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Toepassing van het Covid Safe Ticket 

RAG 29/09/2021 

Context 
In het samenwerkingsakkoord van 14 juli 2021 werd het gebruik van het COVID Safe Ticket (CST) ingevoerd 
voor massa-evenementen en proef- en pilootprojecten en werd tevens bepaald dat deze maatregel maar 
van toepassing was tot en met 30 september 2021. In een update van dit akkoord wordt een verlenging 
voorzien voor de toepassing van de artikelen die betrekking hebben op het wettelijk kader rond het CST 
tot en met 31 oktober 2021 (met verplichting van het CST voor discotheken en dancings). Burgemeesters 
en provinciegouverneurs kunnen in de maand oktober in beperkte mate ook beslissingen nemen, zoals 
het verlagen van drempels voor het gebruik van het CST. Voor alle beslissingen moet er een afdoende 
motivering zijn waarvoor een (niet bindend) RAG advies moet worden gevraagd. 

Na 31 oktober 2021 geldt als uitgangspunt dat het CST niet meer toepasbaar/toepasselijk is en dus niet 
meer zal kunnen worden gebruikt, tenzij een gefedereerde entiteit hiertoe een decreet of ordonnantie 
uitvaardigt, voor zover er epidemiologische omstandigheden zijn die dergelijk gebruik rechtvaardigen na 
evaluatie van de RAG en voor zover dit gebruik beperkt is in de tijd (waarbij het ten sterkste aanbevolen 
is deze te beperken tot maximaal 3 maanden). De decreten en ordonnanties kunnen voor het hele 
grondgebied van de entiteit of voor delen van toepassing zijn. 

Het toepassingsgebied van het CST na 31 oktober omvat plaatsen waar de basisregels (optimale ventilatie, 
afstand, maskers, beperkte contacten) niet volledig kunnen of zullen worden nageleefd door de aard van 
de omgeving/activiteit : de horeca, de dancings en discotheken1, de sport- en fitnessclubs, de 
handelsbeurzen en congressen, de voorzieningen die behoren tot de culturele, feestelijke en recreatieve 
sector en de voorzieningen voor residentiële opvang van kwetsbare personen.  

Concreet kunnen de gefedereerde entiteiten dus op grond van een RAG advies voor de regio of 
gemeenschap waarvoor zij bevoegd zijn : het CST al dan niet verplichten voor evenementen die onder de 
definitie van massa-evenement vallen; de aantallen bezoekers verlagen voor massa-evenementen en 
proef- en pilootprojecten2 ; beslissen dat het CST eveneens gebruikt kan worden voor één of meerdere 
van de boven vermelde sectoren. 

                                                             
1 Op 17 september heeft het Overlegcomité beslist dat de toegang tot discotheken en dancings enkel kan mits 
gebruik van het CST, ook voor evenementen en privéfeesten die er georganiseerd worden. De gefedereerde 
entiteiten voorzien de nodige decretale basis om het CST in discotheken en dancings verder te zetten na het einde 
van de federale fase. 
2 Indien de federale fase beëindigd werd zonder dat de epidemische noodsituatie op grond van de wet van 14 
augustus 2021 wordt afgekondigd zal het aantal bezoekers voor massa-evenementen worden bepaald in een 
uitvoerend samenwerkingsakkoord.  
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Vermits de RAG al wekelijks een evaluatie doet van de epidemiologische situatie met een classificatie van 
het epidemiologische risico aan de hand van verschillende alarmniveaus (o.a. gebaseerd op indicatoren 
zoals aangegeven in het samenwerkingsakkoord), wordt voorgesteld om zoveel mogelijk te werken met 
een generieke procedure, waarbij het CST kan toegepast worden als een bepaald alarmniveau bereikt 
wordt.  

Aanbevelingen 
• Niveau van toepassing: een alarmniveau wordt wekelijks bepaald op nationaal niveau en voor de 

provincies (+ het Brussels Hoofdstedelijk gewest). Er wordt geen niveau bepaald per regio, noch per 
gemeente. Voor het al dan niet toepassen van een CST lijkt het ook beter om de maatregelen te 
harmoniseren op niveau van provincie. Het niveau van regio Vlaanderen of Wallonië is te groot 
(mogelijk belangrijke verschillen tussen provincies), en het gemeentelijke niveau te klein (mensen 
zullen naar de buurgemeente(n) gaan waar misschien geen CST wordt gebruikt)3. Zeker voor kleine 
gemeenten kunnen er ook grote (niet altijd relevante) schommelingen zijn in de epidemiologische 
indicatoren door de kleine aantallen. Indien specifiek gevraagd kan de RAG een kort standpunt 
innemen voor een grote gemeente of grootstad, gebaseerd op het alarmniveau van de betreffende 
provincie en lokale indicatoren (incidentie besmettingen, leeftijd van de gevallen en positiveitsratio, 
trend voorbije 7 dagen en informatie verkregen van de regionale gezondheidsautoriteiten). 

• Vanaf een alarmniveau 2 moet het CST gebruikt worden voor (grote) evenementen. Hoe hoger het 
alarmniveau, hoe sneller het CST moet toegepast worden (voor evenementen met een lager aantal 
deelnemers). Voor een alarmniveau 1 moet het gebruik van het CST mogelijk gemaakt worden op 
basis van een keuze van de organisatoren, bv. om een hoger veiligheidsniveau voor de deelnemers te 
waarborgen. Er wordt op gewezen dat het besluit om al dan niet gebruik te maken van het CST op een 
locatie eerder moet worden genomen op basis van waar het doelpubliek vandaan komt dan van waar 
het evenement plaatsvindt. Indien een event plaatsvindt in een provincie met een alarmniveau 1, 
maar er wordt verwacht dat mensen ook van vanuit andere provincies zullen komen waar het 
alarmniveau minstens 2 is, dan moet het gebruik van een CST ook al overwogen worden.  

• Voor de andere sectoren voorzien in het samenwerkingsakkoord moet het gebruik van een CST 
overwogen worden in alarmniveau 3, en wordt het zeer sterk aanbevolen voor de hogere 
alarmniveaus (4 en 5). Er wordt een onderscheid gemaakt voor discotheken en dancings (zoals 
voorzien in de notificaties van het OCC van 17 september), waar het CST verplicht is en dus ook moet 
worden gebruikt in een alarmfase 1. 

• Dankzij een CST kan het risico op besmettingen verminderd worden in situaties waar een intrinsiek 
verhoogd risico bestaat, bv door de hoge aantallen, door het samenbrengen van gevaccineerde en 
niet-gevaccineerde personen, in slecht verluchte ruimtes, enz.. Een CST betekent echter niet dat het 
risico nul is, en daarom is het behoud van een goede ventilatie (op basis van de vastgelegde normen) 
en van de standaard barrièremaatregelen (afstand/lage densiteit en/of dragen van mondmaskers) 
essentieel, vooral in sectoren zoals culturele evenementen/bioscopen of bij contact met mensen die 
het risico lopen op een ernstige vorm van COVID-19. 

                                                             
3 Dit geldt ook voor een provincie, maar voornamelijk voor inwoners die op de rand van een andere provincie 
wonen, omdat de verplaatsingen anders te groot zijn. 
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• Het stopzetten van het gebruik van het CST moet ook gebaseerd zijn op de epidemiologische situatie 
(al dan niet verlaging van het alarmniveau), en niet op een datum die op het ogenblik van de uitvoering 
wordt bepaald. 

• Indien de epidemiologische situatie aanzienlijk verslechtert (nieuwe golf van 
besmettingen/overbelasting van de gezondheidszorg), zal het CST niet volstaan om de overdracht van 
het virus te beperken in de sectoren zoals beschreven in de samenwerkingsovereenkomst, vermits 
het risico van doorbraakinfecties (= bij gevaccineerde personen) toeneemt bij een grotere 
viruscirculatie. De RAG zal dan een advies uitbrengen over de noodzaak om bijkomende maatregelen 
te nemen, na een analyse van de epidemiologische situatie.  

 
De RAG behoudt zich het recht om dit advies te wijzigen in functie van de evolutie van het risico.   
 

De volgende personen hebben deelgenomen aan dit advies: 

Emmanuel Bottieau (ITG), Caroline Boulouffe (AViQ), Steven Callens (UZ Gent), Bénédicte Delaere (CHU 
UCL Namur), Géraldine De Muylder (Sciensano), Naima Hammami (Zorg en Gezondheid), Valeska Laisnez 
(Sciensano), Tinne Lernout (Sciensano), Romain Mahieu (COCOM), Geert Molenberghs (UHasselt-
KULeuven), Pierrette Melin (CHU Liège), Giulietta Stefani (Sciensano), Steven Van Gucht (Sciensano),  
Greet Van Kersschaever (Domus Medica), Sidonie Van Renterhgem (ONE), Erika Vlieghe (UAntwerpen). 
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