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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 30 november 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 zelfstan-

digen die activiteiten uitvoeren in België en tot wijziging van het opschrift en artikel 2 van het 

decreet van 1 oktober 2021 houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 26 sep-

tember 2021 strekkende tot wijziging van het samenwerkingsakkoord van 14 juli 2021 tussen de 

Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeen-

schap, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, het Waalse Gewest en de Franse Ge-

meenschapscommissie 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 uitvoe-

ren in België en het hierbij horende uitvoerende samenwerkingsakkoord.  

Deze adviesvraag werd behandeld door de Kamer Gezondheid van de Vlaamse Raad WVG en 

werd bij consensus goedgekeurd op 8 december 2021.  

De raad maakt geen opmerkingen bij dit voorontwerp van decreet en het uitvoerende samen-

werkingsakkoord. 
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De raad verwijst wel naar zijn opmerkingen over het inzetten van het Covid Safe Ticket die opge-

nomen werden in zijn advies van 21 september 2021 over het hoger genoemd decreet van 1 ok-

tober 2021 en het samenwerkingsakkoord van 26 september 2021. 

De raad herhaalt zijn vraag om volwaardig en tijdig betrokken te worden bij het beleid dat het 

toepassingsgebied van het Covid Safe Ticket in Vlaanderen daadwerkelijk uitbreidt en de verdere 

uitvoering van het samenwerkingsakkoord regelt. 

 

Hoogachtend  

 

                            

Gunter Naets Tom Balthazar 

secretaris voorzitter 

 

 

Kopie: De heer Wouter Beke, Vlaams minister van welzijn, volksgezondheid, gezin en armoedebe-

strijding 


