van de eigen specifieke gedragscodes en protocollen.
Om de boodschappen uit de gedragscodes en protocollen ook visueel te kunnen ondersteunen,
werden posters en stickerpakketten uitgewerkt. Deze kunnen worden gedownload of aangevraagd via
de website van Sport Vlaanderen: https://www.sport.vlaanderen/corona-en-sportbeoefening-invlaanderen/. Kijk hiervoor in de rubriek gedragscodes en protocollen.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gedragscode voor sporters
Gedragscode voor G-sporters
Gedragscode voor vrijwilligers
Gedragscode voor bestuurders
Gedragscode voor ouders
Gedragscode voor trainers/sportbegeleiders
Protocol voor gemeenten
Protocol voor beheerders van sportinfrastructuur en openbare ruimtes
Protocol voor zwembaden
Protocol voor zwemzones in recreatiegebieden
Protocol voor fitnesscentra
Protocol voor sportkampen voor kinderen
Protocol voor sportkampen voor volwassenen en senioren
Protocol voor organisatoren van sportevenementen en sportwedstrijden

De gedragscodes en protocollen zijn aanvullende documenten bij deze leidraad. Elke gedragscode of
protocol bestaat uit een puntsgewijze opsomming van tips en richtlijnen per doelgroep of context. In
het kader van goed bestuur wordt het aanbevolen om een sportspecifieke/context-specifieke
doorvertaling te maken van deze protocollen. Concrete specificaties eigen aan de sport worden hierbij
op een verantwoorde en gefundeerde wijze gemotiveerd. Deze mogen vanzelfsprekend niet afwijken
van de coronamaatregelen zoals bepaald in het ministerieel besluit.
Met betrekking tot omgaan met ouderen in coronatijden verwijzen we naar het ouderencharter:
https://www.zorg-en-gezondheid.be/corona-ouderencharter-een-leidraad-voor-ouderen-enorganisaties-die-met-ouderen-werken
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4. Besmettingsrisico beperken
4.1.

Mondmaskers

Naast de gedragscodes en protocollen die je als bijlagen bij deze leidraad kan terugvinden, willen we
in deze leidraad alvast nog enkele generieke regels meegeven die kunnen helpen om het
besmettingsrisico te beperken.
Hierbij is het sowieso belangrijk om te verwijzen naar de zes gouden regels die vanuit de
veiligheidsraad worden verspreid voor wat betreft het individuele gedrag. Je kan deze hier nalezen.
De vierde regel gaat over het bewaren van een veilige afstand ten opzichte van elkaar. Vanaf 8 juni
wijzigt deze regel deels ten opzichte van de periode voor 8 juni. De nieuwe regel luidt als volgt: “De
veiligheidsafstand blijft gelden, behalve voor mensen binnen hetzelfde gezin, voor kinderen jonger
dan 12 jaar onderling en voor mensen met wie er nauwer contact is, d.w.z. de uitgebreide sociale
bubbel. Wie de veiligheidsafstand niet kan respecteren, moet een mondmasker dragen.”
Deze regel maakte het mogelijk dat er door jongeren tot en met 12 jaar opnieuw vrij kon gesport
worden vanaf 8 juni. Vanaf 1 juli vallen de afstandsregels ook weg tijdens het uitoefenen van een
sportactiviteit in georganiseerd verband of een sportwedstrijd.
Hoewel een sportbegeleider meegerekend wordt in de bubbel van 50 personen, kan het zijn dat
hij/zij meerdere groepen na elkaar begeleidt. De sportbegeleider dient dus zo veel mogelijk de
afstandsregels te respecteren. In een sportcontext kunnen zich echter situaties voordoen waarbij de
veiligheid van de sporter in het gedrang dreigt te komen en een interventie van een trainer
noodzakelijk is. In dergelijke situaties kan de veiligheidsafstand niet gerespecteerd worden. Daarom
adviseren we vanuit de klankbordgroep dat trainers die in dergelijke situaties kunnen terechtkomen
preventief een mondmasker dragen. Bij de keuze van een juist mondmasker in deze context moet
men er in de eerste plaats vanuit gaan dat dit dient om de andere te beschermen. In dat geval kiest
men dus best voor de chirurgische of stoffen mondmaskers.
Naar analogie met de situatie in het kleuteronderwijs, is het dragen van een mondmasker door
trainers die met kleuters (tot 6 jaar) omgaan niet nodig.
De regels inzake medewerkers en publiek bij sportwedstrijden en evenementen worden in het
betreffende protocol verder geduid.

4.2.

Procedure bij vaststelling van besmetting

Wanneer je als sportorganisatie verneemt dat er een van jouw leden of deelnemers aan jouw
sportactiviteiten besmet is met het coronavirus, volg je best volgende stappen op.
Stap 1: Schat het risico in
•

Is de besmette persoon op een sportactiviteit geweest onder verantwoordelijkheid van jouw
organisatie binnen een tijdspanne van 2 dagen voor het begin van de symptomen tot het
einde van de besmettelijkheidsperiode (over het algemeen 7 dagen na het begin van de
symptomen of langer als de symptomen aanhouden)?
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Indien niet, hoeven de ander betrokkenen bij de activiteiten binnen jouw organisatie
niet als contactpersoon te worden opgegeven voor contact tracing
o Indien wel, dan start je best met de onderstaande stappen.
Heeft de besmette persoon de afstandsregels en alle nodige voorzorgsmaatregelen, zoals je
kan terugvinden in de gedragscode voor de sporter, gevolgd?
o Indien wel, dan moeten de andere betrokkenen bij de activiteiten binnen jouw
organisatie niet als contactpersoon worden opgegeven voor contact tracing
o Indien niet, dan start je best met de onderstaande stappen.
o

•

Stap 2: Contactpersonen
•
•
•

Hou contact met de besmette persoon om de situatie op te volgen.
Help de besmette persoon met het opstellen van een lijst met contactpersonen, dit zijn
personen die contact hebben gehad met een bevestigd COVID-19 geval.
Volg op of de besmette persoon is gecontacteerd door het Covid-19 Contact Tracing Team.

Stap 3: Communicatie
•

•

•

•

Maak nooit zomaar de medische gegevens van een lid bekend! In de regel communiceer je
niet over de identiteit van de besmetter persoon en respecteer je zijn/haar privacy, tenzij
deze persoon bij overleg zelf aangeeft dat dit voor hem/haar ok is.
Indien het Contact Tracing Team niet snel opstart, overleg dan met de besmette persoon om
de leden met een direct risico, nl. mogelijke contactpersonen, samen te informeren. Vermeld
duidelijk indien het over een hoog of laag risico gaat.
Het is sowieso raadzaam om je eigen leden of deelnemers op de hoogte te brengen van een
mogelijke besmetting en hen bij deze communicatie ook volgende folder te bezorgen met
betrekking tot contactonderzoek: https://www.zorg-engezondheid.be/sites/default/files/atoms/files/Folder_contactonderzoek_NL.pdf . Op die
manier is men ook beter voorbereid indien men wordt gecontacteerd in functie van
contactonderzoek.
Informeer de contactpersonen over de acties die je binnen de club hebt ondernomen.

Wat moet ik weten over contact tracing?
Via de deze link vind je nuttige informatie over contact tracing of contactonderzoek:
https://www.zorg-en-gezondheid.be/contactonderzoek
Bij contactonderzoek zal iemand die werkt in opdracht van de overheid je opbellen. In Vlaanderen
werkt die persoon in opdracht van het Agentschap Zorg en Gezondheid van de Vlaamse overheid. In
Brussel is dat in opdracht van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie.
Let hierbij zeker op het nummer. Dit is altijd via dit specifieke telefoonnummer 02 214 19 19 of 8811
in het geval van een sms. Deze info is belangrijk om de echte telefoons van deze van mogelijke
fraudeurs te onderscheiden.
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Bijlage 1: overzicht sportspecifieke passages uit mb van 30 juni 2020
De concrete passages uit het ministerieel besluit over de coronamaatregelen van 30 juni 2020 met
betrekking tot sport zijn als volgt:
In de aanhef:
Overwegende dat deze gunstige evolutie het mogelijk maakt om de heropening toe te laten van wellnesscentra, met inbegrip
van sauna’s, van de voor het publiek toegankelijke zwembaden, van casino’s en speelautomatenhallen, van pretparken en
binnenspeeltuinen, van bioscopen en van kermissen; dat evenwel bepaalde restricties moeten worden voorzien om de
risico’s van besmetting en verspreiding van het virus te beperken;

In het besluit:
Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder:
3°

“protocol”: het document bepaald door de bevoegde minister in overleg met de betrokken sector dat de regels
bevat die de ondernemingen en verenigingen van de bedoelde sector dienen toe te passen bij de uitoefening van
hun activiteiten.

Art. 11. § 1. Behoudens andersluidende bepaling voorzien door dit besluit, zijn samenscholingen van meer dan 15 personen
enkel toegelaten onder de voorwaarden voorzien en voor de activiteiten toegelaten door dit artikel.
§ 2. Een maximum van 50 personen mag de volgende activiteiten bijwonen:
1°
2°

de activiteiten in georganiseerd verband, in het bijzonder door een club of vereniging, steeds in aanwezigheid van een
meerderjarige trainer, begeleider of toezichter;
de zomerkampen en -stages met naleving van de regels voorzien in artikel 15.

§ 5. Een publiek van maximum 200 personen tot en met 31 juli 2020 en van maximum 400 personen vanaf 1 augustus 2020
mag evenementen, voorstellingen, gezeten recepties en banketten toegankelijk voor het publiek, en wedstrijden bijwonen,
voor zover deze binnen worden georganiseerd met naleving van de modaliteiten voorzien in artikel 4, lid 2, of in het
toepasselijke protocol, en onverminderd artikel 5.
Een publiek van maximum 400 personen tot en met 31 juli 2020 en van maximum 800 personen vanaf 1 augustus 2020 mag
evenementen, voorstellingen, gezeten recepties en banketten toegankelijk voor het publiek, en wedstrijden bijwonen, voor
zover deze buiten worden georganiseerd met naleving van de modaliteiten voorzien in artikel 4, lid 2, of in het toepasselijke
protocol, en onverminderd artikel 5.
Wanneer een evenement, voorstelling, gezeten receptie of banket toegankelijk voor het publiek, of wedstrijd wordt
georganiseerd voor een publiek van meer dan 200 personen of op de openbare weg, is de voorafgaande toelating van de
bevoegde gemeentelijke overheid overeenkomstig artikel 13 vereist.
§ 7. Onverminderd een eventueel protocol en onverminderd de richtlijnen en/of beperkingen bepaald door de bevoegde
gemeentelijke overheid, mag eenieder deelnemen aan sportieve wedstrijden.
Wanneer een sportieve wedstrijd wordt georganiseerd voor meer dan 200 deelnemers of op de openbare weg, is de
voorafgaande toelating van de bevoegde gemeentelijke overheid overeenkomstig artikel 13 vereist.
Art. 12. Vanaf 1 augustus 2020 kan de bevoegde gemeentelijke overheid de uitbaters van permanente infrastructuren
toelaten om een zittend publiek te ontvangen voor een evenement, voorstelling of wedstrijd, dat groter is dan het aantal
personen bedoeld in artikel 11, in overleg met de bevoegde minister(s), na raadpleging van een viroloog en met inachtneming
van het geldende protocol.
De aanvraag dient te worden gericht tot de bevoegde burgemeester.
Art. 13. De bevoegde gemeentelijke overheid gebruikt de matrix bedoeld door de Nationale Veiligheidsraad tijdens diens
vergadering van 24 juni 2020, die haar daartoe ter beschikking wordt gesteld, wanneer ze een toelatingsbeslissing neemt met
betrekking tot de organisatie van:
1°
2°

een evenement, voorstelling of wedstrijd bedoeld in artikel 11, § 5, lid 3;
een betoging bedoeld in artikel 11, § 6;
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3°

een sportieve wedstrijd bedoeld in artikel 11, § 7, lid 2.

De kermissen, de gezeten recepties en banketten bedoeld in artikel 11, § 3, de evenementen, voorstellingen en wedstrijden
bedoeld in artikel 11, § 5, de betogingen bedoeld in artikel 11, § 6 en de sportieve wedstrijden bedoeld in artikel 11, § 7
mogen niet plaatsvinden tussen één uur ’s nachts en zes uur ’s morgens.
Art. 15. Zomerkampen en -stages met of zonder overnachting, alsook de speelpleinwerking zijn toegestaan, onder
voorbehoud van de toelating van de bevoegde gemeentelijke overheid.
Deze kampen, stages en activiteiten mogen georganiseerd worden voor één of meerdere groepen van maximum 50 personen
bestaande uit de deelnemers en de begeleiders. De personen die samenkomen in het kader van deze kampen, stages en
activiteiten moeten in eenzelfde groep blijven en mogen niet samen worden gezet met de personen van een andere groep.
De begeleiders en deelnemers ouder dan 12 jaar respecteren de regels van social distancing in de mate van het mogelijke, in
het bijzonder het behoud van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon.

Art. 18. § 1. Niet essentiële reizen vanuit en naar België zijn verboden.
§ 2. In afwijking van de eerste paragraaf en onverminderd artikel 20 is het toegelaten om:
1°
2°
3°

te reizen vanuit België naar alle landen van de Europese Unie, van de Schengenzone en naar het Verenigd Koninkrijk, en
om vanuit deze landen naar België te reizen;
zomerkampen te organiseren tot maximum 150 kilometer van de Belgische grenzen;
te reizen vanuit België naar de landen die zijn opgenomen in de lijst bekendgemaakt op de website van de Federale
Overheidsdienst Buitenlandse Zaken en om te reizen naar België vanuit deze landen.

Art. 25. Het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus
COVID-19 te beperken, wordt opgeheven.
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