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BERAADSLAGING NR. 20/178 VAN 1 SEPTEMBER 2020 MET BETREKKING TOT DE 

MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DE KRUISPUNTBANK VAN DE 

SOCIALE ZEKERHEID EN DE FEDERALE OVERHEIDSDIENST 

VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 

AAN DE RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID IN HET KADER VAN DE 

STRIJD TEGEN DE VERSPREIDING VAN HET CORONAVIRUS COVID-19 EN HET 

BEHEER VAN DE GEZONDHEIDSCRISIS TEN OPZICHTE VAN BUITENLANDSE 

WERKNEMERS (PREVENTIE EN CONTACT TRACING) 

 

Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank 

van de Sociale Zekerheid, inzonderheid op artikel 15, § 1; 

 

Gelet op de wet van 13 december 2006 houdende bepalingen betreffende gezondheid, inzonderheid 

op artikel 42, § 2, 3°; 

 

Gelet op de Verordening (EU) nr. 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 

2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van 

persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 

95/46/EG (Algemene Verordening Gegevensbescherming of AVG); 

 

Gelet op de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met 

betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens; 

 

Gelet op de wet van 3 december 2017 tot oprichting van de Gegevensbeschermingsautoriteit, in 

het bijzonder artikel 114, gewijzigd bij de wet van 25 mei 2018; 

 

Gelet op de wet van 5 september 2018 tot oprichting van het informatieveiligheidscomité en tot 

wijziging van diverse wetten betreffende de uitvoering van verordening (EU) 2016/679 van 27 april 

2016 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen 

in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die 

gegevens en tot intrekking van richtlijn 95/46/EG, in het bijzonder artikel 97; 

 

Gelet op de aanvraag van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid; 

 

Gelet op het rapport van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid; 

 

Gelet op het verslag van de heer Bart Viaene, 
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Beslist de kamer sociale zekerheid en gezondheid van het informatieveiligheidscomité op 1 

september 2020, na beraadslaging, als volgt: 

 

 

I. VOORWERP VAN DE AANVRAAG 
 

1. In het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 en het beheer 

van de hiermee gepaard gaande gezondheidscrisis vormt de problematiek van de verspreiding 

van dit virus in de arbeidsomgeving een bijzonder complex gegeven. In het kader van de 

contact tracing is de behoefte geformuleerd om snel inzicht te hebben in de werksituatie van 

besmette werknemers. In eerste instantie wil men de focus leggen op risicosectoren zoals 

land- en tuinbouw, bouw, vleesnijverheid, horeca en schoonmaak maar ook alle andere 

sectoren kunnen in dit verband in beeld komen. Naast deze algemene problematiek vormt de 

situatie van buitenlandse werknemers of gedetacheerden (werknemers of zelfstandigen) die 

gedurende een bepaalde tijd in België verblijven om werkzaamheden te verrichten een 

bijzonder aandachtspunt in deze context. Deze werknemers hebben in een aantal gevallen 

niet alleen dezelfde werkplaats maar ook dezelfde verblijfplaats. Dit probleem stelt zich 

vooral, maar niet uitsluitend, in de reeds genoemde sectoren. Gelet op de impact van de 

verspreiding van het coronavirus moeten de werkgevers goed beseffen dat werken en 

verblijven in correcte omstandigheden ook voor hen een kritische factor vormen om in de 

loop van de volgende maanden beroep te kunnen blijven doen op buitenlandse werknemers. 

Een goede preventie is in dit verband primordiaal. 

 

2. De voorliggende beraadslaging regelt aldus de verwerking van persoonsgegevens voor twee 

doeleinden: enerzijds worden identificatiepersoonsgegevens uit diverse bronnen (het 

Rijksregister, de Kruispuntbankregisters en Saniport) aan de RSZ meegedeeld opdat hij door 

datamining werkgevers met een zeker risico zou kunnen achterhalen en hun identiteit aan de 

bevoegde instanties zou kunnen overmaken met het oog op het preventief verschaffen van 

algemene informatie met betrekking tot de aanpak van de COVID-19-crisis, anderzijds 

worden de besmettingsgevallen aan de RSZ meegedeeld opdat hij aan de bevoegde 

gezondheidsinspectie van de deelentiteiten concrete informatie zou kunnen verschaffen met 

het oog op het zetten van de nodige stappen om verdere verspreiding van het coronavirus te 

voorkomen. 

 

preventie 

 

3. De RSZ beschikt in zijn databases (werkgeversrepertorium, DIMONA, LIMOSA,…) over 

de nodige informatie om de sectoren en de arbeidsrelaties in kaart te brengen. Via datamining 

kunnen de sectoren en arbeidsrelaties in kaart gebracht worden: per activiteitsector bij welke 

werkgevers buitenlandse arbeidskrachten worden tewerkgesteld en per werkgever een lijst 

met werknemers. De RSZ kan permanent de lijst van de betrokken werkgevers updaten. Op 

basis daarvan kunnen de federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal 

Overleg en de bevoegde inspectiediensten instaan voor de nodige preventieve informatie met 

betrekking tot: 

- de veiligheid en gezondheid op het werk; 

- het belang van een degelijke huisvesting; 
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- het belang om de DIMONA-aangiften tijdig te verrichten (elektronisch 

personeelsregister), zodat zowel de werkgevers zelf als de RSZ (overheid) permanent 

beschikken over een juist en volledig beeld van de tewerkstelling. 

 

Arbeidsrelaties zijn dynamische gegevens zodat de analyses op dag- of weekbasis moeten 

gemaakt worden. Ook de mobiliteit tussen de bedrijven is een belangrijk element. De RSZ 

zal daarnaast, op basis van de beschikbare informatie proberen om grotere concentraties van 

buitenlandse werknemers die op eenzelfde adres verblijven, in kaart te brengen. Hiervoor 

dient de RSZ te kunnen beschikken over het verblijfsadres in België van deze werknemers 

zoals opgenomen in het Rijksregister, de Kruispuntbankregisters of zoals vermeld op het 

Public Health Passenger Locator Form (Saniport) dat door iedereen die naar België komt 

verplicht dient ingevuld te worden. Deze targets zullen eveneens worden aangereikt aan de 

gezondheidsinspectie. Hiertoe heeft de RSZ een machtiging nodig om, naast zijn eigen 

gegevens, ook de gegevens van het Rijksregister, de Kruispuntbankregisters en Saniport te 

gebruiken met de tussenkomst van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. 

 

contact tracing 

 

4. Bij ontdekking van een besmetting kunnen aanvullende gegevens met betrekking tot de 

tewerkstelling ter beschikking gesteld worden van de contact tracing om zo potentiële 

clusters van besmetting in kaart te brengen. Hiervoor zal de RSZ de identificatienummers 

van de sociale zekerheid van de besmette personen (index cases) per dag krijgen, met enige 

informatie over de datum van het begin van de symptomen of de datum van de staalafname. 

De RSZ zal dan nagaan of deze personen gedurende de twee dagen vóór het begin van de 

symptomen of vóór de staalafname of in de periode van veertien dagen daarna effectief aan 

het werk geweest zijn in een bedrijf uit één van de betrokken sectoren (dat is de periode 

waarin zij besmettelijk zijn geweest). Is dat het geval, dan meldt de RSZ aan het hiertoe 

aangewezen single point of contact bij de gezondheidsinspectie bij welk bedrijf uit deze 

sectoren een index case effectief op het werk is geweest, vergezeld van een tabel die voor dat 

bedrijf per dag van de voorbije veertien dagen aangeeft hoeveel personen er effectief 

tewerkgesteld waren alsook de identificatienummers van de sociale zekerheid van de andere 

index cases, indien die zich voordoen. Deze verwerking van persoonsgegevens geschiedt 

zonder de tussenkomst van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. Zoals opgemerkt, is 

er per gezondheidsinspectie een single point of contact, dat wil zeggen dat iedere 

gezondheidsinspectie één persoon aanduidt, onder wiens verantwoordelijkheid de verkregen 

persoonsgegevens worden verkregen en verder verwerkt. 

 

Op basis van de persoonsgegevens waarover de RSZ beschikt in zijn databases 

(werkgeversrepertorium, DIMONA, LIMOSA, checkin@work,…) zal de RSZ in geval van 

besmetting de nodige relevante informatie met betrekking tot de arbeidsrelaties ter 

beschikking stellen van de gezondheidsinspecteurs van de deelentiteiten. Het gaat hierbij in 

het bijzonder om de volgende gegevens: de identificatie van de onderneming (benaming, 

ondernemingsnummer, adres maatschappelijke zetel en adres vestiging), de arbeidslocatie 

(werfnummer), de grootte van de onderneming (aantal werknemers op de arbeidslocatie), het 

overzicht van de werknemers op de arbeidsplaats (identificatienummer van de sociale 

zekerheid, ondernemingsnummer of werfnummer van de werkgever, tewerkstellingsperiode 

uit de DIMONA, werknemerscode uit de DIMONA, het al dan niet besmet zijn, datum van 
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de besmetting), het statuut van de werknemers, de sector en de verblijfplaats indien 

beschikbaar voor seizoenarbeiders. 

 

Het is dan aan de gezondheidsinspectie om te beslissen wat ze doet. De identificatienummers 

van de sociale zekerheid van de index cases (en de persoonsgegevens die over hen ter 

beschikking werden gesteld) worden bij de RSZ gewist uiterlijk veertien dagen na de datum 

van staalafname, want dan zijn ze niet meer relevant. De persoonsgegevens van Sciensano 

inzake de coronabesmettingen zijn gezondheidsgegevens, die moeten worden verwerkt onder 

de verantwoordelijkheid van een beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg. De RSZ heeft 

bevestigd dat de verwerking van de voormelde gezondheidsgegevens zal geschieden onder 

het toezicht van een verantwoordelijke arts, werkend binnen de eigen organisatie, die zal 

nagaan of de gezondheidsgegevens op een correcte wijze worden verwerkt. 

 

De gegevensuitwisseling zal gebeuren via de eHealthbox. 

 

5. De wettelijke grondslag die de RSZ in staat stelt om dergelijke gegevensverwerkingen uit te 

voeren, is vervat in het ministerieel besluit van 30 juni 2020 houdende dringende 

maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken. 

 

6. De RSZ wenst toegang te bekomen tot volgende identificatiegegevens uit het Rijksregister 

van de natuurlijke personen en uit de Kruispuntbankregisters: het identificatienummer van 

het Rijksregister of het identificatienummer van de Kruispuntbank (het “bisnummer”), het 

geslacht, de naam en voornamen, de geboorteplaats en geboortedatum en de adresgegevens. 

 

Hiertoe zal een aanvraag worden ingediend bij de Minister van Binnenlandse Zaken om 

toegang te krijgen tot de gegevens uit het Rijksregister, met het oog op het opstarten en het 

beheer van de tracering van de werknemers en zelfstandigen in het kader van de COVID-19-

gezondheidscrisis en de strijd tegen de verspreiding ervan. Daar de organisatie ook te maken 

krijgt met personen die niet zijn ingeschreven in het Rijksregister of van wie niet alle 

persoonsgegevens systematisch worden bijgewerkt in het Rijksregister wil zij voor dezelfde 

doeleinden ook een toegang tot dezelfde persoonsgegevens uit de Kruispuntbankregisters, 

bedoeld in artikel 4 van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van 

een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, voor zover die beschikbaar zijn. 

 

In de mate dat de Minister van Binnenlandse Zaken het verzoek van de RSZ inwilligt en 

effectief de toegang verleent tot het Rijksregister, kan de RSZ ook toegang krijgen tot de 

Kruispuntbankregisters. In zijn beraadslaging nr. 12/13 van 6 maart 2012 heeft het destijds 

bevoegde Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid immers 

geoordeeld dat het gerechtvaardigd en aangewezen is dat instanties gemachtigd worden om 

toegang tot de Kruispuntbankregisters te hebben, voor zover en voor zolang zij voldoen aan 

de voorwaarden om toegang tot het Rijksregister te hebben. In deze beraadslaging heeft het 

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid ook het algemeen kader 

vastgelegd voor de toegang tot de Kruispuntbankregisters door instanties met toegang tot het 

Rijksregister. De toegang tot de Kruispuntbankregisters is in voorkomend geval mogelijk op 

voorwaarde dat wordt voldaan aan de beslissing van de Minister van Binnenlandse Zaken 

met betrekking tot de toegang tot het Rijksregister en aan de in de beraadslaging nr. 12/13 

van 6 maart 2012 vastgestelde maatregelen ter waarborging van de gegevensbescherming. 
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7. De RSZ wenst in het kader van het treffen van de preventieve maatregelen door de bevoegde 

organisaties ook toegang te bekomen tot volgende gegevens van het Public Health Passenger 

Locator Form, opgeslagen in de database Saniport: 

- Family name; 

- First name; 

- Gender; 

- Day of birth; 

- Belgian national number; 

- Passport or ID card number; 

- Mobile phone; 

- Home phone; 

- Office phone; 

- Email address; 

- Quarantine address. 

 

8. Voor de melding van de concrete gevallen van besmetting door de RSZ aan de 

gezondheidsinspectie van de deelentiteiten, heeft de eerstgenoemde behoefte aan input 

vanwege de federale overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en 

Leefmilieu (Sciensano), namelijk de identificatienummers van de sociale zekerheid van de 

besmette personen, per dag, met de datum van het begin van de symptomen of de datum van 

de staalafname. Die persoonsgegevens moeten het de RSZ mogelijk maken om in de eigen 

databanken opzoekingen te verrichten aangaande bepaalde personen voor een bepaalde 

periode. De vermelde persoonsgegevens van Sciensano worden door de RSZ gewist uiterlijk 

veertien dagen na de datum van de staalafname. 

 

 

II. BEHANDELING VAN DE AANVRAAG 
 

9. De mededeling van persoonsgegevens uit de Kruispuntbankregisters, door de Kruispuntbank 

van de Sociale Zekerheid, vergt overeenkomstig artikel 15, § 1, eerste lid, van de wet van 15 

januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale 

Zekerheid een principiële beraadslaging van de kamer sociale zekerheid en gezondheid van 

het informatieveiligheidscomité. 

 

De mededeling van persoonsgegevens uit Saniport, door de federale overheidsdienst 

Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, vergt overeenkomstig 

artikel 42, § 2, 3°, van de wet van 13 december 2006 houdende bepalingen betreffende 

gezondheid een principiële beraadslaging van de kamer sociale zekerheid en gezondheid van 

het informatieveiligheidscomité. De inlichtingen van het Public Health Passenger Locator 

Form, zoals ze zijn opgeslagen in de database Saniport, hebben betrekking op de risico’s op 

besmetting met het COVID-19-virus in hoofde van de betrokkenen en moeten 

dienovereenkomstig worden beschouwd als gezondheidsgegevens. 

 

De mededeling van persoonsgegevens over de besmettingen, door de federale 

overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu 

(Sciensano) aan de RSZ, vergt overeenkomstig de artikelen 11 en 12 van het koninklijk 

besluit nr. 44 van 26 juni 2020 betreffende de gezamenlijke gegevensverwerking door 
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Sciensano en de door de bevoegde regionale overheden of door de bevoegde agentschappen 

aangeduide contactcentra, gezondheidsinspecties en mobiele teams in het kader van een 

contactonderzoek bij personen die (vermoedelijk) met het coronavirus COVID-19 besmet 

zijn op basis van een gegevensbank bij Sciensano een principiële beraadslaging van de kamer 

sociale zekerheid en gezondheid van het informatieveiligheidscomité. 

 

De mededeling van persoonsgegevens door de RSZ aan de respectieve gezondheidsinspecties 

van de deelentiteiten vergt eveneens een principiële beraadslaging van de kamer sociale 

zekerheid en gezondheid van het informatieveiligheidscomité. 

 

10. Overeenkomstig de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 

27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de 

verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot 

intrekking van Richtlijn 95/46/EG moeten persoonsgegevens bovendien worden verzameld 

voor bepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden en mogen ze 

vervolgens niet verder worden verwerkt op een wijze die met die doeleinden onverenigbaar 

is (principe van doelbinding), moeten ze toereikend en ter zake dienend zijn en beperkt 

worden tot wat noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt (principe 

van minimale gegevensverwerking), moeten ze worden bewaard in een vorm die het mogelijk 

maakt de betrokkenen niet langer te identificeren dan voor de geldende doeleinden 

noodzakelijk is (principe van opslagbeperking) en moeten ze worden verwerkt met behulp 

van passende technische of organisatorische maatregelen zodat een passende beveiliging 

ervan gewaarborgd is, en dat zij onder meer beschermd zijn tegen ongeoorloofde of 

onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging 

(principe van integriteit en vertrouwelijkheid). 

 

Principe van doelbinding 

 

11. De uitwisseling van persoonsgegevens bedoeld in deze beraadslaging heeft een rechtmatige 

doelstelling en beoogt een dringende opdracht van algemeen nut, namelijk het opstarten en 

het beheer van de tracering van de buitenlandse werknemers op het Belgisch grondgebied in 

het kader van het beheer van de COVID-19-gezondheidscrisis en de strijd tegen de 

verspreiding ervan. Deze mededeling van persoonsgegevens kadert in de bevoegdheden 

toegekend aan de overheidsinstellingen door het ministerieel besluit van 30 juni 2020 

houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te 

beperken. 

 

Al deze gegevens zullen worden gebruikt in het kader van de controle die door de RSZ wordt 

uitgevoerd. Deze gegevens zijn immers van essentieel belang in de strijd tegen de 

verspreiding van het coronavirus COVID-19, onder meer via de tracering en de opvolging 

van clusters en collectiviteiten op hetzelfde adres, alsook in het kader van het toezicht door 

de bevoegde sociale inspecteurs op de naleving van de verplichtingen voorzien in de 

noodmaatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 in te perken. Deze 

gegevens zullen het mogelijk maken om de plaats en de evolutie van de broeihaarden 

(“epidemiologische clusters” genaamd) te bepalen teneinde zo snel mogelijk maatregelen in 

te voeren die de verspreiding van COVID-19 beperken. 
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Deze beraadslaging regelt de verwerking van persoonsgegevens voor twee doeleinden. 

 

1° preventie – met persoonsgegevens uit het Rijksregister, de Kruispuntbankregisters en 

Saniport en persoonsgegevens uit de eigen databanken gaat de RSZ over tot het opsporen 

van de werkgevers met een zeker risico op het vlak van de verspreiding van het 

coronavirus en het meedelen van hun identiteit aan de bevoegde instanties (die kunnen 

de betrokken werkgevers dan preventief informatie verschaffen over de maatregelen die 

ze dienaangaande kunnen treffen); 

 

2° contact tracing – met persoonsgegevens van Sciensano en persoonsgegevens uit de eigen 

databanken gaat de RSZ over tot het melden van concrete gevallen van besmetting en 

informatie over de beroepssituatie van de betrokkenen aan de gezondheidsinspecties van 

de deelentiteiten (die kunnen dan in voorkomend geval ten aanzien van de werkgevers 

en werknemers in kwestie maatregelen nemen om verdere verspreiding van het virus te 

voorkomen). 

 

Principe van minimale gegevensverwerking 

 

12. De in het kader van de preventiemaatregelen gevraagde gegevens zijn proportioneel omdat 

ze de betrokken personen duidelijk en eenvormig identificeren (namelijk de buitenlandse 

werknemers). Hierbij wordt aan de RSZ de mogelijkheid geboden om een matching te 

verrichten tussen de eigen gegevens (werkgeversrepertorium, DIMONA, LIMOSA,...) en de 

gegevens uit het Rijksregister, de Kruispuntbankregisters en de databank Saniport. De in het 

kader van deze stroom uitgewisselde gegevens hebben betrekking op een bepaald aantal 

personen die op voorhand zijn geïdentificeerd door de RSZ. Ze worden beperkt tot het strikt 

noodzakelijke maar stellen de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid wel in de mogelijkheid om 

zijn opdrachten met betrekking tot het beheer van de COVID-19-crisis te vervullen. 

 

13. Aangezien het niet uitgesloten is dat de federale reglementering gewijzigd wordt naargelang 

de evolutie van de gezondheidscrisis veroorzaakt door de COVID-19-pandemie, moet er vóór 

elke beoogde mededeling worden nagegaan of de referentieperiode waarvoor de gegevens 

worden meegedeeld, samenvalt met de periode waarin de maatregelen van social distancing 

nog van kracht zijn. 

 

14. De Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid zou instaan voor de minimale 

gegevensmededeling door Saniport aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid. Meer bepaald 

zouden enkel de gegevens worden meegedeeld die betrekking hebben op de vooraf 

geïdentificeerde populatie aan werknemers bij de RSZ. In de gevallen waarbij Saniport over 

géén identificatienummer van de sociale zekerheid beschikt, zou de Kruispuntbank dat 

identificatienummer aan de hand van fonetische routines ophalen teneinde in te kunnen staan 

voor de koppeling van de meegedeelde gegevens aan de populatie zoals die door de RSZ 

vooraf werd afgebakend. 

 

15. In het kader van de doeltreffende contact tracing ontvangt de RSZ vanwege Sciensano per 

dag de identificatienummers van de sociale zekerheid van de besmette personen (index cases) 

met de datum van het begin van de symptomen of de datum van de staalafname. De RSZ gaat 

dan in de eigen databases na waar de betrokkenen eventueel tewerkgesteld waren in de 
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periode van twee dagen vóór het begin van de symptomen of de staalafname tot veertien 

dagen daarna (de referentieperiode tijdens dewelke de betrokken personen besmettelijk zijn 

geweest). In voorkomend geval deelt de RSZ aan de daartoe aangeduide personen van de 

bevoegde gezondheidsinspecties van de deelentiteiten (slechts één per gezondheidsinspectie) 

informatie over de betrokkenen en hun collega’s mee. De persoonsgegevens over de 

coronabesmettingen (gezondheidsgegevens) worden binnen de RSZ verwerkt onder het 

toezicht van een verantwoordelijke arts. 

 

16. De verdere mededeling door de RSZ aan de diverse gezondheidsinspecties blijft per 

betrokken index case (geval van besmetting) beperkt tot: 

 

- de identiteit van het bedrijf waar de index case in de voormelde referentieperiode gewerkt 

heeft (de benaming, het ondernemingsnummer, het adres van de maatschappelijke zetel, 

het adres van de vestiging en de arbeidslocatie); 

- een tabel die aangaande dat bedrijf voor elke dag van de referentieperiode vermeldt 

hoeveel personen er effectief tewerkgesteld waren (het aantal werknemers op de 

arbeidslocatie, het statuut van die werknemers en de sector); 

- de identiteit van de eventuele andere index cases binnen hetzelfde bedrijf (de andere 

werknemers van hetzelfde bedrijf bij wie eveneens een besmetting met het COVID-19-

virus werd vastgesteld); 

- de identiteit van de werknemers op de arbeidsplaats (het identificatienummer van de 

sociale zekerheid, het ondernemingsnummer/werfnummer, de tewerkstellingsperiode, de 

werknemerscode, het al dan niet besmet zijn, de besmettingsdatum en de verblijfplaats). 

 

17. Die persoonsgegevens zijn noodzakelijk om de arbeidsrelaties van een met het COVID-19-

virus besmette persoon vast te stellen en vervolgens de vereiste maatregelen te treffen. De 

gezondheidsinspecties van de deelentiteiten moeten per besmette persoon weten waar hij 

tijdens de periode van besmettelijkheid heeft gewerkt, of er op dezelfde arbeidsplaats andere 

besmettingsgevallen waren en met welke andere werknemers de betrokkene potentieel in 

contact is gekomen. 

 

Principe van opslagbeperking 

 

18. De in deze aanvraag bedoelde persoonsgegevens worden bewaard tot op de datum van 

publicatie van het koninklijk besluit waarin het einde van de COVID-19-crisis wordt 

meegedeeld. Ze zullen vervolgens worden vernietigd. 

 

19. Wat betreft de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de contact tracing: de 

identificatienummers van de sociale zekerheid en de persoonsgegevens van de index cases, 

ontvangen van Sciensano, worden bij de RSZ gewist uiterlijk veertien dagen na de datum 

van staalafname, vermits ze dan niet meer relevant zijn. 

 

Principe van integriteit en vertrouwelijkheid 

 

20. Overeenkomstig artikel 14 van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en 

organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid verloopt de mededeling van de 

persoonsgegevens bedoeld in de randnummers 6 en 7 (met het oog op preventie) met de 
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tussenkomst van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. Die laatste komt niet tussen bij 

de verwerking van de persoonsgegevens bedoeld in de randnummers 4 en 8 (met het oog op 

contact tracing) vermits zij ter zake geen meerwaarde kan bieden. 

 

21. Bij de verwerking van de persoonsgegevens dient er rekening te worden gehouden met de 

wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de 

Sociale Zekerheid en elke andere regelgeving tot bescherming van de persoonlijke 

levenssfeer, in het bijzonder de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en 

de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband 

met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens 

en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG en de wet van 30 juli 2018 betreffende de 

bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van 

persoonsgegevens. 
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Om deze redenen, besluit 

 

de kamer sociale zekerheid en gezondheid van het informatieveiligheidscomité 
 

dat de mededeling van persoonsgegevens door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid en de 

federale overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu aan de 

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid met het oog op het opstarten en het beheer van de tracering van 

buitenlandse werknemers op het Belgisch grondgebied in het kader van de COVID-19-

gezondheidscrisis en de strijd tegen de verspreiding ervan, zoals in deze beraadslaging beschreven, 

toegestaan is mits wordt voldaan aan de vastgestelde maatregelen ter waarborging van de 

gegevensbescherming (in het bijzonder de maatregelen op het vlak van doelbinding, minimale 

gegevensverwerking, opslagbeperking en informatieveiligheid). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bart VIAENE 

Voorzitter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
De zetel van de kamer sociale zekerheid en gezondheid van het Informatieveiligheidscomité is gevestigd in de kantoren 

van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, op het volgende adres: Willebroekkaai 38 – 1000 Brussel (tel. 32-2-

741 83 11). 


