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Gebruik Covid Safe Ticket binnen de welzijnssectoren

Geachte heer,
Geachte mevrouw,

Het Overlegcomité kondigde op 26 oktober 2021 aan om enkele maatregelen – waaronder de algemene 
mondmaskerplicht – naar aanleiding van de epidemiologische situatie opnieuw in te voeren. Daarnaast 
voorziet men ook de uitbreiding van de inzet van het Covid Safe Ticket. We kondigden reeds per e-mail aan dat 
we u verder zouden informeren voor wat de regels rond het Covid Safe Ticket(CST) betreft. 

Sinds 1 november geldt het CST in Vlaanderen als toegangsvoorwaarde bij horeca-activiteiten die binnen 
doorgaan vanaf de leeftijd van 16 jaar. Voor armoedeorganisaties, inloopcentra voor dak- en thuislozen en 
voedselhulpinitiatieven geldt een uitzondering: hier dient het CST niet te worden ingezet bij horeca-
activiteiten. We wijzen er u wel op dat de mondmaskerplicht hier, logischerwijs, wel van toepassing blijft. Gaan 
horeca-activiteiten door in het welzijnswerk buiten in de hier genoemde armoedeorganisaties, inloopcentra 
voor dak- en thuislozen en voedselhulpinitiatieven, dan dient het CST wel te worden ingezet. Indien de 
afweging zou zijn dat bij een bepaalde horeca-activiteit het CST voor een te grote drempel bij de doelgroep 
zorgt, dan kan worden bekeken of een andere invulling van de activiteit (bv. een andere wijze van 
bijeenkomst) mogelijk is. 

U vernam wellicht dat het CST optioneel ook gebruikt kan worden binnen bepaalde zorgsectoren en dat voor 
bezoekers vanaf de leeftijd van 12 jaar en 2 maanden. Meer specifiek gaat het dan om 
(revalidatie)ziekenhuizen, woonzorgcentra en voorzieningen voor personen met een handicap. De 
mogelijkheid tot gebruik is strikt afgebakend tot deze sectoren en geldt niet voor andere sectoren, zoals het 
welzijnswerk. Het CST kan dus nooit als toegangsvoorwaarde worden ingezet.

Afdeling Welzijn en Samenleving
Koning Albert II-laan 35 bus 30
1030 Brussel
T 02 553 33 30
E welzijnensamenleving@vlaanderen.be
www.departementwvg.be
www.welzijnensamenleving.be

Aan de voorzieningen binnen het Welzijnswerk:
Centra voor Algemeen Welzijnswerk
Instituten voor Samenlevingsopbouw
Verenigingen Waar Armen Het Woord Nemen
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U kunt de volledige regelgeving voor Vlaanderen hier nalezen. Deze regelgeving treedt buiten werking op 31 
januari 2022. 

We geven tot slot graag nog de vuistregels mee die permanent en onverminderd van toepassing blijven en die 
mee bepalen op welke manier u uw dienstverlening en activiteiten organiseert:

- Maak werk van een risico-inschatting en risicoanalyse. De verantwoordelijkheid voor een veilige zorg 
en voor veilige activiteiten ligt steeds bij de voorziening.

- Heb permanent aandacht voor preventieve en hygiënische maatregelen, zoals een goede ventilatie, 
het bewaren van een veilige afstand en een verhoogde aandacht voor kwetsbare personen.

- Op lokaal of regionaal niveau kunnen bijkomende maatregelen van kracht zijn, waarmee rekening 
moet worden gehouden. Het is zaak zich goed te informeren.

We begrijpen dat de invoering van het CST tot ongerustheid kan leiden, niet in het minst bij kwetsbare 
doelgroepen. We hopen dan ook dat de impact hiervan binnen het welzijnswerk beperkt kan blijven. 

Ik dank u voor de aandacht die u aan deze communicatie schenkt.

Met vriendelijke groeten,

Karine Moykens
Secretaris-generaal
Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
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