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Persbericht 

Notre Bon Droit 

 

De president van het Hof van Justitie van de Europese Unie schorst tijdelijk de verplichting om het 

Europees digitaal certificaat Covid voor te leggen voor de toegang tot de gebouwen van het 

Europees Parlement 

Sinds 3 november 2021 is de toegang tot de gebouwen van het Europees Parlement in zijn drie 

vergaderplaatsen Straatsburg, Brussel en Luxemburg afhankelijk van het kunnen voorleggen van een 

Europees digitaal certificaat Covid voor iedereen die deze gebouwen wil bezoeken, of het nu gaat 

om leden van het Europees Parlement, personeelsleden of gewone bezoekers. Dit controversieel 

besluit, dat vorige week door verschillende leden van het Europees Parlement publiekelijk aan de 

kaak is gesteld, schept een ongekend precedent in Europa, met name in België waar het Covid Safe 

Ticket niet verplicht is op de werkplek.  

Omdat zij van mening zijn dat deze verplichting een ernstige inbreuk vormt op hun fundamentele 

rechten en vrijheden, hebben de leden en de personeelsleden van het Europees Parlement besloten 

om in nauwe samenwerking met de vzw Notre Bon Droit juridische stappen te ondernemen tegen 

dit besluit. 

Deze acties, georganiseerd en gecoördineerd door de vzw Notre Bon Droit 1en geleid door het 

advocatenkantoor & De Bandt2, hebben tot doel het besluit van het Bureau van het Parlement op te 

schorten en nietig te verklaren, aangezien het in strijd is met bepaalde grondrechten die door het 

Handvest van de grondrechten van de Europese Unie worden gewaarborgd, niet alleen het recht op 

arbeid, het recht op lichamelijke integriteit, het recht op vrijheid en veiligheid alsook het recht op 

gelijkheid voor de wet en non-discriminatie, maar ook en vooral het recht op eerbiediging van het 

privéleven en op bescherming van de persoonsgegevens. 

De verzoekers, die donderdagmiddag voor het Hof van Justitie van de Europese Unie een vordering 

tot schorsing en een vordering tot nietigverklaring hebben ingesteld, zijn van mening dat deze 

verplichting ernstige en onherstelbare schade toebrengt aan de volledige en actieve uitoefening van 

hun mandaat. De verzoekers die personeelsleden van het Europees Parlement zijn, beklemtonen in 

hun verzoekschrift eveneens dat dit besluit ernstige en onherstelbare schade toebrengt aan de 

volledige en actieve uitoefening van hun werkzaamheden en aan de mogelijkheid om hun kinderen 

naar het kinderdagverblijf van het Europees Parlement te brengen.  
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 https://notrebondroit.be/ 

2
 https://www.debandt.eu/nl 
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De president van het Gerecht, de heer Marc van der Woude, heeft vrijdagmiddag een beschikking 

gegeven waarbij de beslissing ten aanzien van de verzoekers in beide zaken tijdelijk wordt 

opgeschort. In het bijzonder beklemtoonde hij dat "in het belang van een goede rechtsbedeling het 

noodzakelijk lijkt de uitvoering van het bestreden besluit op te schorten door de voorwaarden voor 

toegang van de verzoekers tot de gebouwen van het Europees Parlement te beperken tot de vereiste 

van een negatieve zelftest. In geval van een positief resultaat moet deze test worden gevolgd door 

een PCR-test. Indien deze laatste test positief uitvalt, kan het Europees Parlement de verzoekers de 

toegang tot zijn gebouwen weigeren.” 

De aanvragers hoeven dus tijdelijk geen digitaal certificaat meer voor te leggen tijdens de 

behandeling van de verzoeken om voorlopige maatregelen, en zullen toegang krijgen tot de 

gebouwen van het Parlement door gewoon een negatieve zelftest te laten zien. Belangrijk is dat dit 

geldt voor alle aanvragers, ongeacht hun vaccinatie- of herstelstatus.  

De beslissing van de rechtbank over het voorlopige bevel wordt tegen het einde van het jaar 

verwacht. De rechtbank kan besluiten om de beslissing definitief te schorsen terwijl de beroepen tot 

nietigverklaring ten gronde worden onderzocht.  

Voor vragen of informatie kunt u contact opnemen met de vzw Notre Bon Droit:  

notreBdroit@protonmail.com 

 


