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Procedure voor het verkrijgen van het Covid Safe
Ticket voor niet-EU-ingezetenen
Het Covid Safe Ticket (CST) heeft tot doel de gezondheid van de bevolking te beschermen en tegelijkertijd het
economische en sociale leven in stand te houden. In het Brussels Gewest geldt het voor iedereen die restaurants,
discotheken enz. bezoekt. De controles zijn verscherpt sinds 1 november 2021.
De procedure voor gevaccineerde, niet-Europeanen die dit document wensen te verkrijgen voor activiteiten in
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, is als volgt:
•

Burgers met een Belgisch INSZ-/BIS-nummer moeten aan hun arts vragen om hun vaccinatie te registeren
in Vaccinnet. Vervolgens moeten zij zich aanmelden op het platform mijngezondheid.belgië.be of de
CovidSafeBE-app gebruiken om hun officieel Europees vaccinatiecertificaat te verkrijgen.

•

Burgers die in de Europese Unie zijn gevaccineerd, moeten het officiële Europese vaccinatiecertificaat
gebruiken dat is verstrekt door het land waar ze gevaccineerd zijn of door hun land van verblijf.

•

Burgers die buiten de Europese Unie zijn gevaccineerd:
o

EU-burgers moeten, indien mogelijk, het officiële Europese vaccinatiecertificaat gebruiken dat
door hun land van verblijf is verstrekt.

o

De officiële nationale vaccinatiecertificaten van de volgende landen/regio's mogen in België
worden gebruikt: IJsland, Liechtenstein, San Marino, Schotland, Zwitserland, Verenigd Koninkrijk,
Vaticaanstad, Wales, Albanië, Andorra, Faeröer, Israël, Marokko, Monaco, Noord-Macedonië,
Panama, Turkije, Oekraïne. Het toegepaste vaccinatieschema moet in België erkend zijn!

o

Andere landen/gevallen: bel het Call Center via +32 (0)2/ 214.19.19 en vraag instructies.
Vaccinatiecertificaten die op deze manier worden verkregen, mogen in België alleen worden
gebruikt als Covid Safe Ticket. Ze mogen niet worden gebruikt om naar het buitenland te reizen.
Ze zijn alleen toegankelijk via de CovidSafeBE-app. Ze zijn 31 dagen geldig, waarna ze volgens
dezelfde procedure kunnen worden verlengd. Een officieel nationaal vaccinatiecertificaat in het
Engels en een paspoort zijn vereist.

Niet-gevaccineerde personen kunnen een officieel testcertificaat krijgen door zich ter plaatse te laten testen. Deze
officiële testcertificaten kunnen in België als CST's worden gebruikt tot 48 uur (in het geval van een PCR-test) of
24 uur (in het geval van een snelle antigeentest die is uitgevoerd en geregistreerd door medisch personeel) na de
datum van de test. Een code voor een PCR-test kan worden aangevraagd via MijnGezondheid.be (Een code voor
een betalende PCR test aanvragen (niet-inwoner van België)), een code voor een snelle antigeentest kan worden
aangevraagd in apotheken die snelle antigeentests (RAT) uitvoeren. De officiële testcertificaten zijn vervolgens
beschikbaar via MijnGezondheid.be (Testresultaat en Certificaat via CTPC-code) of via de CovidSafeBEtoepassing met gebruikmaking van de testcode. Deze officiële testcertificaten kunnen, afhankelijk van het land
van bestemming, ook worden gebruikt voor reizen binnen Europa. Officiële Europese testcertificaten die in
andere EU-landen zijn verkregen, kunnen onder dezelfde voorwaarden ook als CST's worden gebruikt (geldig tot
48 of 24 uur na de testdatum).
Officiële Europese herstelcertificaten kunnen eveneens worden gebruikt als CST's tussen 10 en 180 dagen na de
testdatum.

Volledige vaccinatie en de naleving van de afstands- en hygiënemaatregelen blijven van
essentieel belang om zich te beschermen tegen ernstige vormen van Covid-19 en meer
virulente varianten.

Ga voor meer informatie over de Covid-19-aanpak in Brussel naar coronavirus.brussels. Volg ook ons nieuws
op Facebook, Twitter en Instagram.

