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COVID SAFE TICKET - HET DRAGEN VAN EEN MONDMASKER IS -
BARRIEREGEBAREN EN SOCIALE AFSTAND 

 
 
Mevrouw, Mijnheer 
 
Vanaf 15 oktober legt de Brusselse regering het gebruik van het Covid Safe Ticket (CST) 
(voor iedereen boven de 16 jaar) op voor zowel binnen- als buitensportactiviteiten. Deze 
maatregel is genomen om de toename van het aantal gevallen van Covid-19 in Brussel tegen 
te gaan. 
 
Voorts legt het Overlegcomité van 17 november 21, op basis van haar persconferentie, aan 
alle personen vanaf 10 jaar (buiten de sportactiviteiten: douches en zwembadruimte) in 
sportcentra de verplichting op om een mondmasker te dragen, zelfs na voorlegging van 
het CST. 
Tevens wordt verzocht de barrieregebaren en de sociale afstand van 1,5 m te respecteren. 
 
Deze nieuwe maatregelen treden in werking op 20 november 2021. 
 
Toegang tot alle sportinfrastructuren van Stad Brussel is daarom alleen mogelijk op vertoon 
van een Covid Safe Ticket (CST) en een identiteitskaart (of rijbewijs), of een digitaal Covid-
certificaat voor niet-Belgen. 
 
Elk CST wordt gecontroleerd bij de ingang van elke sportaccommodatie, zowel binnen als 
buiten. 
 
Kinderen onder de 16 jaar mogen onze theaters binnen zonder CST. 
 
Respect voor barrièregebaren en sociale afstand van 1,5 m zijn verplicht in het gebouw 
Het dragen van een masker is verplicht vanaf de leeftijd van 10 jaar, bij de ingang en in het 
gebouw, zelfs na voorlegging van het CST (behalve voor sportactiviteiten:. in de douches en 
in de zwembadruimte) 
 
Voorwaarden voor het verkrijgen van een CST: 
- U bent volledig gevaccineerd (+ 2 weken) 
- Je hebt een certificaat van herstel (- 6 maanden) 
- U heeft een recente negatieve PCR test (binnen 72 uur). Maak een afspraak in een van de 
officiële testcentra (info-coronavirus.be) 
- U heeft een recente negatieve antigeentest (- 48 uur) 
 
Hoe krijg ik een CST? 
Het CST wordt aangeboden in de vorm van een QR-code (op smartphone of papieren 
document). De officiële applicatie kan worden gedownload op uw mobiele telefoon: 
https://covidsafe.be  
U kunt uw COVID-certificaat ook afdrukken via de website www.masante.belgium.be.  
Bezoekers die niet de Belgische nationaliteit hebben, moeten het digitale EU-certificaat 
COVID kunnen voorleggen. 
 
Zelftests (antigenisch of anderszins) worden door de autoriteiten niet beschouwd als een 
geldige test voor het verkrijgen van het CST. Het is niet mogelijk om aan de ingang getest te 
worden. 

http://info-coronavirus.be/
https://covidsafe.be/
http://www.masante.belgium.be/
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De barrièregebaren : 

1. Blijf thuis als u ziek bent; 
2. Was uw handen regelmatig met water en zeep, niet kussen of handen schudden; 
3. Houd voldoende afstand (1,5 meter) tussen u en andere mensen; 
4. Beperk je fysieke contact; 
5.  Draag een mond- en neusmasker in het openbaar vervoer en in drukke openbare 

ruimten 

 
Dank u voor uw begrip en met onze sportieve groeten, 
 
De Directie 


