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FAQ-evenementen – vanaf 1 september 2021 

 

Deze FAQ kan worden aangevuld op basis van nieuwe informatie.1 

1. Evenementen binnen 

Wanneer een organisator vanaf 1 september minder dan 200 of vanaf 1 oktober minder dan 500 personen 

ontvangt, dan zijn de regels inzake sociale afstand en mondmasker niet van toepassing. De algemene 

regels van de horeca zijn van toepassing (incluis regels inzake luchtkwaliteit - zie punt 4).   

 

Wanneer een organisator vanaf 1 september meer dan 200 of vanaf 1 oktober meer dan 500 personen 

ontvangt, dan zijn de volgende modaliteiten van toepassing:  

• Zittend en/of staand, met mondmasker en sociale afstand; 

• Maximum 100% van de CIRM-capaciteit, zonder 3000 personen te overschrijden; 

• Er is telkens voorafgaande toelating nodig van de bevoegde gemeentelijke overheid. Deze 

gebruiken hiervoor CERM, en wanneer van toepassing CIRM; 

• De organisator dient maatregelen te nemen inzake luchtkwaliteit (zie punt 4); 

• Naast de algemene bepalingen van de horeca zijn ook specifieke regels van toepassing (zie punt 

5).  

Dergelijke evenementen, culturele en andere voorstellingen, sportieve wedstrijden en trainingen, en 

congressen, mogen binnen worden georganiseerd voor een publiek van maximum 3000 personen.  

 

In geval van compartimentering van het publiek kunnen de maximale aantallen (3000 personen) worden 

overschreden, mits naleving van de volgende minimale regels en de toepasselijke protocollen:   

 

1° Er wordt per compartiment een aparte in- en uitgang en sanitaire infrastructuur voorzien; 

2° De capaciteit van één compartiment is niet hoger dan het maximum aantal personen bedoeld in het 

eerste lid indien de activiteit binnen plaatsvindt, of het maximum aantal personen bedoeld in het 

tweede lid indien de activiteit buiten plaatsvindt; 

3° De capaciteit van alle compartimenten samen bedraagt niet meer dan één derde van de totale 

capaciteit van de infrastructuur. 

 

 

Een organisator die meer dan 200 bezoekers ontvangt (vanaf 1 september) of meer dan 500 bezoekers 

(vanaf 1 oktober), kan beslissen om het CST toe te passen. Een organisator die beslist om meer dan 

3000 bezoekers te ontvangen is verplicht om het CST gebruiken. Bij het gebruik van CST is geen social 

distancing nodig en geen mondmaskerplicht. De organisator dient:  

- Toestemming te vragen aan de gemeentelijke overheid;  

- De modaliteiten van het samenwerkingsakkoord na te leven (zie punt 3);  

- Maatregelen te nemen inzake luchtkwaliteit (zie punt 4); 

 
1 FAQ is in hoofdzaak gebaseerd op  
23 JULI 2021. - Uitvoerend samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de 
Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, het 
Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de verwerking van gegevens met betrekking 
tot het digitaal EU-COVID-certificaat, het COVID Safe Ticket, het PLF en de verwerking van persoonsgegevens van 
in het buitenland wonende of verblijvende werknemers en zelfstandigen die activiteiten uitvoeren in België.  
Ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het 
coronavirus COVID-19 te beperken – zoals laatste gewijzigd op 27 juli 2021 
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- De algemene regels van de horeca zijn van toepassing (incluis regels inzake luchtkwaliteit - zie 

punt 4).  

Er is niet langer een sluitingsuur.  

 

2. Evenementen buiten  

Wanneer een organisator vanaf 1 september minder dan 400 of vanaf 1 oktober minder dan 750 personen 

ontvangt, dan zijn de regels inzake sociale afstand en mondmasker niet van toepassing. De algemene 

regels van de horeca zijn van toepassing (incluis regels inzake luchtkwaliteit (zie punt 4).  

 

Wanneer een organisator vanaf 1 september meer dan 400 en vanaf 1 oktober meer dan 750 personen 

ontvangt, dan zijn de volgende modaliteiten van toepassing:  

• Zittend en/of staand, met mondmasker en sociale afstand; 

• Maximum 100% van de CIRM-capaciteit, zonder 5000 personen te overschrijden; 

• Er is telkens voorafgaande toelating nodig van de bevoegde gemeentelijke overheid. Deze 

gebruiken hiervoor CERM, en wanneer van toepassing CIRM; 

• Dient bij het gebruik van besloten ruimtes (vb. gesloten tenten) maatregelen te nemen inzake 

luchtkwaliteit (zie punt 4); 

• Naast de algemene bepalingen van de horeca zijn ook specifieke regels van toepassing (zie punt 

5).  

 

Dergelijke evenementen, culturele en andere voorstellingen, sportieve wedstrijden en trainingen, en 

congressen, mogen buiten worden georganiseerd voor een publiek van maximum 5000 personen.  

 

In geval van compartimentering van het publiek kunnen de maximale aantallen (5000 personen) worden 

overschreden, mits naleving van de volgende minimale regels en de toepasselijke protocollen:   

1° er is geen vermenging mogelijk van het publiek aanwezig in de verschillende compartimenten, voor, 

tijdens en na de activiteit; 

2° er wordt per compartiment een aparte in- en uitgang en sanitaire infrastructuur voorzien; 

3° de capaciteit van één compartiment is niet hoger dan het maximum aantal personen bedoeld in het 

eerste lid indien de activiteit binnen plaatsvindt, of het maximum aantal personen bedoeld in het 

tweede lid indien de activiteit buiten plaatsvindt; 

4° de capaciteit van alle compartimenten samen bedraagt niet meer dan één derde van de totale 

capaciteit van de infrastructuur. 

 

 

Een organisator die meer dan 400 bezoekers (vanaf 1 september) of een meer dan 750 bezoekers (vanaf 

1 oktober) ontvangt kan beslissen om het CST toe te passen. Een organisator die beslist om meer dan 

5000 bezoekers te ontvangen is verplicht om het CST gebruiken.  

 

In dat geval is geen social distancing nodig en geen mondmaskerplicht. De organisator dient:  

• toestemming te vragen aan de gemeentelijke overheid; 

• de modaliteiten van het samenwerkingsakkoord na te leven (zie punt 4);  

• de aankomstzone tot het evenement zodanig te organiseren dat de regels van de social distancing 

kunnen worden gerespecteerd; 

• de algemene regels van de horeca zijn van toepassing (incluis regels inzake luchtkwaliteit - zie 

punt 4). 

Er is niet langer een sluitingsuur.  
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3. Welke regels gelden wanneer men gebruikt maakt van het CST  

 

Indien de organisator kiest om gebruik te maken van het CST dan gelden (behoudens de regels vermeld 

in punt 2 en 3) de volgende regels: 

• Men dient bij toegang een Covid Safe Ticket/Digital Covid Certificate te kunnen voorleggen 

(en een toegangsticket tot het evenement). Een CST is geldig in de volgende gevallen: 

- De persoon in zijn bezit is van een vaccinatiecertificaat : volledig ingeënt + 

twee weken (dit geldt voor alle type vaccins);  

- Of beschikt over een herstel certificaat waarvan de geldigheid start 11 

dagen na de datum van de eerste positieve PCR test afname en eindigt 180 

dagen na de datum van die eerste positieve test; 

- Of als een PCR-test een negatief resultaat geeft  

• Voor PCR: geldigheid = dag van staalname + 48u (2 dagen) 

- Of een snelle antigene test uitgevoerd door medisch geschoold 

personeel  een negatief resultaat geeft: 

• Voor de RAT: geldigheid = dag van staalname + 24u (1 dag) 

• Bij het gebruik van CST dient geen CERM/CIRM ingevuld te worden (er moet wel toelating 

worden gevraagd aan het lokaal bestuur). 

We vestigen er ook uw aandacht op dat de volgende beslissingen van toepassing blijven (en 

overeenstemmen met beslissingen die reeds door het Overlegcomité zijn genomen): 

• De toegangscontrole dient streng te zijn. Het CST is persoonlijk, de identiteit moet ook 

gecontroleerd worden. 

• Verblijven op het evenement en eventueel daar overnachten is mogelijk maar houdt in dat de 

organisator eenmaal per dag de geldigheid van het Covid Safe ticket dient te controleren, 

hetzij bij de ingang van het terrein, hetzij op een deel van het terrein (camping ): de middelen 

dienen dus door de organisator ter beschikking te worden gesteld om het Covid Safe Ticket te 

(her)lezen volgens de voorwaarden zoals bepaald in het samenwerkingsakkoord en het 

uitvoeringsakkoord daarvan. 

• Als het CST is verlopen, wordt de deelnemer gevraagd om het terrein onmiddellijk te verlaten 

en terug te begeleiden naar de uitgang of naar een testfaciliteit die op het terrein aanwezig is 

en daar te blijven in afwachting van een nieuw negatief testresultaat dat geregistreerd wordt 

volgens de geldende regels. 

• Deze regels moeten in acht worden genomen bij het organiseren van uw massa-evenement, 

anders kan het evenement niet plaatsvinden. 

De organisator en de lokale besturen -die toestemming verlenen voor het plaatsvinden van een 

event- dienen de naleving van deze voorwaarden te controleren.  

 

4. Welke regels gelden inzake luchtkwaliteit?  

 

In iedere besloten ruimte van de infrastructuur waar het evenement plaatsvindt dient een 

luchtkwaliteitsmeter (CO2) te worden geplaatst. Er dient minstens één luchtkwaliteitsmeter aanwezig 

te zijn in elke afzonderlijke ruimte waar het evenement plaatsvindt en/of waar wachtrijen staan. Deze 

dient te worden geïnstalleerd  in het midden van de ruimte op een voor de bezoeker duidelijk zichtbare 
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plaats. De luchtkwaliteitsrichtnorm is 900 ppm CO2. Boven 900 ppm dient de organisator te 

beschikken over een actieplan om compenserende luchtkwaliteits- of luchtzuiveringsmaatregelen te 

verzekeren.  

 

5. Specifieke regels inzake Horeca 

Specifieke horeca regels (boven de minimale regels van het algemeen kader) zijn van toepassing  

• Wanneer een organisator vanaf 1 september meer dan 200 en vanaf 1 oktober meer dan 500 

personen binnen ontvangt én geen gebruik maakt van CST. 

• Wanneer een organisator vanaf 1 september meer dan 400 en vanaf 1 oktober meer dan 750 

personen buiten ontvangt én geen gebruik maakt van CST.   

 

Het betreffen volgende regels:  

• De tafels worden zo geplaatst dat een afstand van minstens 1,5 meter tussen de tafel 

gezelschappen wordt gegarandeerd, tenzij buiten voor zover de tafel gezelschappen worden 

gescheiden door een plexiglazenwand of een gelijkwaardig alternatief, met een minimale 

hoogte van 1,8 meter;  

• Een maximum van acht personen per tafel is toegestaan, kinderen tot en met 12 jaar niet 

meegeteld;  

• Enkel zitplaatsen aan tafel zijn toegestaan; 

• Elke persoon moet aan de eigen tafel blijven zitten behalve voor het uitoefenen van 

cafésporten en kansspelen; 

• Buffetten zijn toegestaan; 

• Er is geen enkele bediening aan de bar toegestaan, met uitzondering van eenmanszaken; 

• Afhaalmaaltijden en -dranken kunnen worden aangeboden.  

 

 

 

TESTEN 

 

6. Is een organisator verplicht om zelf RAT test ter plaatse te organiseren? 

De organisator is niet verplicht om te voorzien in testfaciliteiten voor de eerste toegang, in dat geval 

dient hij vanzelfsprekend daarvan de bezoekers vooraf goed te informeren. De organisator beschikt 

wel steeds over de mogelijkheid om testfaciliteiten te voorzien op het terrein, deze valt dan onder de 

verantwoordelijkheid van de organisator. Dit kan relevant zijn om personen wiens Covid Save Ticket 

niet leesbaar zou zijn, toch via deze weg toegang te verlenen. Alle afgenomen resultaten moeten 

geregistreerd worden en doorgestuurd worden naar Sciensano opdat een geldig Covid Safe 

Ticket gegenereerd kan worden. De testen moeten afgenomen worden door wettelijk bevoegde 

professionelen (zie punt12).  

Wanneer een event meerdere dagen duurt, is de organisator verantwoordelijk (art 7 &2 laatste lid -

uitvoerend samenwerkingsakkoord) om op het terrein nieuwe erkende snelle-antigeentesten voor de 

betrokken bezoekers te organiseren. Alle afgenomen testen moeten geregistreerd worden. 

De resultaten van snelle antigeentesten indien afgenomen op het terrein, moeten geregistreerd 

worden met de software die gebruikt wordt door apothekers (mogelijkheid in geval apothekers op het 

terrein komen helpen), met software gebruikt door artsen in hun praktijken of in testcentra (op basis 
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van feedback van het terrein beschikt minstens het pakket Mediris van Mediportal over de gevraagde 

functionaliteit) of met software gebruikt door labo’s die ook snelle antigeentesten aanbieden. Indien 

afnemers niet over dergelijke software zouden beschikken, moeten zij zich richten tot professionals die 

wel over de nodige IT-middelen beschikken en hiervoor afspraken maken. 

Telkens wanneer bezoekers het terrein van het proef- en pilootproject of het massa-evenement verlaten 

dienen ze een geldig COVID Safe Ticket aan te bieden om het voornoemde terrein opnieuw te kunnen 

betreden.   

 

7. Heb ik een negatieve PCR test nodig of is een negatieve antigeentest voldoende om op het 

festival binnen te mogen? 

Indien gebruik gemaakt wordt van het CST dient men een geldig CST voor te leggen. 

Een CST/DCC is geldig in de volgende gevallen: 

- De persoon in zijn bezit is van een vaccinatiecertificaat : volledig ingeënt + twee weken; 

- Of beschikt over een herstel certificaat waarvan de geldigheid start 11 dagen na de datum 

van de eerste positieve PCR test afname en eindigt 180 dagen na de datum van die eerste 

positieve test; 

- Of als een PCR-test een negatief resultaat geeft  

• Voor PCR: geldigheid = dag van staalafname + 48u (2 dagen); 

- Of een snelle antigeen test uitgevoerd door medisch geschoold personeel  een negatief 

resultaat geeft: 

• Voor de RAT: geldigheid = dag van staalafname + 24 u (1 dag); 

 

Let op! Voor evenementen waarbij het publiek niet beperkt wordt tot personen die over het CST 

beschikken (art 15 §4 MB), blijven de huidige modaliteiten inzake maximum aantal toeschouwers, 

CIRM/CERM, mondmasker en sociale afstand gelden. 

 

Let op! Een negatieve zelftest is niet voldoende.  

 

8. Vanaf wanneer is het resultaat van een PCR of AG test zichtbaar in app voor bezoeker? 

Voor een snelle antigeentest is het resultaat beschikbaar 15 à 20 minuten na afname en moet dit 

vervolgens door de afnemer geregistreerd worden. Het certificaat is beschikbaar in de applicatie 

ongeveer 1,5u nadat het resultaat geregistreerd is door de afnemer. In sommige gevallen evenwel duurt 

dit tot 3u. 

 

Voor een PCR-test is het resultaat in 95% van de gevallen beschikbaar en geregistreerd binnen de 24u 

na afname.  

 

9. Dient een bezoeker opnieuw getest te worden voor een evenement van minder dan 48 uur?  

Bezoekers die meerdere dagen het proef-en pilootproject of het massa-evenement bezoeken, moeten, 

telkens wanneer zij het terrein van het proef- en pilootproject of het massa-evenement verlaten, opnieuw 

een geldig Covid Safe Ticket aanbieden om het terrein opnieuw te kunnen betreden. Indien het CST niet 

meer geldig is, dient de bezoeker opnieuw getest te worden of de toegang geweigerd te worden. 

 

Bezoekers die meerdere dagen deelnemen aan een festival zijn ten stelligste aangeraden om zich te 

laten testen op de laatste dag van de geldigheid van hun certificaat zodanig dat ze een geldig certificaat 

hebben voor de volgende dag; zeker voor diegenen die op een camping verblijven. 
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10. Kunnen organisatoren rekenen op AG-testen van de overheid? 

 

De organisator moet voorzien in de aankoop van de testen. De overheid kan tot eind september per 

evenement tot 5.000 testen ter beschikking stellen voor zover deze het verwachte deelnemersaantal 

niet overstijgt en voor zover de voorraad beschikbaar is. Aanvraag via testing@commissariat.fed.be 

met volgende informatie: 

 

- Naam van de organisatie 

- KBO-nummer 

- Naam, voornaam van de contactpersoon 

- E-mail van de contactpersoon 

- Mobiel telefoonnummer van de contactpersoon 

- Aantal gewenste tests 

- Leveringsadres (straat, nummer, postcode, stad) 

- Gewenste leveringsdatum en -uur 

11. Welke personen vallen onder de wettelijk bevoegde professionelen en mogen dus een 

erkende snelle-antigeentest uitvoeren? 

Masterstudenten geneeskunde, heelkunde en vroedkunde en laatstejaarstudenten verpleegkunde en 

medische laboratoriumtechnologie, alsook vroedvrouwen, tandartsen, apothekers, logopedisten, 

ambulanciers en mondhygiënisten toe om staalnames te doen, telkens toevertrouwd door een arts en in 

het geval van studenten, onder toezicht van een arts of verpleegkundige.2 

 

12. Dien ik de testresultaten te registreren? 

Alle testresultaten dienen geregistreerd te worden in de systemen van Sciensano. Het is aan de 

organisator om erop toe te zien dat de afgenomen testen door een bevoegd persoon (zie 11) worden 

afgenomen én dat deze worden geregistreerd in de databank van Sciensano (zie 6). Op die manier kan 

enerzijds het Covid Safe Ticket gegenereerd worden én kunnen de positief geteste personen worden 

opgevolgd via de contactcenters. 

 

13. Hoe gaan we om met de personen die positief getest worden aan de ingang of op het 

terrein? 

De organisatoren dienen een protocol te maken om personen die positief getest worden op een zo 

veilig mogelijke manier te isoleren, met bijzondere aandacht voor internationale bezoekers. Dit 

protocol moet de richtlijnen van de RMG volgen:  

• Voor de start van het evenement moet de organisator duidelijk communiceren aan de 

deelnemers wat de gevolgen zijn van een positieve test bij de start of tijdens het evenement, 

zodat zij weten dat de kosten voor transport (eventueel per taxi) en isolatie voor hun rekening 

zijn.  

• De organisator moet ervoor zorgen dat een positief resultaat via Sciensano aan een call center 

wordt gerapporteerd, zodat contact-tracing kan opgestart worden.  

 
2 4 NOVEMBER 2020. - Wet inzake verschillende sociale maatregelen ingevolge de COVID-19-pandemie 

https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2020110404&table_name=wet 
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2020110404&table_name=loi 

 
 

mailto:testing@commissariat.fed.be
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2020110404&table_name=wet
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2020110404&table_name=loi
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• De persoon moet zo snel mogelijk in isolatie gaan; het is de verantwoordelijkheid van de 

organisator erop toe te zien dat deze persoon zo vlug mogelijk het event verlaat en dat dit 

veilig gebeurt. Het transport naar huis moet bij voorkeur plaatsvinden alleen in een auto, of 

met maximum 1 andere persoon (als chauffeur). Hierbij moeten de personen in de auto een 

mondmasker dragen en moeten de ramen opengezet worden. Het gebruik van openbaar 

vervoer moet ten alle koste vermeden worden.  

• In afwachting van het vertrek (bv als iemand de persoon moet komen afhalen) moet de 

besmette persoon in een apart lokaal/tent blijven, met mondmasker. Verschillende besmette 

personen mogen wel samen in dezelfde goed geventileerde ruimte wachten met respect van de 

afstand.  

• De persoon met een positieve test contacteert zijn behandelende arts, onder meer om te 

overleggen of een bevestiging van het resultaat met een PCR test nodig is niet.  

• Indien het gaat om een buitenlandse persoon moet deze de isolatie uitzitten op eigen kost in 

een hotel, vakantiewoning of bij vrienden. De persoon mag niet terug naar eigen land reizen 

tot minstens 10 dagen na de dag van testafname tenzij in overleg en met goedkeuring van de 

verantwoordelijke gezondheidsinspectie. Alleen grensbewoners (vanuit Frankrijk, 

Luxemburg, Duitsland en Nederland) zullen naar huis kunnen terugkeren, zonder isolatie ter 

plaatse, indien de betrokkene op eigen gelegenheid kan reizen (geen openbaar vervoer). 

Eenmaal thuis gelden de regels van het land in kwestie.  

• Hoog-risicocontacten moeten in quarantaine. Dat betreft in elk geval de vrienden/familieleden 

waarmee de besmette persoon zich naar het festival heeft begeven (indien per auto: alle 

inzittende van dezelfde auto), samen heeft geslapen en verder algemeen op het festival samen 

tijd heeft doorgebracht (eten, zingen, knuffelen…) 

• In afwachting dat zij gecontacteerd worden in het kader van het contact tracing systeem, 

moeten zij ook het evenement verlaten en thuis in quarantaine gaan. Ook volledig 

gevaccineerde personen moeten in quarantaine in afwachting van het resultaat van een test. 

Het is de verantwoordelijkheid van de organisator erop toe te zien dat deze personen zo vlug 

mogelijk het event verlaten en dat dit veilig gebeurt. 

• Deze lijst van hoog-risicocontacten (met hun contactgegevens) die het evenement moeten 

verlaten moet opgesteld worden door een medische professioneel in opdracht van de 

organisator, zodat men zeker weet dat deze personen ook effectief vertrekken. Deze zal 

overgemaakt moeten worden naar de gemeenschappen. 

• Voor de terugreis kunnen de hoog-risicocontacten wel samen reizen in één auto of via het 

openbaar vervoer met het dragen van een masker en strikte handhygiëne. 

 

14. Mag ik als organisator voorafgaand aan het evenement vragen aan de bezoekers of zij 

gevaccineerd zijn en/of zij een test op het terrein zullen nodig hebben?  

Als organisator mag je geen medische gegevens opvragen aan de bezoekers. Je mag geen gegevens 

opvragen aangaande vaccinatie of herstelcertificaat. Om een inschatting te maken van het aantal 

nodige tests kan wel gevraagd worden of de bezoekers denken dat zij zullen getest moeten worden 

tijdens het event en hen eventueel dadelijk een reservatie laten maken met de verantwoordelijke indien 

u testing op het terrein aanbiedt.  

 

15. Waar kunnen bezoekers zich decentraal laten testen? 

Het is aangewezen om de testen voor toegang zoveel mogelijk decentraal te laten plaatsvinden. Waar 

bezoekers zich kunnen laten testen kan u vinden op de volgende website: 

https://www.mijngezondheid.belgie.be/#/  

 

https://www.mijngezondheid.belgie.be/#/
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Snelle antigeentesten kunnen ook decentraal in intussen meer dan 2.000 apotheken worden 

afgenomen. 

 

COVID CERTIFICAAT 

16. Wie kan het CST verkrijgen? 

Het Covid Safe Ticket is het resultaat van de lezing van het digitaal EU-COVID-certificaat middels de 

COVIDScanBE-applicatie teneinde de toegang tot een proef- en pilootproject of massa-evenement in 

de context van de COVID-19 pandemie te regelen. Het Covid Safe Ticket maakt aldus het binnenlands 

gebruik van het digitaal EU-COVID-certificaat mogelijk.  

 

Een dergelijk Covid Safe Ticket kan enkel worden gegenereerd voor personen die in een lidstaat van 

de EU, de Europese Economische Ruimte (San Marino, Monaco, Vaticaanstad en Andora worden 

gelijkgesteld met EER) of in het Verenigd Koninkrijk of Zwitserland een vaccinatiecertificaat, test- of 

herstelcertificaat hebben bekomen. 

 

Niet-residenten kunnen het CST ook verkrijgen. Hiertoe moeten ze vooraleer ze de test laten afnemen 

een activatiecode (CTPC-code) aanvragen via www.mijngezondheid.be 

(https://www.masante.belgique.be/#/covid-19/prescriptions/request). Vervolgens kunnen deze 

bezoekers hun resultaat en certificaat opvragen via de applicatie (resultaat opvragen via ctpc) of via 

https://www.masante.belgique.be/#/covid-19/test-result. 

 

17. Dienen medewerkers ook over een CST te beschikken? 

Als organisator is het aangewezen om dit sterk aan te bevelen aan de medewerkers, echter kan dit niet 

verplicht opgelegd worden. Hier gelden de regels van de arbeidswetgeving. 

 

18. Wanneer mag het CST gebruikt worden? 

Het CST is toegestaan voor evenementen binnen vanaf 1 september met 200 bezoekers of meer en vanaf 

1 oktober met 500 bezoekers of meer.  

 

Het CST is toegestaan voor evenementen buiten vanaf 1 september met 400 bezoekers of meer en vanaf 

1 oktober met 750 bezoekers of meer.  

 

Het CST moet gebruikt worden voor een evenement binnen +> 3000 personen en buiten +> 5000 

personen.  

 

Het aantal bezoekers mag een maximum van 75.000 personen per dag nooit overschrijden (medewerkers 

en organisatoren niet meegeteld).  

 

 

 

19. Mag de organisator de QR code van het COVID Safe Ticket scannen on site?  

 

Zowel het digitaal EU-COVID-certificaat als het door de houder gegenereerde Covid Safe Ticket mogen 

enkel worden gelezen om te kunnen controleren en verifiëren: 

- Of de houder voldoet aan de voorwaarden om toegang te verkrijgen tot het massa-evenement of 

proef- en pilootproject; en 

- Of de identiteit van de persoon die toegang wil verkrijgen tot het massa-evenement of proef- en 

pilootproject, overeenstemt met de naam en voornaam op het Covid Safe Ticket. 

http://www.mijngezondheid.be/
https://www.masante.belgique.be/#/covid-19/prescriptions/request
https://www.masante.belgique.be/#/covid-19/test-result
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De controle en verificatie gebeurt door: 

- Personen die instaan voor de toegangscontrole van het massa-evenement of het proef- en 

pilootproject. Dit kunnen stewards en vrijwilligers zijn op voorwaarde dat hun coördinaten  

terugkeren in de lijst aangelegd door de organisatie. Dit betreft mensen die aangesteld zijn door de 

organisator – zonder speciaal statuut of opleiding.  

- Of personeel van een bewakingsonderneming of interne bewakingsdienst (zoals bedoeld in de wet 

van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid). 

 

 

Bovenstaande impliceert dat vrijwilligers ticketcontrole én toegangscontrole kunnen doen (met het oog 

op verifiëren van de identiteit van de houder  van het CST én toegang tot het event). Vrijwilligers kunnen 

- maar hoeven niet bijgestaan - worden door personeel van een bewakingsonderneming. 

Vanzelfsprekend dienen de regels inzake gegevensbescherming te worden gerespecteerd.  

 

 

Enkel deze personen mogen op basis van de Covid Safe Ticket de toegang tot een massa-evenement of 

proef- en pilootproject weigeren, tenzij de houder bijkomende maatregelen ondergaat, voor zover deze 

voorzien zijn door de organisator van deze evenementen. Zij mogen de toegang weigeren door gebruik 

te maken van de COVIDScanBE-applicatie in event-modus. 

 

De organisatoren moeten een lijst aanleggen met daarop alle personen die de verificatie uitvoeren.  

 

20. Kunnen personen uit andere EU-landen die het coronacertificaat gebruiken gescand 

worden op CST? 

Hier zijn 2 mogelijkheden: 

1. Personen met EU Digital Covid Certificaat uit een EU land (in de CovidSafe app uit het 

desbetreffende land) kunnen hun certificaat laten scannen door de CovidScanBE app in event 

modus.  

2. Personen uit een EU land kunnen een EU Digital Covid Certifcaat in de CovidSafeBE app 

verkrijgen voor een test uitgevoerd in België.  

Meer informatie www.covidscan.be 

21. Hoe kan men het CST uitlezen? 

Aan de hand van de COVIDScanBE applicatie. Door middel van de COVIDScanBEBe-applicatie, kan 

de QRcode van het digitaal EU-COVID-certificaat of het door de houder gegeneerde Covid Safe 

Ticket worden gelezen. Dit laat toe de echtheid van de gegevens op het certificaat en de geldigheid te 

valideren en controleren (toegang of geen toegang, naam voornaam en geboortedatum). 

 

Let op! Dit staat los van het toegangsticket tot het event zelf. 

 

Voor meer informatie rond het gebruik van het CST (en de applicaties) zie  

https://covidscan.be/nl/faq.html#hoe-werkt-de-toegang-tot-een-evenement-met-een-covid-certificaat 

 

22. Ik wil als organisator gebruik maken van het CST om mijn evenement te organiseren, 

waar kan ik de informatie vinden om het CST te gebruiken? Dien ik een aanvraag in te 

dienen om gebruik te mogen maken van het CST op mijn evenement?  

https://covidscan.be/nl/faq.html#hoe-werkt-de-toegang-tot-een-evenement-met-een-covid-certificaat
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Alle informatie is terug te vinden op de website: www.covidscan.be 

Je hoeft geen aanvraag in te dienen om gebruik te mogen maken van het CST als controle op uw 

evenement voor zover u voldoet aan alle bovenstaande modaliteiten. 

 

 

23. Welke regels gelden inzake internationale bezoekers voor evenementen? 

 

De toegang tot de evenementen is enkel toegestaan voor bezoekers afkomstig uit: EU, EER, UK, 

Zwitserland, Vaticaanstad, Andorra, Monaco, San Marino en Liechtenstein. 

 

Let op! Bezoekers uit andere landen worden niet toegelaten via het CST op het evenement. 

 

24. Vanaf welke leeftijd dient een negatieve test voorgelegd te worden voor toegang tot een 

massa evenement volgens het CST-protocol? 

Het Covid Safe Ticket geldt voor kinderen vanaf 12 jaar. Voor kinderen die jonger zijn dan 12 jaar is 

het niet van toepassing (ze krijgen dus toegang tot het event zonder Covid Safe Ticket).   

 

De verwerking waarbij het digitaal EU-COVID-certificaat of het door de houder gegenereerde Covid 

Safe Ticket wordt gelezen teneinde de toegang tot massa-evenementen en proef-en pilootprojecten te 

regelen is maar rechtmatig voor houders van een digitaal EU-COVID-certificaat vanaf 12 jaar, tenzij 

het massa-evenement of proef-of pilootproject voor de toegang tot het event zelf een hogere 

leeftijdsgrens oplegt.  

 

25. Is een CERM verplicht voor elk evenement? Ook in combinatie met het CST protocol? 

Indien gebruik gemaakt wordt van het CST volgens de vereiste modaliteiten, is een CERM/CIRM niet 

langer vereist. 

 

Vanaf 1 september is het gebruik van CIRM / CERM niet langer vereist indien het publiek minder 

bedraagt dan 200 personen binnen en 400 personen buiten. 

 

Voor alle overige evenementen is een CERM, en wanneer van toepassing CIRM, noodzakelijk. De 

bevoegde gemeentelijke overheid gebruikt het Covid Event Risk Model (CERM) en/of het Covid 

Infrastructure Risk (CIRM) Model wanneer ze een toelatingsbeslissing neemt met betrekking tot de 

organisatie van evenementen, culturele en andere voorstellingen, sportieve wedstrijden en congressen.  

26. Wat is de link tussen CST en massa evenementen? 

Je krijgt toegang tot een massa-evenement bij het tonen van een geldig CST. Onder massa-event wordt 

verstaan: alle events binnen vanaf 200 (vanaf 01.09.2021) en 400 bezoekers (vanaf 01/10/2021), alle 

events buiten vanaf 400 (vanaf 01.09.2021) en 750 bezoekers (vanaf 01.10.2021).  

 

27. Dienen bezoekers die geen geldig CST kunnen voorleggen bij een met CST georganiseerd 

event geweigerd te worden? 

Ja. 

Wanneer organisatoren ervoor kiezen om te voorzien in bijkomende testmodaliteiten om bezoekers die 

geen geldig COVID Safe Ticket kunnen laten lezen of, desgevallend, genereren bij het betreden van 

het proef- en pilootproject of het massa-evenement, toch de toegang te verlenen tot het proef- en 
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pilootproject of massa-evenement, zijn zij verplicht op het terrein zelf erkende snelle-antigeentesten te 

voorzien en deze te laten afnemen door wettelijk bevoegde professionelen (zie punt10).   

Enkel personen met een negatieve antigeen testresultaat (zie boven) krijgen toegang tot het event. De 

resultaten van de antigeen testen moeten worden geregistreerd in Scienscano (personen met een 

negatief antigeen testresultaat kunnen in afwachting van deze registratie wel reeds toegang krijgen tot 

het event). Alle testresultaten (zowel positieve als negatieve) moeten door de organisator zo snel als 

mogelijk worden geregistreerd (zodanig dat elke persoon een geldig CST kan verkrijgen). 

28. Dient de bezoeker bij het verlaten van het terrein telkens het CST te laten inlezen wanneer 

deze het terrein opnieuw betreedt? 

De organisatie van een proef- of pilootproject of van een massa-event dat meer dan één dag duurt mag 

op grond van het COVID Safe Ticket een middel voorzien voor de bezoekers (zoals daar kan zijn een 

polsband) die de geldigheidsduur aangeeft op grond van dewelke de gebruiker binnen mag zonder zich 

(opnieuw) te moeten laten testen of het COVID Safe Ticket opnieuw te laten inlezen. Het middel dat 

door de organisatie ter beschikking wordt gesteld dient te voldoen aan de regels en principes met 

betrekking tot gegevensbescherming en privacy uiteengezet in de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming (met name en zoals daar onder andere zijn de regels van de minimale 

gegevensverwerking, de doelbeperking, de integriteit en confidentialiteit, de bewaartermijnen zoals 

bepaald in het samenwerkingsakkoord) en middels inachtname van de principes zoals uiteengezet in 

artikel 12 en 13 van het onderliggend samenwerkingsakkoord.  

De organisatoren zien er hierbij tevens op toe dat het middel een gelijkaardig of vergelijkbaar niveau 

van beveiliging garandeert als het COVID Safe Ticket. De bezoekers van het proef-en pilootproject of 

het massa- evenement die meerdere dagen binnen het terrein van het project of evenement verblijven 

en hier, desgevallend, blijven overnachten moeten, wanneer zij de toegang hebben verkregen tot het 

project of het evenement op basis van het COVID Safe Ticket, een keer per dag bij de toegang tot het 

terrein of deel van het terrein (zoals een camping), het door de organisatie aangereikte middel of, 

desgevallend, het COVID Safe Ticket (opnieuw) laten inlezen en/of zich laten testen conform de 

modaliteiten zoals bepaald in het samenwerkingsakkoord en dit uitvoerend samenwerkingsakkoord. 

De organisator van het proef- en pilootproject of het massa-evenement moet het betreffende project of 

evenement zo organiseren dat elke bezoeker een keer per dag langs een controlepost passeert en het 

door hem aangereikte middel van de desbetreffende bezoeker kan worden ingelezen of, indien 

voorzien, de bezoeker zich kan laten testen.  

De organisator van het proef- en pilootproject of het massa- evenement is tevens verantwoordelijk om 

op het terrein nieuwe erkende snelle-antigeentesten voor de betrokken bezoekers te organiseren en 

deze te laten afnemen door wettelijk bevoegde professionelen (zie punt10).   

Bezoekers die meerdere dagen het proef-en pilootproject of het massa-evenement bezoeken, moeten, 

telkens wanneer zij het terrein van het proef- en pilootproject of het massa-evenement verlaten, 

opnieuw een geldig COVID Safe Ticket aanbieden om het voornoemde terrein opnieuw te kunnen 

betreden.  

 

SPECIFIEKE VRAGEN  

 

 

29. Zijn dansfeesten toegelaten? 

 

Ze zijn toegelaten: 
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• in het kader van private bijeenkomsten (bijeenkomsten waarbij de toegang wordt beperkt 

tot een bepaald publiek door middel van individuele uitnodigingen);  

• op massa-evenementen; 

• op evenementen, culturele en andere voorstellingen, sportieve wedstrijden en trainingen, 

en congressen die binnen worden georganiseerd, met een publiek van minder dan 200 

personen tot en met 30 september 2021, en van minder dan 500 personen vanaf 1 oktober 

2021; 

• op evenementen, culturele en andere voorstellingen, sportieve wedstrijden en trainingen, 

en congressen die buiten worden georganiseerd, met een publiek van minder dan 400 

personen tot en met 30 september 2021, en van minder dan 750 personen vanaf 1 oktober 

2021. 

 


