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1.  INLEIDING en SITUERING 
 
Omwille van de ongunstige evolutie van de besmettingscijfers kwam het Overlegcomité 
vervroegd samen op 26 oktober 2021. Door de toegenomen viruscirculatie zitten we in een 
vierde golf van de coronapandemie. Om deze herfstgolf tegen te gaan besliste het 
Overlegcomité dat er opnieuw extra beschermende maatregelen nodig zijn. De 
noodsituatie werd afgekondigd en daarmee treedt de pandemiewet in werking en kunnen 
de beslissingen die het comité heeft genomen vanaf 29/10 in werking treden, en dit voor 
een periode van drie maand (tot 28/01/2022).  
Concreet betekent dit dat er na versoepelingen in september en oktober opnieuw 
verstrengd en ingezet wordt op een aantel elementen zoals: een uitbreiding van de 
mondmaskerplicht, een breder gebruik van het Covid Safe Ticket (CST) en telewerk wordt 
aangeraden.  
De verstrengde regels gaan in vanaf vrijdag 29 oktober en 1 november, de wijzigingen 
worden in een ander kleur geaccentueerd.  
 
Een volgend Overlegcomité komt samen op 19 november 2021, onduidelijkheden in de 
regelgeving worden dan herbekeken en mogelijks volgen er (afhankelijk van de 
epidemiologische toestand) nieuwe wijzigingen. 
 
Deze sectorgids is een verfijning van het Basisprotocol cultuur dat de basis vormt van de 
aanbevelingen in deze gids. Beide publicaties moeten samen worden gelezen. Hoewel het  
regelgevend kader in mindere mate evolueert dan de afgelopen maanden, blijft de 
sectorgids een dynamisch document. Ga daarom op regelmatige tijdstippen na of er 
updates voorhanden zijn. 
 
Hou er ook rekening mee dat er nog andere gidsen of protocollen gevolgd moeten worden 
(bv. gidsen die maatregelen bevatten voor werknemers; of indien nevenactiviteiten in 
musea van toepassing zijn, zoals bijvoorbeeld: horecafaciliteiten of museumshops). 
 
De meest recente wetgeving of politiereglementen in het kader van de coronabestrijding 
krijgen altijd voorrang. Dit vademecum dient dan ook gelezen te worden als een schakel 
binnen een groter geheel van zowel regulerende als adviserende elementen. De 
besluitvorming van de Nationale Veiligheidsraad en de maatregelen genomen door 
provinciale en lokale overheden zijn hiërarchisch hoger in rang. Musea kunnen evenwel in 
samenspraak met de lokale overheid hun werking veilig organiseren. 
 
In deze overgangsfase én erna spelen de lokale besturen en de gouverneurs een belangrijke 
rol in het al dan niet toelaten en/of opleggen van bepaalde afwijkende regionale en lokale 
voorwaarden of regels. De besturen genieten een grote autonomie en kunnen in het belang 
van veiligheid en volksgezondheid beslissen om anders op te treden dan wat nationaal is 
toegelaten. Dit leidt tot verschillende voorwaarden en strengheden tussen gemeenten of 
provincies. Informeer u vooraf dus goed over eventuele lokale maatregelen en 
communiceer duidelijk naar uw bezoekers. De regels per museum of tussen verschillende 
steden en gemeenten kunnen er voor bezoekers anders uitzien. 
 

https://www.vlaanderen.be/cjm/nl/informatie-covid-19/protocollen
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2.  ALGEMENE PRINCIPES 
 

Voor alle bezoekers, medewerkers, vrijwilligers en leveranciers van musea tellen in elke 
fase van de pandemie nog steeds: 

- de zes gouden regels; 
- de hygiëneregels. 

 
Verder is een goede toepassing van belang van: 

- de regels over social distancing; 
- verluchting en ventilatie; 
- toegankelijkheid. 

 
Ook een aantal andere richtlijnen en tips zijn nog relevant, meer bepaald over: 

- de aandacht voor medewerkers en bezoekers (bv. kinderen, risicogroepen, 
vrijwilligers, jobstudenten of stagiairs …); 

- de nodige documenten; 
- communicatie; 
- de covidcoördinator; 
- het beheer van besmette personen; 
- CIRM, CERM en CST. 

 
Voor een uitgebreidere toelichting van al deze bovenvermelde punten verwijzen we naar 
het Basisprotocol cultuur.  
 
 

3. VOORWAARDEN MUSEA (& EXPOSITIES & ERFGOEDSITES) 
 

3.1. TENTOONSTELLINGSBEZOEKEN 
 
We maken geen onderscheid meer tussen individuele bezoekers, schoolbezoeken of 
groepsbezoeken. Iedereen volgt de museumregels en de regels van hun organisatie of 
onderwijsinstelling indien strenger.  
 

3.1.1. MONDMASKERS & SOCIAL DISTANCING 
 

In musea geldt vanaf vrijdag 29 oktober 2021 opnieuw de mondmaskerplicht voor 
zowel de individuele bezoekers als groepsbezoeken als voor de eigen medewerkers. 
Social distancing van 1,5m is niet verplicht. 

 
Een mondmasker is een masker zonder uitlaatventiel, uit stof of 
wegwerpmateriaal, dat nauw aansluit op het gelaat en de neus, mond en kin 
bedekt, bestemd om besmettingen bij contact tussen personen te voorkomen. 
Sjaals of bandana’s, faceshields e.d. en mondmaskers met ventiel mogen niet 
gedragen worden.  

 
▪ De mondmaskerplicht is niet van toepassing voor kinderen t.e.m 12 jaar.  

https://www.vlaanderen.be/cjm/sites/default/files/2021-08/basisprotocol-cultuur-versie11.pdf
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▪ Er zijn mogelijks andere regels in schoolverband. 
▪ De mondmaskerplicht vervalt in sommige gevallen (zie meer in hfst 3.3.) 

 
 

In situaties waarbij 1,5m afstand houden geen evidentie is, wordt aanbevolen een 
mondmasker te dragen. Dit is eenieders verantwoordelijkheid, zowel voor de 
medewerkers (inclusief de gidsen) als de bezoekers van het museum. Aangezien dit een 
individuele verantwoordelijkheid is, hoeven medewerkers (in het bijzonder 
erfgoedbewakers) hier niet langer op toe te zien. 
 
* Lokale besturen in Vlaanderen kunnen zelf beslissen om de mondmaskerplicht aan te 
houden.  
* De mondmaskerplicht kan altijd opnieuw worden ingevoerd indien de epidemiologische 
toestand opnieuw zou verslechteren. 
* In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gelden mogelijks andere regels.  

 
Tips: 
- Sinds 1 september is afstand houden een individuele verantwoordelijkheid. Rekening 

houden met andere personen is een vorm van beleefdheid, hoffelijk gedrag kan 
aangespoord worden door de bezoekers uit te nodigen tot het dragen van een 
mondmasker. 

- Een mondmasker dragen is nooit verboden.  
- Door de bijkomende vrijheidsgraden, wordt meer interpretatie en maatwerk gevraagd 

van elk museum. Zorg dat u tot een duidelijk beleid voor uw museum kan komen en 
bespreek dit grondig met de medewerkers. Besteed hierbij voldoende aandacht aan 
hoe de afspraken in het museum dienen toegepast te worden: wanneer gaat het over 
een voorbeeldfunctie, waar rekent u op de individuele verantwoordelijkheid van de 
bezoekers, hoe duidt u aan welke afspraken waar gelden, vanaf wanneer verwacht u 
dat medewerkers bezoekers aanspreken op het niet naleven van de richtlijnen …? 

 
3.1.2. CAPACITEIT 

 

De vroegere regel ‘1 bezoeker per x/m2’ is weggevallen. Dit is vervangen door een 
sterke aanbeveling om een mondmasker te dragen indien 1,5m afstand houden niet 
mogelijk is, waarbij gerekend wordt op de inschatting en verantwoordelijkheidszin 
van elk individu.  
 

Tip: 
Gebouwen zonder luchtverversingssysteem of met veel kleine ruimtes kunnen, met 
de wintermaanden in het vooruitzicht, overwegen om gericht CO2-meters te plaatsen.  

 
 

3.2. GEORGANISEERDE ACTIVITEITEN  
 
Voorbeelden van georganiseerde activiteiten zijn: workshops, groepsbezoeken, 
gidsrondleidingen, instaprondleidingen, workshops, verjaardagsfeestjes, …  
 
Voor georganiseerde activiteiten gelden er niet langer zware beperkingen op de 
museumwerking. Er is geen verplichting tot het dragen van een mondmasker of social 
distancingen, aangezien deze (beperkte) groepen aanzien worden als een ‘gezelschap’.  
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- Het dragen van een mondmasker is verplicht voor zowel de begeleiders als de 
deelnemers. Indien er bij een zittende activiteit (afgezonderd van de reguliere 
museumbezoeker) een afstand kan bewaard worden van 1,5m kan het mondmasker 
afgenomen worden.  

- Het Covid Safe Ticket kan ingevoerd worden door de organisator. 
- Voor onderwijs gelden de regels van de school of van het museum indien deze 

strenger zijn.  
- Eten en drank serveren is beperkt tot het aantal deelnemers, professionele horeca 

is niet verplicht. 
- Adviezen luchtkwaliteit is volgens de aanbevelingen in het basisprotocol cultuur 

pagina 17. 
 
 

3.3. CULTURELE VOORSTELLINGEN OF EVENEMENTEN  
 
Voorbeelden van culturele voorstellingen of evenementen zijn: openingen of vernissages, 
lezingen voor publiek, theatervoorstellingen, concerten, voordrachten… 
 
Afhankelijk van de voorwaarden en de bezoekers- of publieksaantallen (het personeel voor 
en achter de schermen wordt niet meegerekend in onderstaande aantallen) zijn er 
verschillende mogelijkheden: 
 

3.3.1.  
Bij culturele evenementen binnen met minder dan 200 personen is een mondmasker 
verplicht tenzij er wordt gewerkt met een Covid Safe Ticket (CST). 
 

3.3.2.  
Bij culturele evenementen vanaf 200 personen binnen (en 400p buiten) zijn extra 
maatregelen van toepassing vanaf 29 oktober 2021. 
Er is de mogelijkheid gelaten aan organisatoren om: 

(1) het prévaccinatie-systeem van CERM/CIRM te blijven toepassen. Dit houdt dan 
o.a. in; mondmaskerplicht en social distancing bewaren. 

OF 
(2) De modaliteiten van het samenwerkingsakkoord van 14 juli 2021 toe te passen 
nl. het COVID SAFE TICKET (CST).  

Bij culturele evenementen vanaf 3000 personen binnen (en 5000p buiten) is een Covid 
Safe Ticket (CST) verplicht.  
 

- Het invoeren van een CST betekent dat de mondmaskerplicht vervalt voor de 
bezoeker/deelnemer (niet voor medewerkers of vrijwilligers waaraan je wettelijk 
geen CST mag vragen) en er geen social distancing nodig is. 

- Het invoeren van een CST voor kleinere activiteiten of evenementen (onder de 
200p) is mogelijk maar niet verplicht.  

- Het opvragen van een CST is NIET mogelijk bij onderwijs.  
 
Let op dat deelnemers aan een evenement (mèt of zonder CST) zich niet mengen met de 
reguliere museumbezoekers.  
 

https://www.vlaanderen.be/cjm/sites/default/files/2021-10/basisprotocol-cultuur-versie13.pdf
https://www.vlaanderen.be/cjm/sites/default/files/2021-10/basisprotocol-cultuur-versie13.pdf
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Voor meer info verwijzen we door naar het  Basisprotocol cultuur en naar 
https://www.vlaanderen.be/cjm/nl/informatie-covid-19/covid-safe-ticket.  
 
 

3.4. AANVULLENDE BELEVING 

Musea creëren een totaalbeleving door ook horeca en/of een shop te integreren in hun 
werking. Naast de regels voor musea volgt u hier ook: 

- de regels voor detailhandel. 
- de regels voor horeca; 

Vanaf 1 november 2021 is de horeca verplicht te werken met een Covid Safe Ticket 
(CST). Zittende gebruikers van de horecafaciliteit zijn dan niet verplicht een 
mondmasker te dragen, het personeel wel.  
De consessiehouders zijn zelf verantwoordelijk voor het naleven van deze regels. 

 
Let op voor gedeelde ruimtes (bv. onthaal, sanitair, lockers,…) tussen de musea (=geen CST, 
maar wel mondmaskerplicht) en de horeca (= wel CST, geen mondmaskerplicht).  
We raden aan om op die plaatsen de mondmaskerplicht te laten primeren en deze regel 
duidelijk aan te geven in de communicatie terplaatse. 
 
 

3.5. VERLUCHTEN EN VENTILEREN 
 
Verluchten en ventileren blijft een belangrijk aspect bij het bestrijden van de pandemie. 
Voor meer info hieromtrent verwijzen we naar de aanbevelingen in het basisprotocol 
cultuur  pagina 17-18. 
 
 

4. SLOT 
 

De eindverantwoordelijkheid en de verantwoordelijkheid over de beslissingen die 
genomen worden, liggen bij de individuele organisatie of het lokale bestuur. De 
inrichtende macht bepaalt de regelgeving. Op verschillende plaatsen zullen er dus 
verschillende maatregelen van kracht zijn voor bezoekers. Wees in uw eigen huis daarom 
duidelijk omtrent de regels voor zowel bezoekers als personeel. 
 
Elke organisatie en locatie is anders, maatwerk blijft nodig. Tracht geleidelijk om te gaan 
met de nieuw verworven vrijheden. Ga voor gezond verstand en hou steeds voor ogen dat 
de veiligheid van bezoekers en personeel gewaarborgd blijft. 
 
Heeft u nog specifieke vragen waarop u geen antwoord kan vinden in deze gids? Neem 
dan contact op met het coronaloket van FARO via corona@faro.be. 

https://www.vlaanderen.be/cjm/sites/default/files/2021-08/basisprotocol-cultuur-versie11.pdf
https://www.vlaanderen.be/cjm/nl/informatie-covid-19/covid-safe-ticket
https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/coronavirus/toegelaten-economische/coronavirus-tips-voor-winkels
https://heropstarthoreca.be/
https://www.vlaanderen.be/cjm/sites/default/files/2021-10/basisprotocol-cultuur-versie13.pdf
https://www.vlaanderen.be/cjm/sites/default/files/2021-10/basisprotocol-cultuur-versie13.pdf


 

 

 
  

 

 
 
Deze sectorgids is opgesteld door experten uit de museumsector en FARO. De inhoud is 
gebaseerd op de op datum van publicatie gekende maatregelen. Het regelgevend kader 
evolueert evenwel voortdurend en is onderhevig aan interpretatie. We doen ons best om u in 
deze publicatie zo correct en volledig mogelijk te informeren en zullen de publicatie regelmatig 
actualiseren. Lees ook steeds de recente berichtgeving op de website van FARO of van het 
Departement CJM. FARO noch de betrokken experten kunnen aansprakelijk gesteld worden 
voor eventuele fouten die het gevolg zouden zijn van de toepassingen van de adviezen of tips in 
deze publicatie. 
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