
 

 

Gebruik van het Covid Safe Ticket in Vlaanderen 

RAG 14/01/2021 

Op 20 oktober 2021 heeft de RAG een positief advies gegeven over het gebruik van het COVID 
Safe Ticket (CST) in Vlaanderen. De meerderheid van de provincies van het Vlaamse Gewest 
bevonden zich toen nog op alarmniveau 2. Ondertussen is de epidemiologische situatie ongunstig 
geëvolueerd. Sedert half november 2021 bevinden alle Vlaamse provincies zich op het hoogste 
alarmniveau (niveau 5), en in de context van de huidige Omikron golf wordt een verdere sterke 
toename van het aantal nieuwe besmettingen verwacht in heel België, met ook een toename van 
het aantal nieuwe hospitalisaties. Op basis van de meest recente gegevens (besmettingen tot 
10/01/2022) varieert de 14-daagse incidentie van besmettingen tussen 1.800/100.000 in 
Limburg en 2.602/100.000 in Vlaams-Brabant. 

Het gebruik van een CST wordt daarom verder aanbevolen, voor alle sectoren voorzien in het 
samenwerkingsakkoord en voor alle provincies van het Vlaamse Gewest. Dit is dus breder dan 
het voorstel van Decreet rond het gebruik van het CST in voorzieningen die behoren tot de 
culturele, feestelijke en recreatieve sector en de sportcentra, waarin een gebruik op vrijwillige 
basis wordt vermeld.  

De RAG heeft zich nooit uitgesproken over de leeftijd van gebruik van het CSR, maar heeft geen 
bezwaar tegen de verhoging van de leeftijd van 12 jaar en 2 maanden naar 12 jaar en 3 maanden, 
in lijn met het Samenwerkingsakkoord van 14 juli 2021.  

Er wordt opnieuw aan herinnerd dat het gebruik van een CST het risico van infecties niet uitsluit, 
vooral in de context van de Omikron-variant, waartegen vaccins minder bescherming bieden dan 
in het geval van vroegere varianten. Standaard barrière-maatregelen zoals afstand en het gebruik 
van mondmaskers moeten daarom ook bij een CST behouden blijven, zeker in de huidige 
epidemiologische context. 

 

http://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/20211020_RAG_CST%20Vlaamse%20Gemeenschap_NL.pdf
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