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MOTIE ex art. 40 lid 4 RvO Provinciale Staten van Zeeland
Titel:

Statenvergadering:
DOP:

Geen draagvlak vanuit de Staten van Zeeland voor het invoeren van het
coronatoegangsbewijs (CTB) en/of het 2G-systeem (gevaccineerd of
genezen) voor de Provincie Zeeland.
11.11.2021 en 12.11.2021
09. Moties vreemd aan de orde van de dag

De Staten van Zeeland, in vergadering bijeen op 11 en 12 november 2021,
constateren dat:
- het ontslagnemend Kabinet een wetswijziging voorbereidt waarbij het voor werkgevers mogelijk wordt
om van hun werknemers een coronatoegangsbewijs (CTB) te vragen, en waarbij werknemers dat ook, op
verzoek van werknemer, verplicht zijn om te tonen;
- het ontslagnemend Kabinet het invoeren van een 2G-systeem (gevaccineerd of genezen), waarbij het
testen (voor toegang) geen optie meer zou zijn, niet heeft uitgesloten;
zijn van mening dat:
- door het mogelijk invoeren van de voornoemde wetswijziging waarbij het voor werkgevers mogelijk wordt
om van hun werknemers een CTB te vragen, en waarbij werknemers dan ook verplicht zijn dit te tonen, er
nog meer tweedeling in de maatschappij ontstaat en dat het tevens een forse inbreuk is op de persoonlijke
levenssfeer;
- het invoeren van het CTB voor werknemers of een 2G-systeem alleen maar zorgt voor schijnveiligheid,
aangezien gevaccineerde personen alsnog besmet kunnen raken met het coronavirus en anderen
hiermee ook weer kunnen besmetten;
- door het mogelijk invoeren van het CTB en/of een 2G-systeem voor werknemers er personen zullen zijn
die hun werk niet meer kunnen uitvoeren;
spreken uit dat:
het onwenselijk is dat het systeem van een CTB en/of 2G-systeem ingevoerd wordt voor leden van
provinciale en gedeputeerde staten, voor medewerkers en bezoekers van het Provinciehuis en andere
gebouwen en terreinen van de Provincie Zeeland:
en gaan over tot de orde van de dag.
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