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Advies over de samenwerkingsakkoorden inzake het Covid Safe Ticket 

Mijnheer de minister-president 

U vroeg op 11 februari 2022 de Vlaamse Raad voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin op om 

spoedadvies over het voorontwerp van decreet houdende instemming met het samenwerkings-

akkoord van [datum] strekkende tot wijziging van het samenwerkingsakkoord van 14 juli 2021 

tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Ge-

meenschap, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, het Waalse Gewest en de Franse 

Gemeenschapscommissie betreffende de verwerking van gegevens met betrekking tot het digi-

taal EUCOVID- certificaat, het Covid Safe Ticket, het PLF en de verwerking van persoonsgegevens 

van in het buitenland wonende of verblijvende werknemers en zelfstandigen die activiteiten uit-

voeren 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 september 2021 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 betref-

fende de verwerking van gegevens met betrekking tot het digitaal EU-COVIDcertificaat, 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. U vroeg eveneens 

advies over het betreffende ontwerp van wetgevend en uitvoerend samenwerkingsakkoord. 

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

werd in een schriftelijke stemprocedure in consensus goedgekeurd op 18 februari 2022.  
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De raad maakt geen opmerkingen bij dit voorontwerp van decreet en bij het ontwerp van wetge-

vend en uitvoerend samenwerkingsakkoord. 

 

Hoogachtend  

 

 

   
Gunter Naets Tom Balthazar 

secretaris voorzitter 


