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Verplicht werken met Covid Safe Ticket voor alle binnenevenementen vanaf 50 personen

Aanleiding
Coronavirus COVID-19

Regelgeving
- Artikel 63 van het decreet lokaal bestu ur van 22 december 2017
De bevoegdheden van de burgemeester
- Artikel 4, 52 en 53 van de pandemiewet
S 2. Wanneer de lokale omstandigheden het vereisen, nemen de gouverneurs en burgemeesters, elk voor het
eigen grondgebied, maatregelen die strenger zijn ten opzichte van de maatregelen UèdoelO in paragraaf 1,

overeenkomstig de eventuele instructies van de minister. Daartoe overleggen ze met de bevoegde federale en
deelstatelijke overheden in functie van de beoogde maatregel. lndien de hoogdringendheid geen overleg
voorafgaand aan het nemen van de maatregel toelaat, informeert de betrokken burgemeester of de
gouverneur deze bevoegde overheden zo snel mogelijk van de genomen maatregel. ln elk geval worden de
maatregelen beoogd door de burgemeester vastgesteld na overleg met de gouverneur, en worden deze
beoogd door de gouverneur vastgesteld na overleg met de minister.

S 3. De maatregelen bedoeld in paragrafen 1 en 2 zijn noodzakelijk, geschikt en in verhouding tot de
nagestreefde doelstelling.

Deze maatregelen worden voor de toekomst aangenomen voor een maximale duur van drie maanden en
kunnen slechts uitwerking hebben voor zover de epidemische noodsituatie nog bestaat of in stand is
gehouden overeenkomstig artikel 3, S 1. Ze kunnen telkens worden verlengd voor een maximale duur van drie
maanden voor zover de epidemische noodsituatie nog bestaat of in stand is gehouden overeenkomstig artikel
- Ministerieel schrijven van de minister van Binnenlandse zaken betreffende het aannemen van lokale
maatregelen van bestuurlijke politie met het oog op de bestrijding van de epidemische noodsituatie en de
uitvoering van de procedure Local Outbreak Management.

Feiten, context en argumentatie
Het behoort tot de taak en bevoegdheid van de gemeente tot het nemen van passende maatregelen om
epidemieën, zoals de ernstige dreiging die het COVID-l9-virus met zich meebrengt, te voorkomen (artikel 4 g2
van de pandemiewet).
De burgemeester kan, op basis van zijn eigen bevoegdheden, dringende maatregelen nemen ter vrijwaring van
de openbare veiligheid en gezondheid.

De gemeente Tervuren is sinds vandaag in Alert fase geplaatst, waardoor de crisiscel aanvullende, preventieve
maatregelen heeft genomen, zijnde:
- het verplicht werken met een Covid Safe Ticket (CST) voor alle publieke binnenevenementen vanaf 50
personen. Daaraan wordt gekoppeld dat de organisator van een activiteit waarbij een controle van het CST
verplicht is, aan de gemeente laat weten op welke wijze deze controle zal georganiseerd worden.
- het nauwkeurig monitoren van de CO2-waarde in functie van de verplichte ventilatienorm en het indienen van
een preventieplan om een te hoog CO2-gehalte te voorkomen.

Specifiek voor eetfestijnen worden nog enkele bijkomende maatregelen getroffen;
- tafels worden per bubbel/groep gescheiden met 1,5m tussen de tafels
- indien er een buffet voorzien wordt, wordt dit aangeboden met bediening
- mondmaskerplicht bij elke verplaatsing.
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Besluit
Enig artikel. De burgemeester beslist met inga'ng vanaf 1O november 2021:
- om verplicht te werken met een Covid Safe Ticket (CST) voor alle publieke evenementen die binnen
doorgaan vanaf 50 personen. De organisator is verplicht om aan de gemeente te laten weten op welke manier
de controle van het CST zal gebeuren.
- dat inzake ventilatie de CO2-waarde nauwkeurig moet worden gemonitord en dat er een preventieplan voor
de luchtkwaliteit moet worden ingediend bij de gemeentelijke noodplancoördinator.
- dat specifiek voor eetfestijnen:

- de tafels per bubbel gescheiden worden en op 1,5m van elkaar staan
- dat bij eetfestijnen waar een buffet voorzign wordt, dit uitsluitend wordt aangeboden met bediening
- mondmaskerplicht geldt bij elke verplaatsing.
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