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Contacttracing – Juridische basis

• Melding van (vermoedelijke) besmetting
• Art. 44, § 3 Preventiedecreet
• Art. 6 Decreet van 29 mei 2020 tot organisatie van de meldplicht en het 

contactonderzoek in het kader van COVID-19

• Gegevensverwerking
• Samenwerkingsakkoord van 25 augustus 2020 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

• Contactonderzoek
• Decreet van 29 mei 2020 tot organisatie van de meldplicht en het 

contactonderzoek in het kader van COVID-19
• Besluit Vlaamse Regering van 12 juni 2020 tot uitvoering van het decreet van 

29 mei 2020 tot organisatie van de meldplicht en het contactonderzoek in het 
kader van COVID-19



Passenger Locator Form

• Art. 21, § 6 MB van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om 
de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken: gegevens 
worden toegevoegd aan Gegevensbank I en verwerkt overeenkomstig de 
verwerkingsdoeleinden van art.3 SWA

• Probleem: SWA maakt geen melding van verwerking van hoogrisico-
personen omwille van buitenland



Coronalert-app – Juridische basis

• Uitvoerend samenwerkingsakkoord van 13 oktober 2020 
betreffende de digitale contactopsporingsapplicatie(s), 
overeenkomstig artikel 92bis, § 1, derde lid, van de Bijzondere 
wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen 
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• Deontologisch aangewezen om mee te werken aan contactopsporing

• Patiënt in duidelijke taal informeren over contactopsporing

• Nood aan zorgvuldig wettelijk kader betreffende beroepsgeheim

Advies Nationale Raad Orde der artsen, 14 mei 2020



Juridische grondslag

• Art. 6 Decreet 29 mei 2020 tot organisatie van de meldplicht en 
het contactonderzoek in het kader van COVID-19

• Art. 1, § 6 Samenwerkingsakkoord: 
• De gezondheidszorgbeoefenaars zijn ontheven van hun 

geheimhoudingsplicht als bedoeld in artikel 458 van het Strafwetboek 
in het kader van dit samenwerkingsakkoord



Noodtoestand
Advies Nationale Raad Orde der artsen, 19 september 2020, Hoe de arts dient te handelen indien een 
patiënt weigert zich te laten testen op COVID-19 of weigert de verplichte maatregel van quarantaine na 
te leven



Meldcode COVID19
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Arts als contactpersoonArts als besmette persoon

Risico-inschatting

Welke persoonlijke beschermingsmiddelen heb ik gebruikt?

Welke risico’s op besmetting hebben patiënten en collega’s gelopen?

Handelen

Welke acties heb ik ondernomen?

Zelf-isolatie Zelf contactonderzoek 

starten met 

patiënten/collega’s

Opvolging door collega

Beroepsgeheim
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19

Geen melding aan 

contactonderzoeker

Wel verhoogde 

waakzaamheid

Melding aan patiënt & 

contactonderzoeker

Meedelen van risico-inschatting & 

genomen maatregelen





Nieuwe privacy/confidentialiteitsvragen

• Hoe weten we wie er in aanmerking komt? 
• Op basis van welke databank?

• (Hoe) gaan we registreren of iemand gevaccineerd is? 

• Wat kan er met het gegeven dat men gevaccineerd is, gedaan 
worden? 
• Kan het opgevraagd worden door werkgevers?

• Kan je verplicht worden een attest voor te leggen waaruit blijkt dat je 
gevaccineerd bent? 

• Volgens welke regels en met welke mogelijke gevolgen? 



Conclusie
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