
Horeca-activiteiten, zoals de kantine van de club, blijven mogelijk 
tijdens sporttrainingen en -wedstrijden zonder beperkingen op het 
aantal personen per tafel, afstand tussen tafelgezelschappen en 
bediening aan de bar. Voor de medewerkers in de kantine geldt 
wel de mondmaskerplicht en het Covid Safe Ticket is verplicht in 
alle horeca voor iedereen vanaf 16 jaar. In dit draaiboek wordt de 
procedure voor het controleren van het Covid Safe Ticket toegelicht.

 
Stap 1: Medewerkers
Hou een lijst bij met de namen van de medewerkers die de controle 
op het Covid Safe Ticket zullen uitvoeren.
 

 
Stap 2: Hoe controleer je het Covid Safe Ticket
Het Covid Safe Ticket controleren doe je aan de hand van de app 
CovidScan (niet verwisselen met de CovidSafe-app, waar je jouw 
persoonlijk CST-bewijs terugvindt). De CovidScan is de officiële 
Belgische app voor het scannen en valideren van digitale EU COVID-
certificaten. Daarmee kan je COVID-certificaten digitaal lezen en zo 
hun geldigheid nagaan. Je kan de app downloaden in de App Store 
of via Google Play.
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Stap 3: Installeren CovidScan
1. Download de app CovidScanBE in de App Store of  

via Google Play. 

2. Open de app. 

3. Kies de gewenste taal. 

4. Kies of je al dan niet wilt meewerken bij crash- en 
prestatierapportering. Je bent hierin volledig vrij om te kiezen op 
‘ja’ of ‘nee’. Dit heeft geen invloed op het gebruik van je app. 

5. Selecteer type validatie (bij het scannen kan je dit type nog 
steeds aanpassen). Bij horeca moet je kiezen voor  
‘Evenement (Covid Safe Ticket)’. 

6. De app zal toegang tot je camera vragen. Dit is nodig om de 
QR-codes te kunnen scannen. Klik dus op ‘verder’. Je krijgt de 
melding dat CovidScan toegang wilt tot de camera.  
Druk op OK. 

7. De app is nu volledig klaar voor gebruik.

 
Stap 4: Gebruiken CovidScan
1. Open de app. 

2. De app gaat meteen naar camerafunctie. Houdt je gsm boven 
de QR-code van de gast. De scan gebeurt automatisch, je hoeft 
nergens op te klikken. 

3. De scan toont of de persoon toegelaten is, en wat zijn/haar 
volledige naam is. Nu kan je de identiteitskaart van de gast 
bekijken om te verifiëren dat de naam op de app overeenkomt 
met de naam op hun identiteitskaart. 

4. Alles oké? Dan kan de gast zorgeloos de kantine betreden.
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