Nuttige link:
• Melding: evenementen@heist-op-den-berg.be
• Vergunning: https://www.heist-op-den-berg.be/eagle
• CERM: https://covideventriskmodel.be/
• CIRM: https://www.covideventriskmodel.be/cirm

Private activiteiten
in je eigen huis

Ik organiseer in Heist…
ja
Familiaal
karakter ?

Privé ?

ja

VOORBEELDEN
samenkomst met vrienden/familie,
feestjes, verjaardagsfeestjes,…

nee
nee

Evenementen / sport /
cultuur / congressen

Leden-activiteiten binnen
verenigingen en sportclubs

VOORBEELDEN
muziekfestival, eetdagen van clubs/verenigingen, combinatie van verschillende
activiteiten, sportwedstrijden, …

VOORBEELDEN
reguliere werking, trainingen,
vergaderingen, bbq afsluiten seizoen,
wekelijkse fietstocht, opruimen
lokalen/terreinen, kaartnamiddagen,…

VOLGENDE ACTIVITEITEN ZIJN VERGUNNINGSPLICHTING
• inname openbaar domein
• wanneer je een gebouw gebruikt wordt voor een activiteit waarvoor het niet
vergund/ontworpen/gekeurd is
WEL: vb.: een voetbalkantine waar 99 man is toegelaten volgens het
brandweerattest die nu gebruikt wordt voor een eetdag 120 zitplaatsen zijn, een
bedrijfsloods die gebruikt wordt om een eetdag in de organiseren,…
NIET: vb.: een parochiezaal waar 180 man wordt toegelaten en waar een
toneelvoorstelling voor 150 toeschouwers doorgaat --> melding
• wanneer een tijdelijke constructie (vb. tent) wordt opgericht op openbaar domein
OF privédomein waarin bezoekers worden toegelaten
WEL: vb.: een tentfuif of een mosselfestijn in een tent,…
NIET: vb.: een ‘marktkraampje’ (partytentje) waarin een vereniging hamburgers
bakt,…
• geluidsafwijkingen worden aangevraagd (> 85db)

BASISREGELS
• max 50 personen (tot 24/06)
• max 100 personen (vanaf 25/06)
• enkel voor leden van de club /
vereniging
• aanwezigheid meerderjarige
trainer/begeleider/toezichter verplicht
• sectorprotocol toepassen (jeugd / sport
/ …)
• Covid Event Risk Model (CERM) niet
verplicht
• geen aanvraag noodzakelijk bij het
lokale bestuur

BASISREGELS
• toelating gemeente noodzakelijk: aanvraag indienen via https://www.heist-op-denberg.be/eagle
• Covid Event Risk Model (CERM) verplicht: organisator moet CERM invullen
• Covid Infrastructure Risk Model (CIRM - indoor activiteit) verplicht: uitbater moet
CIRM invullen

ZO NIET, MELDINGSPLICHT:
• melding activiteit (datum, locatie, aard)
• CERM verplicht: organisator moet Covid Event Risk Model (CERM) invullen
• CIRM (indoor activiteit) verplicht: uitbater moet Covid Infrastructure Risk Model
(CIRM) invullen
• mailen naar evenementen@heist-op-den-berg.be

Ceremonieën
georganiseerd in de gebouwen /op de
plaatsen die hiervoor bestemd zijn
VOORBEELDEN
Huwelijken, communies, begrafenissen, nietconfessionele morele dienstverlening,…
BASISREGELS
• Indoor: max. 100 personen (max. 200
personen na toelating overheid
• Outdoor: max. 200 personen (max. 400
personen na toelating overheid
• Covid Event Risk Model (CERM) niet
verplicht
• geen aanvraag noodzakelijk bij het lokale
bestuur

BASISREGELS
• In je eigen woning
• gezin + 4 personen
(excl. kinderen tot 12j)
• In je eigen tuin
• max. 50 personen
(incl. gezin & kinderen)
• horeca-protocol aangewezen
• Covid Event Risk Model (CERM) niet
verplicht
• geen aanvraag noodzakelijk bij het
lokale bestuur

Recepties & banketten
in de private ruimte*
VOORBEELDEN
huwelijken, babyborrel,
communiefeesten, verjaardagsfeestje,
pensioneringsfeesten, familiefeesten,…
*Ter info:
• Outdoor: afgehuurd horecaterras
• Indoor: afgehuurde horecazaak,
feest- en parochiezaal
BASISREGELS
• Outdoor (bv. afgehuurd terras)
• met professionele cateraar :
• geen beperking op aantal
• horeca-protocol verplicht
• zonder professionele cateraar :
• max. 50 personen
• horeca-protocol aangewezen
• Indoor (bv. afgehuurde feestzaal)
• met professionele cateraar :
• max. 50 personen
• horeca-protocol verplicht
• zonder professionele cateraar :
• max. 50 personen
• horeca-protocol aangewezen
• Covid Infrastructure Risk Model (CIRM indoor activiteit) verplicht: uitbater moet
CIRM invullen
• geen aanvraag noodzakelijk bij het lokale
bestuur

