30 juni 2021

FAQ-evenementen – versie 1
Deze FAQ zal aangevuld worden op basis van nieuwe informatie. Deze FAQ is onder voorbehoud,
aanvullende beslissingen kunnen genomen worden op het eerstvolgende OCC.
1. Ik wil tussen 1 juli 2021 en 30 juli 2021 een evenement organiseren, wat zijn de
modaliteiten?
Binnen:
•
•
•
•
•
•

Een maximum van 2000 personen.
Zittend publiek met mondmasker en sociale afstand.
Maximum 100% van de CIRM-capaciteit, zonder 2000 personen te overschrijden.
Er is telkens voorafgaande toelating nodig van de bevoegde gemeentelijke overheid. Deze
gebruiken hiervoor CERM, en wanneer van toepassing CIRM.
CERM/CIRM zijn niet noodzakelijk voor evenementen indoor met maximum 100 personen.
Er mogen enkel evenementen georganiseerd worden tussen 05.00u – 01.00u.

Buiten:
•
•
•
•
•
•

Een maximum van 2500 personen.
Zittend en/of staand, met mondmasker en sociale afstand.
Er is telkens voorafgaande toelating nodig van de bevoegde gemeentelijke overheid. Deze
gebruiken hiervoor CERM, en wanneer van toepassing CIRM.
CERM/CIRM zijn niet noodzakelijk voor evenementen outdoor met maximum 200 personen.
Er mogen enkel evenementen georganiseerd worden tussen 05.00u – 01.00u.
Bij zittende outdoor evenementen mag het mondmasker afgenomen worden zolang men zit.

2. Ik wil vanaf 30 juli 2021 een evenement organiseren, wat zijn de modaliteiten?
Binnen:
•
•
•
•
•
•

Een maximum van 3000 personen.
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.
CERM/CIRM zijn niet noodzakelijk voor evenementen indoor met maximum 100 personen.
Er mogen enkel evenementen georganiseerd worden tussen 05.00u – 01.00u.

Buiten:
•
•
•
•

Een maximum van 5000 personen.
Zittend en/of staand, met mondmasker en sociale afstand.
Er is telkens voorafgaande toelating nodig van de bevoegde gemeentelijke overheid. Deze
gebruiken hiervoor CERM, en wanneer van toepassing CIRM.
CERM/CIRM zijn niet noodzakelijk voor evenementen outdoor met maximum 200 personen.

•

Er mogen enkel evenementen georganiseerd worden tussen 05.00u – 01.00u.

1

30 juni 2021
•

Bij zittende outdoor evenementen mag het mondmasker afgenomen worden zolang men zit.

3. Ik wil tussen 13 augustus en 30 september een massa-evenement organiseren, wat zijn de
modaliteiten?
•
•

•
•
•

Een minimum van 5.000 en een maximum van 75.000 personen per dag exclusief
medewerkers en organisatoren.
Het evenement moet buiten georganiseerd worden.
• Men moet bij toegang gebruik maken een bewijs kunnen voorleggen (COVID Safe
Ticket of een Digital Covid Certificate voor mensen die niet in België verblijven)
- Ofwel in het bezit van een vaccinatiecertificaat en dus volledig
gevaccineerd + 2 weken;
- Ofwel in het bezit van een negatieve PCR-test die ten vroegste 72 uren
voor dag van het evenement afgenomen werd;
- Ofwel in het bezit van een negatieve RAT afgenomen ten vroegste 48u
voor de dag van het event en/of op het event zelf;
- Ofwel in het bezit van een herstelcertificaat met een geldigheidsduur die
begint 10 dagen na de datum van de eerste positieve test PCR en eindigt
180 dagen na de datum van die eerste positieve test;
• Er kan gebruik gemaakt worden van een tent, op voorwaarde dat ten minste twee
zijden daarvan volledig open en vrij zijn. Het grbuik van een luchtkwaliteitsmeter (CO2)
is verplicht en deze dient in het midden van de tent op een voor de bezoeker duidelijk
zichtbare plaats geïnstalleerd te worden. De luchtkwaliteitsrichtnorm is 900 ppm CO2.
Tussen 900 ppm en 1200 ppm dient de organisator te beschikken over een actieplan
om compenserende luchtkwaliteits – of luchtzuiveringsmaatregelen te verzekeren.
Boven 1200 ppm mag de tent niet gebruikt worden.
Er is telkens voorafgaande toelating nodig van de bevoegde gemeentelijke overheid. Deze
gebruiken hiervoor CERM, en wanneer van toepassing CIRM ook de modaliteiten van het
toepasselijk samenwerkingsakkoord moeten nageleefd worden.
De aankomstzone tot het massa evenement wordt zodanig georganiseerd dat de regels van
de social distancing gerespecteerd kunnen worden.
Er mogen enkel evenementen georganiseerd worden tussen 05.00u – 01.00u.

Zie 23 juni 2021 – Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende
dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken. En onder voorbehoud van
goedkeuring « het 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, de verwerking van persoonsgegevens van in het buitenland wonende of verblijvende
werknemers en zelfstandigen die activiteiten uitvoeren in België”

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

•

Indien gebruik gemaakt wordt van de Covid Safe Ticket modaliteiten, is de organisator niet
verplicht de testmogelijkheid aan de ingang van het evenement aan te bieden. De organisator
dient de deelnemers op voorhand hierover te informeren.
Bij een meerdaags evenement dient de organisator test capaciteit ter plaatse te voorzien.
Een persoon die via een testcertificaat het festivalterrein betreedt en daar meerdere dagen
verblijft zonder het terrein de verlaten, moet om de andere dag opnieuw worden getest. De
festivalorganisator moet de testing organiseren.
o De geldigheidsduur van een PCR test is 72 uur.
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o

De geldigheidsduur van een snelle antigeentest is 48 uur. Deelnemers moeten getest
worden door middel van een gevalideerde sneltest die op de FAGG lijst staat en die
de goedkeuring heeft gekregen van de Task Force Testen.

5. Heb ik een negatieve PCR test nodig of is een negatieve antigeentest voldoende om op het
festival binnen te mogen?
De bezoekers moeten een bewijs kunnen voorleggen (COVID Safe Ticket of Digital Green Card voor
mensen die niet in België verblijven)
•

ofwel in het bezit van een vaccinatiecertificaat en dus volledig gevaccinneerd + 2 weken;

•

ofwel in het bezit van een negatieve PCR-test die ten vroegste 72 uren voor dag van het
evenement afgenomen werd;
ofwel in het bezit van een negatieve RAT afgenomen ten vroegste 48u voor de dag van het
event en/of op het event zelf;
ofwel in het bezit van een herstelcertificaat met een geldigheidsduur die begint 10 dagen na
de datum van de eerste positieve test PCR en eindigt 180 dagen na de datum van die eerste
positieve test;

•
•

Let op! Een negatieve zelftest is niet voldoende.

6. Wie kan het CST verkrijgen?
Een Covid Safe Ticket kan enkel worden gegenereerd voor personen die in een lidstaat van de EU, de
Europese Economische Ruimte of in het Verenigd Koninkrijk of Zwitserland een vaccinatiecertificaat,
test- of herstelcertificaat hebben bekomen.
7. Wanneer mag het CST gebruikt worden?
Voorlopig is het CST enkel toegestaan voor goedgekeurde proef- en pilootprojecten vanaf
inwerkingtreding Samenwerkingsakkoord en voor massa-evenementen vanaf 13 augustus 2021 tot en
met 30 september 2021.
We verwachten de publicatie van het samenwerkingsakkoord voor het einde van juli, onder
voorbehoud van alle reglementaire procedures.

8. 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.
De controle en verificatie gebeurt door:
- Personen die instaan voor de toegangscontrole van het massa-evenement of het proef- en
pilootproject;
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-

Personeel van een bewakingsonderneming of interne bewakingsdienst.

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 CST-module van de COVIDScan-applicatie.
De organisatoren zullen een lijst aanleggen van deze personen.

9. Hoe kan men het CST uitlezen?
Aan de hand van de COVIDScan applicatie. Door middel van de COVIDScan-applicatie, kan de
streepjescode van het digitaal EU-COVID-certificaat of het door de houder gegeneerde Covid Safe
Ticket worden gelezen. Dit laat toe de echtheid en geldigheid van de verschillende certificaten te
valideren en, desgevallend, het Covid Safe Ticket te genereren.

10. Welke regels gelden inzake internationale bezoekers voor evenementen?
Voorlopig worden enkel residenten uit EU, UK, Zwitserland, Vaticaanstad, Andorra, Monaco en
Liechtenstein toegelaten.

11. Resultaat PCR testen wanneer zichtbaar in app voor bezoeker?
Het resultaat is af te lezen in de applicatie ongeveer 1,5u nadat het resultaat bekend is.

12. 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 voornoemde terrein opnieuw te kunnen
betreden. Indien het CST niet meer geldig is, dient de bezoeker opnieuw getest te worden.

13. Vanaf welke leeftijd dient een negatieve PCR-test voorgelegd te worden voor toegang tot
een massa evenement volgens het CST-protocol?
Inzake het Covid Safe Ticket gelden voor kinderen beneden de 12 jaar dezelfde modaliteiten als deze
die van toepassing zijn voor het Digital Covid Certificate, namelijk vrijstelling van test. Voor kinderen
vanaf 12 jaar geldt een testverplichting.
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 zelf een hogere leeftijdsgrens oplegt.

14. Kunnen we rekenen als organisatoren op een voorraad AG-testen?
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De organisator van het proef- en pilootproject of het massa-evenement is verantwoordelijk om op het
terrein deze nieuwe erkende snelle-antigeentesten voor de betrokken bezoekers te organiseren en
deze te laten afnemen door wettelijk bevoegde professionelen vermeld in de wet van 6 november
2020 om toe te staan dat in het kader van de coronavirus-COVID-19-epidemie verpleegkundige
activiteiten worden uitgeoefend door personen die wettelijk daartoe niet bevoegd zijn.
De organisator moet voorzien in de aankoop van de testen.

15. Is een CERM verplicht voor elk evenement? Ook in combinatie met het CST protocol?
Er is geen CERM/CIRM vereist voor indoor evenementen van minder dan 100 deelnemers en voor
outdoor evenementen van minder dan 200 deelnemers (cfr. MB).
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. Het CERM en het CIRM worden ter beschikking gesteld door de gefedereerde entiteiten
en doorverwezen naar https://www.info-coronavirus.be/

16. Is compartimenterinig tijdens sportieve wedstrijden mogelijk?
Compartimentering van het publiek aanwezig in de sportinfrastructuur tijdens sportieve wedstrijden,
voor zover deze buiten worden georganiseerd, is toegelaten op voorwaarde dat er geen vermenging
mogelijk is van het publiek aanwezig in de verschillende compartimenten, voor, tijdens en na de
sportieve wedstrijd. Hiertoe wordt per compartiment een aparte in- en uitgang en sanitaire
infrastructuur voorzien. De capaciteit van alle compartimenten samen mag niet meer dan één derde
van de totale capaciteit van de sportinfrastructuur bedragen.

17. Hoe gaan we om met de personen die positief getest worden?
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. Het RMG
zal hierover richtlijnen opstellen. We delen deze richtlijnen zo snel mogelijk mee.
18. Wat is de link tussen CST en massa evenementen?
Je krijgt toegang tot een proef- en pilootproject of een massa-evenement bij het tonen van een
geldig CST (Covid Safe Ticket) of DCC (Digital Covid Certificate).

19. Wat wordt verstaan onder een massa evenement?
Een grootschalig evenement (5000 – 75000 personen per dag excl. medewerkers en organisatoren)
dat buiten plaatsvindt, overeenkomstig de bijzondere modaliteiten betreffende hun organisatie en
de te nemen veiligheidsmaatregelen zoals bepaald in het geldende besluit houdende de maatregelen
van bestuurlijke politie om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken en waarbij de
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toegang zal worden geregeld op grond van een Covid Safe Ticket of op grond van bijkomende
maatregelen.
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