
 
Europees Covid-19-certificaat moet vrij verkeer
zonder discriminatie mogelijk maken
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• Universeel, toegankelijk, tijdig en gratis testen nodig in de hele EU

• EU COVID-19-certificaten zijn geen reisdocumenten

• Lidstaten zouden geen quarantaine of testen mogen opleggen aan certificaathouders

Het Europees COVID-19-certificaat zal vrij verkeer in de EU faciliteren  ©AdobeStock_Rido
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Het Parlement nam donderdag zijn onderhandelingspositie aan op het voorstel voor een
certificaat dat het recht op vrij verkeer tijdens de pandemie herbevestigt
 
De parlementsleden kwamen overeen dat het nieuwe Europese COVID-19-certificaat, in plaats
van het digitale groene certificaat dat werd voorgesteld door de Commissie, 12 maanden van
kracht zou moeten zijn en niet langer.
 
Het document,  dat zowel een papieren of een digitaal  formaat kan hebben, toont aan dat
iemand  is  gevaccineerd  tegen  het  coronavirus,  in  het  bezit  is  van  een  recent  negatief
testresultaat, of recent is hersteld van een infectie met het virus. De COVID-19-certificaten zijn
echter niet bedoeld als reisdocument en mogen ook geen voorwaarde worden om het recht op
vrij verkeer uit te oefenen, aldus de Europarlementariërs.
 
Het wetsvoorstel betreffende EU-onderdanen werd goedgekeurd met 540 stemmen, 119 tegen
en 31 onthoudingen. Het voorstel aangaande onderdanen van derde landen werd aangenomen
met 540 voor, 80 tegen en 70 onthoudingen. De stemming vond plaats op woensdag en de
uitslag werd donderdag bekend gemaakt. Het doel is om voor het zomervakantieseizoen een
akkoord te bereiken.
 
Geen aanvullende reisbeperkingen en gratis coronatesten 
 
Houders van een Europees COVID-19 certificaat zouden volgens het Parlement niet moeten
worden onderworpen aan aanvullende reisbeperkingen zoals quarantaine, zelfisolatie of testen.
De parlementsleden benadrukken ook, om discriminatie van niet-gevaccineerden te voorkomen
en  wegens  economische  redenen,  dat  EU-landen  moeten  zorgen  voor  universele,
toegankelijke,  tijdige  en  gratis  testen.
 
 
Verenigbaar met nationale initiatieven
 
Het Parlement wil ervoor zorgen dat het EU-certificaat kan functioneren naast initiatieven die
worden  ontwikkeld  door  lidstaten;  die  zouden  dan  hetzelfde  juridische  kader  moeten
respecteren.
 
Lidstaten moeten vaccinatiebewijzen die zijn uitgegeven in een andere lidstaat accepteren,
zolang het gaat om inenting met een vaccin dat is goedgekeurd voor gebruik in de EU door het
Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) (momenteel Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca
en Janssen), aldus de parlementsleden. Het is aan de lidstaten om te besluiten of zij  ook
vaccinatiebewijzen  accepteren  die  zijn  uitgegeven  in  andere  lidstaten  voor  vaccins  die
aangemerkt  zijn  voor  noodgebruik  door  de  Wereldgezondheidsorganisatie.
 
 
Waarborgen voor gegevensbescherming 
 
De certificaten zullen worden gecontroleerd om fraude en namaak te voorkomen. Dit geldt ook
voor de echtheid van de elektronische zegels in het document. Persoonlijke gegevens die
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https://extranet.who.int/pqweb/sites/default/files/documents/Status_COVID_VAX_23April2021.pdf


vermeld staan in het certificaat mogen niet worden opgeslagen in de landen van bestemming en
er  zal  geen centrale  database komen op Europees niveau.  De lijst  van instanties  die  de
gegevens zullen verwerken en ontvangen zal openbaar zijn, zodat burgers hun rechten in de
Algemene Verordening Gegevensbescherming kunnen gebruiken.
 
Betaalbare vaccins die wereldwijd verdeeld worden
 
 
Tot  slot  benadrukken  de  parlementsleden  dat  coronavaccins  op  schaal  moeten  worden
geproduceerd, betaalbaar geprijsd moeten zijn en wereldwijd verdeeld moeten worden. Ze
spreken ook hun zorg uit over de grote problemen die worden veroorzaakt door bedrijven die
productie- en leveringsschema’s niet nakomen.
 
Citaat
 
Na afloop van de plenaire vergadering zei, Juan Fernando López Aguilar (S&D, ES), voorzitter
van de commissie burgerlijke vrijheden en rapporteur: “We moeten het Europees COVID-19
certificaat opzetten om het vertrouwen in Schengen te herstellen, terwijl we nog steeds strijden
tegen de pandemie. Lidstaten moeten hun respons op een veilige manier coördineren en vrij
verkeer van burgers binnen de EU verzekeren. Vaccins en testen moeten toegankelijk en gratis
worden voor alle EU-burgers. Lidstaten moeten geen verdere beperkingen introduceren zodra
het certificaat van kracht is.”
 
Meer informatie
Overzicht van de procedure (EU-onderdanen)
Overzicht de procedure  (onderdanen van derde landen)
Aangenomen tekst (29.04.2021)
Video van het plenaire debat (28.04.2021)
EU COVID-19 certificaat: fragmenten uit het debat
Gezamenlijke opinie van het Europees Comite voor gegevensbescherming en de Europese
toezichthouder voor gegevensbescherming over het voorstel voor het Digitale Groene
Certificaat (6.4.2021)
EP-onderzoek: At a glance - Digital green certificate
Europese Commissie: Overeenstemming over technische specificaties voor het digitale groene
certificaat (22.4.2021
Video van een webinar met vooraanstaande parlementsleden voorafgaand aan de
goedkeuring van het mandaat (26.04.2021)
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https://www.europarl.europa.eu/meps/nl/96812/JUAN+FERNANDO_LOPEZ+AGUILAR/home
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2021/0068(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2021/0071(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/texts-adopted.html
http://www.europarl.europa.eu/plenary/nl/vod.html?mode=chapter&vodLanguage=EN&vodId=4d46f7ed-9cb5-7687-4c62-83a871f0f561&date=20210428#
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/eu-covid-19-certificate-extracts-from-the-joint-debate_I204842-V_v
https://edps.europa.eu/system/files/2021-04/21-03-31_edpb_edps_joint_opinion_digital_green_certificate_en_0.pdf
https://edps.europa.eu/system/files/2021-04/21-03-31_edpb_edps_joint_opinion_digital_green_certificate_en_0.pdf
https://edps.europa.eu/system/files/2021-04/21-03-31_edpb_edps_joint_opinion_digital_green_certificate_en_0.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2021/690531/EPRS_ATA(2021)690531_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/nl/ip_21_1883
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/nl/ip_21_1883
http://www.europarl.europa.eu/streaming/?event=20210426-1215-SPECIAL-SEMINAR&rampActive=true
http://www.europarl.europa.eu/streaming/?event=20210426-1215-SPECIAL-SEMINAR&rampActive=true
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