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HOE ORGANISEER IK EEN VEILIGE 
ERFGOEDDAGACTIVITEIT?

Verwelkoming door Tine Vandezande (coördinator Erfgoeddag, FARO)

Verwelkoming door Peter Decuypere (consultant bij EventFlanders)

EventFlanders

EventFlanders werd opgericht in 2016 in de schoot van Toerisme Vlaanderen en heeft als doel sterke evene-
menten te organiseren en grote evenementen naar Vlaanderen te halen. 

Doelstelling

De CERM- en CIRM-modellen zijn tools om evenementen veilig te kunnen organiseren binnen de geldende 
coronamaatregelen. 

 › Het CERM (COVID Event Risk Model) is ontwikkeld samen met de eventsector en in overleg met virolo-
gen. Dit model is verplicht te gebruiken voor evenementen.

 › Het CIRM (COVID Infrastructure Risk Model) wordt momenteel aangepast naar de huidige situatie. Dit 
model werd samen met de Karel de Grote Hogeschool ontwikkeld vanuit een vraag van eventprofessionals 
die hier nood aan hadden.

De twintig generieke parameters in het CERM-model zullen nog een hele tijd geldig blijven. Ze kunnen hel-
pen om een evenement COVID-19-veiliger te maken. 

Duiding door Lomme Valkeneers (medeverantwoordelijk voor de CERM- en CIRM-modellen bij 
EventFlanders)

Wat is het CERM?

Het CERM werd ontwikkeld in samenwerking met wetenschappelijke experts, gespecialiseerde onderzoekers 
en de Alliantie van Belgische Event Federaties. Met dit model kan u inzicht verwerven in het COVID-19-vei-
ligheidsrisico van elk event. Dit wordt weergegeven met behulp van een kleurenlabel: groen, oranje of rood. 
Het model kan regelmatig opnieuw ingevuld worden en de resultaten zijn nooit bindend. De eindbeslissing 
ligt bij het lokale bestuur.
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Wie moet het CERM gebruiken?

Het CERM is bedoeld voor alle personen en organisaties die publieke (private en openbare) events organise-
ren. Dit betreft dus zowel sportieve (loopwedstrijden, wielerwedstrijden ...) als culturele (festivals, concerten  
...) als corporate events (congressen, corporate events, personeelsfeesten ...). 
EventFlanders verwerkt alle adviezen na een nieuw veiligheidsoverleg en zet ze om naar bruikbare richtlijnen 
in het model.

CERM achter de schermen: Excel

Aan de basis van het riskmodel ligt een Exceldocument, waarop alles gebaseerd wordt en waarin wijzigingen 
doorgevoerd worden. Het werkt als een puntenmodel met scores op basis van een aantal hoofd- en subpara-
meters zoals: 

 › Wordt het event uitsluitend outdoor georganiseerd? Ja/nee?
 › Worden de binnenruimtes op de gecontroleerde eventlocatie geventileerd? Ja/nee? 
 › Heeft het event impact op de belasting van het openbaar vervoer? Ja/nee? 
 › Worden er extra transportmiddelen voorzien? Ja/nee? 

Na afronding van de scan krijgt uw evenement een kleurcode op basis van de behaalde score. Die kleurcode 
vormt enkel een advies. Of een evenement al dan niet mag doorgaan, wordt bepaald door de lokale besturen.

Gebruikerszijde CERM 

1. Surf naar covideventriskmodel.be.
2. Maak een account aan via een bestaand UitID, of maak een nieuw UitID aan.
3. Er opent automatisch een venster om een nieuw evenement aan te maken.

Drie onderdelen: event, kenmerken en maatregelen

In drie hoofdstukken wordt gevraagd naar specifieke informatie over het event en de organisatie daarvan. 

1. Event: basisgegevens, naam activiteit, type evenement, op- en afbouwtijd, reservaties, ticketverkoop, trans-
port, voeding en drank, programma … 

2. Kenmerken: outdoor, dynamiek, staand of zittend, leeftijd doelpubliek, duurtijd … 
3. Maatregelen: moeten bezoekers vooraf registreren, is er toegangscontrole, is er signalisatie zoals pijlen, 

zijn er plaatsen met een hoge densiteit (bv. opstoppingen aan toiletten), is de locatie in zones gecomparti-
menteerd, wordt er hygiënisch materiaal voorzien …?

In de tekstvelden kan de organisator extra informatie kwijt, maar die worden niet meegerekend in de score. 
Ze zijn er vooral opdat de lokale besturen meer duiding krijgen.

Na afronding van de scan kan u een aanvraagdocument downloaden. Daarin zit alle noodzakelijke info ver-
werkt die het lokaal bestuur nodig heeft om een beslissing te nemen.

Het ingevoerde evenement wordt bewaard in uw profiel. U kan er later naar terugkeren en aanpassingen door-
voeren. Neem het een aantal keer door, varieer antwoorden op bepaalde parameters en leer zo wat u moet 
aanpassen om uw evenement nog veiliger te organiseren.

https://covideventriskmodel.be/
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Van CERM naar CIRM

Het CIRM wordt enkel toegekend voor permanente infrastructuren. Het CIRM gebeurt dus altijd in combina-
tie met een CERM. 

De bevoegde gemeentelijke overheid kon uitbaters van permanente infrastructuren toelaten om een zittend 
publiek te ontvangen voor evenementen, voorstellingen of wedstrijden, dat groter is dan de aantallen perso-
nen bedoeld in artikel 11, §4, in akkoord met de bevoegde minister(s), na raadpleging van een viroloog en met 
inachtneming van het geldende protocol.

Meer informatie: https://covideventriskmodel.be/cirm 
Belangrijk: het CIRM is opgeschort tot 1 maart 2021.

CERM 2021

Het CERM wordt momenteel geüpdatet. Zo wordt er in de nabije toekomst wellicht een COVID-19-coördi-
nator ingevoerd. Dit kan bv. een organisator zijn. Die persoon is verantwoordelijk voor de correcte opvolging 
van de maatregelen. Er worden eveneens verplichte bijlagen ingevoerd die de COVID-19-coördinator moet 
valideren en opvolgen. 

https://covideventriskmodel.be/cirm
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Q&A

Opgelet! Hou er rekening mee dat de suggesties en antwoorden in dit verslag vertrekken van de situatie 
in januari 2021. 

Kan ik de eventscan meermaals opnieuw invoeren (na aanpassingen) voor hetzelfde event?

 › Ja, dat kan. Dit is ook echt de bedoeling. Het resultaat hoeft niet dadelijk groen te zijn: het is net goed dat u 
na een rode code kan leren hoe een evenement zo veilig mogelijk kan aangepast worden.

 › U kan een evenement ook volledig dupliceren, een aantal andere parameters invoeren en de resultaten 
vergelijken.

Hoeveel tijd verloopt er gemiddeld tussen het doorsturen van het CERM naar de lokale overheid en de 
goedkeuring? 

 › EventFlanders stuurt een evenement niet zelf door naar een lokaal bestuur. Dat moet u zelf doen. Die 
timing is afhankelijk van de lokale overheid.

Klopt het dat het niet nodig of verplicht is om een CERM in te vullen voor een Erfgoeddagactiviteit met 
minder dan 200 personen? 

 › Het invullen van het CERM is verplicht voor elk evenement. Elk groter aantal dan een samenscholing (mo-
menteel vier) is een evenement. Maar er is geen exacte definitie bepaald van wat een evenement is. 

 › Bij twijfel: surf naar covideventriskmodel.be, daar vindt u de meest recente regels en aanbevelingen.
 › Een exacte definitie van een evenement wordt niet gegeven in de ministeriële besluiten, maar er wordt wel 

gesproken over bijeenkomsten/samenscholingen van meer dan vier personen. En die zijn verboden. Op 
die manier zou u een evenement dus kunnen zien als een samenscholing van ‘meer dan vier personen’, die 
verboden is. 

Stel: u organiseert een erfgoedwandeling. U verwacht tweehonderd deelnemers maar er wordt gewandeld in 
groepjes van tien personen. Hoe geeft u dan het aantal deelnemers in het CERM in?  

 › In dat geval geeft u het totale aantal deelnemers in.

Wat met de opvolging van GDPR-maatregelen?

 › Vanuit het CERM/CIRM is alles GDPR-proof. Het UitID is specifiek aan dit systeem aangepast. Uw pri-
vacy wordt gegarandeerd.

 › Voor gegevens die u zelf verzamelt tijdens het evenement, bent u zelf verantwoordelijk.

Is zingen en/of dansen in het kader van een erfgoedwandeling (op straat) toegelaten of niet?  

 › Als een wandeling of dansmoment een evenement wordt, is dit niet toegelaten.
 › Ook zingen kan niet, want dit heeft hetzelfde verspreidingseffect als hoesten. 

Begrijp ik het goed dat de informatie uit dit formulier niet wordt verzonden? Ik kies dus zelf hoe en met wie ik 
het document deel? 

 › Ja, dat klopt.

https://covideventriskmodel.be/
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Waar vind ik de laatste bepalingen omtrent het toegelaten aantal bezoekers? 

In de ministeriële besluiten vindt u steeds de laatste afspraken. De protocollen worden opgesteld volgens deze 
besluiten, en volgen kort daarna.

Goede startplek: https://www.info-coronavirus.be/nl/ 

Als ik als lokaal bestuur het evenement zelf organiseer, is het CERM dan gewoon handig om te checken of ik 
goed bezig ben, of worden deze resultaten ook op een hoger niveau gecontroleerd?

 › Het CERM is handig in alle gevallen. Het formulier is verplicht in te vullen en in te dienen bij een lokaal 
bestuur. Een lokaal bestuur kiest zelf of het het CERM al dan niet zelf invult. 

 › Het CERM is een beheersmodel voor de organisator, en een adviesmodel voor een lokaal bestuur.

Wat met een event waarvoor ik max. tweehonderd gasten uitnodig, maar dat tegelijkertijd ook een openbare 
plek is (bv. park), en waar dus ook meer mensen kunnen rondwandelen? 

 › De bezoekerstelling kan verschillen tegenover de telling van de aanwezigen. Als u iets in een park organi-
seert en u kan niet controleren hoeveel mensen er samen zijn, dan is dit een risicovol evenement. U kan 
immers niet opvolgen welke mensen er al eerder waren. 

 › Werk in dit geval best met bv. omheiningen. Zo is controle over de aantallen mogelijk.

Is er voor organisatoren die niet zo handig zijn met computers een gemakkelijk invulbare template 
beschikbaar die ik hen analoog kan bezorgen?

 › Een dergelijke template is nog niet beschikbaar. Gelijkaardige voorbeelden zijn in het verleden opgelost 
door die persoon bij het lokale bestuur uit te nodigen, en daar het formulier samen in te vullen.

Moet het CERM ook ingevuld worden voor kinderen jonger dan 12 jaar? In ons museum is er namelijk een 
grote atelierwerking voor kinderen (-12 jaar). Zij komen nu elke woensdag of zaterdag langs. Of geldt dit 
model enkel voor kinderen ouder dan 12 jaar? 

 › Op dit moment is het CERM ook verplicht voor kinderen jonger dan 12 jaar.
 › Als u verschillende gelijkaardige evenementen organiseert, kan u het formulier eenmaal invullen en aange-

ven dat deze activiteit regelmatig herhaald wordt.

Is het CERM ook verplicht voor interne vergaderingen van een vereniging?

 › Dit valt onder de richtlijnen voor werkgevers / de arbeidswetgeving. Deze regels vindt u in de generieke 
gids voor veilig werken.

 › Aanbeveling: organiseer enkel fysieke vergaderingen als deze écht niet online kunnen worden georgani-
seerd. Volg steeds alle afstands- en hygiënemaatregelen. Enkel de hoogstnoodzakelijke mensen mogen 
aanwezig zijn. Gebruik uw gezond verstand, probeer zoveel mogelijk alle sociale activiteiten die risico 
inhouden, te vermijden.

 › Momenteel is telewerk verplicht.

Als personeelslid bij een lokaal bestuur organiseer ik – normaal gezien – regelmatig workshops en lezingen. 
Moet dit model voor elke workshop of lezing ingevuld worden? We hielden in het verleden altijd rekening met 
de protocollen, zonder het CERM in te vullen.

 › Het CERM is altijd verplicht in te vullen.

https://www.info-coronavirus.be/nl/
https://werk.belgie.be/sites/default/files/content/news/Generiekegids_light.pdf
https://werk.belgie.be/sites/default/files/content/news/Generiekegids_light.pdf
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Stel: ik organiseer een rondleiding met tien personen op reservatie. Tijdens de rondleiding is het mogelijk 
dat er in hetzelfde museum nog honderdvijftig andere mensen rondlopen die niet zijn ingeschreven voor die 
rondleiding. Wat nu?

 › Momenteel is er voor elk bezoek aan een museum een reservatie nodig, zowel voor rondleidingen als voor 
vrije bezoeken.

 › Probeer groepsrondleidingen te scheiden van individuele bezoekers. Musea werken met tijdslots en kunnen 
slechts een beperkt aantal bezoekers toelaten, afhankelijk van de oppervlakte van het museum. 

Wanneer is iets een evenement?

 › Elke samenscholing van meer dan vier mensen / mensen die niet tot elkaars bubbel behoren, is een evene-
ment.

Is er naast het CERM ook een draaiboek voor het organiseren van evenementen, zoals in september-november 
nog het geval was, en zoals opgenomen in sommige protocollen?

 › Het draaiboek waarnaar in de vraag verwezen wordt, is momenteel specifiek ontwikkeld voor musea, maar 
kan ook gebruikt worden door andere organisatietypes.

 › Er volgt binnenkort wellicht ook nog een mobiliteitsplan.

Mag een dichter of slam poet een one-on-one gedicht brengen? Dus één persoon voor een publiek van één 
persoon? Maar dan een aantal keer na elkaar, dus bijvoorbeeld een reeks van tien one-on-one gedichten.  

 › Ja, dat mag. Op voorwaarde dat dit niet binnen een infrastructuur is die volgens de wet gesloten moet zijn 
(feestelijke, evenementiële, sportieve, culturele locaties).

Mag een workshop indoor plaatsvinden? Dus een begeleider met enkele deelnemers, maar op veilige afstand 
en met mondmasker. 

 › Als deze workshop in een evenementenruimte plaatsvindt, mag het niet want deze zijn momenteel geslo-
ten. Het mag vandaag ook niet in een museum of elders.

 › De geest van het ministerieel besluit zegt dat het momenteel niet verstandig is om zo’n evenementen te 
organiseren. Af te raden dus.

 › Kinderen jonger dan 12 jaar vormen een uitzondering: hier kan het tot vijftig personen.
 › Ook een lezing kan vandaag niet.

Mag het in een kerk, aangezien daar ook erediensten mogen plaatsvinden? 

 › De kerk is momenteel enkel open voor erediensten. 
 › Sinds 26 januari gelden er nieuwe regels in het ministerieel besluit m.b.t. kerken.

Wat met begeleide rondleidingen in openlucht? Max. één gids voor drie bezoekers? 

 › Voor gidsen zijn er aparte regels die niet onder evenementen vallen. Maar die informatie is troebel. Gids-
rondleidingen worden niet toegestaan, ook niet voor een bubbel.
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Wij organiseren een wandeltocht langs oude cafés. Onderweg vertelt een gids over de geschiedenis en 
legendes. Er wordt gewerkt met een beperkt aantal deelnemers en met reservaties. Kan dat? Als de horeca in 
april nog dicht is, mogen ook wij dus geen cafés openen.  

 › Zorg dat er nooit meer dan vier personen samen zijn op het evenement. Uw initiatief mag momenteel ook 
niet doorgaan in een evenementenruimte zoals een café. 

 › Momenteel kan een gids niet, maar tegen april misschien terug wel.

Moet ik het CERM invullen als ik een livestream wil doen van een evenement waar geen publiek toegelaten is?

 › Als er geen publiek is, is er geen evenement en hoeft dit niet.

Moet bij een lezing met zittende mensen de ruimte voor vijftig personen dan ook 500 m2 zijn?

 › Momenteel kan dit niet. Tijdens de vorige periode van versoepelingen moest vooral de social distancing 
gegarandeerd worden en waren het aantal m2 minder doorslaggevend. 

 › Een lezing wordt beschouwd als zijnde met een zittend publiek. Hier zal het allicht (maar nog niet zeker) 
afhankelijk zijn van de pandemiefase of er gewerkt moet worden met een of twee lege stoelen tussen de 
aanwezigen. Mogelijk zal er ook een beperking zijn van het aantal personen. 

Evenementen mogen momenteel toch helemaal niet plaatsvinden?

 › Samenscholingen met meer dan vier personen mogen momenteel inderdaad niet plaatsvinden. Maar u mag 
wel zaken organiseren als u kan garanderen dat er nooit meer dan vier mensen samen zijn.

 › Hoopvol op versoepelingen in april.

Klopt het dat het niet nodig of verplicht is om een CERM in te vullen voor een Erfgoeddagactiviteit met 
minder dan 200 personen?

 › Ongeacht het aantal personen, is er (volgens Art. 19 van het ministerieel besluit van 18 oktober) een ver-
plicht gebruik van het CERM voor alle evenementen, voorstellingen, wedstrijden, betogingen en sportieve 
wedstrijden.

Vanaf wanneer is een activiteit een evenement? Is een bezoek aan een tentoonstelling eveneens een activiteit?

 › Uit het besluit van de Vlaamse Regering van 14 september 2020 is afgesproken dat een evenement een 
bijeenkomst van mensen is met een tijdelijk karakter, in functie van amusement, beleving of professionele 
doeleinden. Het evenement heeft een eigen management en een economische, reputationele of maatschap-
pelijke waarde. In dat geval wordt een activiteit dus een evenement. Erfgoeddagactiviteiten zijn dan evene-
menten. 

Hou vooral steeds in het achterhoofd: probeer sociale activiteiten die enig risico inhouden zoveel mogelijk te 
vermijden. Gebruik uw gezond verstand. En blijf hoopvol! 
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NUTTIGE LINKS  

Algemeen 

 › https://faro.be/corona
 › https://www.info-coronavirus.be/
 › https://crisiscentrum.be/nl/documentatiecentrum
 › http://www.covideventriskmodel.be/

Protocollen & generieke gidsen: 

 › https://www.vlaanderen.be/cjm/nl/protocollen (n.a.v. de vraag over de regelgeving wat de vergaderingen 
betreft) 

 › 10-puntenplan onder hoofdstuk ‘Gidsen, protocollen en doorverwijsinformatie over COVID-19’ via ht-
tps://faro.be/corona 

Heeft u nog vragen?

CERM & CIRM EventFlanders

 › peter.decuypere@eventflanders.com
 › lomme.valkeneers@eventflanders.com

Erfgoeddag

 › michelle.van.meerhaeghe@faro.be
 › tine.vandezande@faro.be 

https://faro.be/corona
https://www.info-coronavirus.be/
https://crisiscentrum.be/nl/documentatiecentrum
http://www.covideventriskmodel.be/
https://www.vlaanderen.be/cjm/nl/protocollen
https://faro.be/corona
https://faro.be/corona
mailto:peter.decuypere@eventflanders.com
mailto:lomme.valkeneers@eventflanders.com
mailto:michelle.van.meerhaeghe@faro.be
mailto:tine.vandezande@faro.be
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