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Maatregelen voor de sportsector vanaf 1 december

Onderstaande maatregelen gaan in op 1 december vanaf 00u op basis van het federale mb van 28 oktober 2020 houdende
dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, laatst gewijzigd door het mb van
29 november 2020
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Neen, tenzij
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sportkamp of
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1 lid per
huishouden
v.e. deelnemer

Zwembaden

Toegelaten,
maar niet in
recreatiezones
of subtropische
zwembaden
Sporten binnen
huishouden of
met max 4
personen
Enkel binnen
huishouden of
met 1 toegelaten
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/
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/

1 lid per
huishouden v.e.
deelnemer

OPGELET: de grenzen van de geboortejaren in bovenstaande tabel verschuiven met ingang van 1
januari 2021. 2008 wordt 2009, 2007 wordt 2008, …
•

Alle outdoor en indoor sportactiviteiten zijn mogelijk voor kinderen tot 13 jaar, inclusief
sportwedstrijden tussen sportgroepen.
o De sportfederaties kunnen een autonome inschatting maken over het al dan niet
laten doorlopen van de jeugdcompetities.
o Sportkampen zijn toegelaten.
▪ Overnachtingen zijn niet mogelijk.
▪ De richtlijnen uit het protocol voor sportkampen moeten strikt worden
opgevolgd.
▪ Sportkampen kunnen doorgaan ongeacht de organisator, na goedkeuring
van het lokaal bestuur
o De maximale grootte van een sportgroep/kampgroep bedraagt 50 kinderen,
inclusief de verplichte meerderjarige begeleider(s).
o Voor georganiseerde sportactiviteiten (sportlessen, trainingen, wedstrijden, …)
voor kinderen tot 13 jaar die indoor doorgaan is een voorafgaande goedkeuring
nodig door het lokaal bestuur. Het valt onder de autonomie van het lokaal
bestuur om dit algemeen of per dossier toe te laten op het eigen grondgebied.
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Outdoor sportactiviteiten en sportactiviteiten in een zwembad voor personen vanaf 13
jaar zijn toegelaten onder de volgende voorwaarden:
o er wordt solo gesport
o er wordt gesport binnen het huishouden, eventueel aangevuld met 1 toegestaan
nauw contact.
o er wordt gesport in groepjes van maximum 4 personen zoals voorzien in de
limiet voor maximum toegelaten samenscholingen in niet-georganiseerde
context. Bij sporten met personen buiten het huishouden (of het toegestaan
nauw contact) wordt steeds de afstand van 1,5m gerespecteerd tijdens het
sporten.
o het is toegelaten dat men zich door een privétrainer laat begeleiden bij deze
activiteiten. Dit kan indien deze activiteiten plaatsvinden in de open lucht met de
privétrainer en maximum 3 klanten (samenscholing van max. 4) en met respect
voor de afstandsregels van 1,5m tijdens de activiteiten.
o het gaat om sportlessen, -trainingen, in georganiseerd verband door bijvoorbeeld
een club of vereniging of een lokaal bestuur, met maximum 4 personen
waaronder een meerderjarige trainer of begeleider. Overige georganiseerde
sportactiviteiten voor personen vanaf 13 jaar zijn niet toegelaten.
Indien hierop uitzonderingen mogelijk zijn in het kader van onderwijsactiviteiten van het
leerplichtonderwijs, dan kan je de modaliteiten hiervoor terugvinden via deze link:
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronamaatregelen-informatie-voor-scholen (typ
“lichamelijke opvoeding” in de zoekbalk)
Zwembaden mogen open voor alle leeftijden onder volgende voorwaarden:
o Enkel kinder-, instructie- en sportbaden mogen open.
o Recreatiezones en subtropische zwembaden moeten wel nog gesloten blijven.
o Het protocol voor zwembadexploitanten moet strikt opgevolgd worden. Je vindt
dit protocol op: https://www.sport.vlaanderen/sporten-in-tijden-van-corona/
Op indoor zwemmen na, zijn indoor sportactiviteiten niet toegelaten voor personen
vanaf 13 jaar.
o Een uitzondering geldt in functie van het dierenwelzijn voor paarden: indoor
paardensportactiviteiten zijn toegelaten indien deze louter in functie van het
welzijn van de dieren gebeuren en wanneer er geen outdoor alternatieven zijn.
Volgende voorwaarden moeten bijkomend vervuld zijn:
▪ Een goede verluchting van de binnenpiste (100% aanvoer buitenlucht).
▪ Densiteitsregels: de beschikbare oppervlakte moet 200m² per sporter
waarborgen
▪ Het maximum aantal toegelaten personen dient duidelijk aan de ingang
van elke piste vermeld te worden (met oog op controle).
▪ Enkel sporters (ruiters) en begeleiders
▪ Eén begeleider per paard
Bowlingzalen en fitnesscentra moeten sluiten, ook voor kinderen tot 13 jaar.
Sport- en spelinfrastructuur mag open blijven in functie van de toegelaten sport- en
beweegactiviteiten
Topsport en profsportactiviteiten zijn bij uitzondering wel nog toegelaten, ook met
contact tussen sporters. Hiervoor dient een uitzondering te worden aangevraagd bij de
bevoegde minister.
o Dopingcontroles kunnen te allen tijde blijven plaatsvinden.
Voor een wedstrijd op de openbare weg is de voorafgaande toelating van de bevoegde
lokale overheid vereist op basis van het Covid Event Risk Model
Kleedkamers en douches zijn niet toegankelijk, met uitzondering voor sportkampen en
zwembaden.
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Ook klassen kunnen in functie van LO-lessen nog gebruik maken van kleedkamers indien
toegelaten in de protocollen voor onderwijs.
o Bij gedeeld gebruik van een kleedkamer door niet-huisgenoten gelden minstens
volgende richtlijnen:
▪ Steeds 1,5 m tussen personen
▪ 4m² per persoon als densiteitsregel
▪ Communiceer de maximale capaciteit bij de ingang van de kleedkamer
De sportkantines volgen de richtlijnen voor de horeca.
Publiek
o is niet toegelaten behalve
▪ bij sportactiviteiten voor kinderen tot 13 jaar indien beperkt tot 1 lid van
het huishouden per deelnemer of 1 begeleider bij een G-sporter
o kan niet participeren aan de sportactiviteit
o houdt te allen tijde 1,5m afstand
o draagt zowel indoor als outdoor verplicht een mondmasker
De essentiële medewerkers en vrijwilligers die nodig zijn voor de organisatie van de
toegelaten sportactiviteiten, kunnen aanwezig zijn op de sportaccommodatie, mits het
respecteren van de richtlijnen inzake mondmaskerplicht, de veilige afstand en hygiëne.
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