
COVID-certificaten,
ook voor evenementen

Handleiding voor
organisatoren



COVID-certificaten,
ook voor binnenlands gebruik

Sinds 16 juni verkrijgbaar
via CovidSafeBE en verschillende websites. Een vaccinatiecertificaat kan ook opgestuurd worden

Meer dan 11 miljoen certificaten reeds gedownload
Meer dan 2,6 miljoen mensen installeerden de CovidSafeBE app al

Vanaf 1 juli te gebruiken om te reizen binnen de EU
Zowel vertrekken als terugkeren, certificaat wordt gescand bij grensovergang

Nieuw: Binnenkort ook voor binnenlands gebruik om veilig deel te nemen aan grote 

evenementen
Certificaat wordt gescand bij toegang tot het evenement



Certificaten scannen bij massa-evenementen

Massa-evenementen :

Meer dan 1.500 bezoekers tot maximum 75.000 bezoekers per dag

Buiten van 13 augustus tot 30 september 2021

Binnen vanaf 1 september (mits extra voorwaarden)

Proef- en pilootprojecten: onderzoeksgerichte experimenten

Onderzoeksgerichte experimenten die dienen om bijkomende kennis te verwerven 
over veilige modaliteiten en besmettingsrisico’s.



Voordelen COVID-certificaat

Gestandaardiseerde QR-code, door alle EU-landen 
afgeleverd dus werkt voor alle inwoners uit EU

Oplossing is al breed gekend bij de bevolking. Geen nieuwe 
app of document nodig.

CovidScanBE oplossing beschikbaar om snel en vlot 
certificaten te scannen.

Privacy: het certificaat kan eenvoudig gescand worden door 
mensen van toegangscontrole, zonder dat 
gezondheidsgegevens inzichtelijk zijn



Belangrijk:

Het hébben van een COVID-certificaat geeft niet automatisch toegang tot een 
evenement

CovidScanBE valideert het certificaat om af te leiden of de persoon een massa-
evenement binnen kan. Voorbeelden van deze regels:

Is het certificaat een geldig EU-certificaat
Leeftijd van persoon om af te leiden of persoon een certificaat nodig heeft

Bij vaccinatiecertificaat: status en datum om af te leiden dat het voldoende lang 
geleden is dat persoon gevaccineerd is en dus als “covid safe” kan beschouwd 
worden

Bij testcertificaat: testresultaat, type test en testdatum om af te leiden of het 
certificaat nog voldoende lang geldig is (2 dagen bij PCR-test, 1 dag bij RAT-test)
Bij herstelcertificaat: 11 dagen na en max 180 dagen na positieve PCR-test



CovidScanBE: officiële app voor scannen

Énkel de officiële CovidScanBE app is toegelaten om 
certificaten te scannen.

App is beschikbaar voor iOS (12.5) en Android (5). 

De app kan via een APK ingebouwd worden in bepaalde 
scanningshardware. Meer info: 
https://covidscan.be/nl/faq.html#kunnen-we-de-validatie-van-
covid-certificaten-integreren-in-een-andere-software-
applicatie

Laatste hand wordt gelegd aan ondersteuning voor 
scanningshardware van onder meer Zebra, Honeywell en 
Bluebird Laser

https://covidscan.be/nl/faq.html


CovidScanBE: 3 werkingsmodi

Drie modi om een certificaat te valideren:

Modus “geldigheid”: zonder toepassen van regels voor reizen 
en evenementen, enkel de geldigheid van het certificaat 
controleren

Modus “reizen”: voor grenscontroles in België. Checkt 
certificaten volgens regels bepaald voor grensovergang naar 
België. NIET bruikbaar voor evenementen.

Modus “evenement” (het zogenaamde Covid Safe Ticket): 
voor toegangscontrole bij grote evenementen. Deze modus 
controleert het certificaat volgens regels bepaald voor 
Belgische evenementen.



CovidScanBE: officiële app voor scannen

Bij het scannen wordt een 
groen of rood aanduiding 
getoond (toelating tot het 
evenement of niet)

Bij testcertificaten wordt 
getoond hoeveel uur de 
persoon toelating heeft (24 of 
48 uren afhankelijk van het 
type test). 

De organisator kan vervolgens 
via polsbandjes of andere 
middelen de toelatingsduur 
van bezoekers opvolgen.



Certificaat scannen + identiteit controleren

Voor élke toegang tot een 
evenement, checkt organisator op:

Controle op het certificaat

Controle dat de identiteit van de 
persoon overeenkomt met die 
van het certificaat, bv aan hand 
van een identiteitskaart, 
paspoort of rijbewijs (of ander 
identiteitsdocument met 
biometrische gegevens)

+



Wie mag scannen en identiteit controleren?

Scannen kan énkel gebeuren via CovidScanBE app

Scannen van certificaten en controle identiteit is toegelaten voor:

Personen die instaan voor de toegangscontrole tot het evenement, bv stewards

Personeel van een bewakingsonderneming of interne bewakingsdienst zoals bedoeld in 
de wet van 2 oktober 2017 van de private en bijzondere veiligheid



Als COVID-certificaat niet valideert voor de toegang 
tot het evenement:

Geen toegang tot het evenement

De organisator kan eventueel ter plaatse de mogelijkheid voor een sneltest (type RAT) 
te voorzien op het terrein zelf, af te nemen door zorgprofessionals (zoals bedoeld in 
wet 6 november 2020). Deze sneltest geeft slechts toelating tot het evenement NADAT 
er een certificaat voor is opgemaakt en beschikbaar is voor de gebruiker. 
Tussen de tijd van de sneltest en het beschikbaar maken van een certificaat kunnen 
enkele uren tijd zitten, afhankelijk hoe snel de resultaten geregistreerd worden.

Tussen de registratie van de RAT-test in de databank van Sciensano en het afleveren 
van een certificaat, zit maximaal 1,5 uur tijd.



Bij meerdaagse evenementen

Bij élke toegang van een persoon tot het terrein en minstens één keer per dag, moet de 
gebruiker aan een controlepost een gevalideerd COVID-certificaat kunnen voorleggen. 

De organisator kan bij de eerste controle van het COVID-certificaat een alternatief middel 
voorzien zoals een polsband met kleurcode, dat de geldigheidsduur van het certificaat 
aangeeft. Met dit alternatief middel kan de bezoeker, die binnen het terrein verblijft en 
hier eventueel overnacht, toegang krijgen tot het terrein of deel van het terrein zonder 
het COVID-certificaat opnieuw te moeten laten scannen.

Als de geldigheid van het certificaat verloopt doorheen de dag (bv in geval van een 
testcertificaat om 10u ’s morgens) heeft de persoon de toelating om die dag tot 
middernacht te blijven. Om uiterlijk middernacht moet de betrokkene het terrein hebben 
verlaten, tenzij hij inmiddels over een nieuw geldig testcertificaat beschikt.



Ondersteuning voor organisatoren

ü Vanuit Digitaal Vlaanderen is er een aanspreekpunt voor de sector mbt de COVID-
certificaten en de CovidScanBE app: 
Laura De Keyzer
laura.dekeyzer@vlaanderen.be

mailto:laura.dekeyzer@vlaanderen.be


CovidSafeBE en CovidScanBE 
is een samenwerking van overheidsdiensten in België


