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Context 
 
Het RMG secretariaat werd na de IMC van 19/01/2022 op de hoogte gebracht over een dringend advies 
met betrekking tot de geldigheidsduur van het herstelcertificaat in het kader van het Covid Safe Ticket 
(CST).  
 
Discussie 
 
Het RAG advies daterend van 03/01/2022 vermeldt het volgende over de duur van een 
herstelcertificaat (en volledige vaccinatie) in het kader van Omikron: ‘’De periode van bescherming na 
een doorgemaakte infectie wordt ook verlaagd tot 4 maanden. Gezien de hogere ratio van herinfecties 
door Omikron gelden voor personen met een herstelcertificaat dezelfde quarantainemaatregelen als 
voor gevaccineerde personen’’.1 Gezien de toenmalige tijdlijn heeft de RMG zich niet kunnen 
uitspreken over het RAG advies. Op 04/01/2022 legde de IMC de duur van het herstelcertificaat in het 
kader van een hoog risico contact (HRC) vast op 5 maanden2. Deze geldigheidsduur is coherent met de 
geldigheidsduur van de basis vaccinatie in het kader van een HRC3. De uitzondering op quarantaine na 
een HRC is niet beperkt tot personen met een herstelcertificaat maar wordt toegepast voor HRCs met 
een voorgaande infectie. Dit wordt omschreven als ‘’een infectie die initieel gedetecteerd werd met 
een Ag- of PCR-test afgenomen door een zorgverlener, minder dan 5 maanden geleden” 4.  
 
De duur van het herstelcertificaat in het kader van het CST is actueel geldig voor een periode van 180 
dagen na een positieve PCR test afgenomen in een Belgisch labo5. Dit certificaat is beschikbaar vanaf 
de 12de dag na de dag van de test. Deze geldigheidsduur is vastgelegd op Europees niveau en kan niet 
aangepast worden. De duur tot wanneer dit certificaat tot een ‘groen scherm’ kan leiden bij het 
scannen in het kader van het CST kan wel aangepast worden. Met het oog op coherentie en 
eenduidigheid gaat de voorkeur uit naar het vastleggen van de duur tot toegang tot een ‘groen scherm’ 
in het kader van het CST tot en met 150 dagen na een positieve PCR.  
 
Momenteel bekomen burgers enkel een herstelcertificaat na een positieve PCR-test5. De mogelijkheid 
om het bekomen van een herstelcertificaat na een positieve RAT dient herbekeken te worden in het 
breder debat rond 1G en 2G. Indien het herstelcertificaat een rol blijft spelen dient er overwogen te 
worden toegang te kunnen krijgen tot een herstel certificaat via een positieve RAT test. Dit is niet 
mogelijk via de Europese certificaten die momenteel in België gebruikt worden. Er dient dus ook 
rekening gehouden te worden met de nood en eventuele uitdagingen aangaande een specifieke 
technische oplossing voor certificaten die alleen in BE gebruikt kunnen worden. 
 
De RMG vraagt om, in de mate van het mogelijke, een gunstiger tijdskader te voorzien voor eventuele 
adviezen ten einde een weloverwogen, coherent en compleet advies te kunnen leveren.  
 
Advies RMG 
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Met het oog op coherentie en eenduidige maatregelen adviseert de RMG om de duur tot wanneer het 
herstelcertificaat tot een ‘groen scherm’ kan leiden bij het scannen ervan in het kader van het CST aan 
te passen tot en met 150 dagen na een positieve PCR test.  
 
Afhankelijk van de toekomstige strategie dient, indien het herstelcertificaat een rol blijft spelen voor 
toegang tot het CST, de plaats van de RAT test heroverwogen te worden. Er dient rekening gehouden 
te worden met de nood en eventuele uitdagingen aangaande een specifieke technische oplossing voor 
certificaten die alleen in BE gebruikt kunnen worden. 
 
Aangezien het herstelcertificaat een rol speelt in het huidige reisbeleid, is het van belang deze mee in 
rekening  te brengen. Hiervoor dient er rekening gehouden te worden met de Europese aanbevelingen 
inzake reismaatregelen. De RMG vraagt hierover een advies aan de Préparatoire, zodat het op zijn 
beurt een standpunt kan innemen. Daartoe zal een samenvattende RMG-nota met de voorgestelde 
aanpassingen van de ECDC-kleurenkaart worden opgesteld. 
 
 


