
Représenter, défendre et conseiller les entreprises du secteur de l’événement
Eventbedrijven vertegenwoordigen, verdedigen & adviseren



BE PART OF THE CORE OF
THE BELGIAN EVENT INDUSTRY

Zomerplan



VANAF 1 SEPTEMBER

< 200 personen < 400 personen
Niet meer van 

toepassing
Horecaprotocol 
CIRM – CERM
Mondmasker

Afstand
…

Horecaprotocol 
CIRM – CERM
Mondmasker

Afstand
…

> 200 personen > 400 personen

Toe te passen CST
of 

CERM - CIRM

CST
of 

CERM - CIRM

INDOOR OUTDOOR



VANAF 1 OKTOBER

< 500 personen < 750 personen
Niet meer van 

toepassing
Horecaprotocol 
CIRM – CERM
Mondmasker

Afstand
…

Horecaprotocol 
CIRM – CERM
Mondmasker

Afstand
…

> 500 personen > 750 personen

Toe te passen CST
Of 

CERM - CIRM

CST
Of 

CERM - CIRM

INDOOR OUTDOOR



VARIA

- Vanaf 1 september zijn eenmalige familiefeesten ook 
toegestaan zonder max cap, met dansen en zonder CST

- Behoud van lokale toestemming voor evenementen van 
200 tot 3000 binnen en 400 tot 5000 buiten

- Voor beurzen blijft het huidige protocol (handelsprotocol) 
gelden. CST is hier niet van toepassing! 



BRUSSEL

Events < 200 indoor en < 400 outdoor
- Behoud van mondmaskerplicht én social distancing 
- Sluitingsuur van 01:00 blijft hier van kracht 
- Horecaprotocol blijft van toepassing 

- Tafels van 8 personen
- Zittend
- …

CST mag worden toegepast vanaf 200 / 400 bezoekers. 
CST is voor het aantal personen aanwezig
om 01u moet alles toe zijn, mét of zonder CST
met CST is dansen toegestaan (maar dus tot 01u)



BE PART OF THE CORE OF
THE BELGIAN EVENT INDUSTRY

CST



CONTROLE VAN CST AAN DE INGANG 

• CST = persoonlijk, dus moet controle streng zijn, en de 
identiteit moet gecontroleerd worden.

• Controle aan de ingang met mondmasker ! 

• Wie mag de controle uitoefenen ?
• Personen die instaan voor de toegangscontrole
• Hun coordinaten moeten op voorhand door de 

organisatie opgelijst worden
• Dit mogen ook vrijwilligers en stewards zijn

• Personeel van bewakingsondernemingen of interne 
bewakingsdiensten.



WANNEER KRIJG JE EEN ‘GROEN’ CST ?

• Ofwel is men volledig gevacineerd (+ 2 weken)
• Ofwel is men herstellend van covid
• Ofwel kreeg de persoon een negatief testresultaat

2 mogelijkheden :
PCR test dag van de test + 48 uur
Snelle antigeen (RAT test) dag van de test + 24 uur.



BIJ GEBRUIK VAN CST

• Indien buiten in een tent :

• 2 zijden volledig open en vrij
• CO2-meting in het midden van de tent
• Zichtbare communicatie naar het publiek
• Luchtkwaliteitsnorm is 900 ppm CO2 (parts per million)
• Tussen 900 & 1200 ppm CO2 moet er een actieplan zijn om 

compenserende of zuiveringsmaatregelen te nemen
• Boven de 1200 ppm CO2 mag de tent niet gebruikt worden 

of geëvacueerd worden.



WAT BIJ EEN ROOD SCHERM ?

• De organisator moet een protocol maken waarin staat hoe 
hij gaat optreden t.o.v. iemand die een ‘rood’ scherm heeft.

• Dit protocol bevat o.a. 
• Wie het positief resultaat rapporteert aan Sciencano?
• Isolatie van de positieve persoon (procedure m.b.t. 

isolatie aan de ingang, maar ook bij vervoer naar huis, 
openbaar vervoer moet vermeden worden)

• Er dient een apart lokaal voorzien te zijn voor de 
besmette persoon, mondmasker enz.

• Event Confederation zal samen met het  
coronacommissariaat een protocol opstellen zodat er 
uniformiteit is.



HOE CST GEBRUIKEN ?

• We leren uit testevents dat het best is om samen met de 
organisatoren de bezoekers vooraf maximaal te 
sensibiliseren om CST te gebruiken en zich op voorhand 
te laten testen
• Bijvoorbeeld in een labo, apotheek,..  (antigeen test) .

• Op die manier is testen ter plaatse meer uitzondering 
dan regel.

• Tip : de organisator kan zijn bezoekers best aanraden 
om ook een papieren printout van hun QR-code mee te 
brengen als backup en hun ID-card, want indien je gsm 
plat is of stuk ben je zonder CST op stap!



TESTEN TER PLAATSE ?

• Dit kan en is voorzien in het samenwerkingsakkoord.
• Maar, dit is geen verplichting ! 

Indien niet voorzien, moet er op voorhand heel duidelijk 
door de organisator gecommuniceerd worden naar het 
verwachte publiek!

• Bij test-events leerden we dat testen ter plaatse best 
gebruikt wordt voor :
• Hertesten

(problemen met leesbaarheid certificaat)
• Hertesten bij meerdaagse festivals



TESTEN TER PLAATSE ?

• Indien je toch tests ter plaatse wil organiseren
• Altijd registratieplicht (dus niet testen en binnen), 

elke test moet in een CST omgezet worden. 
• Dat kan enkel gebeuren door erkend medisch 

personeel. 
• Als men negatief is aan de ingang (15/20 min snelle 

antigeen test) kan men dadelijk het terrein of de zaal 
betreden, maar registratie moét gebeuren (men kan 
later nog gecontroleerd worden!).

• De RAT-test ter plaatse verschijnt ongeveer 1,5 uur na de 
test in de CST applicatie

• Ter info : bij PCR is dat in 95% van de gevallen binnen de 
24u na afname! 



WIE MAG DE TEST AFNEMEN ?

• Men laat enkel masterstudenten geneeskunde, 
heelkunde en vroedkunde en laatstejaarstudenten 
verpleegkunde en medische laboratoriumtechnologie, 
alsook vroedvrouwen, tandartsen, apothekers, 
logopedisten, ambulanciers en mondhygie ̈nisten toe om 
staalnames te doen, telkens onder controle van een arts
en in het geval van studenten, onder toezicht van een 
arts of verpleegkundige. 



HOE CST GEBRUIKEN ?

• Tip
• Veel events werken met 2 bandjes : CST + het 

festivalbandje. 

• Waarbij men CST controle vaak gaat organiseren los van 
de ingang van het event-terrein. 
(Bijvoorbeeld reeds op de parking.)

• Logischerwijze zal men deze bandjes voor alle veiligheid 
‘niet doorgeefbaar’ maken.



MEERDAAGSE EVENTS ?

• In communicatie voorzien: de dag dat je certificaat nog 
geldig is, je reeds laten testen !

• Verloopt je certificaat op zaterdagavond, laat je dan op 
zaterdag testen zodat je zeker bent dat je zondag kan 
blijven ! Zo vermijd je wachtrijen.



WAT MET PERSONEEL?

• Medewerkers & CST ?
• CST kan niet verplicht opgelegd worden aan 

werknemers omwille van de arbeidsreglementering
• Organisatoren moeten en mogen het wel sterk 

aanbevelen aan hun medewerkers omwille van hun 
eigen veiligheid en die van hun collega’s



SCANNERS

• Handscanners kunnen ook gebruikt worden
• Volgende handscanners kunnen de scan app al vervangen
• Bluebird
• Honeywell
• Zebra
• Unitech (implementatie is nog bezig)

Wij hebben goed contact met de appbouwer indien er vragen 
zijn voor integratie geef zeker door!



VARIA

• Kinderen <12 jaar
• Krijgen toegang zonder CST.
• CST is pas vanaf 12 jaar.

• Personen uit andere EU landen?
• Covid Safe App kan die Europese Corona certificaten 

lezen

• Organisatoren kunnen gratis AG-testen verkrijgen van 
de overheid.
• We gaan bekijken met coronacommissariaat of dit 

nog steeds van toepassing is !
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