To whom it may concern:
Het Covid Safe Ticket in een L&D-context –
update van 10 december 2021
Naar aanleiding van de aankondigingen door de regering op 26 november en 3 december,
publiceren wij een update van deze FAQ, op basis van de elementen waarover wij
beschikken. Sinds 20 november is het dragen van een mondmasker eveneens verplicht in
de lokalen en tijdens de evenementen die onder het CST vallen.
De activering van de pandemiewet en de herfederalisering van het beheer van de
coronacrisis doen veel vragen rijzen, ook in onze sector en met name over het al dan niet
gebruiken van het Covid Safe Ticket (CST) in het kader van opleidingen, met of zonder
catering. Federgon geeft hier, met de informele hulp van het VBO en de FOD
Werkgelegenheid, een eerste interpretatie, zij het met het gebruikelijke voorbehoud.
MOGEN

OPLEIDINGEN NOG BINNEN WORDEN GEGEVEN ?

JA

Sinds het besluit van 27 november kunnen private bijeenkomsten enkel buiten worden georganiseerd
(met enkele uitzonderingen, waaronder de private woonplaats).
Aan Federgon werd evenwel bevestigd dat beroepsopleidingen niet onder de regeling vallen,
aangezien het strikt genomen niet om "private bijeenkomsten" gaat.
Private bijeenkomsten worden voortaan, vanaf 4 december, immers gedefinieerd als “bijeenkomsten
waarbij een organisator voorafgaand aan de start van de bijeenkomsten door middel van individuele
uitnodigingen de toegang tot de vergadering exclusief beperkt tot een welomschreven met de
organisator verbonden doelgroep die duidelijk te onderscheiden valt van het grote publiek”.
Bijeenkomsten waarvoor de uitnodiging kan worden verkregen na de aanvang van de bijeenkomst
of door personen die niet verbonden zijn met de organisator, of bijeenkomsten waarvoor de
genodigde zelf kan vragen te worden uitgenodigd, zijn geen private bijeenkomsten. Opleidingen en
andere workshops of opendeurevenementen1 zijn geen besloten bijeenkomsten, aangezien de

1

Overigens afgeraden op dit moment.
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deelnemers niet op een uitnodiging hoeven te wachten, maar zelf het initiatief kunnen nemen om te
vragen of zij aanwezig mogen zijn.

IS EEN OPLEIDING ALS ZODANIG ONDERWORPEN AAN HET VOORLEGGEN VAN EEN

CST?

In het algemeen NIET, maar…: voor opleidingen op zich is geen CST vereist. Er werd ons bevestigd
dat voor opleidingen die intern worden gegeven voortaan dezelfde regels gelden als voor winkels
(sic):

▪

Indien de opleiding wordt gegeven in uw kantoren: een CST mag niet worden gevraagd,
maar het dragen van een mondmasker is verplicht. Het mondmasker mag enkel worden afgezet
om te drinken, te eten of wanneer het dragen ervan onmogelijk is omwille van de aard van de
activiteit.

▪

Indien de opleiding daarentegen wordt georganiseerd op een andere plek, moeten
eveneens de regels worden nageleefd die daar van toepassing zijn. In een horecazaak
bijvoorbeeld is het van belang de “horeca”-verplichtingen na te leven met betrekking tot het
CST en het dragen van een mondmasker, vanaf de eerste deelnemer.

Volgens de overwegingen van het besluit van 27 november kan de organisator “van een evenement
dat toegankelijk is voor het publiek met een kleiner publiek” de toegang onderwerpen aan het
voorleggen van een CST, voor zover hij hiervan de bezoekers op voorhand op de hoogte stelt.
Uitzondering: massa-evenement: een CST moet gevraagd worden zodra een opleiding een
“massa-evenement” is, d.w.z.:

▪

50 mensen binnen;

▪

100 mensen buiten.

Het dragen van een mondmasker is er dan eveneens verplicht.
NB: Indien de lokale epidemiologische omstandigheden dit vereisen, wordt aan de burgemeesters
en gouverneurs, elk voor het eigen grondgebied, niettemin eveneens de mogelijkheid geboden om,
na raadpleging en met instemming van de bevoegde minister, te voorzien in strengere bijzondere
regelingen betreffende de organisatie van het COVID Safe Ticket, en/of de organisatie van en de te
nemen veiligheidsmaatregelen bij massa-evenementen.
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QUID

INDIEN EEN MAALTIJD /DRANK WORDT VOORZIEN TIJDENS DE OPLEIDING ?

Als aanvulling op wat hierboven werd gezegd over "evenementen" is het CST vereist vanaf de eerste
bezoeker (> 16 jaar) in een horeca-inrichting.
In het samenwerkingsakkoord worden horeca-inrichtingen gedefinieerd als “elke voor het publiek
toegankelijke plaats of lokaal, ongeacht de toegangsvoorwaarden, waar de belangrijkste en
permanente activiteit bestaat uit het voorbereiden en/of aanbieden van maaltijden en/of dranken
voor consumptie, al dan niet ter plaatse, in het bijzonder restaurants en bars”.
De verplichting om een CST voor te leggen hangt derhalve af van de plaats waar de maaltijd/de
drank daadwerkelijk wordt genuttigd:
-

Indien de plaats niet toegankelijk is voor het publiek (de maaltijd wordt bijvoorbeeld
genuttigd achter in de zaal die voor de opleiding is gehuurd), is het CST volgens de
horecaregels niet vereist;

-

Indien de maaltijd op het terras wordt genuttigd2, is het CST evenmin vereist;

-

Indien de maaltijd daarentegen wordt genuttigd in een eetruimte (in de ruimste zin) die
ook toegankelijk is voor derden, is het CST vereist voor de gasten.

WIE

IS VERANTWOORDELIJK OM HET

CST

TE CONTROLEREN ?

Dat hangt ervan af:

▪ De opleidingsverstrekker, indien de opleiding wordt gezien als een massa-evenement waarvoor
het CST vereist is, want dan is hij de organisator van dit evenement.

▪ Indien de opleiding wettelijk niet vereist om een CST voor te leggen, of indien het CST slechts
vereist is voor het deel “catering” dat wordt voorzien door een derde, is Federgon van mening
dat het aan de horeca-uitbater is om het te controleren.
H OE

WORDEN DE AANWEZIGHEIDSAANTALLEN BEREKEND VOOR VERGADERINGEN EN EVENEMENTEN ?

De aanwezigheidsaantallen worden berekend op basis van het aantal verstuurde uitnodigingen. Als
het aantal uitnodigingen de vastgelegde aantallen overschrijdt, moeten de voorwaarden voor het

2

Zoals gedefinieerd in Wallonië, gaat het over de buitenruimtes van de horecazaken die voldoen

aan de volgende cumulatieve voorwaarden:
a) Ze ontvangen minder dan 100 mensen tegelijkertijd;
b) Ze zijn gesitueerd in de openlucht;
c) Ze zijn aan drie kanten open.
3
Fédération des prestataires de services RH - Federgon - De federatie van HR-dienstverleners
Avenue du Port 86c/302 - 1000 Bruxelles | Tel: 02 203 38 03 | Fax: 02 203 42 68 | Havenlaan 86c/302 - 1000 Brussel
www.federgon.be | E-mail: info@federgon.be

opleggen van het CST dus op voorhand worden meegedeeld. Over de toepassing van het CST wordt
dus beslist onafhankelijk van het uiteindelijke aantal deelnemers. Als de individuele uitnodigingen
niet kunnen worden geteld, worden de aantallen berekend op basis van de capaciteit van de
betrokken ruimte of het aantal daadwerkelijk aanwezige personen.
MOETEN PERSONEELSLEDEN ,

WAARONDER OPLEIDERS , EEN

CST VOORLEGGEN OM TE KUNNEN WERKEN ?

NEE. Alleen bezoekers of klanten van de betrokken sectoren en evenementen dienen een CST voor
te leggen.
Het CST is NOOIT van toepassing op organisatoren van evenementen en op mensen die een
werkrelatie hebben met de organisator van het evenement of de uitbater van de zaak. Hun definitie
is nogal ruim; onder "bezoekers" kan immers niet worden begrepen:

▪

de organisator;

▪
▪

de uitbater;

▪

zelfstandige medewerkers;

▪
▪

vrijwillige medewerkers;

het personeel;

enige personen die omwille van een noodzakelijkheid vanuit dienstverlening of zorg toegang
tot de voorziening moeten verkrijgen, voor zover deze personen bij de voorziening gekend
zijn.

Echter, indien een van deze werknemers op een moment een bezoeker van het evenement zou
worden, zou hij het CST moeten voorleggen (en het mondmasker moeten blijven dragen).
WELKE

MAATREGELEN MOET MEN VOLGEN WANNEER MEN NIET ONDER HET

CST

VALT ?

Op plaatsen die niet onder het CST vallen en ook in plaatsen waar voortaan het CST van toepassing
is, blijven andere gezondheidsmaatregelen (dragen van een mondmasker en social distancing)
van toepassing; wij verwijzen u hiervoor naar de generieke gids en ons sectorprotocol.
I S HET TOEGESTAAN OM HET CST VAN ELKE DEELNEMER TE LATEN CONTROLEREN AAN DE INGAN G DOOR DE
UITBATER VAN EEN HOTELCOMPLEX WAAR DE OPLEIDING PLAATSVINDT ?

NEEN. Gesteld dat de opleiding niet voldoet aan de voorwaarden voor het opvragen van een CST,
dan valt enkel het horeca-gedeelte van het hotel onder de CST-verplichting. Het is uitgesloten dat
een deelnemer een CST moet voorleggen om toegang te hebben tot de ruimten van het hotel die
niet vallen onder het horeca-gedeelte.
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MOGEN

DE OPLEIDINGSONDERNEMINGEN VRAGEN AAN DE KLANTEN DIE GEEN

CST

KUNNEN VOORLEGGEN

OM HUN EIGEN MAALTIJD MEE TE NEMEN EN DEZE TE NUTTIGEN BUITEN HET HORECA -GEDEELTE ?

Dit is inderdaad mogelijk, mits de regels voor hygiëne en ventilatie voorzien in de generieke gids
en het sectorprotocol in acht worden genomen. In dat geval is het niettemin wenselijk om omwille
van organisatorische redenen te vragen dat de deelnemers u dit op voorhand meedelen!
WANNEER

EN VOOR HOELANG ZIJN DEZE MAATREGELEN VAN KRACHT ?

De federale maatregelen zijn van toepassing tot en met 28 januari 2022. De Waalse en Brusselse
maatregelen met betrekking tot massa-evenementen treden in werking op 1 november 2021 en
eindigen, behoudens verlenging, op 14 januari 2022 in Brussel, en op 15 januari 2022 in het Waals
Gewest. Er is sprake van een volgend overleg “begin januari 2022”.
TER

HERINNERING : OP AFSTAND ZODRA DE FUNCTIE ZICH ERTOE LEENT

Het is dan ook, eveneens tijdens opleidingen, van belang om te analyseren of live opleidingen
eventueel voordelig kunnen worden vervangen door digitale of hybride opleidingen. Indien dit niet
het geval is, moeten er tijdig geschikte preventiemaatregelen worden genomen om de naleving
van de social distancing-regels te kunnen verzekeren en om een maximaal beschermingsniveau
te kunnen aanbieden. Wij verwijzen u hiervoor naar de generieke gids en naar ons sectorprotocol.
WAT

ZIJN DE RELEVANTE WETTELIJKE BASISSEN OP DIT GEBIED ?

Voor het opstellen van deze nota hebben wij ons gebaseerd op de laatste gepubliceerde wetgeving,
namelijk:

▪

het samenwerkingsakkoord van 14 juli 2021 tussen de Federale Staat, de Vlaamse
Gemeenschap,

de

Gemeenschappelijke

Franse

Gemeenschap,

de

Gemeenschapscommissie,

het

Duitstalige
Waalse

Gemeenschap,

Gewest

en

de

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, B.S., 23 juli 2021, p. 76170, in haar versie
geüpdatet door het akkoord van 28 oktober 2021;

▪

de Brusselse ordonnantie van 14 oktober 2021 betreffende de uitbreiding van het COVID
Safe Ticket in geval van noodzakelijkheid voortvloeiend uit een specifieke epidemiologische
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situatie, B.S., 14 oktober 2021, p. 107 237, & de FAQ gepubliceerd door de 1819, in hun
versie van 23 november 2021;

▪

het Waals decreet van 21 oktober 2021 betreffende het gebruik van het Covid Safe Ticket
en de mondmaskerplicht, B.S., 29 oktober 2021, p. 110 674, zoals gewijzigd door het decreet
van 24 november 2021, & de 7de versie van de FAQ gepubliceerd op de website van l’AVIQ;

▪

de FAQ “Het Covid Safe Ticket als toegangsvoorwaarde” gepubliceerd op de website van de
Vlaamse overheid;

▪

het Koninklijk besluit van 28 oktober 2021 houdende de nodige maatregelen van bestuurlijke
politie teneinde de gevolgen voor de volksgezondheid van de afgekondigde epidemische
noodsituatie betreffende de coronavirus COVID-19 pandemie te voorkomen of te beperken,
zoals gewijzigd door de koninklijke besluiten van 19 en 27 november en van 4 december
2021, alsook de 8ste versie van de Generieke gids, gepubliceerd op de website van de FOD
Werkgelegenheid.
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