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Overlegcomité scherpt reiscontroles aan
De federale regering en de regeringen van de deelstaten hebben vandaag in het Overlegcomité de
coronasituatie besproken. Het Overlegcomité verwelkomt de vooruitgang op het vlak van de
vaccinaties, maar blijft waakzaam.
Eind augustus zullen wellicht meer dan negen op tien van de kwetsbare personen volledig gevaccineerd
zijn en meer dan acht op tien van de volwassen bevolking.
Dankzij de goed lopende vaccinatiecampagne leidt een besmetting steeds minder tot een
ziekenhuisopname. Toch moet de viruscirculatie worden tegengegaan om het risico op nieuwe varianten te
beperken.
Het Overlegcomité houdt het bestaande Zomerplan aan, maar brengt enkel wijzigingen aan omdat de
besmettelijkere delta-variant nu ook in ons land dominant is.
1. Het belang van mondmasker, veilige afstand en ventilatie
Het Overlegcomité bevestigt het belang van het dragen van een mondmasker, het houden van veilige
afstand en het voldoende ventileren van binnenruimtes.
Met uitzondering voor kinderen onder de 12 jaar, blijft het dragen van het mondmasker verplicht in
volgende omstandigheden :
wanneer het onmogelijk is om de naleving van de regels van sociale afstand te garanderen volgens de
principes die in het ministerieel besluit vastgesteld zijn;
de winkels en de winkelcentra;
in de voor het publiek toegankelijke ruimtes van ondernemingen, openbare besturen of verenigingen
en van de culturele, feestelijke, sportieve, recreatieve en evenementensector;
de conferentiezalen;
de auditoria;
de gebouwen van de eredienst en de gebouwen bestemd voor de openbare uitoefening van de nietconfessionele morele dienstverlening;
de bibliotheken, de spelotheken en de mediatheken;
private of publieke druk bezochte plaatsen, zoals winkelstraten, markten, jaarmarkten, brocante- en
rommelmarkten en kermissen, zoals bepaald door de bevoegde lokale overheid;
het openbaar vervoer en de stations;
de inrichtingen en plaatsen waar horeca-activiteiten toegelaten zijn, zowel de klanten als het
personeel, tenzij gedurende het eten, drinken, of aan tafel zitten;
bij verplaatsingen in de publieke en niet-publieke delen van de gerechtsgebouwen, alsook in de
zittingszalen bij elke verplaatsing en, in de andere gevallen, overeenkomstig de richtlijnen van de
kamervoorzitter;
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tijdens de handelsbeurzen, met inbegrip van de salons
tijdens betogingen.
Het mondmasker mag occasioneel worden afgezet om te eten en te drinken, en wanneer het dragen ervan
onmogelijk is omwille van de aard van de activiteit.
Bij evenementen, culturele en andere voorstellingen, sportieve wedstrijden en trainingen, en congressen
die buiten worden georganiseerd, wanneer het publiek verplicht is te blijven zitten, mag het mondmasker
enkel worden afgezet zolang de persoon blijft zitten.
2. Reizen
De geldende reisregels blijven van kracht.
Er komt een verstrengde procedure voor landen uit de Europese Unie of Schengen waar gevaarlijke
virusvarianten circuleren, ongeacht welke kleurencode voor het land geldt.
Bij terugkeer uit een dergelijke Europese hoogrisicozone dienen personen die nog niet volledig
gevaccineerd zijn, naast een PCR-test op dag 1 (met quarantaine tot resultaat) ook een PCR-test op dag 7
aﬂeggen. De test op dag 1 vervalt indien de persoon in kwestie reeds PCR-getest werd tijdens de 72 uur
voorafgaand aan de aankomst op het Belgisch grondgebied.
Een positieve PCR-test heeft een isolatieplicht van 10 dagen tot gevolg, die niet onderbroken kan worden.
De controles op het invullen van het Passenger Locator Form en het bezit van een digitaal
coronacertiﬁcaat worden aangescherpt.
Het Overlegcomité beveelt organisatoren van jeugdkampen aan om voor vertrek maximaal in te zetten
op algemene pre-testing van begeleiders en deelnemende jongeren, om op die manier te voorkomen
dat besmette personen mee op kamp vertrekken.
3. Evenementen
Het Covid Safe Ticket kan worden ingezet voor evenementen met 1.500 personen of meer en is
beschikbaar voor mensen die volledig beschermd zijn via vaccinatie (volledige vaccinatie plus twee
weken), over een herstelcertiﬁcaat of een recente, negatieve test beschikken.
Het Covid Safe Ticket zal vanaf 13 augustus enkel gelden voor buitenevenementen vanaf 1.500 personen.
Vanaf 1 september komen ook binnenevenementen in aanmerking.
Bij gebruik van het Covid Safe Ticket vallen regels rond mondmasker, afstand en CIRM/CERM-beperkingen
weg. Wel moet er een plan inzake crowd-management bestaan, dienen sanitaire voorzorgsmaatregelen
gevolgd te worden en adequate ventilatie (met CO2-meter binnen) voorzien zijn.
4. Vaccinatiegraad bij zorgverleners
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Het Overlegcomité bevestigt de voorstellen van de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid en
nodigt de ministers van Volksgezondheid uit om:
het zicht op de vaccinatiecijfers te actualiseren en te vervolledigen;
het overleg met de beroepsgroepen te versterken om de zorgverleners verder te sensibiliseren;
de zorgverstrekkers die zich nog niet hebben laten vaccineren de kans te geven zich opnieuw aan te
bieden;
de nodige initiatieven te nemen om, in samenspraak met de zorginstellingen en de
arbeidsgeneeskundige diensten tot een publieke rapportering te komen van de vaccinatiegraden per
instelling binnen de snelst mogelijke termijn.
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