
 

Overlegcomité 22 december 2021 
 
Het overlegcomité kwam opnieuw bijeen en deelde in de pers al enkele nieuwe richtlijnen mee. Het is 
zoals steeds afwachten op het Ministerieel Besluit om de concrete toepassing te kennen voor iedereen. 
Wat we hieronder meedelen is dus onder dit voorbehoud. 
 
 
Deze extra maatregelen vanaf zondagochtend 26 december 2021 van kracht 

 Bioscopen, theaters en concertzalen sluiten.  

 Activiteiten onder een tent zijn ook verboden. 

 Geen binnenactiviteiten meer, met uitzondering van musea en sportactiviteiten. 
 
OKRA-advies dat al eerder gegeven werd:  
alle binnenactiviteiten en sportactiviteiten worden opgeschort tot 28/1.  
Vanuit de overheid zijn binnen sportactiviteiten nog steeds toegelaten, maar hier adviseert OKRA 
toch om dit niet te doen. Het is zonder het Ministerieel Besluit ook niet duidelijk welke 
sportinfrastructuur moet sluiten en welke niet. 

 Geen publiek meer bij sportwedstrijden binnen en buiten 

 Naar de winkel met maximaal twee personen (minderjarige kinderen niet meegerekend) en één 
klant per tien vierkante meter. 
 

Respecteer de basisregels en andere belangrijke aanbevelingen: 
 

 draag je mondmasker op drukke plaatsen of waar je de afstandsregel 1,5m niet kan waarborgen 
 hoest en nies in je ellenboog 
 ontsmet regelmatig je handen (en de winkelkar) 
 vermijd drukke plaatsen en hou jouw contacten zo beperkt mogelijk 
 laat je vaccineren, de boosterprik is een extra bescherming tegen de nieuwe variant die op ons 

afkomt. 
 doe een zelftest als je samenkomt met je familie op de feestdagen, ventileer voldoende de 

ruimte, vermijd knuffels en zoenen,…  
 

 
 
En ook deze praktische tips kunnen bijdragen om het komend familiefeest te organiseren. 
(tips gehoord op Radio1)  
 

 vraag om vooraf een zelftest te doen aan je gasten, voorzie zelf handgel,… 



 vermijd discussies tussen vaxers en anti-vaxers. Spreek vooraf af dat er nog heel wat andere 
onderwerpen zijn om over te praten met elkaar.  

 zorg voor een grotere tafel (indien mogelijk) en probeer meer afstand te voorzien tussen elke 
persoon  

 plaats je familieleden per bubbel aan de feestdis, tussen elke bubbel kan je wat meer afstand 
voorzien 

 schik de stoelen niet recht voor elkaar, maar diagonaal tegenover elkaar, zo vermijd je dat 
mogelijke virusdeeltjes rechtstreeks naar je overbuur gaan. 

 demp de muziek zodat je niet extra hard hoeft te praten, ook dat vermindert de virusdeeltje in 
de lucht. Bovendien is zingen en dansen nu geen goed idee.  

 Om zo weinig mogelijk dingen door te geven aan elkaar:  
kan je individuele porties van eten 
voorzien (vb een kommetje 
kroketjes per persoon of kroketjes 
op het bord ipv een grote kom 
kroketten die doorgegeven wordt. 
Serveer drank zoals op restaurant: 
schenk het in de glazen ipv de 
flessen door te geven die op tafel 
staan 

 cadeautjes uitdelen hoort er 
natuurlijk bij! Maar bedank elkaar 
op een creatieve manier: vermijd 
knuffels en kussen.  

 Spreek af wie zal afruimen: beperk 
het aantal gasten die rondlopen in 
huis zoveel mogelijk.  

 
 
 
 
 


