Informatieveiligheidscomité
Kamer sociale zekerheid en gezondheid
IVC/KSZG/21/276
BERAADSLAGING NR. 21/138 VAN 16 JULI 2021 MET BETREKKING TOT DE
MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS VOOR DE UITVOERING VAN HET
SAMENWERKINGSAKKOORD VAN 31 MEI 2021 BETREFFENDE BIJZONDERE
VERWERKINGEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET HET OOG OP HET
OPSPOREN EN ONDERZOEKEN VAN CLUSTERS EN COLLECTIVITEITEN, MET
HET OOG OP DE HANDHAVING VAN DE VERPLICHTE QUARANTAINE EN
TESTING EN MET HET OOG OP HET TOEZICHT OP DE NALEVING DOOR DE
BEVOEGDE SOCIAAL INSPECTEURS VAN DE MAATREGELEN OM DE
VERSPREIDING VAN HET CORONAVIRUS COVID-19 TEGEN TE GAAN OP DE
ARBEIDSPLAATSEN
Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank
van de Sociale Zekerheid, in het bijzonder artikel 15, § 1;
Gelet op de wet van 13 december 2006 houdende bepalingen betreffende gezondheid, in het
bijzonder 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;
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 het samenwerkingsakkoord van 25 augustus 2020 tussen de Federale staat, de Vlaamse
Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke
Gemeenschapscommissie, betreffende de gezamenlijke gegevensverwerking door Sciensano en
de door de bevoegde gefedereerde entiteiten of door de bevoegde agentschappen aangeduide
contactcentra, gezondheidsinspecties en mobiele teams in het kader van een contactonderzoek
bij personen die (vermoedelijk) met het coronavirus COVID19 besmet zijn op basis van een
gegevensbank bij Sciensano;
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Gelet op het samenwerkingsakkoord van 24 maart 2021 tussen de Federale Staat, de Vlaamse
Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke
Gemeenschapscommissie betreffende de gegevensoverdracht van noodzakelijke gegevens naar
de gefedereerde entiteiten, de lokale overheden of politiediensten met als doel het handhaven
van de verplichte quarantaine of testing van de reizigers komende van buitenlandse zones bij
wie een quarantaine of testing verplicht is bij aankomst in België;
Gelet op het samenwerkingsakkoord van 31 mei 2021 tussen de Federale Staat, de Vlaamse
Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Gemeenschappelijke
Gemeenschapscommissie betreffende bijzondere verwerkingen van persoonsgegevens met het
oog op het opsporen en onderzoeken van clusters en collectiviteiten, met het oog op de
handhaving van de verplichte quarantaine en testing en met het oog op het toezicht op de
naleving door de bevoegde sociaal inspecteurs van de maatregelen om de verspreiding van het
coronavirus COVID-19 tegen te gaan op de arbeidsplaatsen;
Gelet op de aanvraag van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, de Vlaamse Gemeenschap
(Agentschap Zorg en Gezondheid), de Duitstalige Gemeenschap, het Waals Gewest (het
Agence pour une Vie de Qualité, AViQ) en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie;
Gelet op het rapport van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid;
Gelet op het verslag van de heer Bart Viaene,
Beslist de kamer sociale zekerheid en gezondheid van het informatieveiligheidscomité als
volgt:
A. VOORWERP VAN DE AANVRAAG
1. Zowel het contactonderzoek als de handhaving van de quarantaine en testing door de
bevoegde gefedereerde entiteiten als de handhaving van de coronamaatregelen op de
arbeidsplaatsen door de bevoegde sociaal inspecteurs spelen een belangrijke rol in de
bestrijding van de COVID-19-pandemie. Daartoe biedt het hogervermelde
samenwerkingsakkoord van 31 mei 2021 een solide juridisch kader voor drie types van
bijzondere verwerkingen van persoonsgegevens. De voorliggende beraadslaging regelt de
verwerking van persoonsgegevens in uitvoering van dit samenwerkingsakkoord van 31 mei
2021.
2. De wettelijke grondslag die de aanvragers in staat stelt om deze gegevensverwerkingen uit
te voeren, is vervat in de artikelen 2 tot en met 4 van het samenwerkingsakkoord van 31
mei 2021 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap,
het Waalse Gewest en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende
bijzondere verwerkingen van persoonsgegevens met het oog op het opsporen en
onderzoeken van clusters en collectiviteiten, met het oog op de handhaving van de
verplichte quarantaine en testing en met het oog op het toezicht op de naleving door de
bevoegde sociaal inspecteurs van de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus
COVID-19 tegen te gaan op de arbeidsplaatsen, in samenhang gelezen met artikel 17 en
238 van het Sociaal Strafwetboek en de toepasselijke regelgeving van de bevoegde
gefedereerde entiteiten.
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Eerste type verwerkingen: ondersteuning van het opsporen van clusters en collectiviteiten
– “verrijking” van gegevens inzake besmette personen
3. Het eerste type verwerkingen betreft de “verrijking” van bepaalde gegevens over besmette
personen uit de Gegevensbank I 1 met bepaalde identificatie- en tewerkstellingsgegevens,
door de RSZ, als verwerker voor de bevoegde gefedereerde entiteiten en de door de
bevoegde gefedereerde entiteiten aangewezen agentschappen met het oog op het opsporen
en onderzoeken van clusters en collectiviteiten (zie artikel 2 2 van het voormeld
samenwerkingsakkoord van 31 mei 2021).
4. De persoonsgegevens inzake de coronabesmettingen uit Gegevensbank I, beheerd door
Sciensano, 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 wel degelijk op een correcte wijze worden verwerkt. De
gegevensuitwisseling zal gebeuren via de eHealthbox.
5. De Vlaamse Gemeenschap (Agentschap Zorg en Gezondheid), De Duitstalige
Gemeenschap, het Waals gewest (het Agence pour une Vie de Qualité) en de
Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, die ieder voor hun bevoegdheid optreden
als verwerkingsverantwoordelijke, alsook de RSZ in de hoedanigheid van verwerker
wensen toegang te bekomen tot de in artikel 2, § 2, van het voormeld
samenwerkingsakkoord van 31 mei 2021 opgesomde gegevens van personen van wie de
COVID-19-test uitwees dat zij besmet zijn: het identificatienummer van de sociale
zekerheid (INSZ), de datum van de coronavirus COVID-19-test en de postcode.
6. De aanvragers wensen toegang te bekomen tot de volgende identificatiegegevens uit het
Rijksregister van de natuurlijke personen en uit de Kruispuntbankregisters: het
rijksregisternummer of het identificatienummer van de Kruispuntbank, het geslacht, de
naam en de voornamen, de geboorteplaats, de geboortedatum en de adresgegevens.
7. Bij beslissing nr. 078/2020 van 7 september 2020 en beslissing nr. 017/2021 van 1 april
2021, verlengd bij beslissing nr. 023/2021 van 16 april 2021, bij beslissing nr. 024/2021
van 26 april 2021 en bij beslissing nr. 031/2021 van 31 mei 2021, heeft de minister van
Binnenlandse Zaken de RSZ gemachtigd om toegang te bekomen tot bepaalde
informatiegegevens van het Rijksregister en om het rijksregisternummer te gebruiken in het
kader van bepaalde dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID19 te bestrijden door middel van preventie, ondersteuning van de contactopsporing, en
ondersteuning van de controles van de COVID-maatregelen door sociaal inspecteurs, op
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De met toepassing van het samenwerkingsakkoord van 25 augustus 2020 bij Sciensano opgerichte
gegevensbank voor de verwerking en uitwisseling van gegevens voor welbepaalde doeleinden (ten behoeve
van onder meer de contactcentra en de mobiele teams en gezondheidsinspectiediensten van de gefedereerde
entiteiten).
“Art. 2. § 1. Met het oog op het ondersteunen van het opsporen en onderzoeken van clusters en collectiviteiten
om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te bestrijden, kan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid
in de hoedanigheid van verwerker ten behoeve van de bevoegde gefedereerde entiteiten of de door bevoegde
entiteiten aangeduide agentschappen, die ieder voor hun bevoegdheid, optreden als
verwerkingsverantwoordelijke, de in paragraaf 2 bepaalde persoonsgegevens uit Gegevensbank I van
Personen Categorie II voor zover de coronavirus COVID-19-test uitwees dat ze besmet zijn, verwerken,
samenvoegen en vergelijken met identificatie- en tewerkstellingsgegevens.”
3

grond van respectievelijk het ministerieel besluit van 30 juni 2020 houdende dringende
maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken (beslissing nr.
078/2020) en artikel 22 van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende
dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken
(beslissing nr. 017/2021). De RSZ heeft om een verlenging van de beslissing nr. 017/2021
verzocht voor de periode van 1 juli 2021 tot de datum van inwerkingtreding van het
samenwerkingsakkoord van 31 mei 2021. De RSZ heeft eveneens een nieuwe aanvraag
voor toegang tot dezelfde gegevens van het Rijksregister ingediend op grond van het
voormeld samenwerkingsakkoord van 31 mei 2021.
8. In zijn beraadslaging nr. 12/13 van 6 maart 2012 heeft het destijds bevoegde sectoraal
comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid 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
ook het algemeen kader vastgelegd voor de toegang tot de Kruispuntbankregisters door
instanties met toegang tot het Rijksregister. Aldus is de toegang tot de
Kruispuntbankregisters in dit geval mogelijk op voorwaarde dat wordt voldaan aan de
beslissing van de minister van Binnenlandse Zaken en aan de in de beraadslaging nr. 12/13
van 6 maart 2012 vastgestelde maatregelen ter waarborging van de gegevensbescherming.
Het gebruik van het door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid toegekende
identificatienummer is vrij, overeenkomstig artikel 8, § 2, van de wet van 15 januari 1990.
Tweede type verwerkingen: ondersteuning van het opsporen en onderzoeken van clusters
en collectiviteiten alsook handhaven van de verplichte quarantaine en testing –
“verrijking” van een selectie van PLF-gegevens voor de bevoegde gefedereerde entiteiten
9. Het tweede type verwerkingen van persoonsgegevens betreft de “verrijking” van een
selectie van PLF-gegevens 3 met bepaalde identificatie-, tewerkstellings- en
verblijfsgegevens, door de RSZ, als verwerker voor de bevoegde gefedereerde entiteiten en
de door de bevoegde gefedereerde entiteiten aangewezen agentschappen met het oog op het
opsporen en onderzoeken van clusters en collectiviteiten en met het oog op de handhaving
van de verplichte quarantaine en testing (artikel 3 4 van het voormeld
samenwerkingsakkoord van 31 mei 2021).
10. De Vlaamse Gemeenschap (Agentschap Zorg en Gezondheid), De Duitstalige
Gemeenschap, het Waals gewest (het Agence pour une Vie de Qualité) en de
Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, die ieder voor hun bevoegdheid optreden
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Het Passenger Locator Form (passagier lokalisatie formulier) moet in beginsel ingevuld worden door alle
personen die naar België reizen (behalve wanneer ze minder dan 48 uur in België blijven of naar België
terugkeren na een verblijf in het buitenland van minder dan 48 uur), door iedereen die met het vliegtuig of
per boot naar België reist en door iedereen die met de trein of de bus reist vanuit een land buiten de Europese
Unie of de Schengenzone.
“Art. 3. § 1. Met het oog op het ondersteunen van het opsporen en onderzoeken van clusters en collectiviteiten
en met het oog op het handhaven van de verplichte quarantaine en testing om de verspreiding van het
coronavirus COVID-19 te bestrijden kan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid in de hoedanigheid van
verwerker ten behoeve van de bevoegde gefedereerde entiteiten of de door de bevoegde gefedereerde
entiteiten aangewezen agentschappen, die ieder voor hun bevoegdheid, optreden als
verwerkingsverantwoordelijke, de in paragraaf 2 bepaalde persoonsgegevens afkomstig uit de gegevensbank
PLF van de in het buitenland wonende of verblijvende werknemers en zelfstandigen die werkzaamheden
uitoefenen in België, verwerken, samenvoegen en vergelijken met identificatie-, tewerkstellings- en
verblijfsgegevens.”
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als verwerkingsverantwoordelijke, alsook de RSZ in de hoedanigheid van verwerker
wensen toegang te bekomen tot de in artikel 3, § 2, van het samenwerkingsakkoord van 31
mei 2021 opgesomde selectie van PLF-gegevens afkomstig uit de Gegevensbank PLF
beheerd door de Dienst Saniport van de federale overheidsdienst Volksgezondheid,
Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (FOD VVVL) meer bepaald:
- de naam en voornaam;
- het geslacht;
- de geboortedatum;
- het INSZ of, voor personen zonder INSZ, het paspoort- of identiteitskaartnummer;
- het/de telefoonnummer(s);
- het verblijfsadres;
- het e-mailadres;
- de aanduiding of betrokkene al dan niet langer dan 48 uur in België zal verblijven;
- de aanduiding of het al dan niet een professionele reis betreft;
- in voorkomend geval, het certificaatnummer van de professionele reis;
- de aanduiding of betrokkene al dan niet een inwoner van België is;
- de aanduiding of betrokkene al dan niet 48 uren in het buitenland heeft verbleven;
- het land of de landen en, in voorkomend geval, de regio of de regio’s in het buitenland
waar betrokkene heeft verbleven;
- de begindatum en de einddatum van het verblijf in het buitenland;
- de datum van aankomst in België
en dit na “koppeling” van deze selectie PLF-gegevens door de RSZ met de in artikel 1, 10°
tot en met 12°, van het voormelde samenwerkingsakkoord omschreven identificatie-,
tewerkstellings- en verblijfsgegevens.
Derde type verwerkingen: ondersteuning van het toezicht door de bevoegde federale sociaal
inspecteurs op de naleving van de COVID-19 maatregelen op de arbeidsplaatsen
11. Het derde type van verwerkingen betreft de “verrijking” van een selectie van PLF-gegevens
met bepaalde identificatie- en tewerkstellingsgegevens, door de RSZ, als
verwerkingsverantwoordelijke met het oog op het toezicht op de naleving door de bevoegde
sociaal inspecteurs van de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19
tegen te gaan op de arbeidsplaatsen (artikel 4 5 van het voormeld samenwerkingsakkoord
van 31 mei 2021).
12. De RSZ wenst, in de hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke, toegang te bekomen
tot de in artikel 4, § 2, van het samenwerkingsakkoord van 31 mei 2021 opgesomde selectie
van PLF-gegevens afkomstig uit de Gegevensbank PLF beheerd door de Dienst Saniport
van de FOD VVVL, te weten:
- de naam en voornaam;
- het geslacht;
- de geboortedatum;
- het INSZ of, voor de personen zonder INSZ, het paspoort- of identiteitskaartnummer;
- de aanduiding of betrokkene al dan niet langer dan 48 uur in België zal verblijven;
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“Art. 4. § 1. Met het oog op het toezicht op de arbeidsplaatsen bedoeld in artikel 16, 10°, van het Sociaal
Strafwetboek door de sociaal inspecteurs bedoeld in artikel 17, § 2, eerste lid, van het Sociaal Strafwetboek
op de naleving van de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, mag de
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, in de hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke, de in paragraaf
2 bepaalde persoonsgegevens uit de gegevensbank PLF van personen die ertoe gehouden zijn het PLF in te
vullen, verder verwerken, samenvoegen en vergelijken met identificatie-, en tewerkstellingsgegevens.”
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-

de aanduiding of het al dan niet een professionele reis betreft;
in voorkomend geval, het certificaatnummer van de professionele reis;
de aanduiding of betrokkene al dan niet een inwoner van België is;
de aanduiding of betrokkene al dan niet 48 uren in het buitenland heeft verbleven;
het land of de landen en in voorkomend geval de regio of de regio’s waar betrokkene in
het buitenland heeft verbleven;
- de begindatum en de einddatum van het verblijf in het buitenland;
- de datum van aankomst in België
en dit na “koppeling” van deze selectie PLF-gegevens door de RSZ met de in artikel 1, 10°
en 12°, van het voormelde samenwerkingsakkoord omschreven identificatie- en
tewerkstellingsgegevens.

B. BEHANDELING VAN DE AANVRAAG
Bevoegdheid van het informatieveiligheidscomité
13. De mededeling van persoonsgegevens uit de Kruispuntbankregisters, door de
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, vergt overeenkomstig artikel 15, § 1, van de wet
van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de
Sociale Zekerheid een beraadslaging van de kamer sociale zekerheid en gezondheid van het
informatieveiligheidscomité.
14. De mededeling van persoonsgegevens uit de Gegevensbank PLF opgericht bij de federale
overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, Dienst
Saniport vergt overeenkomstig artikel 42, § 2, 3°, van de wet van 13 december 2006
houdende bepalingen betreffende gezondheid een beraadslaging van de kamer sociale
zekerheid en gezondheid van het informatieveiligheidscomité. De inlichtingen van het
Passenger Locator Form (PLF), zoals ze zijn opgeslagen in de Gegevensbank PLF, 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.
15. De mededeling van persoonsgegevens over de besmettingen uit Gegevensbank I beheerd
door Sciensano aan de aanvragers, vergt overeenkomstig de artikelen 11 en 12 van het
samenwerkingsakkoord van 25 augustus 2020 tussen de Federale Staat, de Vlaamse
Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke
Gemeenschapscommissie, betreffende de gezamenlijke gegevensverwerking door
Sciensano en de door de bevoegde gefedereerde entiteiten 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 beraadslaging van
de kamer sociale zekerheid en gezondheid van het informatieveiligheidscomité.
16. De mededeling van persoonsgegevens door de RSZ, de federale overheidsdienst
Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD WASO, verwerkingsverantwoordelijke
van de gegevensbank inzake de aanwezigheidsregistratie) en het Rijksinstituut voor de
Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ, verwerkingsverantwoordelijke van de
gegevensbank inzake de zelfstandige gedetacheerden en het Algemeen Repertorium der
Zelfstandige Arbeiders) aan de RSZ en aan de bevoegde gefedereerde entiteiten en de door
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de bevoegde entiteiten aangewezen agentschappen vergt eveneens een beraadslaging van
de kamer sociale zekerheid en gezondheid van het informatieveiligheidscomité.
17. Het informatieveiligheidscomite is aldus bevoegd om zich over de hogervermelde
verwerkingen van persoonsgegevens uit te spreken.
Rechtmatigheid van de verwerking
18. Krachtens artikel 6 van 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 is de verwerking van persoonsgegevens enkel
rechtmatig indien en voor zover minstens één van de vermelde voorwaarden is vervuld. De
beschreven verwerkingen van persoonsgegevens zijn rechtmatig in die zin dat ze
noodzakelijk zijn om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de diverse
verwerkingsverantwoordelijken rust, in de zin van artikel 6, 1, eerste lid, c).
19. Er kan in het bijzonder worden verwezen naar het samenwerkingsakkoord van 31 mei 2021
tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het
Waalse Gewest en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende
bijzondere verwerkingen van persoonsgegevens met het oog op het opsporen en
onderzoeken van clusters en collectiviteiten, met het oog op de handhaving van de
verplichte quarantaine en testing en met het oog op het toezicht op de naleving door de
bevoegde sociaal inspecteurs van de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus
COVID-19 tegen te gaan op de arbeidsplaatsen.
-

de RSZ (verwerker) kan ten behoeve van de bevoegde gefedereerde entiteiten of de door
de bevoegde entiteiten aangeduide agentschappen (verwerkingsverantwoordelijken)
bepaalde persoonsgegevens uit Gegevensbank I van Personen Categorie II, voor zover
de coronavirus COVID-19-test uitwees dat ze besmet zijn, verwerken, samenvoegen en
vergelijken met identificatie- en tewerkstellingsgegevens, voor het ondersteunen van
het opsporen en onderzoeken van clusters en collectiviteiten om de verspreiding van het
coronavirus COVID-19 te bestrijden (artikel 2, eerste type verwerkingen);

-

de RSZ (verwerker) kan ten behoeve van de bevoegde gefedereerde entiteiten of de door
de bevoegde entiteiten aangeduide agentschappen (verwerkingsverantwoordelijken)
bepaalde persoonsgegevens uit de gegevensbank PLF van de in het buitenland wonende
of verblijvende werknemers en zelfstandigen die werkzaamheden uitoefenen in België,
verwerken, samenvoegen en vergelijken met identificatie-, tewerkstellings- en
verblijfsgegevens, voor het ondersteunen van het opsporen en onderzoeken van clusters
en collectiviteiten en met het oog op het handhaven van de verplichte quarantaine en
testing om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te bestrijden (artikel 3,
tweede type verwerkingen);

-

de RSZ (verwerkingsverantwoordelijke) kan bepaalde persoonsgegevens uit de
gegevensbank PLF van personen die ertoe gehouden zijn het PLF in te vullen, verder
verwerken, samenvoegen en vergelijken met identificatie-, en tewerkstellingsgegevens,
voor het toezicht op de naleving van de maatregelen om de verspreiding van het
coronavirus COVID-19 te beperken, op de arbeidsplaatsen door de sociaal inspecteurs
(artikel 4, derde type verwerkingen).
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20. Het samenwerkingsakkoord van 31 mei 2021 definieert de termen identificatiegegevens,
verblijfsgegevens en tewerkstellingsgegevens als volgt:
-

identificatiegegevens: het INSZ van de betrokkene en in voorkomend geval (uitsluitend
indien nodig voor de correcte identificatie van de betrokkene) de naam, de voornaam,
de geboortedatum, de geboorteplaats, het geslacht en het adres;

-

verblijfsgegevens: gegevens uit het Rijksregister of de Kruispuntbankregisters die
betrekking hebben op de plaats(en) waar de betrokkene zich in België bevindt;

-

tewerkstellingsgegevens: de duur, plaats en sector van tewerkstelling, de werkgever
en/of opdrachtgever, de dienst voor bescherming en preventie op het werk en eventueel
de contactgegevens van de contactpersonen van de bouwplaats of arbeidsplaats.

21. De hogervermelde tewerkstellingsgegevens zijn afkomstig uit de volgende gegevensbanken
van het netwerk van de sociale zekerheid:
-

het werkgeversrepertorium van de RSZ;
de DIMONA-databank van de RSZ
de DMFA-databank van de RSZ;
het Algemeen Repertorium der Zelfstandige Arbeiders van het RSVZ;
de databank van gedetacheerde werknemers en zelfstandigen van de RSZ en het RSVZ;
de databank inzake de aanwezigheidsregistratie van de FOD WASO;
de gegevensbank inzake de aangifte van werken beheerd door de RSZ.

Principes met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens
22. 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
23. De uitwisseling van persoonsgegevens bedoeld in deze beraadslaging heeft een rechtmatige
doelstelling en beoogt een legitieme, dringende opdracht van algemeen nut in het kader van
het bestrijden van de verspreiding van het coronavirus COVID-19, met name het opsporen
en onderzoeken van clusters en collectiviteiten, de handhaving van de verplichte
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quarantaine en testing en het toezicht door de bevoegde sociaal inspecteurs op de naleving
van de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 tegen te gaan op de
arbeidsplaatsen.
24. De mededelingen van persoonsgegevens kaderen in de bevoegdheden toegekend aan de
aanvragers door het samenwerkingsakkoord van 31 mei 2021 tussen de Federale Staat, de
Vlaamse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Waalse Gewest en de
Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende bijzondere verwerkingen van
persoonsgegevens met het oog op het opsporen en onderzoeken van clusters en
collectiviteiten, met het oog op de handhaving van de verplichte quarantaine en testing en
met het oog op het toezicht op de naleving door de bevoegde sociaal inspecteurs van de
maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 tegen te gaan op de
arbeidsplaatsen. Deze beraadslaging regelt de verwerking van persoonsgegevens voor drie
welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden voor drie types van
gegevensverwerkingen in uitvoering van het voormeld samenwerkingsakkoord van 31 mei
2021.
25. Het doeleinde van het eerste type verwerkingen betreft het opsporen en onderzoeken van
clusters en collectiviteiten om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te bestrijden.
Het doeleinde dat wordt nagestreefd door de “koppeling” van bepaalde persoonsgegevens
uit Gegevensbank I met bepaalde identificatie- en tewerkstellingsgegevens (omschreven in
artikel 1, 10° en 12°, van het voormeld samenwerkingsakkoord van 31 mei 2021) is niet
onverenigbaar met de initiële doeleinden waarvoor de gegevens in Gegevensbank I werden
ingezameld. Vooraleer de persoonsgegevens die resulteren uit deze verwerking worden
vernietigd, worden ze door de RSZ geanonimiseerd op zodanige wijze dat de betrokkenen
niet of niet meer identificeerbaar zijn. Deze anonieme gegevens mogen verder worden
verwerkt met het oog op wetenschappelijk of statistisch onderzoek en beleidsondersteuning
inzake het coronavirus COVID-19, met inbegrip van epidemiologische monitoring door
Sciensano (zie artikel 4 van de wet van 25 februari 2018 tot oprichting van Sciensano).
26. De doeleinden van het tweede type verwerkingen zijn het ondersteunen van het opsporen
van de clusters en collectiviteiten om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te
bestrijden alsook het handhaven van de verplichte quarantaine en testing om de verspreiding
van het coronavirus COVID-19 te bestrijden. De doeleinden die worden nagestreefd door
de “koppeling” van de selectie van PLF-gegevens, opgesomd in artikel 3, § 2, van het
samenwerkingsakkoord van 31 mei 2021, met de in artikel 1, 10° tot en met 12°, van
hetzelfde
samenwerkingsakkoord
omschreven
identificatie-,
verblijfsen
tewerkstellingsgegevens zijn niet onverenigbaar met de initiële doeleinden waarvoor de
gegevens in de Gegevensbank PLF werden verzameld.
27. Het doeleinde van het derde type verwerking betreft het toezicht door de bevoegde sociaal
inspecteurs op de naleving op de arbeidsplaatsen van de maatregelen om de verspreiding
van het coronavirus COVID-19 te beperken, in toepassing van de artikelen 17, § 2, eerste
lid, en 238, eerste lid, van het Sociaal Strafwetboek 6. Met betrekking tot de Gegevensbank
6

“Artikel 17. § 2. Onverminderd de bevoegdheid van de politieambtenaren, zijn de sociaal inspecteurs van de
volgende diensten of instellingen belast met het toezicht op de naleving in de ondernemingen van de
verplichtingen opgelegd in het raam van de dringende maatregelen genomen door de Minister van
Binnenlandse Zaken om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken (…):
- de Algemene Directie Toezicht op de Sociale Wetten van de federale overheidsdienst Werkgelegenheid,
Arbeid en Sociaal Overleg;
9

PLF bepaalt artikel 7 van het samenwerkingsakkoord van 24 maart 2021: “Deze gegevens
mogen enkel worden gebruikt voor de doeleinden van de strijd tegen de verspreiding van
het coronavirus COVID-19, met inbegrip van het opsporen en onderzoeken van clusters en
collectiviteiten op eenzelfde adres en het handhaven van de verplichte quarantaine en
testing.”. De doeleinden die worden nagestreefd door de koppeling van de selectie van PLFgegevens opgesomd in artikel 4, § 2, van het samenwerkingsakkoord van 31 mei 2021 zijn
niet onverenigbaar met de initiële doeleinden waarvoor de gegevens in de Gegevensbank
PLF werden ingezameld.
28. Gelet op het voorgaande, beschouwt het informatieveiligheidscomité de doeleinden van de
beoogde mededelingen van persoonsgegevens (drie types verwerkingen) als welbepaald,
uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigd.
Principe van minimale gegevensverwerking
29. Wat betreft de drie gevraagde persoonsgegevens uit Gegevensbank I (het INSZ, de datum
van de coronavirus COVID-19-test en de postcode) geldt het volgende. Het INSZ is
noodzakelijk voor een eenduidige identificatie van de betrokkene. Voor het opsporen en
onderzoeken van clusters en collectiviteiten is het noodzakelijk dat het resultaat van de
verwerkingen aan de datum van een (positieve) COVID-19-test van de betrokken besmette
persoon kan worden gekoppeld. De mededeling van de postcode is noodzakelijk met het
oog op het bepalen van de bevoegde gefedereerde entiteit.
30. De “verrijking” van deze gegevens met bepaalde identificatie- en tewerkstellingsgegevens
uit het netwerk van de sociale zekerheid gebeurt voor het opsporen en onderzoeken van
clusters en collectiviteiten, om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te bestrijden.
De identificatiegegevens zijn onontbeerlijk voor een correcte koppeling met de gegevens
van een welbepaalde betrokkene. De koppeling met bepaalde tewerkstellingsgegevens is
noodzakelijk om de arbeidsrelaties van een met het COVID-19-virus besmette persoon vast
te stellen en om vervolgens de vereiste maatregelen te treffen. De bevoegde gefedereerde
entiteiten en de door de bevoegde gefedereerde entiteiten aangewezen agentschappen
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 en/of zelfstandigen de betrokkene potentieel in contact is gekomen.
Deze verwerkingen stellen de bevoegde gefedereerde entiteiten en de door de bevoegde
gefedereerde entiteiten aangewezen agentschappen in staat om besmettingshaarden op de
- de Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het Werk van de federale overheidsdienst
Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg;
- de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid;
- de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening;
- FEDRIS;
- het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering;
- het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen.
(…)”
“Artikel 238. De verplichtingen opgelegd in het raam van de dringende maatregelen om de verspreiding van
het coronavirus COVID-19 te beperken
Met een sanctie van niveau 2 wordt bestraft de werkgever, zijn aangestelde of zijn lasthebber, of eenieder die
in de ondernemingen de verplichtingen opgelegd bij artikel 15 van het bijzondere-machtenbesluit nr. 37 tot
uitvoering van artikelen 2 en 5 van de wet van 27 maart 2020 die machtiging verleent aan de Koning om
maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (II) tot ondersteuning
van de werknemers niet naleeft.
(…)”
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werkvloer beter te detecteren en op te volgen alsook om sneller de nodige maatregelen ter
plaatse te treffen voor het indijken van uitbraken en clusters van het coronavirus COVID19.
31. De mededeling van de drie gevraagde persoonsgegevens uit Gegevensbank I en de
koppeling met bepaalde identificatie- en tewerkstellingsgegevens is noodzakelijk en
proportioneel in het licht van de het doeleinde van het opsporen en onderzoeken van clusters
en collectiviteiten, om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te bestrijden.
32. De mededeling van de selectie van PLF-gegevens opgesomd in artikel 3, § 2, en artikel 4,
§ 2, van het samenwerkingsakkoord van 31 mei 2021, voldoet – rekening houdend met de
motivering van de relevantie van elk van deze gegevens in de artikelsgewijze toelichting
van het samenwerkingsakkoord – aan het beginsel van de minimale gegevensverwerking.
De koppeling met identificatiegegevens is onontbeerlijk om de betrokkenen op een unieke
wijze te identificeren en om vergissingen te vermijden. De koppeling met de in artikel 1,
10° tot en met 12°, omschreven identificatiegegevens, tewerkstellingsgegevens en (voor de
verwerking bedoeld in artikel 3) verblijfsgegevens is aldus relevant en beperkt tot de
doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt.
33. Voor de verwerkingen bedoeld in artikelen 3 en 4 van het samenwerkingsakkoord van 31
mei 2021, staat de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid in voor de minimale
gegevensmededeling van de selectie van PLF-gegevens uit de Gegevensbank PLF beheerd
door de dienst Saniport (FOD VVVL) aan de RSZ. In de gevallen waarbij Saniport niet over
een identificatienummer van de sociale zekerheid beschikt, zou de Kruispuntbank dat
identificatienummer aan de hand van fonetische routines ophalen teneinde te kunnen instaan
voor de koppeling van de meegedeelde gegevens.
34. Aangezien het niet uitgesloten is dat de regelgeving gewijzigd wordt naargelang de evolutie
van de gezondheidscrisis veroorzaakt door de COVID-19-pandemie, moet er vóór elke
beoogde mededeling in toepassing van artikel 4 van het samenwerkingsakkoord van 31 mei
2021 worden nagegaan of de referentieperiode waarvoor de gegevens worden meegedeeld,
samenvalt met de periode waarin de maatregelen inzake de organisatie van de arbeid ter
bestrijding van de verspreiding van het coronavirus nog van kracht zijn.
35. Gelet op het bovenstaande beschouwt het informatieveiligheidscomité de te verwerken
persoonsgegevens als toereikend, ter zake dienend en beperkt tot wat noodzakelijk is voor
de vermelde doeleinden.
Principe van opslagbeperking
36. De in deze aanvraag bedoelde persoonsgegevens worden door de aanvragers niet langer
bewaard dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. De maximale
bewaringstermijnen wordt voor iedere categorie van verwerkte gegevens bepaald, zowel
voor de verwerker als voor de verwerkingsverantwoordelijken. Rekening houdende met de
motivering van elk van deze maximale bewaringstermijnen in de artikelsgewijze toelichting
van het samenwerkingsakkoord, heeft het informatieveiligheidscomité geen bijzondere
bemerkingen inzake de opslagbeperking.
37. Wat betreft het eerste type verwerkingen:
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-

de persoonsgegevens uit Gegevensbank I worden door de RSZ niet langer bewaard dan
noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt en worden uiterlijk 14
kalenderdagen te rekenen vanaf de datum van ontvangst van deze persoonsgegevens
vernietigd;

-

de identificatiegegevens en tewerkstellingsgegevens worden onmiddellijk na de
verwerking ervan vernietigd door de RSZ;

-

de persoonsgegevens die resulteren uit de verwerkingen worden door de RSZ zodanig
anoniem gemaakt dat de betrokkenen niet of niet meer identificeerbaar zijn met het oog
op verdere verwerking van de anonieme gegevens voor wetenschappelijk of statistisch
onderzoek en beleidsondersteuning inzake het coronavirus COVID-19, met inbegrip
van epidemiologische monitoring door Sciensano;

-

de persoonsgegevens die resulteren uit de verwerkingen worden door de RSZ uiterlijk
op de derde werkdag te rekenen vanaf de datum van mededeling aan de gefedereerde
entiteiten en de door de gefedereerde entiteiten aangeduide agentschappen vernietigd;

-

de bevoegde gefedereerde entiteiten en de door de bevoegde gefedereerde entiteiten
aangeduide agentschappen bewaren de persoonsgegevens die resulteren uit de
verwerkingen niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor zij worden
verwerkt en vernietigen deze gegevens uiterlijk 90 kalenderdagen te rekenen vanaf de
datum van ontvangst van deze persoonsgegevens.

38. Wat betreft het tweede type verwerkingen:
-

de persoonsgegevens afkomstig uit de gegevensbank PLF worden door de RSZ niet
langer bewaard dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt en
worden vernietigd uiterlijk 28 kalenderdagen te rekenen vanaf de datum van aankomst
van de betrokkene op het Belgisch grondgebied;

-

de identificatie-, tewerkstellings- en verblijfsgegevens worden door de RSZ
onmiddellijk vernietigd na de verwerking ervan;

-

de gegevens die resulteren uit de verwerkingen worden door de RSZ vernietigd uiterlijk
op de derde werkdag te rekenen vanaf de datum van mededeling aan de bevoegde
gefedereerde entiteiten en de door de bevoegde gefedereerde entiteiten aangeduide
agentschappen;

-

de bevoegde gefedereerde entiteiten en de door de bevoegde gefedereerde entiteiten
aangeduide agentschappen bewaren de persoonsgegevens die resulteren uit de
verwerkingen en die zij verwerken met het oog op het opsporen van clusters en
collectiviteiten om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te bestrijden, niet
langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt en
vernietigen deze gegevens uiterlijk 90 kalenderdagen te rekenen vanaf de datum van
ontvangst van deze persoonsgegevens;

-

de bevoegde gefedereerde entiteiten en de door de bevoegde gefedereerde entiteiten
aangeduide agentschappen bewaren de persoonsgegevens die resulteren uit de
verwerkingen en die zij verwerken met het oog op het handhaven van de verplichte
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quarantaine en testing om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te bestrijden
overeenkomstig artikel 5 van het samenwerkingsakkoord van 24 maart 2021.
39. Wat betreft het derde type verwerkingen:
-

de persoonsgegevens afkomstig uit de PLF-gegevensbank worden door de RSZ niet
langer bewaard dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt en
worden vernietigd uiterlijk 28 kalenderdagen na de datum van aankomst van de
betrokkene op het Belgisch grondgebied;

-

de identificatie- en tewerkstellingsgegevens worden door de RSZ niet langer bewaard
dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt en worden
vernietigd op de datum van verwerking ervan;

-

de persoonsgegevens die resulteren uit de verwerkingen worden door de RSZ niet langer
bewaard dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt en worden
vernietigd op de datum van mededeling ervan aan de bevoegde sociaal inspecteurs
bedoeld in artikel 17, § 2, eerste lid, van het Sociaal Strafwetboek;

-

de persoonsgegevens die resulteren uit de verwerkingen worden door de bevoegde
sociaal inspecteurs bedoeld in artikel 17, § 2, eerste lid, van het Sociaal Strafwetboek
niet langer bewaard dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt
en worden vernietigd uiterlijk 28 kalenderdagen na de datum van aankomst van de
betrokkene op het Belgisch grondgebied.

Principe van integriteit en vertrouwelijkheid
40. Het informatieveiligheidscomité stelt vast dat de betrokken organisaties elk over een
functionaris voor de gegevensbescherming beschikken alsook over een beveiligingsbeleid,
waarin het beleid inzake bescherming van persoonsgegevens geïntegreerd is.
41. Bij de RSZ geschiedt de verwerking van persoonsgegevens inzake de coronabesmettingen
(dat zijn gezondheidsgegevens) onder de verantwoordelijkheid van een beroepsbeoefenaar
in de gezondheidszorg, werkend binnen de organisatie. Dat geldt ook voor de
hogervermelde verwerkingsverantwoordelijken.
42. Overeenkomstig artikel 14, eerste lid, van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting
en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid gebeuren de mededelingen
van persoonsgegevens door of aan instellingen van sociale zekerheid in beginsel met de
tussenkomst van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. In dit geval stelt het
informatieveiligheidscomité vast dat de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid bij de
mededeling van tewerkstellingsgegevens door het RSVZ (populatie van de zelfstandigen)
en door de FOD WASO (aanwezigheidsregistraties) aan de RSZ, de mededeling van
persoonsgegevens door Sciensano (eerste type verwerkingen) en de federale
overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (tweede
en derde type verwerkingen) aan de RSZ alsook de verdere mededeling van die
persoonsgegevens aan de bevoegde gefedereerde entiteiten geen toegevoegde waarde kan
bieden en dus, met toepassing van artikel 14, vierde lid, van dezelfde wet van 15 januari
1990, niet hoeft tussen te komen. Dat doet vanzelfsprekend geen afbreuk aan de verplichting
die op de meedelende instanties, de RSZ en de ontvangende instanties rust om de
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verwerkingen van persoonsgegevens op een gepaste wijze te loggen en onverkort het
beginsel van de minimale gegevensverwerking te eerbiedigen. De RSZ bevestigt dat hij wel
degelijk instaat voor het bijhouden van loggings. De mededeling van de
identificatiegegevens geschiedt met de geëigende tussenkomst van de Kruispuntbank van
de Sociale Zekerheid.
43. Bij de verwerking van de persoonsgegevens houden de partijen rekening 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.
44. Het informatieveiligheidscomité heeft zich bij zijn beraadslaging nr. 20/178 van 1
september 2020, gewijzigd op 18 januari 2021, reeds uitgesproken over de mededeling van
persoonsgegevens door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, de federale
overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, de
federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg en het Rijksinstituut
voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen 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 werknemers en zelfstandigen (preventie,
controle, contact tracing en creëren van statistieken). In de mate dat de voorliggende
beraadslaging dezelfde aspecten als de beraadslaging nr. 20/178 van 1 september 2020
regelt, moet voor wat betreft die aspecten voortaan uitsluitend rekening gehouden worden
met de voorliggende beraadslaging en houdt de beraadslaging nr. 20/178 van 1 september
2020 dienovereenkomstig op uitwerking te hebben.
45. De voormelde verwerking van persoonsgegevens uit het Rijksregister wordt afhankelijk
gesteld van de daartoe vereiste beslissing(en) van de minister van Binnenlandse Zaken,
overeenkomstig de bepalingen van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een
Rijksregister van de natuurlijke personen (artikel 5 voor de toegang tot het Rijksregister,
artikel 8 voor het gebruik van het rijksregisternummer).
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Om deze redenen, besluit
de kamer sociale zekerheid en gezondheid van het informatieveiligheidscomité
dat de mededeling van persoonsgegevens in uitvoering van het samenwerkingsakkoord van 31
mei 2021 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap,
het Waalse Gewest en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende
bijzondere verwerkingen van persoonsgegevens met het oog op het opsporen en onderzoeken
van clusters en collectiviteiten, met het oog op de handhaving van de verplichte quarantaine en
testing en met het oog op het toezicht op de naleving door de bevoegde sociaal inspecteurs van
de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 tegen te gaan op de
arbeidsplaatsen, met het oog op de realisatie van de hogervermelde doeleinden, 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).
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