
Matrix coronamaatregelen studentenactiviteiten hoger onderwijs
Activiteit
De instellingen hoger onderwijs zijn enkel verantwoordelijk voor die 
activiteiten op hun campussen/vestigingsplaatsen/terreinen

Subcategorie CERM verplicht Maximaal toegelaten personen Protocol van toepassing Bijkomende voorwaarden/opmerkingen Extra in Antwerpen

activiteiten waarbij drank of eten wordt geserveerd (zoals in horeca-
inrichtingen)

nee Horeca

In horecazaak: verantwoordelijkheid uitbater
Elders: verantwoordelijkheid organisator
Max 10 personen per tafel
Registratieplicht
Mondmasker bij verplaatsingen
Zittend consumeren
Social distancing
Niet tussen 1:00 en 6:00

Indien outdoor: einduur ma-do en zon: 
22.00 met uitdoving tot 23.00 - einduur vrij-
zat en dag voor feestdag: 23.00 uur met 
uitdoving tot 23.59 uur
Indien outdoor: evenementenaanvraag 
indienen

MB

cultuur

sport

horeca

MB

cultuur

sport

horeca

binnen nee 5+1 MB Enkel uit persoonlijke sociale bubbel met max 5+1

openlucht nee 10 MB Social distancing

privé ja Horeca

Indien outdoor: einduur ma-do en zon: 
22.00 met uitdoving tot 23.00 - einduur vrij-
zat en dag voor feestdag: 23.00 uur met 
uitdoving tot 23.59 uur
Indien outdoor: evenementenaanvraag 
indienen

Horeca

CERM

horeca

CERM

Antwerpen

activiteiten met een overnachting (onthaal-/praesidium-/jaar-
/clubweekends)

Nvt.

Enkel mogelijk indien strikte regels geldig voor 
onderliggende activiteiten kunnen gevolgd worden
Toestemming lokale overheid
Social distancing of mondmasker
Registratieplicht
Erkende clubs en verenigingen

MB

     
      

      
  

   

    
   

Evenementenaanvraag indienen (als 
melding binnen) = niet verplicht

publiek openlucht ja

Private recepties/banketten zijn niet 
toegelaten op openbaar domein
Indien publiek toegankelijk: 
evenementenaanvraag indienen

Horeca-protocol
Verplicht zittend consumeren
Indien outdoor: toelating lokale overheid

10neeopenlucht

groepsactiviteit

Social distancing

Social distancing
Niet op kot

recepties en banketten

5 + jezelfneebinnen

publiek binnen ja

        
 

bijeenkomst op kot

https://heropstarthoreca.be/
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2020063002&table_name=wet
https://www.vlaanderen.be/cjm/nl/protocollen
https://www.sport.vlaanderen/sporten-in-tijden-van-corona
https://heropstarthoreca.be/
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2020063002&table_name=wet
https://www.vlaanderen.be/cjm/nl/protocollen
https://www.sport.vlaanderen/sporten-in-tijden-van-corona
https://heropstarthoreca.be/
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2020063002&table_name=wet
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2020063002&table_name=wet
https://heropstarthoreca.be/
https://heropstarthoreca.be/
https://www.covideventriskmodel.be/
https://www.covideventriskmodel.be/
https://heropstarthoreca.be/
https://www.covideventriskmodel.be/
https://assets.antwerpen.be/srv/assets/api/download/8d9647ca-b859-49b2-9b96-d15a4dceda7a/Afspraken%20evenementen%20vanaf%201%20september%202020.pdf
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2020063002&table_name=wet


Cultuur

Sport

Antwerpen

sport

openlucht ja 400

deelnemers ja

Afhankelijk van de sporttak: 
https://www.antwerpen.be/nl/overzic
ht/sporting-a/nieuws/sporten-in-
coronatijden 

MB

Antwerpen

binnen ja 200 CERM

openlucht ja 400 Antwerpen 

Cultuur

Antwerpen

Handel

horeca

Handel

Horeca

Fuif/ TD/ Galabal nvt MB Verboden door MB verboden 

cantus nvt
Voorlopig verboden
Protocol zingen in koren is onverenigbaar met 
protocol Horeca

verboden 

eetstandjes ja
1 per 1,5 lopende meter
max 400

Mondmasker verplicht
Ter plaatse consumeren = horeca

Steeds toelating van burgemeester nodig
Statisch en op de openbare weg

betoging

markten/kermissen/kiesweken ja
1 per 1,5 lopende meter
max 400

Mondmasker verplicht
Ter plaatse consumeren = horeca
Aanwezigen tellen = verplicht

Indien geen vaste openbare markt: 
evementenaanvraag indienen

evenement

culturele activiteiten binnen ja Afhankelijk van de locatie (zie protocol) Grote voorstellingen (+ 50 personen) = evenement

Social distancing of mondmasker

Indien binnen: eveneens rekening houden 
met het max aantal toegelaten personen, 
steeds met een max van 50 personen.
Evenemententerrassen = verboden

Afhankelijk van de sporttak: 
https://www.antwerpen.be/nl/overzic
ht/sporting-a/nieuws/sporten-in-
coronatijden 

jabinnen

sportwedstrijden

Horeca-protocol
Niet tussen 1:00 en 6:00
Indien outdoor: toelating lokale overheid en CERM

Zittend
Bij catering: horeca-regels volgen
Geluid max 80 dB(A)
Indien outdoor: einduur ma-do en zon: 
22.00 met uitdoving tot 23.00 - einduur vrij-
zat en dag voor feestdag: 23.00 uur met 
uitdoving tot 23.59 uur
Indien outdoor: evenementenaanvraag 
indienen

Social distancing of mondmasker
Registratieplicht
Eten en drinken volgens horeca-regels
Erkende clubs en verenigingen

Antwerpen

activiteiten in verenigingsverband (een quiz, een spelletjesavond, een 
debat, …)

ja 50

ja 400

Alle outdoor culturele activiteiten vallen 
onder dezelfde regels als evenementen

Zittend
Bij catering: horeca-regels volgen
Geluid max 80 dB(A)
Indien outdoor: einduur ma-do en zon: 
22.00 met uitdoving tot 23.00 - einduur vrij-
zat en dag voor feestdag: 23.00 uur met 
uitdoving tot 23.59 uur
Indien outdoor: evenementenaanvraag 
indienen

https://www.vlaanderen.be/cjm/nl/protocollen
https://www.sport.vlaanderen/sporten-in-tijden-van-corona
https://assets.antwerpen.be/srv/assets/api/download/8d9647ca-b859-49b2-9b96-d15a4dceda7a/Afspraken%20evenementen%20vanaf%201%20september%202020.pdf
https://www.sport.vlaanderen/sporten-in-tijden-van-corona
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2020063002&table_name=wet
https://assets.antwerpen.be/srv/assets/api/download/8d9647ca-b859-49b2-9b96-d15a4dceda7a/Afspraken%20evenementen%20vanaf%201%20september%202020.pdf
https://www.covideventriskmodel.be/
https://assets.antwerpen.be/srv/assets/api/download/8d9647ca-b859-49b2-9b96-d15a4dceda7a/Afspraken%20evenementen%20vanaf%201%20september%202020.pdf
https://www.vlaanderen.be/cjm/nl/protocollen
https://assets.antwerpen.be/srv/assets/api/download/8d9647ca-b859-49b2-9b96-d15a4dceda7a/Afspraken%20evenementen%20vanaf%201%20september%202020.pdf
https://economie.fgov.be/nl/publicaties/coronavirus-gids-voor-de
https://heropstarthoreca.be/
https://economie.fgov.be/nl/publicaties/coronavirus-gids-voor-de
https://heropstarthoreca.be/
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2020063002&table_name=wet
https://assets.antwerpen.be/srv/assets/api/download/8d9647ca-b859-49b2-9b96-d15a4dceda7a/Afspraken%20evenementen%20vanaf%201%20september%202020.pdf


doop - ontgroening nvt
Regels onderliggen de 
activiteiten van toepassing

Engagement vanuit de studenten om klassieke 
dopen in het eerste semester niet te organiseren. Er 
wordt in overleg bekeken wat mogelijk is met het 
oog op het tweede semester.

verboden 
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