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Advies over het voorontwerp van decreet houdende instemming met het 
samenwerkingsakkoord 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, de verwerking van persoonsgegevens van in 
het buitenland wonende of verblijvende werknemers en zelfstandigen die activiteiten 
uitvoeren in België en het ontwerp van uitvoerend samenwerkingsakkoord 

Mijnheer de minister, 

 

De Vlaamse Raad voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin ontving op 24 juni 2021 uw vraag 

voor spoedadvies over het bovenstaande voorontwerp van decreet en het uitvoerend 

samenwerkingsakkoord. Deze adviesvraag werd behandeld binnen de kamer Gezondheid van 

de Vlaamse Raad WVG, die bij consensus het advies goedkeurde op 2 juli 2021. 

Dit ontwerp van samenwerkingsakkoord beoogt (1) een juridische basis te voorzien zodat burgers 

het digitaal EU-Covid-certificaat kunnen verkrijgen. Het regelt eveneens (2) de toegang tot proef-

en pilootprojecten alsook de toegang tot massa-evenementen op grond van het Covid Safe 

Ticket. Daarenboven wordt (3) een globaal overzicht gegeven van PLF-gegevens (Passenger 

Locator Form) zodat dit als norm wordt geregeld. En tenslotte voorziet het ontwerp in (4) een 

duurzaam juridisch kader voor de verwerking van persoonsgegevens van de in het buitenland 

wonende of verblijvende werknemers en zelfstandigen die activiteiten uitoefenen in België. 

De raad heeft geen bezwaar tegen de teksten van het voorontwerpdecreet en het 

samenwerkingsakkoord. Het blijft wel belangrijk om te waken over de noodzaak van de 

gegevensverzameling en het goede en veilige verloop van de gegevensstromen. De raad gaat er 

van uit dat de bescherming van de privacy en de naleving van de wetgeving betreffende de 

bescherming van de persoonlijke levenssfeer met de nodige aandacht en deskundigheid zullen 

onderzocht worden door de Gegevensbeschermingsautoriteit en de Vlaamse Toezichtcommissie 

voor de verwerking van persoonsgegevens.  
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De raad dringt ook aan om spoedig een oplossing te zoeken voor de problemen die zich stellen 

met de COVID-attestering voor pleegkinderen onder de 6 jaar. 

 

Hoogachtend 

 

 

 

 

 

Gunter Naets  Tom Balthazar 

secretaris   voorzitter 

 

 

Kopie: De heer Wouter Beke, Vlaams minister voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en 

Armoedebestrijding 

  


