
 
Europees digitaal covidcertificaat: het is nu aan de
lidstaten
 

Europarlementariërs zien het digitale covidcertificaat als een instrument om de vrijheid te
herstellen en dringen er bij de EU-landen op aan om het certificaat op 1 juli in te voeren.
 
Het covidcertificaat is bedoeld om gemakkelijker en veiliger reizen mogelijk te maken door te
bewijzen dat iemand is ingeënt, een negatieve testuitslag heeft of recent hersteld is. De
infrastructuur is aanwezig en 23 landen zijn technisch gereed, met negen die al minstens één
type certificaat uitgeven en verifiëren.
 
Het herstellen van het vrije verkeer
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Rapporteur Juan Fernando López Aguilar (S&D, Spanje) merkte in een plenair debat op 8 juni
op dat vrij verkeer hoog wordt gewaardeerd door EU-burgers en dat de onderhandelingen over
het covidcertificaat "in recordtijd zijn afgerond". “We willen de boodschap naar de Europese
burgers sturen dat we er alles aan doen om het vrije verkeer te herstellen.”
 
Commissaris voor Justitie Didier Reynders zei tegen de Europarlementariërs: "Het certificaat,
dat gratis zal zijn, zal worden afgegeven door alle lidstaten en zal in heel Europa moeten
worden geaccepteerd. Het zal bijdragen tot een geleidelijke opheffing van de beperkingen."
 
Lidstaten moeten de regels toepassen 
Het covidcertifcaat is "de eerste stap naar het stoppen met de beperkingen en dat is goed
nieuws voor veel mensen in Europa - mensen die reizen voor hun werk, gezinnen die in
grensgebieden wonen en voor toerisme", zegt Birgit Sippel (S&D, Duitsland). Ze zei dat het nu
aan de EU-landen is om de regels voor reizen te harmoniseren. De lidstaten moeten de regels
toepassen.
 
“Alle burgers in de Europese Unie verwachten terecht dat ze dit systeem aan het begin van de
zomer kunnen gebruiken en de lidstaten moeten hun best doen”, zegt Jeroen Lenaers (EVP,
Nederland). Hij benadrukte dat dit niet alleen de technische implementatie van het certificaat
betekent, maar veel meer: "Europese burgers willen [...] eindelijk coördinatie en
voorspelbaarheid aan onze binnengrenzen."
 
Sophie in ’t Veld (Renew, Nederland) riep de lidstaten op ervoor te zorgen dat de EU weer
opengaat. “Europeanen willen wanhopig hun vrijheid terug. Ik denk dat het belangrijk is om te
onthouden dat het niet het virus is dat hun recht op vrij verkeer in Europa heeft weggenomen.
Het zijn de nationale regels die het hen onmogelijk maakt zich te verplaatsen”.
 
De rechten van de burger respecteren 
Cornelia Ernst (GUE/NGL, Duitsland) benadrukte dat het voornamelijk het Parlement en de
Commissie waren die de rechten van de burgers verdedigden tijdens onderhandelingen: "We
moeten ieders vrijheden verdedigen - niet alleen vakantiegangers", zei ze.
 
Tineke Strik (de Groenen/EFA, Nederland) onderstreepte het belang van non-discriminatie en
gegevensbescherming en zei dat dit certificaat volledig aan deze eisen voldoet. De lidstaten
moeten dit nieuwe geharmoniseerde systeem toepassen en implementeren en de leden van het
Europees Parlement zullen erop toezien dat non-discriminatie wordt gerespecteerd, zei ze.
 
Joachim Stanisław Brudziński (ECR, Polen) zei dat het certificaat "het vrije verkeer moet
vergemakkelijken en er geen voorwaarde voor is". De mensen die niet zijn gevaccineerd,
zouden nog steeds het recht hebben om zich binnen Europa te verplaatsen, met beperkingen
zoals tests, zelfisolatie of quarantaine. Hij benadrukte dat “deze verordening niet kan worden
gezien als iets dat vaccins verplicht maakt.”
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https://www.europarl.europa.eu/meps/nl/96812/JUAN+FERNANDO_LOPEZ+AGUILAR/home
https://www.europarl.europa.eu/meps/nl/95074/JEROEN_LENAERS/home
https://www.europarl.europa.eu/meps/en/28266/SOPHIA_IN+%27T+VELD/home
https://www.europarl.europa.eu/meps/nl/96852/CORNELIA_ERNST/home
https://www.europarl.europa.eu/meps/nl/197772/TINEKE_STRIK/home
https://www.europarl.europa.eu/meps/nl/197501/JOACHIM+STANISLAW_BRUDZINSKI/home


Christine Anderson (ID, Duitsland) uitte haar twijfels of het certificaat het vrije verkeer zou
kunnen herstellen en de rechten van mensen zou respecteren en uitte haar bezorgdheid dat het
mensen zou dwingen zich te laten vaccineren. Dit kan ertoe leiden dat u "een certificaat moet
hebben om te bewijzen dat u rechten heeft. Dit zou geen achterdeur moeten zijn om vaccinatie
te vereisen”, zei ze.
 
Het Parlement gaf op 9 juni 2021 definitief groen licht voor het Europees digitaal
covidcertificaat.
 
Ontdek hoe je veilig reist met het Europees digitaal covidcertificaat
 
Lees meer
Commissie: Europees digitaal covidcertificaat
Vraag en antwoord over het Europees digitaal covidcertificaat
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https://www.europarl.europa.eu/meps/nl/197475/CHRISTINE_ANDERSON/home
https://www.europarl.europa.eu/news/nl/headlines/priorities/vaccins-tegen-covid-19/20210520STO04404/veilig-reizen-met-het-digitale-eu-covid-certificaat
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-europeans/eu-digital-covid-certificate_nl
http://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20210505IPR03515/q-a-on-the-eu-digital-covid-certificate

