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Betreft: COVID-19 (coronavirus) - Instructies voor de door de GGC erkende en gesubsidieerde
rusthuizen en rust- en verzorgingstehuizen met betrekking tot de verplichte controle van het Covid
Safe Ticket (CST) van bezoekers

Geachte mevrouw, geachte heer,

Deze omzendbrief beschrijft hoe het Covid Safe Ticket (CST) van bezoekers van de door de GGC
erkende en gesubsidieerde rusthuizen en rust- en verzorgingstehuizen moet worden gecontroleerd.

1. Algemeen kader
De instellingen die onder deze verplichting vallen, zijn rusthuizen en rust- en verzorgingstehuizen
(RH’s-RVT’s).
Deze verplichting geldt ook voor de bezoekers van ziekenhuizen. Gelieve voor bewoners die naar het
ziekenhuis moeten de informatie te volgen die de Diensten van het Verenigd College verstrekken (via
https://coronavirus.brussels/ en https://coronavirus.brussels/nl/covid-safe-ticket-faq/) over de
instructies die voor deze sector gelden.
Bovendien kunnen bewoners, net zoals elke andere burger, hun CST krijgen via de CovidSafeBE-app
(bijvoorbeeld om op restaurant te gaan) of gewoon door te bellen naar het callcenter van de Diensten
van het Verenigd College (02 214 19 19) om hun vaccinatiecertificaat per post te laten bezorgen.

2. Doel van de maatregel
Het CST is een instrument om de gezondheidsrisico's te beheren als aanvulling op de vaccinatie. Het
dient om de gezondheid van de bevolking te beschermen in diverse situaties waarin afstand houden
moeilijk is.
In RH’s-RVT’s moeten bezoekers een CST voorleggen als extra barrière om te vermijden dat het virus
in de instellingen geraakt en er circuleert.

3. CST en preventiemaatregelen
In RH’s-RVT’s gaat de verplichting voor bezoekers om een CST voor te leggen NIET gepaard met een
versoepeling van de geldende preventiemaatregelen (zie de omzendbrieven van 7 juni en 9 juli 2021).

4. Duur van de maatregel
Het is gedurende maximaal drie maanden verplicht om het CST te controleren van elke bezoeker die
de instelling binnenkomt, dus tot en met 15 januari 2022. Afhankelijk van de epidemiologische situatie
kan deze periode daarna verlengd worden. De precieze datum van inwerkingtreding van het CST hangt
af van een stemming in het Brussels Hoofdstedelijk Parlement.

5. Begrip 'bezoeker'
Al wie geen werknemer of bewoner is in het RH-RVT moet een CST voorleggen.
Er zijn een aantal uitzonderingen, namelijk:
-

-

-

stagiairs die zorg verlenen aan bewoners omdat zij kunnen worden gelijkgesteld aan de
werknemers van het RH-RVT;
bezoekers van bewoners aan het einde van hun leven, die palliatieve zorg krijgen of snel
achteruitgaan, op basis van een beoordeling door de CRA/referentiearts of de behandelend
arts in overleg met de CRA/referentiearts;
externe gezondheidsprofessionals, met andere woorden professionals die een therapeutische
relatie met de bewoners hebben, onder andere de behandelend arts(en) en de
gespecialiseerde voetverzorgers;
bezorgers, leveranciers, technici die komen voor een onderhoud, elke beroepsgroep die niet
in contact komt met de bewoners;
in noodgevallen: ambulanciers, brandweerlui, politie, MUG, ...

Kappers, animatoren, ... zijn dus verplicht om bij elk bezoek aan het RH-RVT een geldig CST voor te
leggen, omdat zij in contact komen met de bewoners.
Hetzelfde geldt voor bezoekers die uit een dagcentrum komen, zelfs als dit aan het RH-RVT grenst: ook
zij moeten bij elk bezoek aan het RH-RVT een geldig CST tonen om er binnen te mogen.
De CRA/referentiearts moet de situatie inschatten van bezoekers die in serviceresidenties wonen die
aan een RH-RVT grenzen om te bepalen of zij een geldig CST moeten voorleggen om toegang te krijgen
tot het RH-RVT.
In de instellingen waarop deze omzendbrief betrekking heeft, zal het CST worden gevraagd aan
bezoekers vanaf de leeftijd van 12 jaar.

6. Bijzondere situaties
Elke bijzondere situatie kan door de CRA/referentiearts in overleg met de gezondheidsinspectiedienst
van de Diensten het Verenigd College worden beoordeeld om aanpassingen uit te voeren aan het in
deze omzendbrief beschreven kader, zonder afbreuk te doen aan de doelstelling van het CST.

7. Hoe wordt het CST gecontroleerd?
7.1. Wie mag controleren?
Het is de verantwoordelijkheid van de directie van de instelling om ervoor te zorgen dat het CST van
de bezoekers gecontroleerd wordt.
De directie moet een lijst opstellen van personen die deze controle mogen uitvoeren. Deze personen
zullen dan gemachtigd zijn om te controleren of de identiteit op het CST overeenstemt met de
identiteit op het identiteitsbewijs van de bezoeker.
Het is niet toegestaan om CST-gerelateerde gegevens te registreren.

7.2. De controle
De bezoeker mag de instelling betreden als uit de controle van de QR-code blijkt dat hij het bezoek
mag uitvoeren en de identiteit op CovidScanBE overeenkomt met de identiteit op zijn identiteitsbewijs.
De bezoeker krijgt geen toegang tot de instelling als uit de controle van de QR-code blijkt dat hij het
bezoek niet mag uitvoeren en/of de identiteit op CovidScanBE niet overeenkomt met de identiteit op
zijn identiteitsbewijs.
Onder identiteitsbewijs wordt verstaan een identiteitskaart, een paspoort of een rijbewijs.

QR-code groen + identiteit OK
➔ Toegang toegestaan
QR-code groen + identiteit niet OK
➔ Geen toegang

QR-code rood + identiteit OK
➔ Geen toegang
QR-code rood + identiteit niet OK
➔ Geen toegang

7.3. Toepassingsgebied van de controle
De CST-controle geldt voor alle bezoekers die de gebouwen van de instelling betreden. Bijzondere
gevallen kunnen worden beoordeeld door de CRA of de referentiearts in overleg met de artsgezondheidsinspecteur (zie punt 6).

7.4. Hoe vaak moet er gecontroleerd worden?
Het resultaat van de controle via CovidScanBE toont alleen de geldigheid van het CST op het tijdstip T,
zonder te vermelden of deze geldigheid gebaseerd is op een volledige vaccinatie, eerdere besmetting
of negatieve PCR-test.
Het CST van bezoekers (volgens punt 5: Begrip 'bezoeker') moet dus bij elk bezoek gecontroleerd
worden aan de ingang.

7.5. Middelen voor de controle
Het CST wordt gecontroleerd door de QR-code te scannen die de bezoeker op een papieren of
elektronische drager toont. De QR-code moet gescand worden met de CovidScanBE-app, die gratis
gedownload kan worden op smartphones en tablets.

7.6. Sociaal overleg
De manier waarop deze controles zullen verlopen, moeten besproken worden tussen de werkgevers
en de vertegenwoordigers van de werknemers, idealiter in het kader van een CPBW.
8. Sancties als het CST niet gecontroleerd wordt
Er is in strafrechtelijke sancties voorzien:
-

bezoekers die hun CST niet laten controleren en de instelling betreden, of bezoekers die
binnendringen zonder CST: 50 tot 500 euro boete;
organisaties die de CST's van bezoekers niet controleren of een bezoeker zonder CST
binnenlaten: 50 tot 2.500 euro boete.

Als een bezoeker deze regels niet naleeft, moet de directie contact opnemen met de politie om dit te
melden.

9. Behoud van de regels voor bezoeken
Hoewel kleine aanpassingen mogelijk zijn, moeten de bezoekuren zoveel mogelijk behouden blijven
ondanks de impact van de controle van het CST van de bezoekers.

Hoogachtend,

Tania Dekens
Leidend ambtenaar

