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Barometer - Baromètre



BASIS - BASE



De omgevingen – Les environnements 
Geel - Jaune Oranje -

Orange
Rood - Rouge

INDOOR

OUTDOOR



De omgevingen – Les environnements 
Rood - Rouge

Niet opgenomen 
in KB

Non compris 
dans l’AR

INDOOR

OUTDOOR



BEGRIPPEN
TERMINOLOGIE



Onderdelen

Bezoekers

Mondmaskers

CST

Luchtkwaliteit

Crowd Management

Horeca

Capaciteit

Eléments 

Visiteurs

Masques buccals

CST

Qualité de l’air

Crowd Management

Horéca

Capacité



Bezoekers – visiteurs
Geel - Jaune Oranje -

Orange
Rood - Rouge

INDOOR

OUTDOOR



Indoor – non dynamic

Zittend publiek dat in stilte 
toekijkt of roept, juicht, 
meezingt.

Bioscoop, theater, 
boekvoorstelling, 
bedrijfsseminarie, 
studiedag, sales meeting, 
client event, sportwedstrijd 
met zitjes, …

Public assis, qui regarde 
dans le calme ou qui crie, 
applaudit, chante.

Cinéma, théâtre, 
présentation de livres, 
séminaire d’entreprise, 
journée d’étude, réunion de 
vente, événement client, 
compétition sportive avec 
places assises, …



Indoor – dynamic

Publiek dat rechtstaat, 
rondloopt, sterk met elkaar 
ageert. 

Staand congres, event met 
dansen, personeelsfeest, … 

Public debout, qui se 
déplace et interagit 
activement.

Congrès debout, événement 
où l’on danse, fe ̂te du 
personnel, …



Outdoor – non dynamic

Overwegend zittend 
consumeren publiek, soms 
rustig bewegend. 

Buitenconcert, 
buitenbioscoop, outdoor 
theater, voetbalwedstrijd, 
wielrennen, …

Public principalement assis, 
déplacement dans le calme.

Concerts extérieurs, cinéma 
extérieur, théâtre extérieur, 
match de foot, course 
cycliste, …



Outdoor – dynamic

Rondlopend publiek, sterk 
met elkaar interagerend. 

Muziekfestival, staand 
concert, buitenfeest, …

Public en mouvement, qui 
interagit activement.

Festival de musique, concert 
debout, fe ̂tes extérieures, … 



Bezoekers – visiteurs
Geel - Jaune Oranje -

Orange
Rood - Rouge

INDOOR

OUTDOOR



Begrip luchtkwaliteit
Wat is verplicht? 

• CO2-Meter

• Actieplan

• Risicoanalyse



Begrip luchtkwaliteit
CO2-meter is verplicht in
- Inrichtingen behorende tot de evenementensector
- Publiek toegankelijke binnenruimten voor massa-evenementen         

(> 50 pax)
- Bioscopen
- Inrichtingen behorende tot de sportieve sector
- Fitnesscentra
- Publieke binnenruimtes van de horeca
Plaatsing CO2-meter
- Zichtbare plaats (of alternatieve weergave in realtime)
- In elke afzonderlijke ruimte waar eten en dranken worden bereid en 

geserveerd, waar wordt gerookt, waar wordt gesport, waar de 
activiteit plaatsvindt, waar wachtrijen staan, …

- Centrale plaats – niet naast raam / deur / ventilatie



Begrip luchtkwaliteit
Normen
- 900 ppm CO2 =/of 40m3 per uur per persoon ventilatie 

en/of luchtzuivering

- 1200 ppm CO2 =/of 25m3 per uur per persoon ventilatie 
en/of luchtzuivering

- 1500 ppm CO2 =/of 18m3 per uur per persoon ventilatie 
en/of luchtzuivering (oranje fase)

Bij onvoldoende ventilatie kan je met filtratie de normering
behalen

Per fase is er een streefwaarde & een limietwaarde



Begrip luchtkwaliteit
Slechtere buitenlucht

• Als met een gelijktijdige meting kan worden aangetoond dat de 
CO2-concentratie van de verse buitenlucht die men aanvoert 
400 ppm overstijgt, kan rekening worden gehouden met het 
verschil tussen 400 ppm en de werkelijke buitenconcentratie. 

Gemiddelde waarde 

• Indien de CO2-concentratie automatisch wordt geregistreerd 
en steeds kan worden uitgelezen en ter beschikking kan 
worden gesteld, dan kan de gemiddelde CO2-concentratie over 
de duur van de activiteit of het evenement in rekening worden 
gebracht voor de controle van de streefwaarde. 



Begrip compartimentering
Voorwaarden

Geen vermenging van publiek mogelijk voor – tijdens en na het 
evenement

Apart sanitair en aparte in- & uitgangen

Maximaal 1000 personen per compartiment

Aantal personen in totaal, mag maximaal 70% bedragen van de 
totale beschikbare capaciteit in de lokatie



Openingsuren: 5u00 tot 0u00

Horecaprotocol

Maximaal 6 personen per tafel
(-12 jr niet inbegrepen)

Rechtstaande consumptie is verboden
Publiek moet blijven zitten
Buffetten en bars toegelaten

Streefwaarde: 900 ppm – 40m3   
Limietwaarde: 1200 ppm – 25m3

Indien limietwaarde overschreden, dan bij
een volgend gebruik 1,5m te garanderen
tussen de verbruikstafels



Privé vs Public
Plus de différence!

Exceptions: 

• Mariages

• Funérailles



RODE FASE
PHASE ROUGE



De omgevingen – Les environnements 
Rood - Rouge

INDOOR

OUTDOOR



Onderdelen

Bezoekers Zittend publiek dat in stilte toekijkt of roept, juicht, 
meezingt.

Mondmaskers Verplicht vanaf 50pax
CST Verplicht
Luchtkwaliteit Streefwaarde: 900 ppm – 40 m3

Limietwaarde: 1200 ppm – 25 m3
Indien gemeten limietwaarde hoger, moet de capaciteit 
vanaf volgende publieksevenementen in deze infrastructuur 
beperkt worden om de limietwaarde te respecteren.

Crowd Management Verplicht 
Compartimentering niet nodig

Horeca Horecaprotocol
Capaciteit Max 70% indien meer dan 200pax

Max 100% indien streefwaarde luchtkwaliteit behaald



De omgevingen – Les environnements 
Rood - Rouge

INDOOR

OUTDOOR



Eléments 

Visiteurs Public debout, qui se déplace et interagit activement.
Masques
CST
Qualité d’air

Crowd Management

Horeca
Capacité NOT ALLOWED



De omgevingen – Les environnements 
Rood - Rouge

INDOOR

OUTDOOR



Onderdelen

Bezoekers Overwegend zittend consumeren publiek, soms rustig 
bewegend. 

Mondmaskers Verplicht vanaf 100pax
CST Verplicht
Luchtkwaliteit Binnenluchtkwaliteitsnormen bij gebruik van afgesloten 

tenten en/of overdekte terrassen
Crowd Management Verplicht 

Compartimentering verplicht – max 1000
Horeca Horecaprotocol
Capaciteit Max 70%  



De omgevingen – Les environnements 
Rood - Rouge

INDOOR

OUTDOOR



Eléments 

Visiteurs Public en mouvement, qui interagit activement.
Masques Obligatoire apd 100pax
CST Obligatoire
Qualité d’air Normes de qualité d’air à respecter si tentes fermés et/ou 

terrasses couverts

Crowd Management Obligatoire
Compartimentage obligatoire – max 1000pax

Horeca Protocol horeca
Capacité Max 70%



Q & A



Questions générales
Question  

Pour les foires et salons le ‘protocole retail’ reste 
d’application? 

Réponse

Correct



Questions générales
Question  

Est-ce que nous devons reprendre les collaborateurs dans 
les nombres maximales? 

Réponse

Non – personnel & organisateurs sont exclus. 



Questions générales
Question  

Kan u bevestigen dat er op het event geen social distancing 
maatregelen - zoals 1,5m tussen groepen mensen of tafels
- meer van toepassing zijn?

Réponse

Correct

Zie ook horecaprocotol !



Questions générales
Question 

Zal door de overheid een standaard visuele weergave met 
pictogrammen van de barometer gemaakt worden, zodat
deze uniform door de maatschappij gebruikt zal worden? 

Réponse 

www.info-coronavirus.be

https://www.info-coronavirus.be/


Questions générales
Question  

Waar kunnen wij het laatst geldende protocol voor 
evenementen vinden?

Answer

Event Confederation publiceert altijd het laatst geldende
protocol alsook de FAQs op zijn website. 



Capaciteit - Capacité
Question  

Voor kleine events (minder dan 50 binnen en 100 buiten) 
zijn er geen regels indien je onder deze minimale aantallen
blijft?

Answer

Correct



Capaciteit - Capacité
Question 

Wie beslist in een bepaalde fase over het percentage van 
de capaciteit?

Answer

Overleg comité bepaalt het percentage, nu is de bovenkant
van de vork genomen op 70%

100% kan indien = gemiddeld 900ppm/40m3 in fase rood



Capaciteit - Capacité
Question 

Bij capaciteitspercentage, geldt de totale vergunde
capaciteit of de vergunde capaciteit op de configuratie van 
het event ?

Answer

Het ventilatiesysteem is berekend op de volledige vergunde
capaciteit dus ook de maatregelen.

EC: check zeker goed bij de zalen dat ze de juiste capaciteit
en juiste ventilatie doorgeven !



Categorie
Question  

Er is aangekondigd dat er ‘geen verstrenging is bij het 
ingaan van de barometer’, op dit moment zijn trouwfeesten
toegestaan.  Blijft dat zo?

Answer

Correct, begrafenissen en trouwfeesten blijven toegestaan. 
Geen sluitingsuur en dansen toegestaan. 



Categorie
Question 

Wat met een event dat buiten begint en binnen eindigt?

Answer

We rekenen op de professionaliteit van de sector, en raden
de strengste van beide aan.

EC: Buiten de reglementering van buiten toepassen, binnen die 
van binnen. 



Categorie
Question 

In welke categorie valt teambuildings?

Answer

Een teambuilding kan zolang deze voldoet aan de 
voorwaarden (dynamisch – niet-dynamisch / in- of 
outdoor). 



Categorie
Question 

Mogen teambuildings plaats vinden binnen de 4 dagen
waarop telewerk verplicht is ?

Answer

Ja



Tenten - Chapiteaux
Question 

Wat wordt bedoeld met een afgesloten tent?

Answer

EC : één zijde open kan indien diepte niet groter is dan 2x hoogte van de open 
zijde : is bijv een tent in buffet of braderijopstelling.



Tenten - Chapiteaux
Question

Wat als de leverancier niet akkoord is met de voorwaarden
zoals opgedragen door het Coronacommissariaat omwille
van veiligheidsredenen?

Answer

De regels zijn de regels, als je niet voldoet worden de tenten
beschouwd als 'binnen' en moet je aan die voorwaarden
voldoen.



Ventilatie - Ventilation
Question 

Is het juist om ervan uit te gaan dat de ventilatienorm van 

900ppm = 40m3,  1200 ppm = 25m3 en 1500 ppm = 18m3

Answer

- Correct
- Men mag ook combineren om de norm te halen (bijv filtratie)
- Bij de meting dient men te kiezen voor m3 of PPM.

EC:  Wij raden aan om m3 te gebruiken, daar men dan zeker is
van de maximale bezoekerscapaciteit doorheen het event.



Ventilatie - Ventilation
Question 

Bij de arbeidswetgeving verwijst men naar ppm normering
over een periode van 8u (tijd aanwezig op de werkvloer). 
Zal dit ook zo opgenomen worden in deze ppm normering?

Answer

- Als men automatisch registreert mag men inderdaad
gemiddeldes gebruiken

- Bij hogere buitenluchtkwaliteit mag dit in rekening
gebracht worden



Capaciteit - Capacité
Question  

Als je 25m3 doet mag je nu 70% van je capaciteit vullen
Als je 40m3 doet mag je 100% vullen
Als je daartussen hangt, mag je dan procentueel ook je 
capaciteit aanpassen? het verschil is 15m3, en 30%,
dus zou iemand die bijv 30m3 haalt dan 80% mogen vullen, 
op 35m3 kan die dan 90% halen, en op 40m3 haal die dan 
100%.

Answer

Awaiting answer by CorCom



Horeca
Question  

Est-ce que les dîners assis, type dîner de gala, sont aussi 
non-dynamiques?

Answer

Pour l’instant le protocol n’est pas claire. Si c’est un dîner 
assis avec musique de fond, oui. Si la soirée dansante 
prend de l’epleur, cela devient dynamique.



Horeca
Question  

Is er geen apart horeca protocol voor dynamisch buiten
waar er geen verplichting is om zittend te consumeren? 

Answer

Alles over het horecaprotocol of het beursprotocol is te 
vinden op deze locatie. Je kan voor beide een pdf gids
downloaden in diverse talen: NL/FR

https://www.info-coronavirus.be/nl/protocollen/
of https://www.info-coronavirus.be/fr/protocols/

https://www.info-coronavirus.be/nl/protocollen/
https://www.info-coronavirus.be/fr/protocols/


Horeca
Question  

Les buffets sont autorisés mais pas en self-service?

Is cocktail formule (staand) wel of niet mogelijk bij code 
rood? Neen

Answer

Non, les buffets servis ou en self-service sont autorisés. 
Voir protocole Horeca pour plus de détail. 

Cocktail formule (staand) is niet mogelijk bij code rood.



Beurzen – Foires et salons
Question  

Bij wie moeten we terecht voor de beurzen? 

Ou pouvons nous télécharger le protocole retail? 

Answer

Het FEBELUX beurs protocol is hier te vinden: 

https://d34j62pglfm3rr.cloudfront.net/downloads/Handelspro
tocol-beurzen_4102021.pdf



Beurzen – Foires et salons
Question  

Als beurzen het handelsprotocol volgen, dan is CST niet
verplicht?

Zijn er regionale verschillen? 

Answer

Beide kunnen, met CST of zonder. Zonder CST moet dan 
wel met maskers en afstand bewaren en het beurs- en
standpersoneel moet masker dragen. 

Er zijn geen regionale verschillen. 



Barometer - Baromètre
Question  

Quels sont les indicateurs qui font passer le baromètre 
d'une couleur à l'autre?

Answer

Les paramètres du code orange et jaune sont 
malheureusement encore des inconnus. On sait que le 
11/02 on aura un nouveau OC/CC, entretemps on essaie 
d’apprendre la vision des cabinets sur le baromètre, les 
paramètres, le CST et les indicateurs qui peuvent aider a 
changer de couleur.



Barometer - Baromètre
Question  

Kan EC in het overleg meenemen dat het KB niet daags 
vóór het ingaan van de regels gepubliceerd wordt, zodat de 
organisatoren tijd hebben om de geplande evenementen 
ook voor te bereiden?

Answer

Onze vraag aan de politiek is om de verstrengingen een 
voorsprong van minstens 7 tot 14 dagen te geven zodat 
opgebouwde events geen nadelige gevolgen hebben van 
een verandering. We vragen om versoepelingen 
onmiddellijk te laten ingaan teneinde de sector die 
ademruimte te laten gebruiken, bijvoorbeeld voor een last 
minute capaciteitsverhoging.



Barometer - Baromètre
Question  

Is een zaaluitbater verantwoordelijk voor het naleven van 
de normen ? Wat indien de klant dit niet respecteert 
(ondanks briefing en herhaling ter plaatse) ?

Answer

De zaaluitbater is verantwoordelijk voor het correct 
informeren van bijvoorbeeld het debiet van ventilatie in M3 
per uur per persoon. De organisator (diegene die 
eindeverantwoordelijke is voor het event) is volgens ons 
algemeen verantwoordelijk voor het naleven van de 
normen. 



Barometer - Baromètre
Question  

Hoe kunnen we de zalen en klanten informeren waar ze 
hun cijfers kunnen halen wat betreft luchtfiltratie?

Answer

Ze kunnen dit bij de technische verantwoordelijke van hun 
zaal opvragen, die mogelijks de installateur van het 
ventilatiesysteem zal betrekken bij de vragen.



Barometer - Baromètre
Question  

Si les règles ne s'appliquent pas pour les évènements de 
moins de 50 personnes, est-ce que cela veut dire qu'on 
peut avoir un évènement dynamique à l’intérieur de moins 
de 50 personnes?

Answer

En effet : Evènement 
• Indoor – non dynamic : <50 : pas de règles
• Indoor – dynamic : non permis
• Outdoor – non dynamic : <100 : pas de règles
• Outdoor – dynamic : <100 : pas de règels



Barometer - Baromètre
Question  

L'affichage ppm pour le public doit indiquer la moyenne sur 
l'activité (comme pour les niveaux sonores, en moyenne 
horaire) ?

Answer

L’affichage du ppm doit être celui de l’écran du mètre, pas 
la moyenne.

La moyenne peut être utilisé comme paramètre voir les 
infos dans la présentation.



Barometer - Baromètre
Question  

Zaalcapaciteit is enkel publiek of ook rekening houden met 
personeel?

Answer

Capaciteiten in de maatregelen sluiten altijd het personeel 
uit, het betreft dus telkens de bezoekers, niet de 
technische/operationele/horeca medewerkers.



CST
Question  

CST valable trois doses ?
Is de CST geldig met twee dosissen ?
On ne parle plus de Covid Safe Ticket+ ?

Answer

CST noemt vanaf heden CT Covid Ticket.

We hebben nagevraagd maar nog geen feedback 
ontvangen over de politieke visie over deze tool. Blijft het 
van toepassing of blijft het zelfs bestaan, hierover hebben 
we voorlopig geen info verkregen.



Teambuildings
Question  

Hoe zit het met teambuildings? Valt dit onder evenementen
of onder georganiseerde activiteiten? 

Answer

Binnen het bedrijf, op de werkvloer zijn teambuilding 
activiteiten verboden. 

Buiten het bedrijf zijn ze wel mogelijk volgens het geldende
protocol voor evenementen.



Barometer - Baromètre



Future

Barometer
No future?
Oranje & Geel

Steunmaatregelen
EC vraagt koppeling per fase

Verzekering



MORE Q & A



Contact
Stijn Snaet
stijn@event-confederation.be
+32 475 70 36 76

Bruno Schaubroeck
bruno@event-confederation.be
+32 475 28 83 04

Hugo Slimbrouck
hugo@event-confederation.be
+32 475 75 52 73
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