Covid-19 - organisatie levensbeschouwelijke feesten
A. Maatregelen met impact op levensbeschouwelijke feesten
In april en mei vinden er verschillende levensbeschouwelijke feesten plaats. Graag
herinneren we aan de coronamaatregelen die een impact hebben op deze feesten.
Deze maatregelen gelden tot en met 19 april, en kunnen verlengd worden tot en met 3
mei (of langer).
1. Maatregelen voor vieringen en levensgebeurtenissen
Alle activiteiten van de erediensten zijn verboden.
•

•

De enige uitzonderingen zijn:
o Religieuze huwelijken in intieme kring (enkel het bruidspaar, hun
getuigen en de bedienaar van de eredienst)
o Begrafenisceremonies met maximaal 15 personen, als de fysieke
afstand van 1,5 meter tussen personen wordt gerespecteerd en zonder
blootstelling van het lichaam.
Plaatsen van erediensten blijven open, maar met respect voor de sociale
afstand. De beheerders van die gebouwen worden geacht hiervoor de nodige
regels uit te vaardigen en zien toe op de naleving ervan

2. Maatregelen voor bijeenkomsten
Alle bijeenkomsten worden verboden, of ze nu privé of publiek zijn.
•
•

•

Familiebijeenkomsten zijn enkel toegelaten met familieleden die onder hetzelfde dak
wonen en kunnen enkel plaatsvinden in het eigen huis.
Je kan samenkomen met één persoon die niet onder hetzelfde dak woont, maar
alleen om samen buiten een fysieke activiteit uit te voeren, met respect voor de
fysieke afstand van 1,5 meter.
Een bezoek aan een familielid of vriend die niet onder hetzelfde dak woont is niet
toegelaten. De enige uitzondering is om hulp te bieden aan kwetsbare familieleden
(ouderen, mindervaliden, minderjaren en andere kwetsbare personen) of om een
bezoek te brengen aan een partner of aan kinderen in het kader van co-ouderschap.

3. Maatregels voor voedingswinkels
Voedingswinkels blijven open, maar
•
•

De eigenaar van de winkel moet erop toezien dat er een veilige afstand van 1,5
meter tussen klanten kan voorzien worden.
De winkel behoudt zijn gewoonlijke openingsuren en -dagen, zoals die van
toepassing waren voor de maatregelen.

•
•

Solden en promoties zijn niet toegelaten, met uitzondering van de acties die reeds
besloten waren of reeds van kracht waren vóór 18 maart 2020.
Handelaars worden gevraagd om zoveel mogelijk te anticiperen op piekuren van
bezoekers door bijvoorbeeld een afhaalsysteem of andere alternatieven te
organiseren.

B. In dialoog
We vragen lokale besturen om de levensbeschouwelijke gemeenschappen te
herinneren aan deze maatregelen en een gesprek aan te gaan met hen, om samen
mogelijkheden te zoeken om deze feestdagen te kunnen vieren, met respect voor de
maatregelen.
Sinds de start van de maatregelen, namen verschillende levensbeschouwelijke
gemeenschappen reeds creatieve initiatieven om een alternatief te bieden voor de
gewoonlijke erediensten of vieringen, bijvoorbeeld via livestreaming. We moedigen deze
initiatieven erg aan en roepen op om deze voort te zetten de komende periode.
Meer informatie vindt u:
•
•

•
•
•

Voor Vlaanderen: https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/covid-19-eredienstengoede-voorbeelden
Voor Wallonië:
o https://interieur.wallonie.be/coronavirus-covid19
o legislationorganique.pouvoirslocaux@spw.wallonie.be
Voor Brussel: info-corona@bps.brussels
Voor de Duitstalige gemeenschap:
https://www.ostbelgienlive.be/desktopdefault.aspx/tabid-6711/
Alle meertalige informatie over het coronavirus: https://www.infocoronavirus.be/translation/

