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Advies over de samenwerkingsakkoorden inzake het Covid Safe Ticket
Mijnheer de minister-president
De Vlaamse Raad voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin ontving op 9 september 2021 uw
vraag om spoedadvies te verlenen over het voorontwerp van decreet houdende instemming met
het samenwerkingsakkoord van [DATUM] strekkende tot wijziging van het samenwerkingsakkoord van 14 juli 2021 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse
Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de
verwerking van gegevens met betrekking tot het digitaal EU-COVID-certificaat, het Covid Safe
Ticket, het PLF en de verwerking van persoonsgegevens van in het buitenland wonende of
verblijvende werknemers en zelfstandigen die activiteiten uitvoeren in België en over het ontwerp
van uitvoerend samenwerkingsakkoord. Deze adviesvraag werd behandeld door de Kamer
Gezondheid van de Vlaamse Raad WVG en werd bij consensus goedgekeurd op 21 september
2021.
De voorliggende samenwerkingsakkoorden breiden de mogelijkheden uit om het Covid Safe
Ticket in te zetten.
In dit advies gaat de raad alleen in op het kader dat deze samenwerkingsakkoorden scheppen.
Later zullen de Vlaamse regering en het Vlaams parlement beslissen of en op welke wijze gebruik
zal gemaakt worden van de uitbreiding van het materieel toepassingsgebied van het Covid Safe
Ticket.
Omwille van de bijzonder korte termijn waarbinnen advies diende verleend te worden, is de raad
vandaag niet in staat om alle aspecten van de beide samenwerkingsakkoorden te onderzoeken.
Met betrekking tot de bescherming van de privacy en de eerbiediging van het gegevensbeschermingsrecht gaat de Vlaamse Raad ervan uit dat de Vlaamse Toezichtscommissie voor
de verwerking van persoonsgegevens en de Gegevensbeschermingsautoriteit vanuit hun
opdracht en met hun gespecialiseerde kennis de voorgelegde teksten zullen onderzoeken.
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Over het voorliggende samenwerkingsakkoord wenst de raad toch de volgende opmerkingen te
maken:
1. De Vlaamse Raad WVG is tevreden met de mogelijkheden die in dit samenwerkingsakkoord
(en het uitvoerend samenwerkingsakkoord) geboden worden voor de uitbreiding in tijd en
toepassingsgebied van het Covid Safe Ticket.
2. Het samenwerkingsakkoord breidt het materieel toepassingsgebied van het Covid Safe Ticket
uit naar bijkomende, limitatief opgesomde sectoren waar de kans op een verdere verspreiding
van COVID-19 het grootst is, waarvan ook de voorzieningen voor residentiële opvang van
kwetsbare personen deel uitmaken. Onder deze voorzieningen worden begrepen:
ziekenhuizen,
woonzorgcentra,
revalidatiecentra,
centra
voor
kinderzorg
en
gezinsondersteuning (CKG), voorzieningen voor personen met een handicap en
psychiatrische voorzieningen voor mensen met een psychische aandoening.
De Vlaamse raad pleit ervoor om onder deze voorzieningen ook de Vlaamse
revalidatieziekenhuizen en centra voor toxicomanie te vatten. Bijkomend vraagt de raad om
eveneens de voorzieningen te vatten die een semi-ambulant/semi-residentieel karakter
hebben en waar kwetsbare personen voor een bepaalde periode verblijven en er samen zijn.
Het gaat hierbij bijvoorbeeld over de lokale dienstencentra, centra voor dagverzorging, centra
voor kortverblijf, centra voor herstelverblijf, ambulante revalidatiecentra (CAR), … Net als in
de hoger genoemde voorzieningen is er ook in deze voorzieningen een verhoogde kans op
de verspreiding van COVID-19 en een hoger risico op superverspreiding en heeft men er te
maken met personen die het meest kwetsbaar zijn voor COVID-19.
3. Het Covid Safe Ticket kan gebruikt worden voor bezoekers van voorzieningen voor
residentiële opvang van kwetsbare personen. Het gebruik van het Covid Safe Ticket moet
worden ingezet om de meest kwetsbaren te beschermen en de verspreiding van het virus
tegen te gaan. De raad meent dat de effectiviteit van de maatregel groter zou zijn, mocht het
samenwerkingsakkoord tevens voorzien dat het Covid Safe Ticket gebruikt kan worden voor
élke persoon die in een voorziening voor residentiële opvang van kwetsbare personen in
contact komt met deze personen en dus niet beperkt is tot de bezoekers. Een eventuele
uitbreiding van de toepassing tot de werknemers in voorzieningen voor de residentiële opvang
van kwetsbare personen moet eerst voorgelegd worden aan het sociaal overleg teneinde een
kader uit te werken voor het gebruik van het Covid Safe Ticket. De uitbreiding hangt ook
samen met de discussie over de verplichte vaccinatie van deze werknemers, waarover thans
een overlegprocedure lopend is in de Nationale Arbeidsraad en de Hoge Raad voor Preventie
en Bescherming op het Werk en die het voorwerp uitmaakt van overleg tussen de betrokken
sectorale sociale partners.
4. Wanneer het Covid Safe Ticket voor bezoekers gebruikt wordt, heeft dit ook een impact op
de werkdruk van het personeel van de voorzieningen. Om die werkdruk hanteerbaar te
houden, vraagt de raad ondersteunende maatregelen vanuit de overheid, in overleg met de
sociale partners, zodat het bezoek mogelijk blijft én de werkdruk niet verder stijgt.
5. De raad merkt op dat deze samenwerkingsakkoorden geen duidelijkheid verschaffen over de
mogelijke sancties die opgelegd worden wanneer het Covid Safe Ticket niet wordt gevraagd
of niet kan worden getoond. De raad vraagt hierover duidelijkheid.
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Nadat deze samenwerkingsakkoorden in werking treden, is het in Vlaanderen aan de Vlaamse
Regering en het Vlaams Parlement om een of meerdere decreten en/of besluiten van de Vlaamse
Regering op te maken die de daadwerkelijke uitrol van het gebruik van het Covid Safe Ticket
regelen. Als advies- en overlegorgaan van de Vlaamse overheid en omdat de raad een brede
vertegenwoordiging kent van de actoren die rechtstreeks en onrechtstreeks betrokken zijn op de
zorg en ondersteuning in Vlaanderen - waaronder vertegenwoordigers van personen met een
zorg- en ondersteuningsbehoefte, professionals en werknemers evenals initiatiefnemers en
zorgverstrekkers, zorgverzekeraars en private uitbetalingsactoren en interprofessionele
werkgevers en werknemers – rekent de raad er op om volwaardig en tijdig betrokken te worden
bij het beleid dat het toepassingsgebied van het Covid Safe Ticket in Vlaanderen daadwerkelijk
uitbreidt en de uitvoering van het samenwerkingsakkoord regelt.

Met vriendelijke groet

Gunter Naets

Tom Balthazar
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Kopie: De heer Wouter Beke, Vlaams minister van welzijn, volksgezondheid, gezin en
armoedebestrijding
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