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UW VRAGEN OVER DE NIEUWE
MAATREGELEN BEANTWOORD
Hoeveel mensen mag ik uitnodigen op kerstavond? Wat als mijn werkgever telewerk niet
toelaat? Wat zijn de regels op een trouwfeest?
En wat met contactsporten binnen? Ook na het
Overlegcomité van deze week bleven heel wat
mensen met vragen achter. Onze lezers stuurden
er 1.306 binnen. Wij zochten een antwoord.

• ESTHER DE LEEBEECK •

Wat als mijn baas
me toch verplicht
om naar kantoor
te komen?
Tot 12 december is telewerk voor iedereen verplicht, tenzij dat niet kan door
de aard van de job — denk maar aan
ziekenhuis- of winkelpersoneel — of de
werking van het bedrijf in gevaar komt.
Hoogstens één dag per week mag u
naar kantoor. De regels rond telewerk
gelden zowel voor privébedrijven als
openbare besturen, en zijn
onafhankelijk van hoeveel dagen per
week u werkt.
De vraag is natuurlijk hoe dat consequent gecontroleerd zal worden.
Bedrijven zullen alvast in een maandelijks register moeten vastleggen
hoeveel en welke mensen er wanneer
noodzakelijk zijn op de werkvloer. Die
gegevens worden ter beschikking
gesteld via het portaal van de sociale
zekerheid. «En sowieso zullen er ook
controles zijn», voegt Vlaams minister
van Werk Hilde Crevits (CD&V) daar
nog aan toe. «Bedrijven die manifest
hun voeten vegen aan de regels,
kunnen gesloten worden.»
Marijke Beelen, juridisch adviseur bij
HR-dienst Acerta: «Als werknemers
merken dat de regels niet worden
nageleefd, kunnen ze zich in eerste
instantie wenden tot de personeelsverantwoordelijke of vakbondsafgevaardigde. Als de werkgever
hardleers blijft, kunnen ze contact
opnemen met de inspectie, het
Toezicht op de Sociale Wetten. Dat
waakt over de naleving van de sociale
wetgeving en kan vaststellen of er
sancties nodig zijn.»

Nee, met kerst
hoeft uw
schoonmoeder
geen coronapas
te tonen
Ja. Kerstmarkten zijn een
publiek evenement en vanaf
meer dan 100 personen buiten
geldt ook daar een Covid Safe
Ticket en de mondmaskerplicht.

Mag ik op restaurant
met een mondkapje
maar zonder
coronapas?
Neen, dat mag al enkele weken niet
meer. Wie op restaurant gaat, moet zijn
coronapas tonen én moet vanaf
morgen een mondmasker dragen bij
verplaatsingen.
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Werken de vaccins
eigenlijk wel?

Ik werk maar vier
dagen per week.
Mag ik dan niet meer
naar kantoor?
Jawel. Tot 12 december mag u — of u nu
vol- of deeltijds werkt — maximaal één
dag per week naar kantoor. Wie
vijf dagen per week werkt, moet
dat dus verplicht vier dagen van
thuis uit doen. Werkt u vier dagen,
dan telewerkt u er drie. Vanaf 13 december wordt de thuiswerkplicht wat
versoepeld en mag iedereen maximaal
twee dagen per week naar kantoor.

Vanaf wanneer gaan
de maatregelen in?
De nieuwe maatregelen gaan morgen
in en gelden alvast tot 28 januari.

Moeten
mijn kinderen
overal een
mondmasker dragen?
De algemene mondmaskerplicht geldt
voor kinderen vanaf 10 jaar. Ook zij
moeten voortaan dus zoals de rest van
de bevolking een mondkapje dragen op
het openbaar vervoer, in de horeca
(tenzij je zit), bij contactberoepen, in
culturele centra, in de cinema, bij
evenementen binnen en buiten, in
winkels, publieke gebouwen, bibliotheken, fitnesscentra, zorginstellingen
en bij erediensten.

Welke maatregelen
gelden er op school?
In Vlaanderen moesten kinderen in het
vijfde en zesde leerjaar al een paar
weken opnieuw een mondmasker
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dragen op school. Die regels blijven van
toepassing, maar daar komen vanaf
morgen — in de praktijk dus vanaf
maandag — weer de leerlingen uit het
middelbaar bij. De mondmaskers kunnen afgezet worden wanneer iedereen
stilzit, er afstand wordt gehouden en er
ventilatie is.

Wat met
contactsporten
binnen?
Voor indoorcontactsporten zoals
basketbal, judo of dansen verandert er
niks. Er kan dus nog steeds gesport
worden zonder mondmasker.

Gelden de regels
voor de discotheken
ook voor danscafés?
Neen. Voor danscafés gelden dezelfde
regels als voor de rest van de horeca: je
moet een Covid Safe Ticket voorleggen
en verplicht een mondmasker dragen,
tenzij je neerzit. Als je in een danscafé
op de dansvloer wil staan, moet dat dus
met een mondkapje op.
Discotheken en nachtclubs krijgen
daarentegen de keuze: ofwel combineren zij het Covid Safe Ticket met een
sneltest aan de ingang, ofwel wordt ook
daar gedanst met het mondmasker aan.

Wat zijn de regels
voor chirofuiven?

Gasten die dansen, moeten hun masker
aanhouden, behalve als ze neerzitten.

Chirofuiven vallen onder de publieke
evenementen. Als er meer dan
100 mensen komen, is een Covid Safe
Ticket in combinatie met een mondmasker verplicht. Je zal dus moeten
dansen met een mondkapje op.

Is er een
maximumaantal
genodigden bij
privé-evenementen?
Neen. Maar naast het Covid Safe Ticket
is nu ook een mondmasker verplicht
voor alle evenementen — openbaar en
privé — vanaf 50 personen binnenshuis
en 100 personen buitenshuis. Het gaat
dan om alle evenementen die professioneel georganiseerd zijn. Die regels
gelden ook voor trouwfeesten. Ook op
evenementen buiten moet iedereen
een mondmasker opzetten.

Mag je met
een sneltest werken
bij trouwfeesten?

Hoeveel familieleden
mogen mee
aanschuiven
op kerstavond?
Dat mag u zelf beslissen. Een beperking
op het aantal gasten dat u thuis
ontvangt, is er niet. U hoeft ook uw
schoonmoeder niet om een coronapas
te vragen.

Mogen kerstfeesten
met personeel
nog doorgaan?
Ja, als de regels rond evenementen gevolgd worden. Voor alle evenementen
— openbaar en privé — vanaf 50 personen binnenshuis en 100 personen
buitenshuis is een Covid Safe Ticket
verplicht, net als het mondmasker.
Voor evenementen van een kleinere
orde is het Covid Safe Ticket verplicht.

Is een mondmasker
verplicht op
de kerstmarkt?

Neen. Op privéfeesten zoals een trouwfeest mag geen zelftest ingezet worden.
Zij volgen de regels van de horeca.
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«We hebben vandaag te maken met een
virus dat drie keer besmettelijker is dan
dat waar we vorig jaar tegen vochten»,
zo zei premier Alexander De Croo
(Open Vld) tijdens de persconferentie.
«Gelukkig is er de vaccinatie, die een
groot deel van het schadelijkere karakter van het virus kan opvangen. Het
risico op besmetting wordt door vaccinatie sterk verminderd, maar we weten
ook dat het nooit nul is.» Hij benadrukte ook dat de hoge vaccinatiegraad in
ons land ervoor zorgt dat er geen
sectoren meer gesloten worden of we
naar een totale lockdown gaan. De
ministers van Volksgezondheid kondigden ook aan dat iedereen in de lente
een boosterprik zal krijgen.

Ik ben volledig
gevaccineerd.
Kleurt mijn CST nog
groen als ik de boosterprik
niet neem?
Een Covid Safe Ticket is een jaar geldig,
te tellen vanaf de dag van je tweede
prik. Als je een boosterprik krijgt in
maart 2022, wordt je Covid Safe Ticket
opnieuw met een jaar verlengd. «Wie
geen boosterprik laat zetten, verliest
zijn coronapas dan na dat eerste jaar,
want je vaccin is dan niet meer optimaal. De boosterprik is even belangrijk
als de eerste twee prikken», zegt
Gudrun Briat, woordvoerder van de
TaskForce Vaccinaties. Als je coronapas
bijvoorbeeld geldig is tot juli 2022 en je
laat geen boosterprik zetten in maart,
blijft je CST wel nog geldig tot juli.

Ik ben twee keer
gevaccineerd
met Pfizer en wil
mijn derde prik ook alleen
van Pfizer. Kan dat?
«Nee, een voorkeur geven kan niet. Al
zullen de boosterprikken sowieso met
Pfizer of Moderna zijn», klinkt het bij de
Taskforce Vaccinaties.

