Beslissing Overlegcomité: vanaf 27 juni volgende
stap Zomerplan
21 jun 2021
De federale regering en de regeringen van de deelstaten hebben op vrijdag 18 juni
2021 in het Overlegcomité beslist om op 27 juni 2021 de volgende stap van het
Zomerplan te activeren.
Het Comité stelt vast dat het aantal dagelijkse ziekenhuisopnames de voorbije
zevendaagse periode tot minder dan 75 opnames per dag is geëvolueerd en dat
het aantal ziekenhuisbedden ingenomen door coronapatiënten minder dan 1.000
bedraagt. De positiviteitsratio is gedurende diezelfde periode tot onder de 4%
gedaald.

Volledige vaccinatie
Het Overlegcomité benadrukt het belang van volledige vaccinatie om zo goed
mogelijk beschermd te zijn. De doelstelling blijft om zo snel mogelijk zoveel
mogelijk personen te vaccineren. Zolang volledige gevaccineerde personen en
personen die nog niet volledig gevaccineerd zijn elkaar blijven ontmoeten, blijft het
respecteren van anderhalve meter afstand en het dragen van een mondmasker
aangeraden.

27 juni 2021: nieuwe stap Zomerplan
De daling van het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames laat vanaf 27 juni een nieuwe stap in het Zomerplan toe:
1. Sociale contacten: tot 8 personen binnen, exclusief leden van het eigen gezin en kinderen tot en met 12 jaar. Dit geldt ook voor
gezinsvakanties in een toeristisch logies. Toeristische logies die meer dan 15 personen kunnen herbergen kennen geen
beperkingen, mits geldende protocollen gerespecteerd worden.
2. Winkelen: geen beperking meer op het aantal mensen met wie je kan winkelen. Mondmasker blijft verplicht.
3. Horeca:
Een maximum van 8 personen is toegestaan, kinderen tot en met 12 jaar niet meegeteld. Een huishouden mag een tafel
delen.
Het verplichte sluitingsuur wordt verlaat naar 1 u. ’s nachts. Dit sluitingsuur geldt ook voor horeca-bezorging aan huis en
nachtwinkels.
Het gebruik van plexiglas is toegestaan op de terrassen als alternatief voor de 1,5 meter-regel tussen de tafelgezelschappen.
Cafésporten en kansspelen zijn toegelaten, mits het dragen van een mondmasker.
Voor banketten en recepties gelden er geen maxima meer wat het aantal aanwezigen betreft. Voor het overige gelden de
regels van de horeca.
4. Erediensten: tot 200 personen binnen en 400 personen buiten. Bij gebruik van CERM of CIRM, gelden bepalingen
evenementensector.
5. Markten, jaarmarkten, braderijen, brocante- en rommelmarkten: vanaf een bezoekersaantal van 5.000 personen met
eenrichtingsverkeersplan, met afzonderlijke in- en uitgang. Mondmaskerplicht in juli en augustus.
6. Kermissen: vanaf een bezoekersaantal van 5.000 personen met eenrichtingsverkeersplan, met afzonderlijke in- en uitgang.
Mondmaskerplicht in juli en augustus. Met desinfecteren handen voor de attractie en 'social distancing' (sociale afstandsregels)
tussen bezoekers of toegelaten groepen. Geldende regels worden geafficheerd in de stand of de attractie.
7. Toegelaten capaciteit evenementen:
Binnen: verhoging 100% van de CIRM-capaciteit tot maximaal 2.000 aanwezigen, met een verhoging naar 4.000 aanwezigen
voor testevenementen en dit van zodra het COVID Safe Ticket beschikbaar is en uitsluitend wanneer het COVID Safe Ticket
toegang geeft tot het event.
Buiten: verhoging van 2.500 naar 5.000 aanwezigen wanneer uitsluitend het COVID Safe Ticket toegang geeft.
8. Samenscholingen en betogingen: het nachtelijk samenscholingsverbod vervalt en de beperkingen op betogingen vallen weg,
mits het respecteren van de mondmaskerplicht en de verplichting tot veilige afstand.
9. Teambuildings: fysieke teambuildings zijn opnieuw toegelaten.

Dienstenchequesector
Het Overlegcomité beslist de verlenging van geldende maatregelen in de dienstenchequesector tot 30 september 2021, onder meer de
verplichting van de werkgever om per prestatie mondmasker en desinfecterende gel ter beschikking te stellen.

Verduidelijkingen
Het Overlegcomité formuleert, ten slotte, een aantal verduidelijkingen:
Bij alle sportieve activiteiten mag elke deelnemer tot en met 18 jaar vergezeld worden door één lid van hetzelfde gezin.
Sanitaire infrastructuur zoals kleedkamers en douches mogen gebruikt worden.
Wanneer op evenementen, culturele en andere voorstellingen, sportieve wedstrijden, trainingen en congressen er horeca-

activiteiten zijn, is ook afhaal toegestaan.
Organisatoren die gebruik maken van de COVID Safe Ticket zijn niet verplicht om de testmogelijkheid aan de ingang van het
evenement aan te bieden.
De mondmaskerplicht bij outdoor-evenementen vervalt indien men zit.
Een volgend Overlegcomité is gepland op 16 juli.

Tot slot… 10 tips om veilig van de zomer te genieten
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Laat je vaccineren. Hoe meer mensen gevaccineerd, hoe veiliger voor ons allemaal.
Was je handen regelmatig. En volg ook de overige hygiëneregels zoals bij het hoesten of niezen.
Ziek of symptomen? Blijf thuis en neem contact met je huisarts.
Test jezelf als je nog niet gevaccineerd bent. Je vindt een zelftest bij de apotheker.
Kies voor buiten. Want buiten is het veiliger.
Kleiner is fijner. Een groep van vijf is veiliger dan een groep van vijftig.
Iedereen in het gezelschap gevaccineerd? De mondmaskers mogen af.
Verlucht en ventileer binnenruimtes. Zo vermijd je een viruswolk binnen.
Hou nog even veilige afstand. Op anderhalve meter blijft het veiliger tot iedereen is gevaccineerd.
Hou het ook op reis veilig. Download het digitaal coronacertificaat, gebruik je corona-app en informeer je over lokale regels.

