
De Vlaamse overheid stelde vanaf 1 juli , de CERM-tool (Covid Event Risk Model) ter beschikking.  

Als organisator van een activiteit op openbaar domein en/of met meer dan 200 personen, dien je deze matrix 

steeds in te vullen en aan te leveren bij jouw aanvraag in het evenementenloket van de stad Kortrijk.  

 

Organisaties op openbaar domein dienen voorafgaandelijk de toestemming te krijgen van de gemeentelijke 

overheidsdienst.   

 

De toelating voor de organisatie wordt gegeven op basis van de meest recente cijfers, de aanvraag in het loket 

en op basis van de CERM-tool. De toelating kan op basis van cijfer-evoluties bijgestuurd worden.   

Bijkomende richtlijnen worden steeds meegegeven aan de betrokken organisatoren. 

  

Stappenplan: 

1. Vul de tool in via deze link : https://covideventriskmodel.be/ 

Na het invullen van deze vragenlijst zal je onmiddellijk kunnen vaststellen of jouw evenement corona-

proof georganiseerd is (groen licht) en/of welke bijkomende stappen er eventueel nog voor nodig zijn 

(oranje).  

2. Download de pdf van de ingevulde vragenlijst en sla die op je pc op.  

3. Vul jouw aanvraag in in het evenementenloket.  

4. Voeg de pdf met de ingevulde vragenlijst toe aan je aanvraag of bezorg die via mail naar 

evenementen@kortrijk.be.  

5. Het evenementenloket bekijkt jouw aanvraag samen met de ERM-tool en beslist op basis van deze 

informatie of het event kan plaatsvinden. 

6. Het evenementenloket bezorgt de toelating en de nodige documenten.  

De toelating van de stad en jouw positieve CERM-tool dien je te kunnen voorgeleggen op vraag, tijdens jouw 

event. De organisator is verantwoordelijke voor het uitvoeren en het naleven van de maatregelen in de tool  

aangegeven. 

 

Samenvattende info Juli en augustus voorwaarden 

Sociale bubbel max 10 personen • Elk huishouden mag max. steeds dezelfde 5 personen 
ontmoeten 

• Met inbegrip van deze die plaatsvinden in voor het 
publiek toegankelijke plaatsen.  

• Privé-samenscholingen max. 10 personen  

• Kinderen onder de 12 jaar worden niet meegerekend  

Jeugd ( kampen, stages…) 50 personen  

Georganiseerde 
activiteiten 

50 personen • Club of vereniging 

• Met meerjarige trainer, begeleider, toezichter.  

Ceremonies/religie/levens
beschouwing ( burgerlijke 
huwelijken, begrafenissen, 
crematies…) 

100 personen • Social distance 

• Handhygiëne 

• Fysieke aanraking personen en voorwerpen verboden!  
 

Organisaties op Kortrijks 
grondgebied 

Maximale social 
distancing  
en mondmaskers 
verplicht 

• Affiches : mondmaskers verplicht voorzien 

• Alleen afzetten voor strikt noodzakelijke tijd: drinken, 
eten, neus snuiten, liplezen voor doven en 
slechthorenden. 

Dansen Verboden • In de inrichtingen van de horecasector 

• Tijdens bepaalde soorten toegelaten evenementen 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcovideventriskmodel.be%2F&data=02%7C01%7C%7C9c5f8c9ea6964c13098a08d8339d56cd%7C9ca3ea982c174068b937eee6c735ef0d%7C0%7C0%7C637316098145210740&sdata=SPwJIy84TyQky0LVH8AH0e3XqDakoDXZXUGxaV6Hpb4%3D&reserved=0
mailto:evenementen@kortrijk.be


Receptie / banket in 
privésfeer ( in zalen gelden 
andere regels) 
 

10 personen • Volgens protocol horeca en onverminderd toepassen 
protocol (of golden rules bij gebrek aan)  

• Sluiting: vanaf 1 a.m. voor minstens 5 uren  

Evenement, voorstelling, 
wedstrijd 
Receptie/banket 
toegankelijk voor publiek, 
cfr. Straat/buurtfeesten 
 
 
 
 
MATRIX aanleveren + 
kunnen voorleggen op 
event bij controle. 
Organisator is 
verantwoordelijk voor het 
uitvoeren en laten naleven 
van de maatregelen. 

100 indoor en 200 
outdoor 

• Volgens geldend protocol, bij gebrek eraan gelden de 
‘golden rules’ + onverminderd protocol Horeca  

• Bijzondere voorwaarden:  
o receptie/banket – straat/buurtfeesten: 

-> afstand ts tafels min.1,5m 
-> max. 10 per tafel 
-> aan eigen tafel blijven zitten 
-> bediening aan tafel,  
->mondmaskers door bediening 
-> registratie van persoonsgegevens (na 14 
dagen vernietigen) 

o max. mondmaskers (evenementen, concerten, 
theater, verlaten van een tafel, …) 

o sportwedstrijden: ieder mag deelnemen  
maar bij meer dan 200 deelnemers of op 
openbare weg: voorafgaandelijke toelating van 
bevoegde gemeentelijke overheid vereist. 

• verplichting evenementenmatrix (+ verkrijgen 
goedkeuring via gemeentelijke 
overheid/evenementenloket):  
 -altijd op openbaar domein 
- altijd bij privé indien > 200 
- <200 invullen matrix wordt aangeraden organisatie 

• sluiting : vanaf 1 a.m voor minstens 5 uren.  
 

Markten, jaarmarkten, met 
inbegrip van brocante- of 
rommelmarkten, en 
kermissen 

200 personen • max. markt, jaarmarkt : 1 bezoeker per 1,5 lopende 
meter aan het kraam 

• protocol markten 

• systeem voor telling aanwezigen 

• eenrichtingsverkeersplan, afzonderlijke in-uit 

• individueel gewinkeld – niet langer dan noodzakelijk 
 

Betogingen 200 personen • statisch 

• enkel op openbare weg waar social distance 
gegarandeerd kan worden  

• verplichting evenementenmatrix voorafgaandelijke 
toelating van gemeentelijke overheid  

• verboden tussen 1 a.m. en 6 a.m. 

GOUDEN REGELS 

• Max fysieke 
afstand 

• Maximale hygiëne 
 
 

• Maximale data 

 
Voorbeelden 

 
->1,5 meter afstand houden 
->looplijnen 
->handen wassen en ->ontsmetten 
->oppervlaktes ontsmetten 
->voldoende ventilatie 
->richtlijnen veiligheidscommunicatie 
->registratie aanwezigheden, vernietigen na 14 dagen. 
 


