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HET GRONDWETTELIJK HOF

VERZOEKSCHRIFT TOT SCHORSING EN VERNIETIGING
Aan de Hooggeachte Eerste Voorzitter van het
Grondwettelijk Hof en de Hooggeachte Dames
en Heren Rechters die het Grondwettelijk Hof
samen stellen,

BETOGEN MET EERBIED :

(….)

Verzoekers,
Ten behoeve dezer allen woonkeuze doende ten kantore van hun raadsman, Mr. Carine
Knapen, advocaat, kantoorhoudende te 1831 Diegem, Pegasuslaan 5,

TEGEN :
De Vlaamse Gemeenschap, vertegenwoordigd door de Vlaamse Regering, op haar beurt
vertegenwoordigd door de Vlaamse Minister-President de heer Jan Jambon, met kabinet te
1000 Brussel, Martelaarsplein 19 en, de Vlaamse Minister van Volksgezondheid de heer
Wouter Beke, met kabinet te Koning Albert II-laan 35, 1030 Schaarbeek,
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1. VOORWERP VAN HET VERZOEK
1.1.
Verzoek tot schorsing en vernietiging van het Decreet van 18 december 2020 tot
wijziging van het Decreet van 21 november 2003 betreffende het preventieve
gezondheidsbeleid en van het Decreet van 29 mei 2020 tot organisatie van de
meldingsplicht en het contactonderzoek in het kader van Covid-19
1.2.
Het bestreden decreet van 18 december 2020 luidt als volgt :
HOOFDSTUK 1. Algemene bepaling
Artikel 1. (12/01/2021- ...)
Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid.
HOOFDSTUK 2. Wijziging van het decreet van 21 november 2003 betreffende het
preventieve gezondheidsbeleid
Artikel 2. (12/01/2021- ...)
Aan titel III, hoofdstuk X, van het decreet van 21 november 2003 betreffende het preventieve
gezondheidsbeleid, gewijzigd bij de decreten van 16 juni 2006 en 8 juni 2018, wordt een
artikel 34/1 toegevoegd, dat luidt als volgt:
"Art. 34/1. In het kader van COVID-19 kunnen de volgende persoonsgegevens van een
persoon als vermeld in artikel 47/1, § 1, eerste lid, § 2, eerste lid, en § 3, eerste lid, met de
gemeente worden gedeeld, binnen de bevoegdheden van de ge- meenten conform artikel
135, § 2, van de Nieuwe Gemeentewet van 24 juni 1988, met het oog op de handhaving van
de maatregelen, vermeld in artikel 47/1, door de burgemeester van de hoofdverblijfplaats of
een andere gepaste plaats waar die persoon in tijdelijke afzondering gaat:
1° de voor- en achternaam;
2° het adres van de plaats waar die persoon in tijdelijke afzondering gaat;
3° de termijn van de tijdelijke afzondering.
De Vlaamse Regering wijst een entiteit aan die optreedt als verwerkingsverantwoordelijke
voor de doorgifte van de persoonsgegevens, vermeld in het eerste lid. De gemeente, vermeld
in het eerste lid, is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van de
persoonsgegevens die conform het eerste lid werden gedeeld.
De persoonsgegevens, vermeld in het eerste lid, worden door de gemeente uiterlijk tot het
einde van de maatregel, vermeld in artikel 47/1, bewaard.".
Artikel 3. (12/01/2021- ...)
In artikel 44, § 3, 3°, van hetzelfde decreet wordt tussen de zinsnede "artikel 47" en de
zinsnede "en artikel 48" de zinsnede ", artikel 47/1" ingevoegd.
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Artikel 4. (12/01/2021- ...)
In hetzelfde decreet wordt een artikel 47/1 ingevoegd, dat luidt als volgt:
"Art. 47/1. § 1. In afwijking van artikel 47, § 1, 1°, gaat iedere persoon van wie bewezen is dat
hij besmet is met COVID-19 of van wie de arts een ernstig vermoeden heeft dat hij besmet is
met COVID-19, onmiddellijk in tijdelijke afzondering, hetzij op zijn hoofdverblijfplaats, hetzij op
een andere gepaste plaats.
De Vlaamse Regering bepaalt de termijn van de tijdelijke afzondering, vermeld in het eerste
lid, op basis van de wetenschappelijke inzichten over de besmettelijkheid van COVID-19.
§ 2. In afwijking van artikel 47, § 1, 1°, gaat iedere persoon die in een hoogrisicogebied is
geweest, onmiddellijk bij zijn aankomst in het Nederlandse taalgebied in tijdelijke afzondering,
hetzij op zijn hoofdverblijfplaats, hetzij op een andere gepaste plaats.
De persoon, vermeld in het eerste lid, die terugkeert uit een hoogrisicogebied, is verplicht om
zich na zijn terugkeer onmiddellijk te melden bij een COVID-19-test- centrum, bij een
triagecentrum of bij zijn behandelend arts met de mededeling dat hij uit een hoogrisicogebied
is teruggekeerd, zodat hij een COVID-19-test kan ondergaan.
De Vlaamse Regering bepaalt de termijn van de tijdelijke afzondering, vermeld in het eerste
lid, op basis van de wetenschappelijke inzichten over de incubatietijd van COVID-19. De
termijn van tijdelijke afzondering loopt af als uit een onderzoek blijkt dat de persoon geen
gevaar vormt voor de volksgezondheid.
In afwijking van het eerste lid kan de Vlaamse Regering een vrijstelling van de tijdelijke
afzondering of van de verplichting om zich bij een COVID-19-testcen- trum, triagecentrum of
behandelend arts te melden, vermeld in het tweede lid, verlenen aan:
1° een persoon die maar voor een beperkte duur in een hoogrisicogebied is geweest;
2° een persoon bij wie de kans op besmetting door zijn gedrag in een hoogrisicogebied laag
wordt ingeschat;
3° een persoon die om essentiële redenen in een hoogrisicogebied is geweest.
De Vlaamse Regering bepaalt de nadere regels van die afwijking, bepaalt wat onder beperkte
duur wordt verstaan en bepaalt de manier waarop de kans op besmetting wordt ingeschat, en
legt de essentiële redenen vast waarvoor de tij- delijke afzondering, vermeld in het eerste lid,
of de verplichting om zich bij een COVID-19-testcentrum, een triagecentrum of de
behandelend arts te melden, ver- meld in het tweede lid, niet gelden.
In deze paragraaf wordt verstaan onder hoogrisicogebied: een gebied dat de bevoegde
federale dienst heeft aangeduid als een gebied met een zeer hoog risico op besmetting met
COVID-19.
§ 3. In afwijking van artikel 47, § 1, 1°, gaat iedere andere persoon dan de per- sonen,
vermeld in paragraaf 1 en 2, die een verhoogd risico heeft op COVID-19, onmiddellijk in
tijdelijke afzondering als hij op de hoogte is gebracht van het feit dat hij een verhoogd risico
heeft op COVID-19, hetzij op zijn hoofdverblijfplaats, hetzij op een andere aangepaste plaats.
De persoon, vermeld in het eerste lid, is verplicht om zich onmiddellijk nadat hij kennis heeft
genomen van het feit dat hij een verhoogd risico heeft op COVID- 19, te melden bij een
COVID-19-testcentrum, bij een triagecentrum of bij zijn behandelend arts, zodat hij een
COVID-19-test kan ondergaan.
De Vlaamse Regering bepaalt de termijn van de tijdelijke afzondering, vermeld in het eerste
lid, op basis van de wetenschappelijke inzichten over de incubatietijd van COVID-19. De
termijn van tijdelijke afzondering loopt af als uit een onderzoek blijkt dat de persoon geen
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gevaar vormt voor de volksgezondheid.
De Vlaamse Regering bepaalt nader op welke manier de persoon, vermeld in het eerste lid,
op de hoogte wordt gebracht van het feit dat hij een verhoogd risico heeft op COVID-19.
Het verhoogde risico op COVID-19, vermeld in het eerste lid, wordt door de Vlaamse
Regering vastgesteld op basis van de richtlijnen van de bevoegde federale dienst.".
Artikel 5. (12/01/2021- ...)
In artikel 49, § 1, van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° tussen de zinsnede "artikel 47, § 1," en de zinsnede "en artikel 48 niet worden nageleefd"
wordt de zinsnede "artikel 47/1," ingevoegd;
2° tussen de zinsnede "zijn de aangeduide ambtenaren die met het toezicht belast zijn," en
de woorden "bevoegd om een proces-verbaal op te stellen" wordt de zinsnede "onverminderd
de bevoegdheden van de gemeenten conform artikel 135, § 2, van de Nieuwe Gemeentewet
van 24 juni 1988," ingevoegd.
Artikel 6. (12/01/2021- ...)
In artikel 79, 1°, van hetzelfde decreet wordt de zinsnede "bedoeld in artikel 41, § 1, § 5 en §
6, en artikel 47" vervangen door de zinsnede "vermeld in artikel 41, § 1, § 5 en § 6, artikel 47
en artikel 47/1".

HOOFDSTUK 3. Wijzigingen van het decreet van 29 mei 2020 tot organisatie
van de meldingsplicht en het contactonderzoek in het kader van COVID-19
Artikel 7. (01/07/2020- ...)
In het opschrift van het decreet van 29 mei 2020 tot organisatie van de meldingsplicht en het
contactonderzoek in het kader van COVID-19 worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° de woorden "de meldingsplicht en" worden opgeheven;
2° tussen het woord "het" en het woord "contactonderzoek" wordt het woord "centrale"
ingevoegd;
3° tussen het woord "contactonderzoek" en het woord "in" wordt de zinsnede "door een
samenwerkingsverband van externe partners, het lokale contactonderzoek door lokale
besturen of zorgraden en tot organisatie van de COVID-19-teams" ingevoegd.
Artikel 8. (01/07/2020- ...)
In artikel 2 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° punt 3° wordt vervangen door wat volgt:
"3° samenwerkingsakkoord van 25 augustus 2020: 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,
gezondheids- inspecties 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;";
2° er wordt een punt 4° toegevoegd, dat luidt als volgt:
"4° zorgraad: een zorgraad als vermeld in artikel 9 van het decreet van 26 april 2019
betreffende de organisatie van de eerstelijnszorg, de regionale zorg- platformen en de
ondersteuning van de eerstelijnszorgaanbieders.".
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Artikel 9. (01/07/2020- ...)
In artikel 3 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° in het eerste lid wordt tussen het woord "een" en het woord "contactcentrum" het woord
"centraal" ingevoegd;
2° in het eerste lid wordt de zinsnede ", op voorwaarde dat de persoonsgegevens alleen
verwerkt worden voor de volgende doeleinden:
1° contact opnemen met de persoon die besmet is met COVID-19 of die vermoedelijk besmet
is met COVID-19, om te achterhalen met welke personen die persoon contact heeft gehad
gedurende de periode die teruggaat tot minimaal 48 uur voor de start van de symptomen en
maximaal veertien dagen voor de consultatie of de afname van een test op COVID-19;
2° contact opnemen met de referentiearts of de administratief verantwoordelijke van
collectiviteiten met een broze populatie met wie de persoon die besmet is met COVID-19 of
die vermoedelijk besmet is met COVID-19, contact heeft gehad in de loop van de termijn,
vermeld in punt 1° ;
3° individueel contact opnemen met de personen met wie de persoon die besmet is met
COVID-19 of die vermoedelijk besmet is met COVID-19, contact heeft gehad in de loop van
de termijn, vermeld in punt 1°, om hun op basis van informatie die ze aanleveren, aangepaste
aanbevelingen te bezorgen en om toe te zien op de naleving van die aanbevelingen;
4° de gegevens van de personen met wie de persoon die besmet is met COVID-19 of die
vermoedelijk besmet is met COVID-19, contact heeft gehad, bezorgen aan de databank van
Sciensano, die is opgericht bij het koninklijk besluit nr. 18 van 4 mei 2020." opgeheven;
3° aan het eerste lid wordt de volgende zin toegevoegd:
"De persoonsgegevens worden verwerkt conform het samenwerkingsakkoord van 25
augustus 2020.";
4° in het derde en vierde lid wordt tussen het woord "het" en het woord "contactcentrum"
telkens het woord "centrale" ingevoegd;
5° een zesde lid wordt toegevoegd, dat luidt als volgt:
"De Vlaamse Regering bepaalt welke technische en organisatorische maatregelen het
samenwerkingsverband van externe partners treft ter bescherming van de verwerking van de
persoonsgegevens door het centrale contactcentrum, vermeld in het eerste lid.".
Artikel 10. (01/07/2020- ...)
Artikel 4 van hetzelfde decreet wordt vervangen door wat volgt:
"Art. 4. Het centrale contactcentrum, vermeld in artikel 3, eerste lid, is samengesteld uit:
1° callcentermedewerkers;
2° callcentersupervisors;
3° veldonderzoekers;
4° supervisors van veldonderzoekers.
De Vlaamse Regering bepaalt de nadere regels voor de organisatie van het centrale
contactcentrum.".
Artikel 11. (01/07/2020- ...)
Artikel 5 van hetzelfde decreet wordt vervangen door wat volgt:
"Art. 5. § 1. Bij het centrale contactcentrum, vermeld in artikel 3, eerste lid, wordt een
databank voor veldonderzoekers opgericht.
De persoonsgegevens in de databank, vermeld in het eerste lid, worden ver- werkt voor de
volgende doeleinden:
1° het afleggen van fysieke bezoeken door de veldonderzoekers van het contactcentrum in
het kader van de doeleinden, vermeld in artikel 3, § 2, 1° en 2°, A, van het
samenwerkingsakkoord van 25 augustus 2020;
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2° de voortgangscontrole op de fysieke bezoeken, vermeld in punt 1°, door de supervisors
van veldonderzoekers.
§ 2. In de databank, vermeld in paragraaf 1, eerste lid, worden persoonsgegevens verwerkt
van:
1° personen bij wie een COVID-19-test heeft uitgewezen dat ze besmet zijn;
2° personen bij wie de arts een ernstig vermoeden heeft dat ze besmet zijn met COVID-19,
maar bij wie geen COVID-19-test is uitgevoerd of voorgeschreven, of bij wie de COVID-19test heeft uitgewezen dat ze niet besmet waren;
3° personen met wie de personen, vermeld in punt 1° en 2°, in contact zijn geweest
gedurende een periode van veertien dagen voor en na de eerste tekenen van de besmetting
met COVID-19, waarbij een bepaalde appreciatiemarge op grond van wetenschappelijke
inzichten in rekening kan worden genomen;
4° de veldonderzoekers die bij het centrale contactcentrum werken.
De volgende persoonsgegevens worden in de databank, vermeld in paragraaf 1, eerste lid,
verwerkt van de personen, vermeld in het eerste lid, punt 1° tot en met 3° :
1° de voor- en achternaam;
2° de provincie waar ze wonen;
3° de geboortedatum;
4° de taal;
5° de contactgegevens, met inbegrip van het adres en telefoonnummer;
6° de scriptcode waaruit kan worden afgeleid of de persoon een indexpersoon is, een
persoon met wie de indexpersoon contact heeft gehad en die een hoog risico op besmetting
heeft, of een persoon met wie de indexpersoon contact heeft gehad en die een laag risico op
besmetting heeft;
7° de status van het fysieke bezoek.
De persoonsgegevens, vermeld in het tweede lid, 1° tot en met 6°, zijn afkomstig van de
gegevensbank III, vermeld in het artikel 1, § 1, 8°, van het samenwerkingsakkoord van 25
augustus 2020.
Het persoonsgegeven, vermeld in het tweede lid, 7°, wordt in de databank ingegeven door de
veldonderzoeker.
De persoonsgegevens, vermeld in het tweede lid, worden in de databank, vermeld in
paragraaf 1, eerste lid, bewaard voor een termijn van maximaal tien dagen.
De volgende persoonsgegevens worden in de databank, vermeld in paragraaf 1, eerste lid,
verwerkt van de personen, vermeld in het eerste lid, 4° :
1° het identificatienummer in het centrale contactcentrum; 2° de voor- en achternaam;
3° de contactgegevens, met inbegrip van de postcode, het telefoonnummer en het emailadres;
4° de regio waar de veldonderzoeker fysieke bezoeken aflegt;
5° de externe partner waarvoor de veldonderzoeker werkzaam is; 6° de naam van de
supervisor van de veldonderzoeker.
De persoonsgegevens, vermeld in het zesde lid, worden in de databank, ver- meld in
paragraaf 1, eerste lid, bewaard tot maximaal veertien dagen na het aflopen van het contract
met de veldonderzoeker.
De Vlaamse Regering kan de persoonsgegevens, vermeld in het tweede en zesde lid, nader
preciseren.
§ 3. De supervisor van de veldonderzoeker heeft voor het doeleinde, vermeld in paragraaf 1,
tweede lid, 2°, toegang tot de persoonsgegevens, vermeld in para- graaf 2, tweede en zesde
lid, voor zover die gegevens noodzakelijk zijn voor de aansturing van de veldonderzoekers
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die onder zijn toezicht staan.
De veldonderzoeker heeft voor het doeleinde, vermeld in paragraaf 2, tweede lid, 1°, toegang
tot de persoonsgegevens, vermeld in paragraaf 2, tweede lid, van de personen bij wie hij
overeenkomstig zijn opdracht een fysiek bezoek moet afleggen.".
Artikel 12. (01/07/2020- ...)
Artikel 6 van hetzelfde decreet wordt vervangen door wat volgt:
"Art. 6. Met behoud van de toepassing van artikel 44 van het decreet van 21 november 2003
kunnen lokale besturen of zorgraden, als aanvulling bij of ter vervanging van de opdrachten
die worden uitgevoerd door het centrale contactcentrum, ver- meld in artikel 3, eerste lid,
lokale contactcentra oprichten die belast worden met opdrachten van opsporing en
begeleiding van personen met een bevestigde of vermoedelijke diagnose van COVID-19, of
van personen die mogelijk een risicodragend contact hebben gehad met een persoon die
besmet is met COVID-19 of die vermoedelijk besmet is met COVID-19. De
persoonsgegevens worden door de lokale contactcentra verwerkt conform het
samenwerkingsakkoord van 25 augustus 2020.
De Vlaamse Regering wijst een entiteit aan die optreedt als verwerkingsverantwoordelijke en
die een verwerkingsovereenkomst sluit met de lokale besturen of de zorgraden, vermeld in
het eerste lid, conform artikel 28, lid 3, van de algemene verordening gegevensbescherming.
De persoon die in opdracht van een lokaal contactcentrum als vermeld in het eerste lid, de
opdrachten, vermeld in het eerste lid, uitvoert, is overeenkomstig artikel 458 van het
Strafwetboek gebonden door het beroepsgeheim.
De lokale contactcentra, vermeld in het eerste lid, staan mee onder toezicht van de
ambtenaren-artsen en de ambtenaren van de administratie, vermeld in artikel 44, § 3, 2° en
3°, van het decreet van 21 november 2003. Als lokale con- tactcentra niet voldoen aan de
verplichtingen, vermeld in dit decreet, kunnen de voormelde ambtenaren en ambtenarenartsen de lokale besturen of de zorgraden aanmanen om alle verplichtingen aan de hand van
een remediëringsplan na te komen binnen een termijn die door die ambtenaren en
ambtenaren-artsen wordt bepaald.
De lokale besturen of de zorgraden, vermeld in het eerste lid, maken een inhoudelijk verslag
op over de opdrachten die zijn toegekend aan de lokale con- tactcentra die ze hebben
opgericht. De Vlaamse Regering kan nadere regels bepalen over de inhoud van het
inhoudelijk verslag.
De Vlaamse Regering bepaalt welke technische en organisatorische maatregelen de lokale
besturen of de zorgraden treffen ter bescherming van de verwerking van de
persoonsgegevens door de lokale contactcentra, vermeld in het eerste lid."
Artikel 13. (01/07/2020- ...)
In hetzelfde decreet wordt een artikel 6/1 ingevoegd, dat luidt als volgt:
"Art. 6/1. De lokale besturen of de zorgraden bepalen de samenstelling van lokale
contactcentra als vermeld in artikel 6, eerste lid.
De Vlaamse Regering bepaalt de nadere regels voor de organisatie van lokale
contactcentra.".
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Artikel 14. (01/07/2020- ...)
In hetzelfde decreet wordt een artikel 6/2 ingevoegd, dat luidt als volgt:
"Art. 6/2. § 1. Bij de zorgraden kunnen COVID-19-teams worden opgericht.
De COVID-19-teams, vermeld in het eerste lid, verrichten de volge nde activiteiten:
1° ondersteuning bij het contact- en omgevingsonderzoek bieden aan de ambtenaren,
vermeld in artikel 40 en 44, § 3, 3°, van het decreet van 21 november 2003, en aan de
ambtenaren-artsen, vermeld in artikel 44, § 3, 2°, van hetzelfde decreet;
2° op verzoek van de lokale besturen advies verlenen over de te nemen maatregelen om een
verdere verspreiding van COVID-19 te voorkomen;
3° medische en psychosociale ondersteuning organiseren voor de personen die met COVID19 besmet zijn of vermoedelijk besmet zijn. Deze activiteit is gericht tot individuele personen;
4° een afstemming van hulpvragen van zorgaanbieders organiseren in geval van schaarste
van materiaal, en in geval van behoefte aan kennisuitwisseling en ondersteuning;
5° zorgaanbieders sensibiliseren om het draagvlak voor het contactonderzoek te verhogen.
In dit lid wordt verstaan onder:
1° contact- en omgevingsonderzoek: het onderwerpen van een persoon of zijn leefomgeving
aan een medisch of milieukundig onderzoek dat nodig is om besmettingsbronnen op te
sporen, als die persoon na contact met een geïnfecteerde persoon of na contact met een
andere besmettingsbron mogelijk besmet is en door contacten met anderen, al dan niet bij de
uitoefening van een beroepsactiviteit, die infectie kan overdragen;
2° medische en psychosociale ondersteuning organiseren: informeren over, doorverwijzen
naar en samen met de betrokken persoon contact opnemen om die medische en
psychosociale ondersteuning mogelijk te maken.
De Vlaamse Regering kan de activiteiten van het COVID-19-team, vermeld in het tweede lid,
nader preciseren.
Elk COVID-19-team bestaat minstens uit een medisch expert. Die medische expert is een
arts.
De Vlaamse Regering kan de samenstelling van het COVID-19-team en de rol van de
medisch expert nader preciseren en kan nadere regels bepalen voor de organisatie van het
COVID-19-team.
De leden van het COVID-19-team die de opdrachten, vermeld in het tweede lid, uitvoeren,
zijn overeenkomstig artikel 458 van het Strafwetboek gebonden door het beroepsgeheim.
De leden van het COVID-19-team staan mee onder toezicht van de ambtenaren-artsen en
ambtenaren van de administratie, vermeld in artikel 44, § 3, 2° en 3°, van het decreet van 21
november 2003. In het kader van het toezicht kunnen intervisiemomenten worden
georganiseerd tussen de medische experten, vermeld in het vierde lid, en de ambtenarenartsen en ambtenaren van de administratie, vermeld in artikel 44, § 3, 2° en 3°, van het
decreet van 21 november 2003. Als COVID-19-teams niet voldoen aan de verplichtingen,
vermeld in dit decreet, kunnen de voormelde ambtenaren en ambtenaren-artsen de
zorgraden aanmanen om alle verplichtingen aan de hand van een remediëringsplan na te
komen binnen een termijn die door die ambtenaren en ambtenaren-artsen wordt bepaald.
De zorgraden die een COVID-19-team oprichten, maken een inhoudelijk ver- slag op over de
opdrachten die aan dat COVID-19-team werden toegekend. De Vlaamse Regering kan
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nadere regels bepalen over de inhoud van het inhoudelijke verslag.
§ 2. Voor het verrichten van de activiteiten, vermeld in paragraaf 1, tweede lid, verwerken de
COVID-19-teams de volgende persoonsgegevens van de personen bij wie een COVID-19test heeft uitgewezen dat ze besmet zijn en van de personen van wie de arts een ernstig
vermoeden heeft dat ze besmet zijn met COVID-19, maar bij wie geen COVID-19-test is
uitgevoerd of voorgeschreven, of bij wie de COVID-19-test heeft uitwezen dat ze niet besmet
waren:
1° de identificatiegegevens;
2° de contactgegevens;
3° het geslacht;
4° de leeftijd;
5° de datum waarop de COVID-19-test is afgenomen;
6° de datum van de eerste ziektesymptomen;
7° de eventuele collectiviteiten waarmee de persoon in contact is geweest;
8° de personen met wie ze in contact zijn geweest gedurende een periode van veertien
dagen voor en na de eerste tekenen van de besmetting met COVID-19, waarbij een bepaalde
appreciatiemarge op grond van wetenschappelijke inzichten in rekening kan worden
genomen;
9° de relevante criteria voor de inschatting van een hoog of laag besmettingsrisico en het
geven van advies;
10° de gezondheidsgegevens die nodig zijn voor het contact- en omgevingsonderzoek,
vermeld in paragraaf 1, tweede lid, 1°, en voor de medische en psychosociale ondersteuning,
vermeld in paragraaf 1, tweede lid, 3° ;
11° andere gegevens dan die over de gezondheid die nodig zijn voor het contact- en
omgevingsonderzoek, vermeld in paragraaf 1, tweede lid, 1°, en voor de medische en
psychosociale ondersteuning, vermeld in paragraaf 1, tweede lid 3°.
Voor het verrichten van de activiteiten, vermeld in paragraaf 1, tweede lid, verwerken de
COVID-19-teams de volgende persoonsgegevens van de personen met wie de personen,
vermeld in het eerste lid, in contact zijn geweest:
1° de voor- en achternaam; 2° de postcode;
3° het telefoonnummer;
4° het antwoord op de vraag of die personen symptomen van COVID-19 hebben;
5° de taalvaardigheid;
6° het feit dat die personen al dan niet een gezondheidszorgberoep uitoefenen.
De Vlaamse Regering kan de persoonsgegevens, vermeld in het eerste en tweede lid, nader
preciseren.
De persoonsgegevens, vermeld in het eerste lid, 1° tot en met 6°, en het tweede lid, 1° tot en
met 4°, worden, voor zover ze beschikbaar zijn, aan de zorg- raden bezorgd door een entiteit
die de Vlaamse Regering aanwijst.
De persoonsgegevens, vermeld in het eerste lid, 7° tot en met 11°, en het tweede lid, 5° en
6°, worden door het COVID-19-team ingewonnen bij de betrokkene.
De COVID-19-teams hebben alleen toegang tot de persoonsgegevens, ver- meld in het
eerste en tweede lid, van de personen van wie de hoofdverblijfplaats of een andere gepaste
plaats waar de betrokkene in tijdelijke afzondering verblijft, ligt in het werkgebied van de
zorgraad waarbij het COVID-19-team is opgericht.
Het COVID-19-team kan na toestemming van de betrokkene of zijn vertegenwoordiger de
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gegevens, vermeld in het eerste lid, delen met zorgaanbieders als vermeld in artikel 2, 14°,
van het decreet van 26 april 2019 betreffende de organisatie van de eerstelijnszorg, de
regionale zorgplatformen en de ondersteuning van de eerstelijnszorgaanbieders, met het oog
op het organiseren van medische en psychosociale ondersteuning als vermeld in paragraaf 1,
tweede lid, 3°.
De Vlaamse Regering wijst een entiteit aan die optreedt als verwerkingsverantwoordelijke
voor de gegevens die de COVID-19-teams verwerken. Die entiteit sluit een
verwerkingsovereenkomst conform artikel 28, lid 3, van de algemene verordening
gegevensbescherming, met de zorgraad waarbij een COVID-19-team is opgericht.
De persoonsgegevens, vermeld in het eerste en tweede lid, worden door het COVID-19-team
bewaard gedurende een termijn van maximaal dertig dagen, met uitzondering van de
persoonsgegevens, vermeld in het eerste lid, van personen als vermeld in het eerste lid, bij
wie de medische en psychosociale ondersteuning, vermeld in paragraaf 1, tweede lid, langer
dan dertig dagen duurt. In het laatste geval worden de persoonsgegevens bewaard tot
maximaal drie dagen na het einde van die medische en psychosociale ondersteuning.
De Vlaamse Regering kan bepalen welke technische en organisatorische maat- regelen de
zorgraad treft ter bescherming van de verwerking van de persoonsgegevens door het
COVID-19-team.".
Artikel 15. (01/07/2020- ...)
In hetzelfde decreet wordt een artikel 7/1 ingevoegd, dat luidt als volgt:
"Art. 7/1. Op verzoek van de Vlaamse Regering evalueert de entiteit die ter uitvoering van
artikel 3, 6 en 6/2 wordt aangewezen, de werking van de lokale contact- centra en de COVID19-teams. Het gaat daarbij na of ze aan de voorwaarden van en krachtens dit decreet
voldoen, en heeft bijzondere aandacht voor de effectiviteit van die lokale initiatieven en de
manier waarop ze omgaan met de bescherming van de verwerking van de
persoonsgegevens.".

HOOFDSTUK 4. Inwerkingtreding
Artikel 16. (12/01/2021- ...)
De Vlaamse Regering stelt voor iedere bepaling van dit decreet de datum van inwerkingtreding
vast.

2. VOORAFGAANDEN
2.1. De totstandkoming van het bestreden Decreet en achtergrond
2.1.1. Sars-Cov2 en Covid19
2.1.1.1. In december 2019 werd in Wuhan, Provincie Hubei ( China ) de uitbraak vastgesteld
van een nieuwe infectieziekte die gekenmerkt werd door een acute atypische ontsteking van
de long welke kennelijk veroorzaakt werd en wordt door een virus van (op heden) onzekere
afkomst. De ziekte die voortvloeit uit het virus werd en wordt Covid19 genoemd en het virus
zelve Sars-Cov2 nu het genetisch materiaal van gezegd virus sterke gelijkenissen vertoont
met het Sars-Cov1 virus (2003 ) en het Mers virus (2012) waarvan de precieze oorsprong op
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vandaag ook nog niet gekend is. Het Mers virus circuleert nog steeds in bepaalde landen
van het Midden-Oosten en Noord-Korea.
2.1.1.2. Op 13 januari 2020 werd het genoom van het Sars-Cov2 virus door China
geïsoleerd, evenwel zonder de postulaten van Koch te respecteren. Gezien de isolatie niet
was geschiedt volgens “ de gouden standaard “ werd en wordt het door het overgrote deel
van de wetenschap van de hand gewezen als waardeloos. Op vandaag is nog steeds niet
geweten hoe en waar het virus ontstaan is noch wat het virus precies is en of het wel degelijk
een virus is volgens de definitie die daar gewoonlijk aan gegeven wordt ( en geen exosoom
of PM/Scl-complex zoals meerdere stemmen in de wetenschap stellen ).
2.1.1.3. Op 03 februari 2020 is de eerste besmetting in België vastgesteld. Op dat tijdstip
was er reeds een uitbraak vastgesteld in Lombardije, Noord-Italië, niet veel later gevolgd
door geregistreerde besmettingen in diverse andere EU-landen.
2.1.2. Sciensano
2.1.2.1. Bij wet van 21 maart 2018 werd de federale wetenschappelijke instelling en
onderzoekscentrum voor de volksgezondheid, diergezondheid en voedselveiligheid van
België, onder de benaming “ Sciensano” opgericht.
2.1.2.2. Luidens Hoofdstuk II art. 4 van voornoemde wet heeft Sciensano de hierna volgende
opdracht :
Art. 4. § 1. Sciensano vervult op het federale, gewestelijke en gemeenschapsniveau, alsmede op
het Europese en internationale niveau, geheel of gedeeltelijk de volgende opdrachten inzake
gezondheid :
1. adviezen aan de overheden bevoegd voor gezondheid verlenen;
2. wetenschappelijk onderzoek;
3. wetenschappelijke expertise;
4. klinisch onderzoek ondersteunen;
5. de certificatie van laboratoria en van de gedragscodes van laboratoria;
6. experimentele ontwikkeling;
7. risicobeoordeling;
8. bewaring en valorisatie van haar wetenschappelijk patrimonium of dienstverlening
aan derden.
Deze opdrachten worden op onafhankelijke en onpartijdige wijze uitgevoerd. Zij vervult ook taken
van openbare dienst die verbonden zijn aan de opdrachten bedoeld in het eerste lid.
Art.4 § 2. De opdracht van Sciensano is het ondersteunen van het gezondheidsbeleid door
wetenschappelijk onderzoek, expertadvies en dienstverlening, met name door :
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1. op wetenschappelijke basis aanbevelingen te formuleren voor een pro-actief
gezondheidsbeleid, in functie van de prioriteiten op het federale, gewestelijke en
gemeenschapsniveau alsmede op het Europese en internationale niveau;
2. binnen een kwaliteitssysteem bijdetijdse expertmethodes te ontwikkelen, te evalueren
en toe te passen om de stand en ontwikkeling van de gezondheid en de
gezondheidszorg in te schatten, en
3. geavanceerde oplossingen uit te werken voor de diagnose, preventie en behandeling
van ziekten en voor de identificatie en preventie van andere gezondheidsrisico's.
Art.4 § 3. Sciensano heeft ook vormingsopdrachten, zoals de vorming van doctorandi en
bijzondere vormingen betreffende de expertise van Sciensano en kan in dit kader
doctoraatsbeurzen toekennen.
Art.4 § 4. Sciensano staat, met inachtneming van de ter zake toepasselijke wetten, in voor de
behandeling, daarin inbegrepen de verzameling, validering, analyse, rapportering en archivering
van gegevens van persoonlijke aard, met name met betrekking tot de volksgezondheid of in
verband met de gezondheid en andere wetenschappelijke informatie met betrekking tot het
gezondheidsbeleid. Sciensano maakt daartoe kwantitatieve en kwalitatieve wetenschappelijke
analyses op basis van de verwerkte informatie ter ondersteuning van het gezondheidsbeleid.
Sciensano kan ook verwerkte gegevens en informatie ter beschikking stellen met toestemming
van de bevoegde sectorale comités.
Art.4 § 5. Om de samenhang en de efficiëntie van de opdrachten van Sciensano te bewaren, met
name in het licht van toekomstige ontwikkelingen inzake gezondheid, kan de Koning bij een
besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad bijkomende opdrachten toevertrouwen aan
Sciensano die betrekking hebben op de opdrachten bedoeld in dit artikel.

2.1.2.3. Ingevolge de uitbraak van het Sars-Cov2 virus, is Sciensano vanaf 1 maart 2020 is
begonnen met de handmatige registratie - in csv en json formaat - van de besmette gevallen
op nationaal vlak. Vanaf 10 maart 2020 is zij ook begonnen met de handmatige registratie
van de overlijdens door of met Covid per leeftijdscategorie en per provincie, vanaf 15 maart
2020 gevolgd door de handmatige registratie van het aantal ziekenhuisopnames per
provincie, het aantal zieken op intensieve zorgen, het aantal zieken aan de beademing, het
aantal nieuwe ziekenhuisopnames en het aantal personen die het ziekenhuis dagelijks
levend verlaten. Vanaf augustus 2020 is de registratie verfijnd geworden en werden tevens
het totaal aantal testen per dag per provincie geregistreerd evenals het totaal aantal
positieve testen per dag per provincie.
2.1.2.4. Op het tijdstip dat aanvang werd genomen met de registratie van alle data, telde
Sciensano ongeveer 700 personeelsleden. Gezien er dagelijks honderden duizenden data
dienden verwerkt te worden, heeft Sciensano op korte termijn extra personeel aangeworven
zonder zich te bekommeren over de toch wel noodzakelijke kennis en ervaring in data
verwerking die vereist is voor deze belangrijke taak, wat meteen merkbaar was aan de wijze
waarop de data geregistreerd werden : zeer amateuristisch en slordig, veel fouten,
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leeftijdsparameters die – naar gelang wie de data invoerde – niet met elkaar
overeenstemden en veel correcties met terugwerkende kracht tot 2 weken ervoor. De cijfers
zagen er elke dag anders uit.
2.1.2.5. Dat de registratie van een grote hoeveelheid data aanvankelijk manueel geschiedde
valt zeker te begrijpen. Het Sars-Cov2 virus heeft de wereld overvallen. Zoals Minister van
Volksgezondheid Maggie De Block eertijds verklaarde moest de overheid roeien met de
riemen die zij had. Wat echter totaal niet te begrijpen valt is dat de federale overheid of de
Vlaamse regering tot op heden niet geïnvesteerd hebben in een performant
geautomatiseerd informatica systeem die alle betrokken instanties, waaronder de
ziekenhuizen en test centra, zouden toelaten dagelijks zelf de beschikbare data van hun
inrichting in te voeren. De registratie van de dagelijkse toestroom van honderden duizenden
cijfers geschiedt op vandaag nog altijd manueel. Er zijn nog steeds foutieve registraties die
achteraf het voorwerp vormen van correcties in min of in meer.
2.1.3. De WHO
2.1.3.1. Tot mei 2009 hanteerde de Wereldgezondheidsorganisatie ( hierna WHO genoemd
) de volgende 4 criteria voor een pandemie :
•

het opkomen van een ziekte die nieuw is voor de populatie

•

de ziekte infecteert mensen en veroorzaakt zware klachten

•

de ziekte verspreidt zich gemakkelijk onder de bevolking

•

de ziekte veroorzaakt een hoge sterfte

2.1.3.2. Twee maanden voor de uitbraak van de “ Mexicaanse griep “ (2009) heeft de WHO
haar standaard voor een pandemie verlaagd en het belangrijkste criterium – zijnde een hoge
sterftegraad – verwijderd. Sinds mei 2009 hanteert de WHO opzichtens de 213 lidstaten nog
enkel de drie eerste criteria ( cf supra ) en kan zij een pandemie uitroepen indien voldaan is
aan de volgende voorwaarden :
- alarmfase 5 : Het virus heeft uitbraken veroorzaakt in twee of meer landen in
dezelfde WHO regio. Deze fase geeft aan dat een pandemie waarschijnlijk is.
- alarmfase 6 : Naast de criteria van fase 5 heeft het virus een uitbraak veroorzaakt in
minstens één ander land in een andere WHO-regio. Deze fase geeft aan dat er
sprake is van een pandemie.

2.1.3.3. Naar aanleiding van de uitbraak in Wuhan ( China ) is een wetenschappelijke
delegatie van de WHO in februari 2020 naar China getrokken voor besprekingen en
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onderzoek met Chinese wetenschappers binnen een Joint Commission, teneinde de aanpak
van het virus door de Chinezen te bestuderen en evalueren. In een rapport van 25 februari
2020 is de Joint Commission tot de conclusie genomen dat de Chinese aanpak ( zijnde het
traceren, testen, en isoleren van besmette personen ) zeer efficiënt is en navolging
verdiende. In datzelfde rapport werd ook reeds gesteld dat er voornamelijk een verhoogd
risico bestond bij bejaarden en personen met onderliggende aandoeningen of andere
chronische ziekten en gezonde mensen enkel gevat werden met een milde versie van de
ziekte. Dit was dus toen reeds geweten.
2.1.3.4. Op 11 maart 2020 heeft de WHO een pandemie uitgeroepen op basis van een door
haar verrichte inschatting dat 10% van de wereldbevolking (ofwel afgerond 780.000.000
mensen ) besmet zouden geraken door het Sars-Cov2 virus en 3,4% van de wereldbevolking
( ofwel afgerond 265.200.000 mensen) aan de hieruit voortvloeiende ziekte Covid-19 zouden
overlijden ( aangeduid als Infection Fatality Rate ofwel IFR ).
2.1.3.5. De lidstaten van de WHO werd aangeraden om bij spoedeisendheid werk te maken
van de inrichting van een traceer- en test systeem dat op dezelfde leest geschoeid zou zijn
als het Chinese teneinde het virus zo adequaat mogelijk te kunnen bestrijden.
2.1.3.6. Ondertussen is gebleken dat de hele zaak een storm in een glas water is geweest
en Covid19 niet meer sterfte veroorzaakt dan een zware seizoensgriep. In augustus 2020
heeft de WHO publiekelijke toegegeven dat haar oorspronkelijke inschatting foutief was en
de Infection Fatality Rate door Sars-Cov2 wereldwijd amper 0,15% bedraagt en voor
personen jonger dan 70 jaar zelfs amper 0,02%. Voor België bedraagt het sterftecijfer
0,17%. De overlijdens situeren zich voor 90-94% in de leeftijdscategorie +85 jaar en 75-84
jaar.
2.1.4 De federale fase van het nationaal noodplan
2.1.4.1. Daags na de afkondiging van de pandemie door de WHO, ofwel 12 maart 2020,
besliste de Nationale Veiligheidsraad, voorgezeten door de Minister-President van de Vlaamse
regering Jan Jambon, om de zogenaamde ‘federale fase’ te activeren die België in staat moest
stellen om de COVID19-pandemie op een effectieve wijze het hoofd te bieden. De ‘federale
fase van het nationaal noodplan’ werd van kracht op zaterdag 14 maart 2020. De doelstelling
was om tot een gezamenlijke aanpak te komen van de grootste naoorlogse crisis in ons land.
Alle bevoegdheidsniveaus engageerden zich om in hun acties, communicatie en uitvoering te
streven naar coherentie en eenduidigheid.
2.1.4.2. Door de activatie van deze ‘federale fase’ werd de Minister van defensie Pieter De
Crem conform het Koninklijk Besluit van 31 januari 2003 verantwoordelijk voor het federale
crisisbeheer, meer bepaald als voorzitter van het Federaal Coördinatiecomité.
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2.1.5. Het Decreet van de Vlaamse Regering van 20 maart 2020 over maatregelen in geval
van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid versus het Besluit
van de Vlaamse regering van 30 oktober 2020.
2.1.5.1. Het Decreet luidt als volgt :
20 MAART 2020. - Decreet over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met
betrekking tot de volksgezondheid
Artikel 1. Dit decreet regelt een gemeenschaps- en gewestaangelegenheid.
Art. 2. Dit decreet voorziet in de toepassing van artikel 1, lid 3, van richtlijn 2011/92/EU
betreffende de milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten.
Art. 3. Dit decreet regelt de voorwaarden waarin kan worden afgeweken van de
vergunningsplichten en meldingsplichten die zijn opgenomen in de Vlaamse Codex
Ruimtelijke Ordening van 15 mei 2009 en het decreet van 5 april 1995 houdende
algemene bepalingen inzake milieubeleid.
Art. 4. § 1. Voor het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen als vermeld in artikel
4.2.1 en 4.2.2 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 15 mei 2009 en voor de
exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van de eerste, tweede of derde klasse
als vermeld in artikel 5.2.1 van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen
inzake milieubeleid is geen omgevingsvergunning of omgevingsmelding vereist als
voldaan is aan al de volgende voorwaarden :
1° de Vlaamse Regering stelt de civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid
vast, en bepaalt de duur en de startdatum ervan;
2° de afwijkingsregeling geldt voor een termijn van maximaal 120 opeenvolgende dagen,
die in werking treedt op de startdatum. De Vlaamse Regering kan die termijn eenmaal
verlengen met maximaal 120 opeenvolgende dagen;
3° de afwijkingsregeling geldt alleen voor constructies, functiewijzigingen en exploitaties die
tot doel hebben geneesmiddelen en medisch materiaal te maken, of de ziekenhuiscapaciteit
en de capaciteit van andere zorgvoorzieningen, verzorgingsinrichtingen of
onderzoeksinstellingen te verhogen of te verbeteren om de gevolgen van de civiele
noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, vermeld in punt 1°, te voorkomen of op
te vangen;
4° de algemene en sectorale milieuvoorwaarden en verplichtingen, en de toepassingsregels
ervan, bepaald bij of krachtens het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen
inzake milieubeleid, worden nageleefd.
De vaststelling, de duur en de startdatum van de civiele noodsituatie met betrekking
tot de volksgezondheid, vermeld in het eerste lid, 1°, worden onverwijld meegedeeld
aan het Vlaams Parlement.
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De eenmalige verlenging met maximaal 120 opeenvolgende dagen, vermeld in het
eerste lid, 2°, voldoet aan de volgende voorwaarden :
1° de civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, vermeld in het
eerste lid, 1°, wordt verlengd door de Vlaamse Regering. De Vlaamse Regering bepaalt
ook de duur en de startdatum van die verlenging;
2° de Vlaamse Regering brengt het Vlaams Parlement onverwijld op de hoogte over
haar besluit, vermeld in punt 1° ;
3° het Vlaams Parlement heeft die beslissing tot verlenging niet verworpen binnen een
termijn van twee dagen die volgt op de dag van de kennisgeving door de Vlaamse Regering.
De Vlaamse Regering kan nadere regels vaststellen voor de mogelijkheid om af te wijken
van de vergunningsplichten en meldingsplichten, vermeld in het eerste lid.
§ 2. De startdatum van de civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid,
vermeld in paragraaf 1, eerste lid, 1°, en in voorkomend geval de verlenging ervan, worden
bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.
§ 3. Een instantie die de afwijkingsregeling, vermeld in paragraaf 1, toepast, maakt dat
bekend door :
1° aan de Vlaamse Regering, op het adres van het Departement Omgeving, en aan de
betrokken provincie en de betrokken gemeente of gemeenten uiterlijk de dag voor de start
van de stedenbouwkundige handelingen of de exploitatie, een mail of brief te sturen waarin
ze haar intentie meedeelt om de afwijkingsregeling toe te passen. Die kennisgeving bevat
bovendien de volgende informatie :
a) een omschrijving van de stedenbouwkundige handelingen en de exploitatie;
b) de toepasselijke rubrieken van de indelingslijst, opgemaakt met toepassing van artikel
5.2.1 van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid;
c) de perceelgegevens;
2° uiterlijk de dag voor de start van de stedenbouwkundige handelingen of de exploitatie
bekend te maken dat ze zich beroept op de afwijkingsregeling door een aanplakking
gedurende minstens dertig dagen van de kennisgeving, vermeld in punt 1°, overeenkomstig
de bepalingen die gelden voor de aanplakking van een affiche van een verleende
omgevingsvergunning.
Het Departement Omgeving, de betrokken provincie en de betrokken gemeente of
gemeenten publiceren de ontvangen kennisgeving, vermeld in het eerste lid, 1°, op hun
website.
Art. 5. In geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid als
vermeld in artikel 4 kan de Vlaamse Regering nadere regels uitwerken voor de
opschorting, het stuiten of de verlenging van proceduretermijnen of de tijdelijke aanpassing
van procedurele of administratieve verplichtingen in diverse decreten en de
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uitvoeringsbesluiten erbij.
Art. 6. Dit decreet treedt in werking op de dag van de bekrachtiging ervan door de Vlaamse
Regering.
Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden
bekendgemaakt.
Brussel, 20 maart 2020.
2.1.5.2. Het Decreet van 20 maart 2020 is tot stand komen om de inrichting van teststraten
te faciliteren door de vergunningsplicht en meldingsplicht voor een periode van 120 dagen,
één maal verlengbaar met 120 dagen, op te heffen. In dit Decreet wordt niet de
noodtoestand in Vlaanderen uitgeroepen ( wat overigens een federale bevoegdheid is die
enkel bij wet kan geschieden ).
2.1.5.3. Art.4 § 1 1°van voormeld Decreet laat er, door de bewoordingen “ als voldaan is aan
de volgende voorwaarden “, geen enkel misverstand over bestaan dat de civiele
noodsituatie in de voorwaardelijke vorm gesteld is en daarenboven uitsluitend betrekking
heeft op stedenbouwkundige aangelegenheden.
2.1.5.4. Het Decreet van 20 maart 2020 had een duurtijd van 120 dagen. Het is op of voor de
vervaldag niet verlengd geworden en dienvolgens uitgedoofd op 24 juli 2020 ( ofwel 120
dagen na de Publicatie in het Belgisch Staatsblad )
2.1.5.5. In de hypothese dat het Decreet van 20 maart 2020 wel tijdig verlengd zou zijn –
quod non – zou het alleszins definitief uitgedoofd zijn op 24 november 2020 gezien het
krachtens de bewoordingen van het Decreet slechts één maal kon verlengd worden met 120
dagen.
2.1.5.6.. Zeer verbazingwekkend zal de Vlaamse regering, het Decreet op volkomen
onregelmatige wijze bij Besluit van 30 oktober 2020 plots toch verlengen met 120 dagen en
bovendien aan het Decreet een volkomen ander opschrift en inhoud verlenen dan
oorspronkelijk gesteld.
2.1.5.7. Het Besluit van 30 oktober 2020 luidt als volgt :
30 OKTOBER 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van een
civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, zoals vermeld in het
decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met
betrekking tot de volksgezondheid, naar aanleiding van de heropleving van het
COVID-19 virus
Dit besluit is gebaseerd op :
- het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie
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met betrekking tot de volksgezondheid, artikel 4, § 1.
Vormvereisten
De volgende vormvereiste is vervuld :
- de Inspectie van Financiën heeft advies gegeven op 29 oktober 2020.
- er is sprake van het "met bijzondere redenen omklede geval van de dringende
noodzakelijkheid" als vermeld in art. 3, § 1, van de gecoördineerde wetten op de Raad van
State zodat geen advies van de afdeling Wetgeving van de Raad van State moet worden
ingewonnen.
Hoogdringendheid
Eind 2019 ontstond er in de Chinese regio Wuhan een uitbraak van een nieuw coronavirus
(COVID-19). Ondertussen heeft het virus zich ook verspreid in andere landen, waaronder
ook in Vlaanderen. Het aantal gevallen van infecties met het coronavirus neemt dagelijks toe
en ondertussen is er sprake van een wereldwijde pandemie.
Gelet op de aanbevelingen vanuit de wetenschappelijke wereld, de adviezen van de
Nationale Veiligheidsraad en van het Crisiscentrum van de Vlaamse Overheid (CCVO), heeft
ook de Vlaamse Overheid vanuit haar bevoegdheden de nodige maatregelen genomen om
de verdere verspreiding van het coronavirus in te dammen, om de veiligheid en de
volksgezondheid te garanderen en om de socio-economische gevolgen maximaal te
beperken en ondervangen.
Deze maatregelen hadden een effect, maar in en na de zomermaanden werd een
heropleving van dit virus vastgesteld.
Zo besloot de Nationale Veiligheidsraad op 27 juli 2020 een aantal nieuwe
coronamaatregelen te nemen om de heropleving van het coronavirus aan te pakken. Deze
maatregelen bleken echter niet voldoende om het tij te keren.
Na de eerste golf in het voorjaar van 2020 is Vlaanderen thans zwaar getroffen door een
nieuwe golf van besmettingen, die in sommige gevallen ook leidt tot ziekenhuisopnames en
overlijdens.
Eind oktober is het aantal overlijdens in België dat toegeschreven wordt aan COVID-19
gestegen tot gemiddeld 49 per dag. In totaal worden in ons land nu al 10.899 sterfgevallen
toegeschreven aan COVID-19. Ook de opnames in de ziekenhuizen nemen fors toe, tot
gemiddeld 502 in de periode van 20 tot 25 oktober 2020.
Hiermee worden dezelfde pieken bereikt als begin april van dit jaar. Bovendien stijgt het
aantal bevestigde besmettingen in ons land exponentieel. Tussen 17 en 23 oktober waren er
gemiddeld 13.052 bijkomende besmettingen per dag.
Op 23 oktober bracht het Overlegcomité een reeks coronaregels op het vlak van sport,
culturele evenementen en hoger onderwijs in lijn met alarmniveau 4.
De Vlaamse Regering heeft op 27 oktober 2020 nieuwe maatregelen genomen om de
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verdere verspreiding van COVID-19 tegen te gaan.
Bij het aankondigen van deze maatregelen werd er nogmaals op gewezen dat ervoor moet
worden gezorgd dat de zware druk op de ziekenhuizen en zorginstellingen afzwakt.
De cijfers en genomen maatregelen tonen aan dat de huidige heropleving van het COVID-19
virus, net zoals de eerste golf, een grote impact heeft op de bestaande
gezondheidsinfrastructuur. De capaciteit van zowel ziekenhuizen, verzorgingsinstellingen als
laboratoria stond en staat onder druk en de vraag naar extra (tijdelijke) faciliteiten is reëel.
Dat alles maakt dat een zeer snelle uitbreiding van de productiecapaciteit voor
geneesmiddelen, vaccins en medisch materiaal, en van de capaciteit van ziekenhuizen en
andere verzorgingsinstellingen mogelijk moet zijn en in een aantal gevallen nu reeds
noodzakelijk is om een imminente civiele noodsituatie het hoofd te bieden. Het toepasbaar
maken van artikel 4 van het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een
civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, die een vrijstelling van
omgevingsvergunning voorziet van dergelijke noodzakelijke faciliteiten is dan ook urgent.
Dergelijke vergunningsaanvragen verlopen doorgaans volgens de gewone procedure, met
openbaar onderzoek en het inwinnen van adviezen, waarbij bepaalde termijnen moeten
gerespecteerd worden. Vervolgens is er ook nog de mogelijkheid van administratief beroep
die een schorsende werking heeft. Het doorlopen van deze procedure behelst meerdere
maanden. Gelet op de huidige cijfers en prognoses zou een bijstelling ruim te laat komen om
de gevolgen van de COVID-19 pandemie het hoofd te kunnen bieden.
De heropleving van het COVID-19 virus was reeds uitgegroeid tot een pandemie, en zorgt
opnieuw voor een onhoudbare druk op het Vlaamse gezondheidsapparaat. Het aantal
opnames in ziekenhuizen van patiënten besmet met het virus neemt nog exponentieel toe.
Deze gezondheidscrisis noodzaakt een hoogdringende behandeling.
Er is dan ook duidelijk sprake van het "met bijzondere redenen omklede geval van de
dringende noodzakelijkheid" als vermeld in art. 3, § 1, van de gecoördineerde wetten op de
Raad van State zodat geen advies van de afdeling Wetgeving van de Raad van State
moet worden ingewonnen.
Na beraadslaging,
DE VLAAMSE REGERING BESLUIT :
Artikel 1. In toepassing van artikel 4, § 1, eerste lid, 1°, van het decreet van 20 maart 2020
over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de
volksgezondheid, wordt ingevolge de heropleving van het coronavirus (COVID-19) en
de sociaal-economische gevolgen hiervan een civiele noodsituatie met betrekking tot
de volksgezondheid vastgesteld.
Voor de civiele noodsituatie, vermeld in het eerste lid, geldt het volgende :
1° de startdatum is 30 oktober 2020;
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2° de duurtijd bedraagt 120 dagen, zodat deze civiele noodsituatie blijft vastgesteld tot
en met 27 februari 2021;
3° deze civiele noodsituatie geldt louter in het kader van de afwijkingsregeling op de
omgevingsvergunnings- of omgevingsmeldingsplicht voorzien in artikel 4 van het decreet van
20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de
volksgezondheid.
De bijzondere regeling vermeld in artikel 4 van het decreet van 20 maart 2020 over
maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de
volksgezondheid, geldt zolang de civiele noodsituatie is vastgesteld.
Art. 2. Dit besluit treedt in werking op de datum van ondertekening ervan.
Art. 3. De Vlaamse minister, bevoegd voor Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en
Toerisme, is belast met de uitvoering van dit besluit.
Brussel, 30 oktober 2020.
2.1.5.8. Het Besluit van 30 oktober 2020 is onwettig in zoverre het een civiele noodsituatie
uitroept met betrekking tot de volksgezondheid zonder voorafgaandelijk advies van de
wetgevende kamer van de Raad van State. Dit is een federale bevoegdheid die enkel bij wet
kan geschieden na voorafgaandelijk advies van de wetgevende kamer van de Raad van
State.
2.1.5.9. De noodtoestand kan niet worden uitgeroepen bij wege van een Besluit van de
Vlaamse Regering. Bovendien is het Besluit volkomen onregelmatig in zoverre gericht op
het doel van het Decreet van 20 maart 2020 nu gezegd Decreet voor 24 juli 2020 niet werd
verlengd en dienvolgens op datum opgehouden heeft te bestaan.
2.1.6. Het Ministerieel Besluit van 18 maart en 23 maart 2020
2.1.6.1. Op beslissing van de Veiligheidsraad werd op 18 maart 2020, onder de signatuur
van Minister Pieter De Crem, een Ministerieel Besluit uitgevaardigd waarin, onder verwijzing
naar de Wet op de civiele bescherming van 31 december 1963, de wet op de civiele
veiligheid van 15 mei 2007 evenals de door de WHO uitgeroepen pandemie het ganse land
in lock-down geplaatst tot en met 5 april 2020.
2.1.6.2. Op 18 maart 2020 lagen er in totaal 646 zieken in één van de 104 Belgische
ziekenhuizen, waarvan 141 op intensieve zorgen (op een totaal van 52.265
ziekenhuisbedden ). In een normaal jaar worden er gemiddeld 7.000 mensen per dag
opgenomen in een ziekenhuis. De beslissing was niet legitiem, noodzakelijk en proportioneel
ten opzichte van de situatie die zich voordeed.
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2.1.6.3. Eerder dan het land volledig plat te leggen met enorme consequenties voor de
economie en de maatschappij in het algemeen had de federale regering in samenspraak met
de Gemeenschappen en de Gewesten meteen moeten ingrijpen om de zwakkeren te
beschermen, gezien toen al geweten was dat de bejaarden en mensen met onderliggende
aandoeningen en andere chronische ziekten tot de risico groepen behoorden. Hiertoe had zij
ten preventieve titel beroep kunnen doen op het Koninklijk Besluit van 31 januari 2003
betreffende het nationaal noodplan voor de crisisgebeurtenissen en -situaties die een
coördinatie of een beheer op nationaal niveau vereisen ( dit is een algemeen plan dat een
algemeen kader biedt en de vaste structuren oplegt voor de informatie-cel, de beheer-cel en
de evaluatie-cel, eventueel een cel belast met de evaluatie van de socio-economische
gevolgen.), het nationaal noodplan voor een grieppandemie, dat dateert van 2006 en
enkel als handboek is gepubliceerd en desgevallend ook op het Koninklijk besluit van 19
maart 2018 tot vaststelling van het nucleair en radiologisch noodplan voor het Belgisch
grondgebied. België beschikt over een efficiënt instrumentarium dat meteen kan ingezet
worden doch dit instrumentarium werd alhier volledig over het hoofd gezien.
2.1.6.4 Niet onbelangrijk bij het voorgaande is tevens de vaststelling dat conform art. 8 en
art.9 van de wet op de civiele veiligheid, enkel de Koning bevoegd is maatregelen inzake de
civiele veiligheid te treffen (art.8 ) en de inhoud van verschillende nood-en
interventieplannen, hun wijze van opmaken en hun organisatorische en functionele structuur
kan bepalen ( art.9). Dit is voorafgaandelijk de afkondiging van de lock-down niet gebeurd.
2.1.6.5.. Bij Ministerieel Besluit van 23 maart 2020 werd het Ministerieel Besluit van 18
maart 2020 opgeheven en vervangen door dezelfde maatregelen waarvan de duurtijd
verlengd werd tot 19 april 2020. Ook voor dit Ministerieel Besluit is geen tussenkomst van
de Koning gevraagd.
2.1.6.6. Bij Ministerieel Besluit van 24 maart 2020 werden de lockdown maatregelen verder
aangevuld. Voor dit Ministerieel Besluit is evenmin de tussenkomst van de Koning
gevraagd.
2.1.7 De volmachtwet I en II van 27 maart 2020 en hun totstandkoming
2.1.7.1. Gezien sinds de federale verkiezingen van 26 mei 2019 nog steeds geen
volwaardige regering tot stand was gekomen, hebben de 10 politieke partijen vanaf 12 maart
2020 de koppen bij mekaar gestoken met het oog op de inrichting van een noodregering.
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2.1.7.2. Er werd geen overeenstemming bereikt over de samenstelling van een
noodregering. Er werd wel overeenstemming bereikt over de inrichting van een tijdelijke
regering die bij volmachten zou werken. Hiertoe werd een wetsvoorstel uitgewerkt.
2.1.7.3. Op 23 maart 2020 werd de wetgevende kamer van de Raad van State, door de
Voorzitter van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, verzocht tot het uitbrengen van een
advies binnen een termijn van 5 dagen, verlengd tot 8 dagen, over een wetsvoorstel ‘dat
machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de
verspreiding van het coronavirus Covid-19’.
2.1.7.4. Gelet op het spoedeisend karakter van het verzoek, heeft de wetgevende kamer van
de Raad van State op 25 maart 2020 haar advies nr. 67142/AV/AG uitgevaardigd, als volgt :
(uittreksel – pagina’s 8 tot en met 12 van 35 pagina’s )
II. Beperkingen van de bijzondere machten in het licht van hogere rechtsnormen
6. Bij het toekennen van bijzondere machten kan de wetgever de Koning niet machtigen om
de bevoegdheidsverdelende regels te miskennen. Evenmin kan bij de toekenning of de
uitoefening afgeweken worden van beginselen of bepalingen die in de hiërarchie van de
rechtsnormen een hogere positie bekleden dan de wet.
6.1. Met betrekking tot de hogere rechtsnormen kan het volgende worden opgemerkt.
6.1.1. Hoewel dit voorstel zelf geen enkele bepaling bevat waarbij een openbare vrijheid
beperkt wordt, kan niet uitgesloten worden dat een aantal van de
bijzonderemachtenbesluiten tot het nemen waarvan de Koning bij dit voorstel gemachtigd
wordt wel een dergelijke draagwijdte zouden kunnen hebben. Wanneer die besluiten
voorbereid en vastgesteld worden, zal nagegaan moeten worden of die beperkingen, gelet
op de draagwijdte ervan en op de verantwoordingen die in voorkomend geval gegeven zullen
zijn, aanvaard kunnen worden in het licht van de hogere regels die de openbare vrijheden
waarborgen. Dat zou het geval zijn met isoleringsmaatregelen, andere beperkingen van het
vrij verkeer, maatregelen ter beperking van de contacten tussen de leden van eenzelfde
familie, het sluiten van scholen of universiteiten, enz.
6.1.2. De eerste vraag die in dat verband gesteld zal moeten worden, zal zijn of de
voorgenomen maatregelen, die per hypothese inmengingen inhouden in de
uitoefening van het recht op eerbiediging van het privé- en gezinsleven, op vrijheid
van gedachte, geweten en godsdienst, de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid
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van vergadering en van vereniging, wel verenigbaar zijn met respectievelijk de
artikelen 6, 8, 9, 10 en 11 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens en
met de voorwaarden waarop die inmengingen aanvaard kunnen worden krachtens lid
2 van die artikelen. ( eigen benadrukking )
In dit verband wordt erop gewezen dat op grond van artikel 8, § 2, van het EVRM weliswaar
aanvaard kan worden dat inmenging plaatsvindt ten gevolge van maatregelen die nodig zijn
in het belang van 's lands veiligheid, de openbare veiligheid, het economisch welzijn van het
land, de bescherming van de openbare orde en het voorkomen van strafbare feiten, de
bescherming van de gezondheid of de bescherming van de rechten en vrijheden van
anderen en de artikelen 9 tot 11 van dat verdrag voorzien in beperkingen met het oog op de
eerbiediging van bepaalde van diezelfde waarden, de vraag of die inmengingen aanvaard
kunnen worden eveneens en voornamelijk afhangt van het aannemen, in het licht van
die bepalingen, van een regelgevende tekst die duidelijk en voorzienbaar genoeg is
alsook van de eerbiediging van het proportionaliteitsbeginsel. (eigen benadrukking )
Er kunnen analoge vragen rijzen met betrekking tot andere rechten en vrijheden die
gewaarborgd worden door het EVRM of de aanvullende Protocollen ervan, onder meer
tot het recht op een eerlijk proces, het recht op goederen, het recht op onderwijs en
het vrij verkeer, op het stuk van de voorwaarden waaronder de uitoefening van die
rechten gereglementeerd kan worden. ( eigen benadrukking )
Deze opmerking geldt eveneens met betrekking tot andere instrumenten van
internationaal recht waarbij de rechten en vrijheden gewaarborgd worden. Wanneer de
uitvoerende macht deze voorgestelde wet ten uitvoer legt, dient hij aan deze kwesties
de nodige aandacht te besteden. (eigen benadrukking )
6.2. Met betrekking tot de bevoegdheidsverdeling kan het volgende worden opgemerkt. De
aan de Koning opgedragen bijzondere machten kunnen bevoegdheidsconform begrepen
worden en de beoogde maatregelen kunnen doorgang vinden in zoverre ze rekening houden
met de bevoegdheden van de gemeenschappen en de gewesten.Dat kan echter pas op
sluitende wijze beoordeeld worden naar aanleiding van het onderzoek door de afdeling
Wetgeving van de Raad van State van de ontwerpbesluiten ter uitvoering van de
voorgestelde regeling.
III. De bekrachtiging van de bijzonderemachtenbesluiten
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7. De op grond van de voorgestelde regeling genomen bijzonderemachtenbesluiten moeten
binnen een termijn van één jaar vanaf hun inwerkingtreding bij wet worden
bekrachtigd, bij ontstentenis waarvan zij worden geacht nooit uitwerking te hebben
gehad (artikel 7, § 2, van het voorstel). (eigen benadrukking )
Zo wordt er in de toelichting terecht op gewezen dat de in artikel 6, eerste lid, van het
voorstel voorziene vrijstelling of aanpassing van bij wet of besluit opgelegde
adviesverplichtingen, niet slaat “op de verplichting tot betrokkenheid van overleg met en
adviesverlening vanwege gefedereerde entiteiten in aangelegenheden geregeld door de
bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen” (Parl.St. Kamer 201920, nr. 55 1104/001, 9).
8. Er wordt voorzien in de verplichte bekrachtiging van alle besluiten die op grond van de
voorgestelde regeling worden genomen, ook wanneer dit vanuit juridisch oogpunt niet strikt
noodzakelijk is. Zo is het mogelijk dat de Koning maatregelen neemt of wijzigingen
aanbrengt in reglementaire bepalingen die reeds op grond van de actueel geldende
wetgeving tot zijn bevoegdheid behoren, maar daarbij toch rechtsgrond zoekt in artikel 5, § 1,
van het voorstel, bijvoorbeeld omdat deze samenhangen met maatregelen waarvoor wel
degelijk een beroep moet worden gedaan op de bijzondere machten of omdat de
bijzonderemachtenwet hem toelaat voorbij te gaan aan bepaalde vormvereisten. Als gevolg
van de bekrachtiging verkrijgen alle bij bijzonderemachtenbesluit vastgestelde of
gewijzigde bepalingen kracht van wet. Zij kunnen daarna enkel nog worden gewijzigd
door middel van een formele wet. De Koning zal ze niet meer eigenmachtig kunnen
wijzigen, zelfs niet indien een specifieke wetsbepaling hem machtigt om ter zake
maatregelen te nemen. Om die reden heeft de Raad van State, afdeling Wetgeving, in
het verleden steeds afgeraden om in gewone uitvoeringsbesluiten wijzigingen aan te
brengen bij bijzonderemachtenbesluiten.( eigen benadrukking )
De wetgever dient dan ook na te gaan of het niet zinvol is om, hetzij in het voorliggende
voorstel, hetzij in de latere bekrachtigingswetten, aan te geven dat de bekrachtigde
bepalingen door de Koning opnieuw zullen kunnen worden opgeheven, aangevuld, gewijzigd
of vervangen, althans in zoverre daarvoor ook een materiële rechtsgrond voorhanden is.
IV. De verlenging van de periode van bijzondere machten
9.1. In artikel 7, § 1, van het voorstel wordt bepaald dat de machtiging die aan de Koning
wordt verleend door de aan te nemen wet, vervalt drie maanden na de inwerkingtreding van
die wet, maar dat de Kamer van volksvertegenwoordigers “bij elk middel dat zij nuttig acht”
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deze termijn eenmaal kan verlengen met eenzelfde periode. De verlenging heeft slechts
uitwerking vanaf de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad. Uit deze bepaling vloeit
voort dat de eventuele verlenging van de in het voorstel vervatte bijzondere machten niet bij
wet zal gebeuren, maar bij beslissing van de Kamer van volksvertegenwoordigers.
Bovendien zal de Kamer die beslissing “bij elk middel die zij nuttig acht” nemen.
9.2. Hieromtrent moet het volgende worden opgemerkt.
9.2.1. In zoverre op die wijze de beslissing om de periode te verlengen gedurende welke
bijzondere machten worden toegekend, wordt gedelegeerd aan de Kamer van
volksvertegenwoordigers, is de voorgestelde regeling niet bestaanbaar met artikel 105 van
de Grondwet. Zoals hierboven reeds werd opgemerkt, moet op grond van die
grondwetsbepaling niet alleen de toekenning, maar ook de verlenging van bijzondere
machten bij wet gebeuren. De voorgestelde regeling wijkt bovendien af van de bij de
Grondwet bepaalde uitoefening van de machten, wat strijdig zou zijn met artikel 33 van de
Grondwet.
Artikel 60 van de Grondwet verleent de Kamer van volksvertegenwoordigers enkel de
bevoegdheid om de wijze te bepalen waarop zij haar bevoegdheden uitoefent, niet om een
rechtsregel uit te vaardigen die een algemene draagwijdte heeft, hetgeen het geval zou zijn
met de beslissing van de Kamer van volksvertegenwoordigers om de periode gedurende
welke bijzondere machten worden toegekend met drie maanden te verlengen. Ook moet
regelgeving in beginsel de vorm aannemen van formele rechtsinstrumenten, zoals wetten en
besluiten, die volgens een door de Grondwet bepaalde procedure tot stand komen en
worden bekendgemaakt. Dat is in de voorgestelde regeling niet het geval.
9.2.2. Daarbij komt nog dat voor de aangelegenheden die overeenkomstig artikel 78 van de
Grondwet tot de optioneel bicamerale procedure behoren, de beslissing om de voormelde
termijn te verlengen niet alleen aan de Kamer van volksvertegenwoordigers toekomt. Ook de
Senaat moet in de gelegenheid worden gesteld om zich hier desgevallend over uit te
spreken. Dit veronderstelt dat de Kamer van volksvertegenwoordigers een wetsvoorstel of ontwerp aanneemt dat overeenkomstig die grondwetsbepaling wordt overgezonden aan de
Senaat.
9.2.3. Bijgevolg moeten in artikel 7, § 1, tweede zin, van het voorstel de woorden “de Kamer
van volksvertegenwoordigers” minstens worden vervangen door de woorden “de wetgever”.
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9.3. Onverminderd het gegeven dat een dergelijke beslissing door de wetgever moet worden
genomen, is de machtiging aan de Kamer van volksvertegenwoordigers om de termijn
gedurende dewelke de machtiging aan de Koning wordt verleend te verlengen “bij elk middel
dat zij nuttig acht” niet bestaanbaar met het voormelde artikel 60 van de Grondwet, waaruit
voortvloeit dat de Kamer haar bevoegdheden uitoefent op de door haar bepaalde wijze. De
wetgever vermag die assemblee dan ook niet te machtigen hiervan af te wijken. Bovendien
kan geen afbreuk worden gedaan aan de vereisten bepaald in artikel 53 van de Grondwet,
en met name de vereiste dat de Kamer geen beslissing kan nemen indien niet de
meerderheid van haar leden aanwezig is. Ofschoon die grondwetsbepaling niet
noodzakelijkerwijs vereist dat meer dan de helft van de leden fysiek in het halfrond aanwezig
moet zijn, zal men zich er wel van moeten vergewissen dat meer dan de helft van de leden
deelnemen aan de stemming over die beslissing. Een regeling hiertoe moet echter niet uit
het voor advies voorgelegde wetsvoorstel blijken,17 zodat de woorden “bij elk middel dat zij
nuttig acht” kunnen worden weggelaten.
En voorts : pagina 15-16 van 35 pagina’s:
Artikel 5 § 1 inleidende zin
15. Dat de maatregelen genomen moeten worden “bij een besluit vastgesteld na overleg in
de Ministerraad” volgt reeds uit artikel 2, § 1, van het wetsvoorstel, zodat die toevoeging hier
weggelaten kan worden.
16. De woorden “de noodzakelijke logistieke en opvangcapaciteit” dienen nader te worden
gespecificeerd. Over welke “capaciteit” gaat het hier? Heeft deze bepaling uitsluitend
betrekking op de medische capaciteit van en in ziekenhuizen en quarantainevoorzieningen,
of beogen de stellers ook een aangepaste opvang te voorzien voor bijvoorbeeld
gedetineerden, geïnterneerden en vreemdelingen die in open of gesloten instellingen zijn
ondergebracht. Wordt ook gerefereerd aan de logistieke en opvangcapaciteit in bepaalde
economische sectoren, zoals de verkoop van levensmiddelen en andere producten?
17. Het is niet duidelijk welke sectoren als “kritieke sectoren” dienen te worden beschouwd
waarvoor de continuïteit dient te worden gewaarborgd. De wetgever dient ter zake zelf
aanwijzingen te geven, op zijn minst in de vorm van betekenisvolle voorbeelden tijdens de
parlementaire voorbereiding, maar kan het voor het overige aan de Koning overlaten om die
kritieke sectoren dan concreet aan te duiden. …
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23. Krachtens artikel 5, § 2, derde lid, “[kunnen de] strafrechtelijke sancties geen hogere
strafmaat inhouden dan de strafmaat die voor de betrokken misdrijven is bepaald in de
wetgeving die wordt aangevuld, gewijzigd of vervangen”. Een dergelijke bepaling kan zinvol
zijn voor wetteksten die worden gewijzigd of vervangen, aangezien het dan mogelijk is om
ten aanzien van de betreffende bijzonderemachtenbesluiten te beschikken over
referentiepunten die in die wetteksten staan. Dat is echter niet het geval voor de aangevulde
wetteksten, aangezien de bijzonderemachtenbesluiten die in dit geval een rol spelen, vanuit
wetgevingstechnisch oogpunt, teksten kunnen vormen die autonoom zijn ten opzichte van
elke andere wet en die, zelfs indien ze nog steeds vanuit wetgevingstechnisch oogpunt
bestaande teksten aanvullen, een onderwerp zouden kunnen hebben dat zodanig verschilt
van het onderwerp dat bij de bestaande wet wordt geregeld, dat die referentiepunten
volstrekt kunstmatig zouden worden. Het staat aan de wetgever om aan die moeilijkheid
tegemoet te komen.
2.1.7.5. De Voorzitter van de Kamer van Volksvertegenwoordigers en de Kamer leden
hebben het advies van de wetgevende kamer van de Raad van State niet gevolgd (cf infra)
2.1.7.6. Op 27 maart 2020 zijn twee wetten tot stand gekomen, gekend als “ Volmachtwet I “
en “ Volmachtwet II “ ( B.S. 30 maart 2020).
2.1.7.7 . Krachtens Volmachtwet I werd de noodtoestand uitgeroepen in België en stond de
Kamer van Volksvertegenwoordigers een deel van haar bevoegdheden af aan het
minderheidscabinet Wilmès I.
2.1.7.8. Krachtens de Volmachtwet II ofwel “ Wet die machtiging verleent aan de Koning om
maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 “
werd aan de Koning de bevoegdheid verleend om, onder meer, bij wege van Besluiten, de
geldende wettelijke bepalingen op te heffen, aanvullen, wijzigen of vervangen, zelfs inzake
aangelegenheden die de Grondwet uitdrukkelijk aan de wet voorbehoudt ( eigen
onderlijning).
2.1.7.9. De Volmachtwet II van 27 maart 2020 (B.S. 30 maart 2020 ) luidt als volgt :
Art. 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 74 van de Grondwet.
Art. 2. Teneinde het België mogelijk te maken te reageren op de coronavirus COVID-19
epidemie of pandemie en de gevolgen ervan op te vangen, kan de Koning, bij een besluit
vastgesteld na overleg in de Ministerraad, de in artikel 5, § 1, 1° tot 8°, bedoelde
maatregelen nemen. Zo nodig kunnen deze maatregelen een terugwerkende kracht hebben,
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die echter niet verder kan teruggaan dan 1 maart 2020.
Art. 3. De koninklijke besluiten genomen krachtens deze wet mogen geen afbreuk doen aan
de koopkracht van de gezinnen en aan de bestaande sociale bescherming.
Art. 4. De koninklijke besluiten genomen krachtens deze wet mogen de bijdragen aan de
sociale zekerheid, de belastingen, de taksen en rechten, niet aanpassen, opheffen, wijzigen
of vervangen, inzonderheid de grondslag, het tarief en de belastbare verrichtingen.
Art. 5. § 1. Met het oog op de in artikel 2, eerste lid, bedoelde doelstellingen, kan de Koning
maatregelen nemen om:
1° de verdere verspreiding van het coronavirus COVID-19 onder de bevolking tegen te
gaan, met inbegrip van de handhaving van de volksgezondheid en de openbare orde;
2° de noodzakelijke logistieke en opvangcapaciteit, met inbegrip van de
bevoorradingszekerheid, te vrijwaren of erin bijkomend te voorzien;
3° directe of indirecte steun te bieden aan of beschermende maatregelen te nemen voor de
getroffen financiële sectoren, de economische sectoren, de profit- en non-profitsector, de
bedrijven en de huishoudens om de gevolgen van de pandemie te beperken;
4° de continuïteit van de economie, de financiële stabiliteit van het land en de marktwerking
te garanderen alsook de consument te beschermen;
5° aanpassingen door te voeren in het arbeidsrecht en het socialezekerheidsrecht, met het
oog op de bescherming van de werknemers en van de bevolking, de goede organisatie van
de ondernemingen en de overheid, met vrijwaring van de economische belangen van het
land en de continuïteit van de kritieke sectoren;
6° de bij of krachtens de wet bepaalde termijnen te schorsen of te verlengen volgens de
door Hem bepaalde termijnen;
7° met naleving van de fundamentele beginselen van onafhankelijkheid en onpartijdigheid
van de rechterlijke macht en met inachtneming van de rechten van verdediging van de
rechtszoekenden, de goede werking van de rechterlijke instanties en in het bijzonder de
continuïteit van de rechtsbedeling te verzekeren door voor zowel burgerlijke als strafzaken:
- de organisatie aan te passen van de hoven en rechtbanken en andere rechterlijke
instanties, met inbegrip van het openbaar ministerie, de andere organen van de rechterlijke
macht, de gerechtsdeurwaarders, de gerechtsdeskundigen, de vertalers, tolken, vertalerstolken, de notarissen en gerechtsmandatarissen;
- de organisatie van de bevoegdheid en de rechtspleging aan te passen, met inbegrip van
de bij de wet bepaalde termijnen;
- de regels aan te passen inzake de procedure en de nadere regels voor de voorlopige
hechtenis en voor de uitvoering van straffen en maatregelen;
8° zich te schikken naar de beslissingen genomen door de overheden van de Europese
Unie in het kader van het gezamenlijk beheer van de crisis.
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§ 2. De besluiten bedoeld in de eerste paragraaf mogen de geldende wettelijke bepalingen
opheffen, aanvullen, wijzigen of vervangen, zelfs inzake aangelegenheden die de Grondwet
uitdrukkelijk aan de wet voorbehoudt.
De besluiten bedoeld in de eerste paragraaf kunnen de administratieve, burgerrechtelijke
en strafrechtelijke sancties bepalen voor bepaalde overtredingen van die besluiten.
De strafrechtelijke sancties kunnen geen hogere strafmaat inhouden dan de strafmaat die
voor de betrokken misdrijven is bepaald in de wetgeving die wordt gewijzigd of vervangen.
De bepalingen van boek I van het Strafwetboek, met inbegrip van hoofdstuk VII en artikel
85, zijn van toepassing op de door deze besluiten ingevoerde strafrechtelijke sancties.
Art. 6. De besluiten bedoeld in artikel 5, § 1, 1°, kunnen worden uitgevaardigd zonder dat
de wettelijk of reglementair voorgeschreven adviezen voorafgaandelijk worden ingewonnen.
Met uitzondering van het advies van de Raad van State, kunnen de besluiten bedoeld in
artikel 5, § 1, 2° tot 8°, worden uitgevaardigd zonder dat de wettelijk of reglementair
voorgeschreven adviezen, voorafgaandelijk worden ingewonnen. Zo nodig kunnen die
adviezen worden ingewonnen binnen een kortere termijn dan de wettelijk of reglementair
voorgeschreven termijn.
Art. 7. De machtiging aan de Koning verleend door deze wet, vervalt drie maanden na de
inwerkingtreding van deze wet.
De in artikel 5, § 1, 1° tot 8°, bedoelde besluiten worden bij wet bekrachtigd binnen een
termijn van een jaar vanaf hun inwerkingtreding.
De in artikel 5, § 1, 1° tot 8°, bedoelde koninklijke besluiten worden geacht nooit uitwerking
te hebben gehad indien ze niet worden bekrachtigd binnen de termijn bedoeld in het tweede
lid.
Art. 8. Deze wet treedt in werking de dag waarop ze in het Belgisch Staatsblad wordt
bekendgemaakt.
2.1.7.10 De Ministeriële Besluiten van 23 maart 2020 respectievelijk 24 maart 2020 werden
na de totstandkoming van de Volmachtwetten van 27 maart 2020 niet bekrachtigd door de
Koning.
2.1.7.11. Bij Ministerieel Besluit van 03 april 2020 werden de maatregelen zoals voorzien in
het Ministerieel Besluit van 23 maart 2020 verlengd tot en met 19 april 2020.
2.1.7.12. Bij Ministerieel besluit van 17 april 2020 werden de maatregelen zoals voorzien in
het Ministerieel Besluit van 23 maart 2020 verlengd tot en met 03 mei 2020
2.1.7.13 . Bij Ministerieel van 30 april 2020 werden de maatregelen verlengd tot en met 10
mei 2020.
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2.1.7.14. Bij Ministerieel Besluit van 8 mei 2020 werden de maatregelen zoals voorzien bij
Ministerieel Besluit van 23 maart 2020 verlengd tot en met 17 mei 2020 ( zij het met enige
versoepeling – heropening van tuincentra en DIY mits naleving van de nodige
veiligheidsmaatregelen )
2.1.7.15. Bij Ministerieel besluit van 15 mei 2020 werden de maatregelen zoals voorzien bij
Ministerieel Besluit van 23 maart 2020 verlengd tot en met 07 juni 2020 evenwel met een
aantal versoepelingen: niet essentiële winkels, contactberoepen, culturele centra, natuur
parken, sauna’s, welness en casino’s mochten onder strikte voorwaarden terug hun deuren
openen. Vanaf 18 mei 2020 mochten eveneens de lessen en activiteiten hervat worden in
het kleuter-, lager en het secundair onderwijs, voor de groepen bepaald door de
Gemeenschappen op basis van de aanbevelingen van de experten en de bevoegde
overheden. Formeel betekende dit Ministerieel het einde van de eerste lock-down.
2.1.7.16. Alle Ministeriële Besluiten die tot stand gekomen zijn na 27 maart 2020 en voorzien
in verlenging van de duurtijd van de maatregelen zijn onregelmatig nu zij allen hun
oorsprong vinden in een Ministerieel Besluit van 23 maart 2020 dat door de Koning niet werd
bekrachtigd zoals voorgeschreven door art.8 en art.9 van de wet op de civiele veiligheid.
2.1.7.17. Meerdien zijn deze Ministeriële Besluiten nooit bekrachtigd bij wet zoals bepaald in
art.7 van de Volmachtwet II van 27 maart 2020
2.1.8. Art.128 § 1 Grondwet - de Bijzondere Wet tot Hervorming der Instellingen – Het
Decreet van 2003 betreffende het preventief gezondheidsbeleid
2.1.8.1. Artikel 128 § 1 van de Grondwet bepaalt dat de Parlementen van de Vlaamse en
Franse Gemeenschappen elk voor zich, bij Decreet, de persoonsgebonden
aangelegenheden regelen, alsook voor deze aangelegenheden de samenwerking tussen de
gemeenschappen en de internationale samenwerking bij Internationale Verdragen.
2.1.8.2. Het begrip “ persoonsgebonden aangelegenheden “ is niet gedefinieerd in de
Grondwet. Dit begrip werd nader gepreciseerd in de Bijzondere Wet tot Hervorming der
Instellingen van 8 augustus 1980 ( B.S. 15.08.2020 ) en behelst krachtens art. 5 § 1 van
deze Wet onder meer het preventief gezondheidsbeleind en de bijstand aan personen.
2.1.8.3. Artikel 5 § 1 van de BWHI van 18 augustus 1980 beschrijft ook de te volgen
procedure bij de totstandkoming van een Decreet. Dit artikel is gesteld als volgt :
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Art. 5 § 1. De persoonsgebonden aangelegenheden bedoeld in artikel 128, § 1 van de
Grondwet, zijn :
I. Wat het gezondheidsbeleid betreft :
1° onverminderd datgene wat bepaald is in het eerste lid, 2°, 3°, 4°, 5° en 6°, het beleid
betreffende de zorgverstrekkingen in en buiten de verplegingsinrichtingen met uitzondering
van :
a) de organieke wetgeving, met uitzondering van de investeringskost van de infrastructuur
en de medisch-technische diensten;
b) de financiering van de exploitatie, wanneer deze geregeld is door de organieke
wetgeving en dit onverminderd de bevoegdheden van de gemeenschappen bedoeld onder
a);
c) de basisregelen betreffende de programmatie;
d) de bepaling van de voorwaarden en de aanwijzing tot universitair ziekenhuis
overeenkomstig de wetgeving op de ziekenhuizen;
2° het beleid betreffende de verstrekkingen van geestelijke gezondheidszorg in de
verplegingsinrichtingen buiten de ziekenhuizen;
3° het beleid betreffende de zorgverstrekkingen in oudereninstellingen, met inbegrip van de
geïsoleerde geriatriediensten;
4° het beleid betreffende de zorgverstrekkingen in geïsoleerde diensten voor behandeling
en revalidatie;
5° het beleid inzake long term care revalidatie;
6° de organisatie van de eerstelijnsgezondheidszorg en de ondersteuning van de
gezondheidszorgberoepen van de eerste lijn;
7° wat betreft de gezondheidszorgberoepen :
a) hun erkenning met naleving van de door de federale overheid bepaalde
erkenningsvoorwaarden;
b) hun contingentering, rekening houdende, in voorkomend geval, met het globale aantal
dat de federale overheid per gemeenschap jaarlijks kan vastleggen voor de toegang van elk
van de gezondheidszorgberoepen;
8° de gezondheidsopvoeding alsook de activiteiten en diensten op het vlak van de
preventieve gezondheidszorg, evenals alle initiatieven inzake de preventieve
gezondheidszorg.
De federale overheid blijft evenwel bevoegd voor :
1° de ziekte- en invaliditeitsverzekering;
2° de nationale maatregelen inzake profylaxis.
Elk voorontwerp of voorstel van decreet, elk amendement op een ontwerp of voorstel van
decreet, evenals ieder ontwerp van besluit van een gemeenschap met als doel om de
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erkenningsnormen van ziekenhuizen, ziekenhuisdiensten, zorgprogramma's en
ziekenhuisfuncties vast te leggen, wordt voor verslag voorgelegd aan de algemene
vergadering van het Rekenhof zodat zij de gevolgen op korte en lange termijn op de
begroting van de federale overheid en van de sociale zekerheid evalueert.
Dit verslag wordt ook overgemaakt aan de federale regering evenals aan alle
gemeenschapsregeringen.
Na verplicht advies te hebben ingewonnen van het Rijksinstituut voor ziekte en
invaliditeitsverzekering en de bevoegde administratie van de betrokken gemeenschap en na,
in voorkomend geval, het facultatief advies te hebben ingewonnen van het Federaal
Kenniscentrum voor de gezondheidszorg, brengt de algemene vergadering van het
Rekenhof binnen de twee maanden na de ontvangst van het voorontwerp, het voorstel, het
amendement of het ontwerp een omstandig verslag uit met betrekking tot de gevolgen van
deze normen, op korte en lange termijn, op de begroting van de federale overheid en van de
sociale zekerheid. Deze termijn kan met één maand worden verlengd.
Dit verslag wordt meegedeeld door het Rekenhof aan de aanvrager van het verslag, aan
de federale regering en aan alle gemeenschapsregeringen.
Indien het verslag stelt dat het aannemen van deze normen, op korte of lange termijn, een
negatieve impact heeft voor de begroting van de federale overheid en van de sociale
zekerheid, zal een overleg plaatsvinden tussen de federale regering en de
gemeenschapsregeringen op vraag van de federale regering of de betrokken
gemeenschapsregering. Indien dit overleg niet tot een akkoord leidt, zullen de normen
onderworpen worden aan het akkoord van de federaal bevoegde ministers of aan het
akkoord van de Ministerraad indien één van zijn leden de evocatie van het dossier vraagt.
Indien het verslag niet wordt gegeven binnen de termijn van twee maanden, verlengd met
één maand, kan het overleg zoals bepaald in het zevende lid plaatsvinden op initiatief van de
betrokken gemeenschapsregering of de federale regering.
Het Rekenhof stelt elk jaar een omstandig verslag op dat betrekking heeft op de weerslag,
tijdens het vorige begrotingsjaar, van de van kracht zijnde erkenningsnormen van de
gemeenschappen op de begroting van de federale overheid en van de sociale zekerheid. Dit
verslag wordt meegedeeld aan de federale regering en aan de gemeenschapsregeringen.
2.1.8.4. Op 21 november 2003 heeft de Vlaamse regering bij Decreet een wettelijk kader
bepaald voor het preventief gezondheidsbeleid met omschrijving van haar bevoegdheden en
de te volgen procedures.
2.1.8.5. Ministers zijn verondersteld te weten dat persoonsgebonden aangelegenheden tot
de bevoegdheid van de Gemeenschappen behoren, doch dit is in het kader van het corona
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gebeuren volledig over het hoofd gezien. Er is veel tijd verloren met touwtrekken over de
bevoegdheden. Verschillende federale instanties waaronder Sciensano probeerden het
laken naar zich toe te trekken. ( Bron: Pano reportage 10 februari 2020 ).
2.1.9. Het informatica systeem voor contact tracing – de stuurgroep contact onderzoek
2.1.9.1. In april 2020 ontving de heer Frank Robben, gedelegeerd bestuurder van vzw
SMALS ( BE 0406.798.006 ) van de federale overheid de opdracht om een informatica
systeem te bouwen voor contact opsporingsonderzoek. Frank Robben is sedert jaar en dag
de vaste leverancier van de overheid en heeft in het verleden de kruispuntbank in sociale
zaken ontwikkeld. Hij had echter geen enkele kennis en ervaring in pandemieën. Hij wist dus
niet welke tools geschikt zijn en welke niet.
2.1.9.2. Voor deze opdracht is voorafgaandelijk geen openbare aanbesteding uitgeschreven.
2.1.9.3. Simultaan werd een Stuurgroep Contactonderzoek opgericht, samen gesteld uit
federale, Vlaamse en Waalse vertegenwoordigers, diverse experten ( waaronder de heer
Emmanuel André, microbioloog in dienst van Sciensano, de heer Wouter Arrazola Onate,
epidemioloog, voorzitter van de vereniging VRGT en ervaren expert in contact onderzoek,
Professor Jan de Maeseneer, internationaal erkend expert Niel Hens ), Frank Robben
voornoemd en Luc Van Gorp, voorzitter van de Christelijke Mutualtiteit.
2.1.9.4. Vzw SMALS heeft op zeer korte termijn een informatica systeem ontwikkeld dat niet
dienstig was voor het doel waarvoor het bestemd was. Er werden via dit systeem veel te
weinig gegevens verzameld, de informatie werd versnipperd waardoor het inzicht in de keten
verloren ging, besmette personen konden niet zelf terug bellen indien zij bij een eerste
contact name niet bereikt waren of nadien nog vragen hadden en zij konden maar maximaal
10 personen opgeven met wie zij in contact waren geweest. Bovendien voorzag het systeem
niet in bron onderzoek.
2.1.9.5 Over dit ICT systeem werd door diverse leden van de Stuurgroep veel kritiek geuit.
Dit gaf aanleiding tot veel spanningen. De data beheerders van het federale instelling
Sciensano namen steeds meer de macht. Personen die een andere mening hadden werden
niet meer uitgenodigd op vergaderingen door Sciensano. De experten hadden niets meer te
zeggen. ( Bron : Pano reportage 10 februari 2020 )
2.1.9.6 Door de aanhoudende spanningen hebben verschillende experten de stuurgroep
verlaten. Professor Jan de Maeseneer werd er zelfs uit gezet. Het informatica systeem
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inzake de contact tracing bleek al gauw een wankel instrument zijn dat om de haverklap
crashte en niet efficiënt was. ( cf infra ).
2.1.10. Het Koninklijk Besluit nr.18 van 04 mei 2020 - het Koninklijk Besluit nr. 25 van
28 mei 2020 en het Koninklijk Besluit nr.44 van 26 juni 2020
2.1.10.1. Dat ook mevrouw Maggie De Block, Minister van Sociale Zaken en
volksgezondheid binnen de volmacht regering Wilmès I, van de kwestie een federale
aangelegenheid wenste te maken, blijkt uit het ontwerp van K.B. nr.18 dat zij op 04 mei 2020
ter goedkeuring heeft voorgelegd aan de Koning tot oprichting van een databank bij
Sciensano in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19.
2.1.10.2. Uit hoofde van de aan de Koning bij Volmachtwet II van 27 maart 2020 toegekende
bijzondere bevoegdheden werd het Koninklijk Besluit nr.18 op datum afgekondigd met een
geldingsduur tot 15 oktober 2020 ( en dienvolgens door de Koning toelating verleend voor
de oprichting van de bedoelde databank voor contact onderzoek in de federale instelling
Sciensano )
2.1.10.3. Het K.B. nr.18 van 04 mei 2020 werd verder aangevuld bij K.B. nr. 25 van 28 mei
2020 dat evenzo voorzag in de oprichting van een databank bij de federale instelling
Sciensano.
2.1.10.4. Het K.B. nr.25 van 28 mei 2020 is in werking getreden op 05 juni 2020 maar niet
veel later vervangen door het K.B. nr.44 van 26 juni 2020
2.1.10.5. Het zeer uitvoerig K.B. nr. 44 luidt als volgt :
FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN
EN LEEFMILIEU

26 JUNI 2020. - Koninklijk besluit nr. 44 betreffende de gezamenlijke gegevensverwerking door
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

VERSLAG AAN DE KONING Sire, In het kader van de COVID-19 gezondheidscrisis in België werd bij
het koninklijk besluit nr. 18 van 4 mei 2020 bij Sciensano, het Belgisch Instituut voor
Volksgezondheid, een databank opgericht. Die bevat specifieke gegevens, nodig voor het opsporen en
contacteren van de betrokken personen, voor de verwezenlijking van wetenschappelijke, statistische
en/of beleidsondersteunende onderzoeken en voor het vervullen van de opdrachten van de
gezondheidsinspectiediensten van de gemeenschappen en gewesten in het kader van initiatieven om
uitbreiding van schadelijke effecten, die veroorzaakt zijn door infectieziekten, tegen te gaan.
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Het koninklijk besluit nr. 18 van 4 mei 2020 hield evenwel op uitwerking te hebben op 4 juni 2020.
Vermits het voor het bereiken van de voormelde doeleinden van groot belang was dat de databank ook
na die datum nog (tijdelijk) als dusdanig kon blijven bestaan, werd het koninklijk besluit nr. 25
goedgekeurd om deze te handhaven tot 30 juni 2020.
In haar advies nr. 67.425/3 van 26 mei 2020 over een wetsvoorstel `tot oprichting van een databank
bij Sciensano in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19', waarvan
de inhoud bijna identiek is aan de inhoud van het koninklijk besluit nr. 18, formuleert de afdeling
wetgeving van de Raad van State, onder meer, volgende overwegingen en conclusies: "Het opsporen
van COVID-19-besmettingen behoort [...] tot de bevoegdheid van de gemeenschappen. Die
bevoegdheid omvat ook het vaststellen van een regeling voor de bescherming van natuurlijke personen
bij de verwerking van persoonsgegevens die naar aanleiding van die opsporing worden verzameld. In
zoverre het voor advies voorgelegde wetsvoorstel in regels voorziet met betrekking tot de verwerking
van die persoonsgegevens, wordt dan ook de gemeenschapsbevoegdheid inzake preventieve
gezondheidszorg betreden.
Daar komt nog bij dat in artikel 3, § 2, van het wetsvoorstel in regels wordt voorzien met betrekking tot
de opdrachten en de werkwijze van het contactcentrum dat met het opsporen van COVID-19besmettingen wordt belast. Ook die regels behoren tot de gemeenschapsbevoegdheid inzake
preventieve gezondheidszorg.
Het verwerken van de persoonsgegevens in de databank gebeurt ook in het kader van de federale
bevoegdheden inzake wetenschappelijk onderzoek [...]. In dat opzicht wordt aangesloten bij de
surveillance-activiteiten waarmee Sciensano is belast bij artikel 4 van de wet van 25 februari
2018 `tot oprichting van Sciensano'.
De conclusie is derhalve dat het wetsvoorstel betrekking heeft zowel op federale als op
gemeenschapsbevoegdheden. Bovendien blijken de twee aspecten in de voorgestelde regeling nauw
met elkaar verbonden te zijn.
Het voor advies voorgelegde wetsvoorstel kan in zijn huidige vorm enkel doorgang vinden indien het
zou worden omgevormd tot een samenwerkingsakkoord waarvoor parlementaire instemming is
vereist." Het Overlegcomité van 30 mei 2020 nam daarop volgende beslissing : "In het licht van het
advies van de Raad van State betreffende het wetsvoorstel inzake tracing en de databank is beslist om
een samenwerkingsakkoord te sluiten." De Interministeriële Conferentie Volksgezondheid werkte een
ontwerp van Samenwerkingsakkoord 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 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 uit.
Dit ontwerp werd goedgekeurd door het Overlegcomité op 25 juni 2020 waarna de procedure voor de
goedkeuring door de verschillende regeringen en parlementen van de deelstaten werd aangevat.
Het koninklijk besluit nr. 18 zoals gewijzigd door het koninklijk besluit nr. 25 van 28 mei 2020 houdt
evenwel op uitwerking te hebben op 30 juni 2020. Vermits het voor het bereiken van de voormelde
doeleinden van groot belang is dat de databank ook na die datum nog (tijdelijk) als dusdanig kan
blijven bestaan, wordt voorgesteld om deze te handhaven tot 15 oktober 2020. De termijn voor het
wissen van de persoonsgegevens wordt dienovereenkomstig aangepast (20 oktober 2020 in plaats van
5 juli 2020).
Omwille van de continuïteit van de contactopsporing en in functie van het vermijden van een juridisch
vacuüm beoogt dit koninklijk besluit een tijdelijke regelgeving te voorzien die in de mate van het
mogelijke rekening houdt met de adviezen 67.425/3 t.e.m. 67.427/3 en 67.424/3 van de Raad van
State en nr. 42/2020 en 49/2020 van de Gegegevensbeschermingsautoriteit.
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De inhoud van voorliggend besluit is quasi identiek aan de inhoud van het bovenvermelde
goedgekeurde ontwerp van samenwerkingsakkoord, dat voor advies aan de Raad van State en aan de
Gegevensbeschermingsautoriteit zal worden voorgelegd.
ALGEMENE TOELICHTING Op 11 maart 2020 heeft de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) de
uitbraak van het SARS-CoV-2-virus, dat de ziekte COVID-19 veroorzaakt, uitgeroepen tot een
pandemie.
Ook België blijft niet gespaard van deze pandemie. In het kader van de COVID-19-gezondheidscrisis en
om een verdere verspreiding van de ziekte tegen te gaan, werd de Nationale Veiligheidsraad, waarin
naast de vertegenwoordigers van de federale overheid, vertegenwoordigers van de deelstaten zetelen,
belast om op elkaar afgestemde maatregelen te nemen teneinde de verdere verspreiding van COVID-19
te beperken.1. Algemene doelstellingen Het opsporen van de contacten van besmette personen en het
aansporen van deze contacten om de nodige maatregelen te nemen, is cruciaal om nieuwe
besmettingshaarden, die de volksgezondheid bedreigen, te voorkomen.Contactonderzoek en opsporing kan op verschillende manieren gebeuren. De meest voor de hand liggende methoden zijn
manuele en digitale contactopsporing.
Een van de noodzakelijke maatregelen bij het manueel contactonderzoek is het vroegtijdig opsporen
van personen die besmet zijn met COVID-19 of waarvan er een ernstig vermoeden bestaat dat zij
besmet zijn met COVID-19, zodat aan deze personen de nodige aanbevelingen gegeven kunnen worden
(thuisisolatie, telewerken enzovoort) om te vermijden dat zij andere personen zouden besmetten met
het SARS-CoV-2-virus.
Daar dit een taak van preventieve gezondheidszorg uitmaakt, komt de bevoegdheid ervan toe aan de
deelstaten.
Gezien de besmettelijkheid van het SARS-CoV-2-virus is het ook nodig om na te gaan met welke
personen de besmette of vermoedelijk besmette persoon in contact is geweest (contactopsporing),
zodat ook aan deze personen de nodige aanbevelingen kunnen worden gegeven (zich laten testen,
contacten beperken enzovoort) om een verdere verspreiding van COVID-19 te voorkomen. Ook deze
taken van contactopsporing vallen onder het luik manueel contactonderzoek. Ook hier maakt dit een
taak uit van preventieve gezondheidszorg die ressorteert onder de materiële bevoegdheid van de
deelstaten.
Het opsporen van COVID-19-besmettingen behoort dan ook tot de bevoegdheid van de
gemeenschappen. Die bevoegdheid omvat ook het vaststellen van een regeling voor de bescherming
van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens die naar aanleiding van die
opsporing worden verzameld.
Teneinde de gegevensverwerking van dit manuele contactonderzoek in heel België uniform te laten
verlopen, werd aan Sciensano, Belgisch Instituut voor Volksgezondheid, de opdracht gegeven om
gezondheids- en contactgegevens van patiënten in te zamelen bij artsen, laboratoria en ziekenhuizen
en te verwerken in één centrale gegevensbank.
Een centrale gegevensbank is noodzakelijk, gelet op de mobiliteit van de burgers doorheen de
verschillende deelstaten. Het aanhouden van verschillende gegevensbanken per deelstaat, zou aldus
inhouden dat gegevensbanken met elkaar dienen te interageren op het ogenblik dat dergelijke
verplaatsingen zich voordoen. Op praktisch gebied zou dit interageren voor een vertraagde werking
van de contact centra kunnen zorgen, daar moet worden gewacht op input uit de andere deelstaten.
Bovendien brengt het doorgeven van persoonsgegevens tussen verschillende gedecentraliseerde
databanken op regelmatige basis een veel groter risico op datalekken met zich mee. Omwille van deze
redenen werd het advies van de Gegevensbeschermingsautoriteit om decentrale gegevensbanken in te
richten, niet opgevolgd. Met het oog op een veiliger en efficiënter beleid, heeft dit besluit tot doel
allereerst de juridische basis te bieden voor deze centrale gegevensbank.
Deze gegevensbank bij Sciensano, die middels dit besluit wordt opgericht (hierna "Gegevensbank I"),
zal voorzien in de uitwisseling van gegevens met de gegevensbanken, die worden opgericht ter
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ondersteuning van de door de bevoegde regionale overheden of door de bevoegde agentschappen
aangeduide contactcentra. Deze laatste - eveneens centraal gehoste gegevensbanken (hierna
"Gegevensbanken III en IV") - worden middels dit besluit ook opgericht.
Teneinde de gezondheids-inspectiediensten en de mobiele teams toe te laten de aan hen
toevertrouwde taken (waaronder het identificeren en opsporen van uitbraken van COVID-19 en
clusters, het ter plekke maatregelen treffen voor het indijken van COVID-19 uitbraken en clusters)
naar behoren te kunnen uitoefenen, is het ook noodzakelijk dat er wordt voorzien in een uitwisseling
van de gegevens tussen de Gegevensbank I en de gezondheids-inspectiediensten, alsook met de
mobiele teams.
Voorts moeten de functies van de bestaande epidemiologische monitoring blijvend gegarandeerd
worden. Derhalve zal het van belang zijn om onderzoeksinstellingen, met inbegrip van Sciensano, in
staat te stellen wetenschappelijke of statistische studies uit te voeren in verband met de verspreiding
van het coronavirus COVID-19 en/of om het beleid in de strijd tegen het coronavirus te ondersteunen,
middels de uitwisseling van de gegevens tussen de Gegevensbank I en de reeds bestaande
gegevensbank bij Sciensano, die vandaag de dag al wordt aangewend voor wetenschappelijk onderzoek
(hierna "Gegevensbank II").
Dit maakt een taak uit die ressorteert onder de materiële bevoegdheid van de Staat inzake
wetenschappelijk onderzoek. Het verwerken van de persoonsgegevens in de Gegevensbank I gebeurt
ook in het kader van de federale bevoegdheden inzake wetenschappelijk onderzoek, zoals blijkt uit
artikel 1, § 2 van dit besluit. In dat opzicht wordt aangesloten bij de surveillance activiteiten waarmee
Sciensano is belast bij artikel 4 van de wet van 25 februari 2018 `tot oprichting van Sciensano'.
Om tegemoet te komen aan de beperkingen inzake de doeltreffendheid van het manueel
contactonderzoek, is het noodzakelijk om te voorzien in bijkomende manieren van contactopsporing.
Zo is het immers niet altijd mogelijk is om zich exact te herinneren met wie men allemaal contact heeft
gehad over een bepaalde tijdsperiode, laat staan dat men van al die personen de contactgegevens zou
hebben. Derhalve wordt naast het manuele contactonderzoek in dit besluit een kader voorzien om het
digitale contactonderzoek via een digitale contactopsporings-applicatie mogelijk te maken.2. Manueel
contactonderzoek Teneinde het manuele contactonderzoek zo efficiënt mogelijk te maken dient de
Gegevensbank I te fungeren als de centrale gegevensbank in de strijd tegen de verspreiding van
COVID-19.Sciensano, als verwerkingsverantwoordelijke, beheert de Gegevensbank I die
persoonsgegevens bevat die zorgverleners en zorgverstrekkende instellingen verstrekken. Echter voor
de doelstellingen uiteengezet in dit besluit zal het ook noodzakelijk zijn dat de medewerkers van de
contactcentra (met inbegrip de veldonderzoekers) en de mobiele teams de door hen verzamelde
gegevens met de Gegevensbank I delen. Dit met het oogmerk een zo efficiënt en volledig mogelijk
manueel contactonderzoek te organiseren.
Deze gegevensbank bestaat naast de in 2014 opgerichte Gegevensbank II bij Sciensano, dewelke in het
kader van de strijd tegen COVID-19 zal fungeren als ontvanger van de verzamelde gegevens uit
Gegevensbank I, weliswaar na pseudonimisering en enkel om deze gegevens aan te wenden voor
verder wetenschappelijk en epidemiologisch onderzoek.
Met het oog op het uitwisselen van gegevens met de regionale gezondheidsinspectiediensten, mobiele
teams en/of de door de bevoegde agentschappen aangeduide contactcentra vanuit de Gegevensbank I
worden - zoals hierboven reeds aangegeven - twee bijkomende centraal beheerde gegevensbanken
opgericht, met name Gegevensbanken III en IV, waarvoor(i) het Vlaams Agentschap Zorg en
Gezondheid, (ii) het Agence Wallonne pour une Vie de Qualité, (iii) het ministerie van de Duitstalige
Gemeenschap en (iv) de Gemeenschappelijke Gemeenschaps-commissie elk voor hun respectievelijke
gezondheidsgebied verwerkings-verantwoordelijke zijn.Het betreft hier de volgende twee
gegevensbanken:1. de gegevensbank met belorders en orders voor de medewerkers van het
contactcentrum (Gegevensbank III) ;2. de gegevensbank met contactgegevens van collectiviteiten
(Gegevensbank IV).Een (vermoedelijk) besmet persoon die gecontacteerd wordt door het
contactcentrum om informatie te verstrekken over de personen met wie hij in contact is geweest, dient
de omstandigheden waarin dat contact heeft plaatsgevonden niet te preciseren.
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Een afwijking van het beroepsgeheim wordt voorzien voor de volgende personen: gezondheidszorgverleners; - personen die het beroepsgeheim moeten bewaren.
In het geval van gezondheidszorgverleners, deze zijn van hun geheimhoudingsplicht ontheven
wanneer zij enerzijds de Gegevensbank I moeten voeden voor de doeleinden die in dit besluit zijn
voorzien, maar anderzijds ook wanneer het contactcentrum contact met hen opneemt als
(vermoedelijk) besmette persoon, om informatie te verstrekken over de personen met wie zij in contact
zijn geweest.
Wat betreft de andere personen die, uit hoofde van hun staat of beroep, houder zijn van geheimen die
hen zijn toevertrouwd, deze zijn ook van hun geheimhoudingsplicht ontheven wanneer het
contactcentrum contact met hen opneemt als (vermoedelijk) besmette persoon, om informatie te
verstrekken over de personen met wie zij in contact zijn geweest.
Deze Gegevensbanken III en IV wisselen gegevens uit in het in het kader van het contactonderzoek, dit
met elkaar en met de Gegevensbank I. Met collectiviteiten worden gemeenschappen van personen
bedoeld met betrekking tot dewelke de bevoegde gezondheidsinspecties oordelen dat er een verhoogd
risico op verspreiding van het coronavirus COVID-19 bestaat, op basis van de meest recente
wetenschappelijke inzichten.
Het kan bijvoorbeeld gaan om een ziekenhuis, school, asielcentrum, gevangenis, woonzorgcentrum,
werkplaats, instelling voor personen met een beperking, kinderopvang, revalidatiecentrum of een
kazerne. De instellingen die onder de term collectiviteiten kunnen vallen kunnen, indien nodig,
verduidelijkt worden middels een besluit bedoeld zoals in artikel 1 § 4.
Verwerkingsdoeleinden met betrekking tot de opslag en uitwisseling van persoonsgegevens in de
hiertoe opgerichte gegevensbank (I) bij Sciensano De verwerkingsdoeleinden van deze
gegevensinzameling in de Gegevensbank I en de daaropvolgende gegevensuitwisseling naar de
Gegevensbanken II, III en IV zijn vierledig.1. De gegevensinzameling en -uitwisseling dienen om de
bevestigde besmette personen en de personen bij wie een arts een ernstig vermoeden heeft dat ze
besmet zijn, te kunnen opsporen en contacteren - via elke mogelijke manier van communicatie - om
hen de nodige aanbevelingen te kunnen geven en om deze personen verder te kunnen opvolgen, alsook
om info te verstrekken over de personen met wie zij contact hebben gehad.Om dit
verwerkingsdoeleinde te verwezenlijken wordt er een uitwisseling van gegevens tussen Gegevensbank I
en Gegevensbank III voorzien, waar nodig ook met de Gegevensbank IV.2. De gegevensinzameling en uitwisseling zijn noodzakelijk met het oog op het contacteren van de personen met wie de besmette of
vermoedelijke besmette personen (hierna "indexpersonen") in aanraking zijn gekomen, via elke
mogelijke manier van communicatie, om hygiëne- en preventierichtlijnen te verstrekken, quarantaine
voor te stellen en/of om hen uit te nodigen om getest te worden op het coronavirus COVID-19 alsmede
de verdere opvolging hiervan.Het contactcentrum zal eveneens de referentiearts, of bij gebrek aan een
referentiearts, de administratief verantwoordelijke van de collectiviteit waar de (vermoedelijk)
besmette patiënt deel van uitmaakt contacteren, met het oog op informeren omtrent de
(vermoedelijke) besmetting van de persoon die deel uitmaakt van de collectiviteit.
Om dit verwerkingsdoeleinde te verwezenlijken wordt er een uitwisseling van gegevens tussen
Gegevensbank I en Gegevensbank III voorzien, waar nodig ook met de Gegevensbank IV. De
Gegevensbank I dient vervolgens te worden gevoed met de gegevens van de personen waarmee de
indexpersonen mee in contact zijn gekomen, die door het desbetreffende contactcentra werden
verzameld.3. De gegevensinzameling en -uitwisseling zijn noodzakelijk zowel voor de bevoegde
gezondheidsinspectiediensten van de deelstaten in het kader van hun reglementaire opdrachten,
alsook voor de taken die de mobiele teams van de gezondheidsinspectie-diensten toebedeeld zullen
krijgen.De gezondheidsinspectiediensten zijn deze bedoeld in respectievelijk het decreet van 21
november 20031 betreffende het preventieve gezondheidsbeleid (voor Vlaanderen), het decreet
van 2 mei 20190 tot wijziging van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid wat betreft
de preventie en de bevordering van de gezondheid (voor Wallonië), de ordonnantie van 19 juli 2007
betreffende het preventieve gezondheidsbeleid en het besluit van 23 april 2009 van het Verenigd
College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende de profylaxe tegen
overdraagbare ziekten (voor Brussel) en het decreet van het Parlement van de Duitstalige
Gemeenschap van 1 juni 2004 betreffende de gezondheidspromotie en inzake medische preventie en
zijn uitvoeringsbesluiten.
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Hieronder valt eveneens het opsporen en onderzoeken van clusters, waarbij mobiele teams worden
ingezet om deze clusters in collectiviteiten en leef-gemeenschappen op te sporen en daarbij door de
respectievelijke deelstaat bepaalde maatregelen te nemen.
Om dit verwerkingsdoeleinde te verwezenlijken wordt er een uitwisseling van gegevens tussen
Gegevensbank I voorzien met de gezondheidsinspectiediensten alsook met de door hen aangeduide
mobiele teams, ieder binnen hun bevoegdheidssfeer.4. De gegevensinzameling en -uitwisseling dienen
tenslotte om na pseudonimisering van de gegevens, deze ter beschikking te stellen aan de
Gegevensbank II met het oog wetenschappelijk, statistisch en/of beleidsondersteunend onderzoek
door onderzoeksinstellingen, met inbegrip van Sciensano, in het kader van de strijd tegen het
coronavirus COVID-19 en beleid daaromtrent.Om dit verwerkingsdoeleinde te verwezenlijken wordt er
een uitwisseling van gepseudonimiseerde gegevens tussen Gegevensbank I en Gegevensbank II
voorzien.
Categorieën van persoonsgegevens die verzameld worden in het kader van huidig besluit De
categorieën van persoonsgegevens die verzameld worden zijn identificatie- en contactgegevens,
testgegevens, voorschriften, resultaten van CT-scans en vermoedelijke diagnoses van personen
enerzijds en gegevens van de besmette personen of de personen van wie een ernstig vermoeden bestaat
dat deze persoon besmet zijn alsook gehospitaliseerde patiënten met een bevestigde diagnose van het
coronavirus bij de ziekenhuizen anderzijds. Een heel aantal van deze gegevens wordt ingezameld door
laboratoria, triageposten, ziekenhuizen en artsen, CRA's (coördinerend en raadgevend artsen) in de
collectiviteiten (bijvoorbeeld woonzorgcentra, asielcentra en gevangenissen). De vermoedelijke
diagnose bij gebrek aan test doelt enkel op de vermoedelijke besmetting met het coronavirus COVID19.
Deze vermoedelijke diagnose kan enkel werden gesteld door de arts die op basis van een medisch
onderzoek de vermoedelijke besmetting met het coronavirus COVID-19 vaststelt.
Voor wat betreft de testen, zijn niet enkel de testresultaten van belang, maar ook zal het type van
voorgeschreven en/of uitgevoerde test, alsook de datum van de test noodzakelijk zijn. Enerzijds om te
bepalen of een patiënt al dan niet besmet is, en anderzijds om onderzoekers toe te laten om verder
kwaliteits- en statistisch onderzoek te voeren inzake het testen op COVID-19. Ook uit resultaten van
CT-scans kan een besmetting met COVID-19 worden afgeleid. Het verzamelen van deze gegevens laat
toe om meer duidelijkheid te verkrijgen omtrent het algemeen ziekteverloop van COVID-19 bij een
besmette patiënt.
Met het oog op de eenduidige identificatie van de betrokken personen (zijnde gehospitaliseerde
patiënten, besmette personen of personen van wie een ernstig vermoeden bestaat dat zij besmet zijn)
en het onderling linken van de verzamelde gegevens, is het absoluut noodzakelijk om ook het
identificatienummer van de sociale zekerheid van de betrokken personen wiens gegevens in de
Gegevensbank I worden verwerkt op te slaan en te voorzien in een algemene toegang tot het
Rijksregister. Tevens ontlast dit de artsen, ziekenhuizen en laboratoria die de informatie ter
beschikking stellen (d.i. de informanten), aangezien zij enkel de gegevens dienen aan te leveren die
niet kunnen worden teruggevonden in het Rijksregister. Gelet op het feit dat het hele
gezondheidszorgsysteem in België gebaseerd is op het gebruik van het rijksregisternummer om een
patiënt daadwerkelijk te kunnen identificeren, is ook dit nummer van noodzakelijk belang om te
verwerken binnen het manuele contactonderzoek, met het oog op het juist identificeren van de
indexpersoon alsook van de personen met wie de indexpersoon in contact is geweest.
Uitsluitend voor zover dat strikt noodzakelijk is voor het realiseren van de verwerkingsdoeleinden die
in dit besluit worden vastgelegd, zullen de ingezamelde persoonsgegevens ook gekoppeld worden aan
persoonsgegevens uit andere gegevensbanken, zoals de Kruispuntbankregisters, waaruit de correcte
identificatiegegevens kunnen worden gehaald, de gegevensbank Cobrha met accurate
identificatiegegevens van de betrokken artsen en zorginstellingen en de gegevensbank van de GMDhouders. Een koppeling met andere persoonsgegevens die niet nodig is in het kader van diezelfde
doeleinden, is dus niet toegestaan (de persoonsgegevens mogen bijvoorbeeld geenszins voor fiscale
doeleinden worden gekoppeld aan persoonsgegevens van de federale overheidsdienst Financiën of
voor fraudebestrijding worden gekoppeld aan persoonsgegevens uit andere authentieke bronnen).
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Het gebruik van deze authentieke bronnen is van fundamenteel belang om de administratieve last van
de informanten te minimaliseren, de kwaliteit van de gegevens te verhogen en de vlotte mededeling
van testresultaten aan de zorgverleners die een besmette patiënt behandelen, te kunnen verzekeren.
Ook het opnemen van het RIZIV-nummer van de behandelende arts in de Gegevensbank I is van
belang. Dit nummer wordt gebruikt om de arts die de test heeft voorgeschreven, of de arts die de
beslissing tot overruling heeft genomen te kunnen identificeren en verifiëren. Dit geldt ook voor wat
betreft het RIZIV-nummer van het laboratorium of triagepost, die de test heeft afgenomen. Daarnaast
dienen deze gegevens voor statistische doeleinden, alsmede kwaliteitsverbetering van de uitgevoerde
testen in overeenstemming met artikel 5, (1), b, van de Algemene Verordening Gegevensbescherming
zonder dat dit ooit tot enige strafrechtelijke aansprakelijkheid kan leiden voor de artsen of labo's. Om
dit mogelijk te maken moet ook het RIZIV-nummer van de arts of het laboratorium worden verwerkt
en opgeslagen.
Tevens worden persoonsgegevens opgeslagen van personen met wie de besmette persoon of de
persoon van wie een ernstig vermoeden bestaat dat deze persoon besmet is in contact is geweest. De
verzameling en verwerking van de persoonsgegevens van de personen met wie de besmette persoon of
van de personen van wie een ernstig vermoeden bestaat dat deze personen besmet zijn, in contact zijn
geweest, gebeurt op basis van de uitgewerkte scripts van het opsporingssysteem van het
contactcentrum. Ook nadat de personen met wie de besmette persoon of de persoon van wie een
ernstig vermoeden bestaat dat deze persoon besmet is in contact is geweest reeds zijn gecontacteerd
door de contactcentra, worden de gegevens van deze personen bewaard met het oog op de verdere
opvolging van deze personen.
Met het oog op epidemiologisch onderzoek, is het eveneens vereist om over informatie te beschikken
omtrent de personen die getest zijn met een negatief resultaat en de personen die besmet waren maar
dit niet langer zijn. Het eerste laat toe nuttige conclusies te trekken omtrent de verhouding negatieve
testresultaten versus positieve testresultaten, het tweede geeft de mogelijkheid om ook conclusies te
trekken omtrent immuniteit onder de bevolking.
De door de mobiele teams verzamelde gegevens kunnen tevens worden doorgegeven aan Sciensano om
te worden opgeslagen in de Gegevensbank I voor de verdere verwerking en mededeling ervan zij het
enkel voor de binnen dit besluit bepaalde verwerkingsdoeleinden.
In dit besluit worden enkel de categorieën van de verzamelde persoonsgegevens opgelijst, doch reeds
met een niet-limitatieve opsomming van de persoonsgegevens die onder de desbetreffende categorie
vallen om de transparantie rond het inzamelen en verwerken van de gegevens in dit kader te vergroten.
Dit teneinde toe te laten om het systeem van het manuele contactonderzoek in al zijn facetten mee te
laten evolueren met het voortschrijdend wetenschappelijk inzicht alsook met de noodzaak om in tijden
van deze Covid-19 crisis snel te kunnen schakelen.
Toegang en doorgifte van persoonsgegevens Het is vanzelfsprekend dat het door de bevoegde regionale
overheden of door de bevoegde agentschappen aangeduide contactcentrum enkel de gegevens zal
ontvangen die nodig zijn voor de contactopsporing en voor zover de betrokkenen onder de
bevoegdheid van de desbetreffende regionale overheid of bevoegde agentschap vallen. Meer in het
bijzonder bevat de Gegevensbank III de belorders voor de medewerkers van het contactcentrum. Deze
wordt gevoed vanuit de centrale Gegevensbank I enkel met de gegevens van besmette of vermoedelijke
besmette personen en enkel voor zover deze gegevens noodzakelijk zijn voor het contactonderzoek,
zoals naam, contactgegevens en aanduiding dat de persoon gebeld moet worden als (vermoedelijk)
besmet persoon.
De resultaten van dit contactonderzoek komen op hun beurt terecht in de Gegevensbank I.
Gegevensbank IV tenslotte, bevat contactgegevens van collectiviteiten waar de betrokkene deel van
uitmaakt, dewelke gegevens uitwisselt met Gegevensbanken I en, III en IV. Het contactcentrum neemt
niet enkel contact op met de personen van wie de arts een ernstig vermoeden van besmetting heeft of
met de personen waarbij de coronavirus COVID-19 test uitwees dat ze besmet zijn, maar tevens met de
personen met wie zij in nauw contact zijn gekomen. Het door de bevoegde regionale overheden of door
de bevoegde agentschappen aangeduide contactcentrum ontvangt deze gegevens uit de Gegevensbank
I bij Sciensano. Gaat het om contacten met personen in een collectiviteit met een kwetsbare populatie,
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dan contacteert het contactcentrum de referentiearts, of bij gebreke hieraan, de administratief
verantwoordelijke van die collectiviteit voor verdere opvolging van de situatie. Gaat het om contacten
met individuele personen, dan contacteert het contactcentrum die individuele personen telefonisch,
geeft ze vervolgens op basis van de informatie die zij verschaffen de gepaste aanbevelingen (thuis
blijven, thuis werken, zich laten testen,...) en bevestigt deze aanbevelingen elektronisch.
Deze elektronische zending betreft enkel een bevestiging van de aanbevelingen die mondeling werden
gegeven. Eveneens is het mogelijk dat veldonderzoekers fysieke bezoeken afleggen bij de betrokkenen,
wanneer telefonisch of elektronisch contact onmogelijk is.
De mobiele teams en de gezondheidsinspectiediensten van de materieel en territoriaal bevoegde
deelstaten of de bevoegde agentschappen hebben toegang tot de gegevens in de Gegevensbank I voor
zover de toegang gebeurt binnen de in dit besluit bepaalde verwerkingsdoeleinden inzake
contactonderzoek; de toegang gebeurt in het kader van hun respectievelijke regionale bevoegdheden in
het kader van initiatieven om uitbreiding van schadelijke effecten die veroorzaakt zijn door
infectieziekten tegen te gaan, waarbij deze initiatieven beperkt dienen te worden tot initiatieven ter
bestrijding van de schadelijke effecten van het coronavirus COVID-19.
De gepseudonimiseerde gegevens die zich bevinden in Gegevensbank II kunnen enkel worden
doorgegeven aan derde partijen in het kader van wetenschappelijke of statistische studies inzake de
strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 en/of om het beleid op dit gebied te
ondersteunen. Deze doorgifte is enkel mogelijk na beraadslaging door de kamer sociale zekerheid en
gezondheid van het Informatieveiligheidscomité.
Bevoegdheid van het Informatieveiligheidscomité Het Informatieveiligheidscomité is een
onafhankelijk orgaan dat als taak heeft om toestemming te verlenen voor de mededeling van
persoonsgegevens in de sociale en gezondheidszorgsector, met inachtneming van de grondbeginselen
van de gegevensbescherming en om de bescherming van gegevens en informatiebeveiliging te
bevorderen.
Het voorleggen van de mededeling van persoonsgegevens aan een beraadslaging van het
informatieveiligheidscomité is een door de federale wet vastgestelde regel en vormt een maatregel van
gegevensbescherming door ontwerp en door standaardinstellingen in de zin van het Algemene
Verordening Gegevensbescherming. Het is gebaseerd op de artikelen 6, § 2 en 9, § 4 van de Algemene
Verordening Gegevens-bescherming.
In de beraadslagingen van Informatieveiligheidscomité wordt namelijk gespecificeerd welke
informatiebeveiligingsmaatregelen door de actoren van een gegevenscommunicatie moeten worden
nageleefd en wordt preventief beoordeeld of er niet meer persoonsgegevens aan de verwervende
organisatie worden verstrekt dan nodig is om legitieme doeleinden van de verwerking te
verwezenlijken.
De beraadslagingen van het Informatieveiligheidscomité zijn bindend voor de actoren van de
gegevensuitwisseling. Anderzijds hebben zij tot doel de actoren van de gegevensuitwisseling
rechtszekerheid te bieden, zodat een effectieve en efficiënte gegevensuitwisseling niet onnodig wordt
belemmerd door een gebrek aan duidelijkheid over de ten uitvoer te leggen
informatiebeveiligingsmaatregelen of over de legitimiteit van de openbaarmaking van
persoonsgegevens.
De beraadslagingen van het Informatieveiligheidscomité hebben alleen betrekking op de
(elektronische) uitwisseling van gegevens. Bij zijn beraadslagingen is het Informatieveiligheidscomité
gebonden aan de wettelijke bepalingen betreffende de verwerkingsdoeleinden van de instanties die de
gegevens ontvangen. De beraadslagingen van het Informatieveiligheidscomité zijn slechts een
rechtsgrond die een orgaan dat persoonsgegevens verwerkt op basis van legitieme doeleinden in staat
stelt om deze persoonsgegevens aan andere organen mee te delen, in het kader van legitieme
doeleinden waarvoor het ontvangende orgaan persoonsgegevens kan verwerken.
De beraadslagingen van het Informatieveiligheidscomité vormen geen rechtsgrondslag voor de eerste
verzameling en verwerking van persoonsgegevens door de verstrekkende instantie. De ontvangende
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instantie moet daarentegen de persoonsgegevens verwerken op basis van de rechtsgrondslagen die
haar ter beschikking staan. Het Informatieveiligheidscomité kan derhalve het doel van de eerste
verwerking door de verstrekkende instantie niet uitbreiden, noch kan het een andere rechtsgrondslag
bieden voor de verwerking door de ontvangende instantie dan die waarin bij of krachtens de wet is
voorzien.
Het Informatieveiligheidscomité is geen toezichthoudende autoriteit in de zin van de algemene
verordening inzake gegevensbescherming. Zij is dus niet bevoegd om toezicht te houden op de
naleving, problemen en geschillen op te lossen of klachten te behandelen. Het is inderdaad de
Gegevensbeschermings-autoriteit die voor deze zaken bevoegd is. De Gegevensbeschermingsautoriteit
kan te allen tijde elke beraadslaging van het Informatieveiligheidscomité vergelijken met hogere
wettelijke normen en, in geval van niet-naleving, het Informatieveiligheidscomité verzoeken zijn
beraadslaging over de door hem aangegeven punten te heroverwegen.
Het Informatieveiligheidscomité zal binnen het kader van huidig besluit beraadslagingen verlenen
voor concrete gegevensuitwisselingen, voor zover nog niet opgenomen in dit besluit. Deze
beraadslagingen kunnen enkel worden verleend voor mededelingen binnen de verwerkingsdoeleinden
en voor de categorieën van persoonsgegevens bepaald in dit besluit. Het Informatieveiligheidscomité
kan dus in geen geval zelf andere verwerkingsdoelstellingen noch categorieën van persoonsgegevens
vaststellen voor de mededeling van persoonsgegevens aan of door de gegevensbank van Sciensano.
Het Informatieveiligheidscomité, in het bijzonder de kamer sociale zekerheid en gezondheid, kan enkel
voor de in dit besluit bepaalde verwerkingsdoeleinden verder verduidelijken welke specifieke
persoonsgegevens binnen een bepaalde categorie van persoonsgegevens kunnen worden verwerkt,
toegankelijk worden gemaakt en/of worden meegedeeld aan één van de Gegevensbanken II, III, IV of
die vanuit de Gegevensbank IV aan de Gegevensbank I bij Sciensano moeten worden meegedeeld, voor
zover nuttig voor het realiseren van het desbetreffende verwerkingsdoeleinde.
De beraadslagingen van het Informatieveiligheidscomité worden gepubliceerd op de respectieve
websites.
Teneinde toe te laten het systeem van het manuele contactonderzoek in al zijn facetten te kunnen laten
evolueren met het voortschrijdend wetenschappelijk inzicht alsook met de noodzaak om in tijden van
deze COVID-19 crisis snel te kunnen schakelen, kunnen (i) de instellingen die onder de collectiviteiten
kunnen vallen, (ii) de categorieën van informatieverstrekkers die persoonsgegevens verplicht dienen
mee te delen aan Sciensano voor opslag en verdere verwerking ervan in de centrale gegevensbank en
(iii) de categorieën persoonsgegevens die in de Gegevensbanken I, II, III en IV worden verwerkt
worden verduidelijkt, gewijzigd of aangevuld door de Koning middels een koninklijk besluit
vastgesteld na overleg in de Ministerraad en in de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid Het
Informatieveiligheidscomité zal bijgevolg niet kunnen bepalen welke instellingen onder de
collectiviteiten kunnen vallen, welke categorieën van informatieverstrekkers verplicht
persoonsgegevens dienen mee te delen aan Sciensano, of welke categorieën van gegevens in de
Gegevensbanken I, II, III en IV worden verwerkt. Deze elementen dienen middels een koninklijk
besluit zoals bedoeld in artikel 1 § 4 te worden vastgelegd. Dit neemt echter niet weg dat het
Informatieveiligheidscomité m.b.t. gegevensstromen die betrekking hebben op collectiviteiten,
bijkomende informatieverstrekkers en bijkomende categorieën van persoonsgegevens haar
bevoegdheden zoals beschreven in dit besluit kan uitoefenen.
Veiligheidsmaatregelen Eveneens nemen de respectievelijke verantwoordelijken voor de verwerking de
nodige passende technische en organisatorische maatregelen om een hoog beveiligingsniveau te
waarborgen. Dit houdt onder meer in dat de gegevensbanken zullen voldoen aan de principes van
gegevensbescherming door ontwerp en door standaardinstellingen.
Ook wordt gewaarborgd dat het pseudonimiseren van persoonsgegevens op zodanige wijze gebeurt,
dat de persoonsgegevens niet meer aan een specifieke betrokkene kunnen worden gekoppeld zonder
dat er aanvullende gegevens worden gebruikt, alsook dat deze wijze van pseudonimiseren
overeenkomstig de in de Algemene Verordening Gegevensbescherming opgenomen nieuwe definitie
geschiedt.
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Bewaringstermijn van de persoonsgegevens In ieder geval worden de persoonsgegevens uit de centrale
gegevensbank (I) uiterlijk 60 dagen na de opslag gewist. Deze periode van 60 dagen houdt rekening
met de meest recente ontwikkelingen in het epidemiologisch onderzoek (bv. op het gebied van tests)
die nodig zijn om een goede follow-up van personen te garanderen. De gepseudonimiseerde gegevens
die zich bevinden in de Gegevensbank II voor wetenschappelijk onderzoek worden gewist conform
hetgeen bepaald in de wet van 10 april 2014 houdende diverse bepalingen inzake gezondheid en de
in uitvoering daarvan afgesloten samenwerkingsovereenkomst tussen het RIZIV en Sciensano. De
persoonsgegevens uit Gegevensbank III worden dagelijks gewist en de persoonsgegevens in
gegevensbank IV worden om de tien jaar ofwel geüpdatet, ofwel gewist.
De ontvangen persoonsgegevens worden in elk geval door de verwerkings-verantwoordelijke gewist
vijf dagen na de dag waarop dit besluit ophoudt uitwerking te hebben, met name ten laatste op 20
oktober 2020.
Transparantie en rechten van betrokkenen Door de respectievelijke verantwoordelijken voor de
verwerking worden maatregelen getroffen om de nodige transparantie te voorzien inzake de
verwerking van persoonsgegevens en om te kunnen voldoen aan de uitoefening van de rechten van
betrokkenen inzake persoonsgegevens.
De communicatie naar de burger toe dient beknopt, transparant en begrijpelijk te zijn en dit op
verscheidene niveaus. Bij de contactname met de betrokkene via de contactcentra dient er transparant
te worden gecommuniceerd met betrekking tot de verwerking van hun de persoonsgegevens. Eveneens
wordt een website voorzien waar de betrokkene op een gemakkelijke manier alle informatie terug kan
vinden.
Digitale contactopsporing In dit besluit wordt tevens een kader voorzien om contactonderzoek via een
digitale contactopsporingsapplicatie mogelijk te maken.
Een digitale contactopsporingsapplicatie kan burgers toelaten zelf vast te stellen of ze recent in contact
zijn geweest met een besmet persoon. Een fundamentele vereiste ter voorkoming van de verdere
verspreiding van het virus die berust op digitale technologieën is het vertrouwen van de burger in deze
technologieën en de grootst mogelijke deelname van de burger aan deze technologieën. Het gebruik
ervan moet dan ook met de strengste waarborgen omkaderd zijn en voldoen aan de vereisten inzake de
grondrechten. De toepassing van de data protection-by-design principes van de Algemene Verordening
Gegevens-bescherming moet centraal staan bij de ontwikkeling van een digitale
contactopsporingsapplicatie. Het Europees Comité voor gegevensbescherming beveelt op dit vlak
digitale contactopsporingsapplicaties aan die gebruik maken van bluetooth en die gedecentraliseerd
werken, een methode waarvoor ook geopteerd wordt in voorliggend besluit. Bij het opstellen van dit
besluit werd rekening gehouden met de aanbevelingen van de bevoegde nationale en internationale
instanties, in het bijzonder de Europese Commissie, het Europees Comité voor Gegevensbescherming
en de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit.
Ultiem behoort de beslissing om een digitale contactopsporingsapplicatie te installeren en te gebruiken
enkel en alleen toe aan de burger. Dit besluit opteert voor een systeem waarbij zowel de installatie
alsook het gebruik van een digitale contactopsporingsapplicatie vrijwillig gebeurt door de betrokkene.
Daarnaast wordt ook het doorgeven van een eventuele vastgestelde besmetting vrijwillig gelaten.
Het stimuleren van een ruim gebruik door de burgers van eenzelfde digitale
contactopsporingsapplicatie, ontwikkeld volgens het principe van data protection -by-design, is dus
een maatregel die volledig strookt met het principe vastgelegd in de Algemene Verordening
Gegevensbescherming dat stelt dat moet worden gekozen voor maatregelen die toelaten
vooropgestelde doeleinden te bereiken op de meest effectieve wijze en op een manier die het minst
invasief is op het vlak van de het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer.
Alle digitale contactopsporingsapplicaties die in België worden gebruikt, binnen het kader van de
contactopsopsporing van de overheden, dienen overeenkomstig dit besluit gebaseerd te zijn op het
DP3T systeem, een open-bron systeem dat uitgewerkt werd door een pan-Europese groep van
academici gespecialiseerd in onder meer encryptie, informatiebeveiliging, privacy en epidemiologie, en
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dat ook al in andere Europese landen gebruikt wordt. Dit moet ervoor zorgen dat de inmenging op het
vlak van het privéleven wordt geminimaliseerd.
Dit besluit belet niet dat andere digitale oplossingen worden uitgewerkt binnen het kader van de privésector of onderzoeksinstellingen, zolang deze vrijwillig zijn, voorzien in expliciete en geïnformeerde
toestemming en volledig voldoen aan alle vereisten van de Algemene Verordening
Gegevensbescherming.
Gelet op het volledig vrijwillig karakter van het gebruik van een digitale contactopsporingsapplicatie,
en het feit dat het gebruik van het DP3T systeem de inmenging op het vlak van het privéleven
minimaliseert, draagt het gebruik van dergelijke applicaties bij tot de juiste balans tussen het recht op
gezondheid en de inmenging op het vlak van het privéleven.
Het DP3T systeem is gepubliceerd, en de broncode is openbaar waardoor deze door onafhankelijke
experten geverifieerd kan worden . In die zin komt dit dus tegemoet aan de aanbeveling van de GBA in
haar advies 34/2020 om de broncode te publiceren.
Een digitale contactopsporingsapplicatie op basis van DP3T bestaat uit een mobiele applicatie die door
de gebruiker vrijwillige lokaal op diens toestel geïnstalleerd en gebruikt kan worden, en een centrale
loglijst. De mobiele applicatie registreert de contacten tussen gebruikers zonder dat de identiteit
achterhaald kan worden. De loglijst laat een gebruiker toe om een vastgestelde besmetting alsook het
vermoedelijke tijdstip van deze besmetting op vrijwillige basis en via een gecontroleerde wijze door te
geven, zodat andere gebruikers verwittigd kunnen worden wanneer die in contact zouden zijn geweest
met de besmette gebruiker in de periode dat hij/zij besmettelijk was, zonder dat hij hierbij de identiteit
van de besmette gebruiker of de andere gebruiker waarmee hij/zij in contact was kan achterhaald
worden.
Een digitale contactopsporingsapplicatie op basis van het DP3T systeem slaat enkel volledig
gepseudonimiseerde of anonieme gegevens op, op het toestel van de gebruiker, met name beveiligde
sleutels en tijdelijk willekeurige serienummers, zonder verwijzing naar de identiteit van de personen
waartussen het contact heeft plaatsgevonden, noch naar de plaats waar het contact heeft
plaatsgevonden. Het benaderend tijdstip waarop het contact heeft plaatsgevonden wordt wel bewaard
omdat dit nodig is om te kunnen vaststellen of het contact heeft plaatsgevonden tussen het begin van
de besmettelijkheid en de vaststelling van de besmetting.
Dit besluit voorziet dat Sciensano de verwerkingsverantwoordelijke is van de centrale loglijst.
Sciensano moet er op toezien dat de nodige technische en organisatorische maatregelen genomen zijn
om de loglijst te beschermen, en dat de gegevens van de loglijst niet gekruist worden met andere
databanken. Gelet op de bijzondere ervaring bij Sciensano inzake de gegevensbescherming bij de
omgang met gezondheidsgegevens voor wetenschappelijk onderzoek en het implementeren van
dergelijke methoden van beveiliging en pseudonimisering van gegevens, lijkt Sciensano de meest
aangewezen verantwoordelijke voor deze verwerking te zijn.
De functionaliteiten, de modaliteiten en de technische voorwaarden voor het gebruik van een digitale
contactopsporings-applicatie die in dit besluit worden bepaald beperken zich tot wat strikt
noodzakelijk is om de waarborgen ter bescherming van de fundamentele rechten en vrijheden van de
burgers, en in het bijzonder de bescherming van de verwerkte informatie, te kunnen bepalen.
Dit besluit handelt enkel over digitale contactopsporingsapplicaties in het kader van de COVID-19
epidemie. Andere e-Gezondheidsapplicaties, zoals applicaties voor triage, zelfmonitoring, monitoring
in het kader van een zorgrelatie of applicaties voor zorg op afstand, worden niet door dit besluit
geregeld.
Waarborgen ter vrijwaring van de grondrechten en in het bijzonder de bescherming van
persoonsgegevens Dit besluit bepaalt het juridisch kader waarbinnen een digitale
contactopsporingsapplicatie functioneert. Bij het opstellen van dit besluit werd rekening gehouden
met de aanbevelingen van de bevoegde nationale en internationale instanties, in het bijzonder de
Europese Commissie, het Europees Comité voor Gegevensbescherming en de Belgische
Gegevensbeschermings-autoriteit.
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Zoals bevestigd door hogergenoemde instanties, voorziet de Europese privacywetgeving in een
wettelijke basis voor de ontwikkeling en het gebruik van een digitale contactopsporingsapplicatie, in
het bijzonder artikelen 6, § 1, e) en 9, § 2, i) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit
besluit beroept zich dan ook op deze specifieke wettelijke grondslagen.
Dit besluit voorziet in de wettelijke grondslag om volgende doelstellingen te verwezenlijken: • in de
eerste plaats dient een digitale contactopsporings-applicatie contacten tussen gebruikers op een
geautomatiseerde manier te registreren zonder dat hierbij de identiteit van de gebruikers kan
achterhaald worden; • in de tweede plaats dient een digitale contactopsporings-applicatie de gebruiker
waarvan de COVID-19 besmetting is vastgesteld de mogelijkheid te geven om vrijwillig te melden dat
hij/zij COVID-19 besmet is, en dit op een geautoriseerde en gecontroleerde manier om eventuele
foutieve of valse meldingen te voorkomen; • de melding van de besmetting moet vervolgens toelaten
om andere gebruikers die in de periode dat de besmette gebruiker besmettelijk was in contact zijn
gekomen met de met COVID-19 besmette gebruiker te verwittigen dat zij zich in de nabijheid van deze
besmette persoon hebben bevonden, zonder dat hierbij de naam, locatie of exacte tijdstip van
besmetting worden doorgegeven.
Dit wettelijk kader is noodzakelijk maar mag niet verward worden met de vrije keuze van de burger om
een digitale contactopsporingsapplicatie te installeren, te gebruiken en te de-installeren. Dit besluit
bepaalt het kader voor de technische en mensenrechtelijke waarborgen waaraan een digitale
contactopsporingsapplicatie dient te voldoen maar legt op geen enkele wijze een verplichting op aan de
burger om een digitale contactopsporingsapplicatie te installeren, te gebruiken of te de-installeren. Op
aanbeveling van de GBA in haar advies 34/2020 wordt ook verduidelijkt dat een (niet-) gebruiker op
geen enkele manier een nadeel of een voordeel mag ondervinden op grond van het al dan niet
gebruiken van een digitale contactopsporingsapplicatie. Wel zal de digitale
contactopsporingsapplicatie gepaard gaan met gebruiksvoorwaarden waarbij onrechtmatig gebruik
zowel contractueel als volgens de regels van het gemeen recht zal worden bestraft.
Het installeren van een digitale contactopsporingsapplicatie activeert een aantal technische
handelingen zoals hierboven omschreven, met name het genereren van beveiligde sleutels en tijdelijk
willekeurige serienummers. Vervolgens komt het nog altijd aan de gebruiker van een digitale
contactopsporingsapplicatie toe om al dan niet actief en op vrijwillige basis de overige technische
handelingen te activeren aan de hand van het bevestigen van een COVID-19- besmetting via de
applicatie. Het spreekt voor zich dat dit een noodzakelijke stap is om de ultieme doelstelling van een
digitale contactopsporingsapplicatie, het terugdringen van de COVID-19-epidemie en vermijden van
nieuwe opflakkeringen, te helpen verwezenlijken.
Dit besluit beantwoordt aan alle principes van het gegevensbeschermingsrecht: • het bepaalt de
doeleinden waarvoor een digitale contactopsporingsapplicaties gegevens mag verwerken; • het duidt
de verwerkingsverantwoordelijke aan die de waarborgen voorzien door dit besluit moet toepassen
binnen het strikte kader van de omschreven doelstellingen. Sciensano is daarvoor de best geplaatste
instelling. Art. 4, § 1 van de wet van 25 februari 2018 tot oprichting van Sciensano bepaalt dat deze
instelling zowel op het federale, gewestelijke en gemeenschapsniveau, alsmede op het Europese en
internationale niveau, bepaalde opdrachten inzake gezondheid vervult, in het bijzonder
wetenschappelijk onderzoek en risicobeoordeling; • het bepaalt de categorieën van gegevens, zowel
persoonsgegevens als niet-identificeerbare gegevens, die door een digitale contactopsporingsapplicatie mogen worden verwerkt; • het benadrukt de mogelijkheid voor een gebruiker van een
digitale contactopsporingsapplicatie om de controle over zijn gegevens te behouden en naar keuze
gegevens te verwijderen; • het benadrukt de nood aan transparantie en informatie aan de gebruiker
van een digitale contactopsporingsapplicatie; • het bepaalt de bewaartermijnen die gelden voor de
verzamelde gegevens; • het waarborgt dat gegevens in een aparte loglijst of gegevensbank worden
verzameld en niet gekruist wordt met andere gegevensbanken; • het verbiedt de verwerking van de
verzamelde gegevens voor andere doeleinden; • het legt technische en organisatorische vereisten op
voor de verwerkingsverantwoordelijke teneinde te waarborgen dat de verzamelde gegevens beschermd
zijn tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of
beschadiging; • het voorziet dat een digitale contactopsporingsapplicatie zelfuitdovend is teneinde te
waarborgen dat geen gegevens meer worden verzameld zodra het einde van de toestand van de
coronavirus COVID-19-epidemie wordt verklaard.
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Varia In het algemeen dient beklemtoond te worden dat de persoonsgegevens overeenkomstig de
Algemene Verordening Gegevensbescherming rechtmatig worden verwerkt op basis van dit besluit en
geenszins op basis van de toestemming van de betrokkene.
Ten slotte is het van groot belang dat onderhavig besluit voorziet in de basisprincipes, maar tevens
voldoende ruimte laat om het proces vlot te kunnen bijsturen met het oog op de verhoging van de
effectiviteit van de contactopsporing.
De Koning kan bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad en in de Interministeriële
Conferentie Volksgezondheid, de nadere regels omschrijven die zijn vereist voor het uitvoeren van dit
besluit.
Ik heb de eer te zijn, Sire, Van Uwe Majesteit, de zeer eerbiedige en zeer getrouwe dienaar, De Minister
van Sociale Zaken en Volksgezondheid, M. DE BLOCK
26 JUNI 2020. - Koninklijk besluit nr. 44 betreffende de gezamenlijke gegevensverwerking door
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 FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen
zullen, Onze Groet.
Gelet op Verordening (EG) nr. 2016/679 van het Europese 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;
Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikelen 5, § 1, I
en 6bis, § 2, 1° en 2° en 92bis;
Gelet op het feit dat de federale overheid niet exclusief bevoegd is voor het crisisbeleid wanneer een
(acute) pandemie dringende maatregelen vereist. De federale overheid, de Gemeenschappen en
Gewesten zijn bevoegd binnen de grenzen van hun eigen bevoegdheden. De federale overheid is op
grond hiervan, ook in elk geval bevoegd voor de coördinatie en het beheer van een crisissituatie met
betrekking tot een pandemie. Gelet op het feit dat de federale overheid en de deelstaten, elk binnen de
grenzen van hun eigen materiële bevoegdheden, de bevoegdheid hebben om maatregelen aan te
nemen inzake de strijd tegen een crisis die raakt aan de Volksgezondheid.
Gelet op het decreet van het Vlaamse Parlement van 21 november 2003 betreffende het preventieve
gezondheidsbeleid;
Gelet op het decreet van het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap van 1 juni 2004 betreffende
de gezondheidspromotie en inzake medische preventie;
Gelet op de ordonnantie van 19 juli 2007 betreffende het preventieve gezondheidsbeleid;
Gelet op de wet van 10 april 2014 houdende diverse bepalingen inzake gezondheid en de in
uitvoering daarvan afgesloten samenwerkingsovereenkomst tussen RIZIV en Sciensano;
Gelet op de wet van 25 februari 2018 tot oprichting van Sciensano, artikel 4 § 4 en 7 § 2;
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;
Gelet op het decreet van het Vlaams Parlement van 21 november 2003 betreffende het preventieve
gezondheidsbeleid;
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Gelet op het decreet van 2 mei 20190 tot wijziging van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en
Gezondheid wat betreft de preventie en de bevordering van de gezondheid;
Gelet op het decreet van het Vlaamse Parlement van 29 mei 2020 tot organisatie van de
meldingsplicht en het contactonderzoek in het kader van COVID-19;
Gelet op het besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
van 23 april 2009 betreffende de profylaxe tegen overdraagbare ziekten;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juni 2009 betreffende initiatieven om
uitbreiding van schadelijke effecten, die veroorzaakt zijn door biotische factoren, tegen te gaan;
Gelet op het besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 35 van 5 mei 2020 houdende
organisatie van de contact tracing in het kader van de bestrijding van de COVID-19-epidemie;
Gelet op het besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap van 7 mei 2020 tot oprichting
van een contactcentrum dat belast is met het contactonderzoek in het kader van de strijd tegen de
gezondheidscrisis die door het coronavirus (COVID-19) is ontstaan;
Gelet op 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), artikelen 2, 5, § 1, 1° en 6;
Gelet op het koninklijk besluit nr. 18 van 4 mei 2020 tot oprichting van een databank bij Sciensano in
het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19;
Gelet op het koninklijk besluit nr. 25 van 28 mei 2020 tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 18
van 4 mei 2020 tot oprichting van een databank bij Sciensano in het kader van de strijd tegen de
verspreiding van het coronavirus COVID-19;
Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 23 juni 2020;
Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 25 juin 2020;
Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, artikel 3, § 1;
Gelet op de dringende noodzakelijkheid, die niet toelaat te wachten op het advies van de afdeling
wetgeving van de Raad van State, zelfs binnen een verkorte termijn van vijf dagen, onder meer omwille
van het feit dat het van vitaal belang is voor de volksgezondheid en voor het vermijden van een
heropflakkering van de COVID 19 epidemie, dat Sciensano beschikt over een databank die toelaat om
de contacten van besmette personen op te sporen en te contacteren;
Overwegende dat de Wereldgezondheidsorganisatie op 11 maart 2020 de uitbraak van het SARS-CoV2-virus heeft uitgeroepen tot een pandemie;
Overwegende dat in het kader van de COVID-19-gezondheidscrisis en om een verdere verspreiding van
de ziekte COVID-19 tegen te gaan, de Nationale Veiligheidsraad, waarin naast de vertegenwoordigers
van de federale overheid ook vertegenwoordigers van de deelstaten werden opgenomen, werd belast
om op elkaar afgestemde maatregelen te nemen teneinde de verdere verspreiding van COVID-19 te
beperken;
Overwegende dat één van die noodzakelijke maatregelen is het vroegtijdig opsporen van personen die
in contact geweest zijn met personen die besmet zijn met COVID-19 of waarvan er een ernstig
vermoeden bestaat dat zij besmet zijn met COVID-19, alsmede het opsporen van de collectiviteiten
waar deze personen deel van uitmaken, zodat aan deze personen de nodige aanbevelingen kunnen
worden gegeven om te vermijden dat zij andere personen zouden besmetten met COVID-19, zoals het
vertrekken van hygiëne en preventie richtlijnen, het voorstellen van quarantaine en het uitnodigen om
te worden getest op COVID-19;
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Overwegende dat de federale staat verantwoordelijk is voor het crisisbeleid wanneer een acute
pandemie dringende maatregelen vereist, met inachtneming van de materiële bevoegdheden van elke
entiteit (doc.
Senaat, nr. 5-2232/5);
Overwegende dat de Gemeenschappen in het kader van hun bevoegdheid inzake preventieve
gezondheidszorg call centers hebben opgezet om dit contactonderzoek uit te voeren alsook dat er
aanbevelingen kunnen worden gegeven om te vermijden dat zij andere personen besmetten;
Overwegende dat omwille van de nationale aanpak van deze crisis en ten einde het contactonderzoek
zo optimaal mogelijk te laten verlopen, het noodzakelijk is om informatie te verzamelen in één federale
gegevensbank, die gegevens uitwisselt met drie gegevensbanken die onder de bevoegdheid van de
Gemeenschappen vallen;
Overwegende dat de federale overheid beschikt over bevoegdheden die het haar mogelijk maken de
verwerking van gegevens te organiseren in het kader van de strijd tegen de verspreiding van COVID19. In die zin kan zij bij de uitoefening van haar bevoegdheden een databank opzetten en, op grond van
haar residuele bevoegdheid op het gebied van de uitoefening van de geneeskunde, aan de
beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg de verplichting opleggen om de vereiste gegevens in die
databank in te voeren, als een uitzondering op het beroepsgeheim.
Bovendien kan zij de Gemeenschappen vrijblijvend toegang verlenen tot een dergelijke databank, zoals
reeds het geval is voor andere federale databanken zoals de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid;
Op de voordracht van de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid en op het advies van Onze in
Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :
HOOFDSTUK I. - Algemene bepaling
Artikel 1.§ 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder:1° Algemene Verordening
Gegevensbescherming: 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;2° clusters: een concentratie van personen besmet of mogelijks besmet met het coronavirus
COVID-19 in collectiviteiten of gemeenschappen;3° collectiviteit: een gemeenschap van personen met
betrekking tot dewelke de bevoegde gezondheidsinspecties oordelen dat er een verhoogd risico op de
verspreiding het coronavirus COVID-19 bestaat;4° contactcentrum: door de bevoegde regionale
overheden of door de bevoegde agentschappen aangeduide instantie die de betrokkene contacteert via
elke mogelijke manier van communicatie, waaronder telefonisch, per e-mail of fysiek bezoek binnen
het kader van de doeleinden zoals bepaald in artikel 3, § 2 en die vervolgens de verzamelde gegevens
deelt met de Gegevensbank I;5° Gegevensbank I: de middels dit besluit op te richten gegevensbank bij
Sciensano voor de verwerking en uitwisseling van gegevens voor de verwerkingsdoeleinden bepaald in
artikel 3;6° Gegevensbank II: de bestaande gegevensbank bij Sciensano, gebruikt voor
wetenschappelijk onderzoek en opgericht bij wet van 10 april 2014 houdende diverse bepalingen
inzake gezondheid en de in uitvoering daarvan afgesloten samenwerkingsovereenkomst tussen RIZIV
en Sciensano en de wet van 25 februari 2018 tot oprichting van Sciensano;7° Gegevensbank III: de
gegevensbank met belorders en orders voor de medewerkers van het contactcentrum conform hetgeen
bepaald in artikel 10, § 1;8° Gegevensbank IV: de gegevensbank met contactgegevens van
collectiviteiten;9° Gegevensbank V: de centrale loglijst die toelaat om werking van de digitale
contactopsporingsapplicatie zoals beschreven in artikel 14 op een gecontroleerde manier te laten
verlopen en die bij Sciensano afzonderlijk van Gegevensbank I en II wordt gehouden;10° INSZnummer: het identificatienummer bedoeld in artikel 8, § 1, 1° of 2°, van de wet van 15 januari
1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid;11° mobiele
teams: medewerkers van het COVID-outbreak support team georganiseerd door de
gezondheidsinspecties die ter plaatse maatregelen nemen in het geval van een cluster;12° Personen
Categorie I: de personen voor wie de arts een coronavirus COVID-19 test heeft voorgeschreven;13°
Personen Categorie II: de personen bij wie een test op het coronavirus COVID-19 is uitgevoerd;14°
Personen Categorie III: de personen bij wie de arts een ernstig vermoeden heeft dat ze besmet zijn met
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het coronavirus COVID-19, zonder dat een test op het coronavirus COVID-19 is uitgevoerd of
voorgeschreven of waarbij de test op het coronavirus COVID-19 uitwees dat ze niet besmet waren;15°
Personen Categorie IV: de personen met wie (i) de Personen Categorie II voor zover de coronavirus
COVID-19 test uitwees dat ze besmet zijn en (ii) de Personen Categorie III;in contact zijn geweest en
dit gedurende een periode van veertien dagen voor en na de eerste tekenen van de besmetting met het
coronavirus COVID-19 waarbij een bepaalde appreciatiemarge op grond van wetenschappelijke
inzichten in rekening kan worden genomen;16° Personen Categorie V: de behandelende artsen van de
Personen Categorieën I, II, en III;17° Personen Categorie VI: de referentiearts - of bij gebrek aan een
referentiearts bij de desbetreffende collectiviteit - de administratief verantwoordelijke van
collectiviteiten waarmee de Personen Categorieën I, II en III gedurende een periode van veertien
dagen voor en veertien dagen na de eerste symptomen van de besmetting met het coronavirus COVID19 waarbij een bepaalde appreciatiemarge op grond van wetenschappelijke inzichten in rekening kan
worden genomen in contact is geweest;18° pseudonimisering of gepseudonimiseerde gegevens: het
verwerken van persoonsgegevens op zodanige wijze dat de persoonsgegevens niet meer aan een
specifieke betrokkene kunnen worden gekoppeld zonder dat er aanvullende gegevens worden gebruikt,
mits deze aanvullende gegevens apart worden bewaard en technische en organisatorische maatregelen
worden genomen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens niet aan een geïdentificeerde of
identificeerbare natuurlijke persoon worden gekoppeld, als vermeld in artikel 4, 5) van de Algemene
Verordening Gegevensbescherming;19° veldonderzoekers: medewerkers van de contactcentra die
fysieke bezoeken kunnen afleggen in het kader van het contactonderzoek;20° ziekenhuis:
zorginstelling zoals bedoeld in de gecoördineerde wet van 10 juli 2008 betreffende de ziekenhuizen
en andere verzorgingsinrichtingen, alsook revalidatieziekenhuizen;21° zorgverlener: een
gezondheidszorgbeoefenaar zoals bedoeld in de gecöordineerde wet van 10 mei 2015 betreffende de
uitoefening van de gezondheidszorgberoepen en de wet van 29 april 1999 betreffende de nietconventionele praktijken inzake de geneeskunde, de artsenijbereidkunde, de kinesitherapie, de
verpleegkunde en de paramedische beroepen;§ 2. Dit besluit strekt ertoe:1° binnen het kader van het
manuele contactonderzoek en het inzetten van mobiele teams: a.de Gegevensbank I op te richten
waarin gegevens verwerkt worden in het kader van het uitvoeren van contactonderzoek ;b. gegevens
uit te wisselen tussen de Gegevensbank I en de Gegevensbanken III en IV ter ondersteuning van de
door de bevoegde regionale overheden of door de bevoegde agentschappen aangeduide contactcentra
(waaronder veldonderzoekers) en de oprichting van deze gegevensbanken;c. gegevens uit te wisselen
tussen de Gegevensbank I en de gezondheidsinspectiediensten alsook met de mobiele teams;d.
uitbraken van COVID-19 en clusters te identificeren en op te sporen;e. maatregelen ter plekke te
treffen voor het indijken van COVID-19 uitbraken en clusters;f. advies te verlenen aan personen die
met het coronavirus COVID-19 besmet zijn, waarvoor een arts een ernstig vermoeden heeft of
waarvoor een groot risico bestaat dat dit het geval is met het oog op het doorbreken van de
besmettingsketen van het coronavirus COVID-19;g. personen aan wie advies is verleend te blijven
opvolgen;enh. de functies van de bestaande epidemiologische monitoring door Sciensano te blijven
garanderen.2° een kader op te zetten teneinde het digitale contactonderzoek middels gebruik van een
digitale contactopsporingsapplicatie mogelijk te maken;3° onderzoeksinstellingen en administraties,
met inbegrip van Sciensano, in staat te stellen wetenschappelijke of statistische studies uit te voeren
inzake de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 en/of om het beleid op dit gebied
te ondersteunen, middels de uitwisseling van de gegevens tussen Gegevensbank I en Gegevensbank
II.§ 3. Behoudens andersluidende bepalingen, doet dit besluit geen afbreuk aan de geldende
regelgeving inzake contactonderzoek voor het opsporen van besmettelijke infectieziekten in het kader
van de materiële bevoegdheden inzake preventieve gezondheidszorg. § 4. De Koning kan bij een besluit
vastgesteld na overleg in de Ministerraad en in de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid, de
nadere regels omschrijven die zijn vereist voor het uitvoeren van dit besluit. § 5. In afwijking van
artikel 458 van het Strafwetboek zijn de gezondheidszorgverleners ontheven van hun
geheimhoudingsplicht uit hoofde van dit besluit.
In afwijking van artikel 458 van het Strafwetboek zijn de gecontacteerde personen ontheven van hun
geheimhoudingsplicht uit hoofde van dit besluit.
Art. 2.§ 1. Teneinde de doelstellingen bepaald in artikel 1, § 2 te realiseren wordt binnen Sciensano
Gegevensbank I opgericht waarin, de categorieën van gegevens zoals beschreven in artikel 6 in het
kader van de verwerkingsdoeleinden zoals omschreven in artikel 3 worden verwerkt. Deze gegevens
worden meegedeeld door de daartoe bevoegde personen of in opdracht van de daartoe bevoegde
personen van de ziekenhuizen, en de laboratoria, alsook door de artsen en de medewerkers van het
contactcentrum, de gezondheidsinspectiediensten en de mobiele teams. § 2. De Gegevensbank I wordt
opgericht onverminderd de reeds bestaande Gegevensbank II. Voor het verwezenlijken van de
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doelstelling onder artikel 1, § 2, 1°, h en 3° zullen de gegevens uit Gegevensbank I worden
gepseudonimiseerd alvorens te worden opgenomen in Gegevensbank II conform de bepalingen van
artikel 9 en 10. § 3. Teneinde de doelstellingen bepaald in artikel 1, § 2, 1°, b, e, f en g te
verwezenlijken, worden naast de Gegevensbank I eveneens de volgende tijdelijke gegevensbanken
opgericht waartussen de categorieën van gegevens bepaald in artikel 6 zullen worden uitgewisseld, zij
het uitsluitend voor de in artikel 3 bepaalde verwerkingsdoeleinden en conform hetgeen bepaald in
artikel 10:1° Gegevensbank III ;2° Gegevensbank IV.§ 4. Sciensano is de verwerkingsverantwoordelijke
van de Gegevensbanken I en II. § 5. De bevoegde regionale overheden of de door de bevoegde
overheden aangeduide agentschappen ieder voor diens bevoegdheid, treden op als
verwerkingsverantwoordelijke voor de Gegevensbanken III en IV met betrekking tot de
persoonsgegevens verzameld en gebruikt door de bevoegde regionale overheden of door de bevoegde
agentschappen aangeduide contactcentra en nemen passende maatregelen opdat de personen bepaald
in artikel 4 de in de artikelen 13 en 14 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming bedoelde
informatie en de in artikelen 15 tot en met 22 en artikel 34 van de Algemene Verordening
Gegevensbescherming bedoelde communicatie in verband met de verwerking voor de
verwerkingsdoeleinden bepaald in artikel 3, § 2 in een beknopte, transparante, begrijpelijke en
gemakkelijk toegankelijke vorm en in duidelijke en eenvoudige taal ontvangen.
HOOFDSTUK II. - Verwerkingsdoeleinden
Art. 3.§ 1. De verwerking van de persoonsgegevens in de Gegevensbank I beoogt de volgende
verwerkingsdoeleinden:1° de terbeschikkingstelling door de Gegevensbank I aan het bevoegde
contactcentrum (waaronder veldonderzoekers) van de in artikel 7, § 2 bepaalde categorieën van
persoonsgegevens van (i) Personen Categorie II, voor zover de coronavirus COVID-19 test uitwees dat
ze besmet zijn en (ii) Personen Categorie III;middels uitwisseling aan Gegevensbank III, voor het
contacteren van de in dit lid bedoelde personen, via elke mogelijke manier van communicatie,
waaronder telefonisch, per e-mail of via fysiek bezoek, om hen eventueel aanbevelingen te geven, maar
vooral om hen te vragen om informatie, zoals contactgegevens, besmettingsrisico van het contact en
datum van het contact, te verstrekken over de personen met wie zij contact hebben gehad;2° A.de
terbeschikkingstelling door de Gegevensbank I, aan het bevoegde contactcentrum van de in artikel 7, §
3, bepaalde categorieën van persoonsgegevens, middels uitwisseling aan de Gegevensbank III, voor het
contacteren van de Personen Categorie IV, via elk mogelijke manier van communicatie, waaronder
telefonisch, per e-mail of via fysiek bezoek, om hen onder andere hygiëne- en preventierichtlijnen te
verstrekken, quarantaine voor te stellen of uit te nodigen om te worden getest op het coronavirus
COVID-19, alsmede de verdere opvolging hiervan;
B. de terbeschikkingstelling door de Gegevensbank I, aan het bevoegde contactcentrum van de in
artikel 7, § 4, bepaalde categorieën van persoonsgegevens, middels uitwisseling aan de Gegevensbank
III, voor het contacteren van de Personen Categorieën V en VI, via elk mogelijke manier van
communicatie, waaronder telefonisch, per e-mail of via bezoek aan de collectiviteit, om hen te
informeren over de (vermoedelijke) besmetting van (i) de Personen Categorie II voor zover de COVID19 coronavirus test uitwijst dat ze geïnfecteerd waren, en (ii) Personen Categorie III;3° de
terbeschikkingstelling van de in artikel 6 bepaalde categorieën van persoonsgegevens van Personen
Categorieën I, II, en III, door de Gegevensbank I, aan de daartoe bevoegde mobiele teams en
gezondheidsinspectiediensten van de Gemeenschappen, bedoeld in het decreet van het Vlaamse
Parlement van 21 november 2003 betreffende het preventieve gezondheidsbeleid, het decreet van het
Parlement van de Duitstalige Gemeenschap van 1 juni 2004 betreffende de gezondheidspromotie en
inzake medische preventie en zijn uitvoeringsbesluiten, de ordonnantie van de Verenigde Vergadering
van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 19 juli 2007 betreffende het preventieve
gezondheidsbeleid, het decreet van het Waalse Parlement van 2 mei 2019 tot wijziging van het Waalse
Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid wat betreft de preventie en de bevordering van de
gezondheid, het besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke
Gemeenschapscommissie van 23 april 2009 betreffende de profylaxe tegen overdraagbare ziekten,
het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juni 2009 betreffende initiatieven om uitbreiding
van schadelijke effecten, die veroorzaakt zijn door biotische factoren, tegen te gaan, in het kader van
initiatieven om uitbreiding van schadelijke effecten die veroorzaakt zijn door infectieziekten, tegen te
gaan, ieder binnen hun bevoegdheidssfeer steeds overeenkomstig artikel 10, § 2, voor het vervullen
van hun reglementaire opdrachten;4° de terbeschikkingstelling van gepseudonimiseerde,
persoonsgegevens vallend onder de categorieën van persoonsgegevens zoals uiteengezet onder artikel
6 van Personen Categorieën I tot en met V conform hetgeen bepaald in artikel 10 aan de reeds
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bestaande gegevensbank van Sciensano opgericht bij wet van 10 april 2014 houdende diverse
bepalingen inzake gezondheid en de in uitvoering daarvan afgesloten samenwerkingsovereenkomst
tussen RIZIV en Sciensano om de in dit lid vermelde gepseudonimiseerde gegevens ter beschikking te
stellen na anonimisering, of minstens pseudonimisering voor het geval dat anonimisering niet zou
toelaten aan de onderzoeksinstellingen hun wetenschappelijke of statistische studie te voeren, aan
onderzoeksinstellingen, met inbegrip van Sciensano, ingevolge de daartoe voorziene procedure
teneinde de onderzoeksinstellingen in staat te stellen wetenschappelijke of statistische studies uit te
voeren inzake de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 en/of om na
pseudonimisering het beleid op dit gebied te ondersteunen in overeenstemming met titel 4 van de wet
van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de
verwerking van persoonsgegevens.§ 2. De door de bevoegde regionale overheden of door de bevoegde
agentschappen aangeduide contactcentra mogen, voor zover zij bevoegd zijn en conform artikel 10, §
1:1° de in artikel 7, § 2 bepaalde categorieën van persoonsgegevens van (i) de Personen Categorie II
voor zover de coronavirus COVID-19 test uitwees dat ze besmet zijn en (ii) van de Personen Categorie
III verwerken om de in dit lid bedoelde personen te contacteren via elk mogelijke manier van
communicatie, waaronder telefonisch, per e-mail of via fysiek bezoek, om hen eventueel aanbevelingen
te geven, maar vooral om hen te vragen om informatie, zoals contactgegevens, besmettingsrisico van
het contact en datum van het contact, te verstrekken over de personen met wie zij contact hebben
gehad;2° A.de in artikel 7, § 3, bepaalde categorieën van persoonsgegevens verwerken om de Personen
Categorie IV te contacteren, via elk mogelijke manier van communicatie, waaronder telefonisch, per email of via fysiek bezoek, om hen onder andere hygiëne- en preventierichtlijnen te verstrekken,
quarantaine voor te stellen of uit te nodigen om te worden getest op het coronavirus COVID-19,
alsmede de verdere opvolging hiervan;
B. de in artikel 7, § 4, bepaalde categorieën van persoonsgegevens verwerken voor het contacteren van
de Personen Categorie V en VI, via elke mogelijke manier van communicatie, waaronder telefonisch,
per e-mail of via bezoek aan de collectiviteit, om hen te informeren over de (vermoedelijke) besmetting
van de Personen Categorie II voor zover de COVID-19 coronavirus test uitwees dat ze geïnfecteerd zijn,
en de Personen Categorie III; § 3. De daartoe bevoegde mobiele teams en
gezondheidsinspectiediensten van de Gemeenschappen, bedoeld in het decreet van het Vlaamse
Parlement van 21 november 2003 betreffende het preventieve gezondheidsbeleid, het decreet van het
Parlement van de Duitstalige Gemeenschap van 1 juni 2004 betreffende de gezondheidspromotie en
inzake medische preventie en zijn uitvoeringsbesluiten, de ordonnantie van 19 juli 2007 betreffende
het preventieve gezondheidsbeleid, het decreet van 2 mei 20190 tot wijziging van het Waalse
Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid wat betreft de preventie en de bevordering van de
gezondheid, het besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke
Gemeenschapscommissie van 23 april 2009 betreffende de profylaxe tegen overdraagbare ziekten,
het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juni 2009 betreffende initiatieven om uitbreiding
van schadelijke effecten, die veroorzaakt zijn door biotische factoren, tegen te gaan, in het kader van
initiatieven om uitbreiding van schadelijke effecten die veroorzaakt zijn door infectieziekten tegen te
gaan, mogen ieder binnen hun bevoegdheidssfeer steeds overeenkomstig artikel 10, § 2, de in artikel 6
bepaalde categorieën van persoonsgegevens van de Personen Categorieën I, II en III, verwerken voor
het vervullen van hun reglementaire opdrachten. § 4. De krachtens dit besluit verzamelde gegevens
mogen niet worden gebruikt voor andere dan de in dit artikel bepaalde doelstellingen, in het bijzonder
maar niet uitsluitend politionele, commerciële, fiscale, strafrechtelijke of aan staatsveiligheid
verbonden doelstellingen.
HOOFDSTUK III. - Personen wiens persoonsgegevens worden verwerkt in het kader van
huidig besluit
Art. 4.Voor de verwerkingsdoeleinden bepaald in artikel 3, zullen de categorieën van
persoonsgegevens bepaald in de artikelen 6, 7, 8 en 9, van dit besluit, van de volgende personen
worden verwerkt;1° de Personen Categorie I;2° de Personen Categorie II;3° de Personen Categorie
III;4° de Personen Categorie IV;5° de Personen Categorie V;6° de Personen Categorie
VI.HOOFDSTUK IV. - Categorieën van persoonsgegevens die verzameld worden in het
kader van huidig besluit
Art. 5.De persoonsgegevens die verzameld en verwerkt worden in het kader van dit besluit, worden
verwerkt conform de regelgeving over de bescherming bij de verwerking van persoonsgegevens, in het
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bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de wet van 30 juli 2018 betreffende
de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.
Art. 6.§ 1. Een verplichte melding voor de personen zoals bedoeld in het decreet van het Vlaams
Parlement van 21 november 2003 betreffende het preventieve gezondheidsbeleid, het decreet van 2
mei 20190 tot wijziging van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid wat betreft de
preventie en de bevordering van de gezondheid, de ordonnantie van 19 juli 2007 betreffende het
preventieve gezondheidsbeleid en het besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke
Gemeenschaps-commissie van 23 april 2009 betreffende de profylaxe tegen overdraagbare ziekten, en
het decreet van het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap van 1 juni 2004 betreffende de
gezondheidspromotie en inzake medische preventie en zijn uitvoeringsbesluiten, gebeurt in afwijking
van deze regelgeving aan de Gegevensbank I. Een verplichte melding van de Personen Categorie I
waarvan de arts geen vermoeden heeft dat zij besmet zijn met COVID-19 en van de Personen Categorie
II waarbij de test uitwees dat er geen besmetting is en hetgeen niet door de arts wordt betwist, gebeurt
in het kader van dit samenwerkingsverband aan de Gegevensbank I. § 2. De Gegevensbank I bevat,
voor zover beschikbaar, de volgende categorieën van persoonsgegevens van de Personen Categorie I
voor de doeleinden zoals bepaald in artikel 3, § 1:1° het INSZ-nummer;2° de naam en de voornaam;3°
het geslacht;4° de geboortedatum en, in voorkomend geval, de overlijdensdatum;5° het adres;6°
contactgegevens, met inbegrip van telefoonnummer en e-mailadres van de betrokkene en de wettelijke
vertegenwoordiger, en de aanduiding van de relatie van deze personen tot de betrokkene (ouder,
voogd, huisarts, ...);7° datum van aanvang van symptomen;8° het RIZIV-nummer van de voorschrijver
van de test op het coronavirus COVID-19;9° gegevens met betrekking tot de voorgeschreven test op het
coronavirus COVID-19, met inbegrip van de datum en het soort voorgeschreven test op het
coronavirus COVID-19;10° de aanduiding van het al dan uitoefenen van het beroep van
zorgverlener;11° de ziekenhuisafdeling, het identificatienummer en locatiegegevens van het
ziekenhuis, indien de betrokkene is gehospitaliseerd;12° eventueel het resultaat van de CT-scan, indien
de betrokkene is gehospitaliseerd;13° de eventuele collectiviteit waarvan de betrokkene deel uitmaakt
of in contact mee is gekomen;Indien het identificatienummer van het Rijksregister bedoeld in artikel
8, § 1, 1°, van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een
Kruispuntbank van de sociale zekerheid beschikbaar is, worden de naam en voornaam, de
geboortedatum, het geslacht en het adres opgehaald uit het Rijksregister of 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. § 3. De Gegevensbank I bevat, voor
zover beschikbaar, de volgende categorieën van persoonsgegevens van de Personen Categorie II:1° de
gegevens bedoeld in § 2;2° de datum, resultaat, staalnummer en type van de test op het coronavirus
COVID-19;3° het RIZIV-nummer van het labo die de test heeft uitgevoerd;4° in geval van een
testresultaat op grond waarvan geen besmetting kon worden vastgesteld, de mogelijke beslissing tot
overruling hiervan door een arts;5° in geval van een testresultaat op grond waarvan geen besmetting
kon worden vastgesteld, het RIZIV-nummer van de arts die de beslissing tot overruling heeft
genomen.De persoonsgegevens bedoeld in 1°, 2° en 3°, worden meegedeeld aan Sciensano door de
volgende informatieverstrekkers: de daartoe bevoegde personen of in opdracht van de daartoe
bevoegde personen van het laboratorium, het ziekenhuis of andere zorginstelling of zorgverstrekker
die de test heeft uitgevoerd. De gegevens bedoeld in,4° en 5°, worden meegedeeld aan Sciensano door
de arts die de beslissing tot overruling heeft genomen.§ 4. De Gegevensbank I, bevat, voor zover
beschikbaar, de volgende categorieën persoonsgegevens van de Personen Categorie III:1° het INSZnummer;2° de naam en de voornaam;3° het geslacht;4° de geboortedatum en, in voorkomend geval,
de overlijdensdatum;5° het adres;6° de contactgegevens, met inbegrip van het telefoonnummer en emailadres van de betrokkene en van de in geval van nood te contacteren persoon, en de aanduiding
van de relatie van deze personen tot de betrokken persoon (ouders, voogd, huisarts,...);7° de
vermoedelijke diagnose van besmetting met het coronavirus COVID-19;8° het RIZIV-nummer van de
arts die het ernstig vermoeden formuleert;9° de aanduiding van het al dan uitoefenen van het beroep
van zorgverlener;10° de eventuele collectiviteit waarvan de betrokkene deel van uitmaakt of in contact
mee is gekomen;11° datum van aanvang van symptomen;12° de gegevens noodzakelijk voor het
contactcentrum om nuttig contact te leggen met de betrokkene, met inbegrip van postcode en
taal.Deze gegevens worden meegedeeld aan Sciensano door de arts die een ernstig vermoeden heeft
dat de Personen Categorie III, besmet zijn met het coronavirus COVID-19. Indien het
identificatienummer van het Rijksregister bedoeld in artikel 8, § 1, 1°, van de wet van 15 januari
1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid
beschikbaar is, worden de naam en voornaam, de geboortedatum, het geslacht en het adres opgehaald
uit het Rijksregister of de Kruispuntbankregisters bedoeld in artikel 4 van de wet van 15 januari
1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. § 5. De
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Gegevensbank I bevat, voor zover beschikbaar, de volgende persoonsgegevens van de Personen
Categorie IV (en waar van toepassing: van de Personen Categorie II, voor zover de coronavirus
COVID-19 test uitwees dat ze besmet zijn en (ii) Personen Categorie III) meegedeeld door de door de
bevoegde regionale overheden of door de bevoegde agentschappen aangeduide contactcentra aan
Sciensano:1° het INSZ-nummer;2° de naam en de voornaam;3° het geslacht;4° de geboortedatum en,
in voorkomend geval de overlijdensdatum;5° het adres;6° de contactgegevens, met inbegrip van het
telefoonnummer en het e-mailadres;7° de gegevens noodzakelijk voor het contactcentrum om verder
nuttig contact te leggen met de persoon bedoeld in deze paragraaf en de lijst met personen waarmee de
persoon bedoeld in deze paragraaf recent contact heeft gehad, met inbegrip van postcode en taal en het
ingeschatte besmettingsrisico van de persoon bedoeld in deze paragraaf;8° lijst met collectiviteiten
waarvan de persoon bedoeld in deze paragraaf deel uitmaakt of in contact mee is gekomen, waarvan de
gegevens worden meegedeeld door de Gegevensbank IV;9° de relevante criteria voor inschatting voor
hoog of laag besmettingsrisico en het geven van advies, met inbegrip van eventuele symptomen,
tijdstip van aanvang symptomen, type van voorgeschreven test, doktersbezoek, registratie van
eventuele weigering tot doktersbezoek;10° de aan het contactcentrum meegedeelde relevante gegevens
door de persoon bedoeld in deze paragraaf met betrekking tot de gemaakte verplaatsingen,
symptomen, en opvolging van isolatie- preventie- en hygiënemaatregelen;11° het loutere feit dat er
tussen de Persoon Categorie IV en de Personen Categorie I, II, III een contact is geweest, met inbegrip
van het deel uitmaken van het huishouden van de Persoon Categorie IV.12° het antwoord op de
vraagaanduiding of (i) de Personen Categorie II, voor zover de coronavirus COVID-19 test uitwees dat
ze besmet zijn;(ii) Personen Categorie III; of (iii) de Personen Categorie IV; al dan niet gebruik maken
van een digitale contactopsporingsapplicatie. § 6. De Gegevensbank I bevat de volgende bijkomende
gegevens (i) van de Personen Categorie II, voor zover de coronavirus COVID-19 test uitwees dat ze
besmet zijn en Personen Categorie III en IV verzameld en aangeleverd door de bevoegde
contactcentra: alle gegevens die nodig zijn voor de organisatie en de opvolging van de contactname
met de betrokkene door medewerkers van het contact centrum, zoals de taal van de betrokkene, de
contact status van de betrokkene, de ticketnummers van de contactopnames of de pogingen tot
contactnames, de soorten contactnames, het tijdstip van de tickets, het tijdstip en de duurtijd van de
contactname, het resultaat van de contactname. § 7. De Gegevensbank I bevat de volgende bijkomende
gegevens van de personen behorende tot een cluster, verzameld en aangeleverd door de bevoegde
mobiele teams of gezondheidsinspectiediensten: alle gegevens die nodig zijn voor de organisatie en de
opvolging van de contactname met de betrokkene van de cluster door medewerkers van het
contactcentrum, met inbegrip van de taal van de betrokkene, de contact status van de betrokkene, de
ticketnummers van de contactopnames of de pogingen tot contactnames, de soorten contactnames, het
tijdstip van de tickets, het tijdstip en de duurtijd van de contactname, het resultaat van de
contactname.
Art. 7.§ 1. De Gegevensbank III bevat de categorieën van persoonsgegevens die worden meegedeeld
door Sciensano vanuit de Gegevensbank I aan het door de bevoegde regionale overheden of door de
bevoegde agentschappen aangeduide contactcentrum voor de doeleinden zoals bepaald in artikel 3, § 1,
1° en 2°. § 2. De Gegevensbank III bevat de volgende categorieën persoonsgegevens van (i) de
Personen Categorie II voor zover de coronavirus COVID-19 test uitwees dat deze personen besmet zijn
en (ii) de Personen Categorie III:1° het INSZ-nummer;2° de naam en de voornaam;3° het geslacht;4°
de geboortedatum;5° de contactgegevens, met inbegrip van het adres, telefoonnummer en e-mailadres
en de in geval van nood te contacteren personen;6° de gegevens noodzakelijk voor het contactcentrum
om nuttig contact te leggen met de betrokkene, met inbegrip van postcode en taal;7° de aanduiding dat
de persoon moet worden gebeld als (vermoedelijk) besmet persoon om zijn contacten op te sporen;8°
indien van toepassing, het testresultaat en de datum van de test;9° het ticketnummer, datum, tijdstip
en resultaat van de contactopname.§ 3. De Gegevensbank III bevat de volgende categorieën van
persoonsgegevens van Personen Categorie IV:1° het INSZ-nummer;2° de naam en de voornaam;3° het
geslacht;4° de geboortedatum en, in voorkomend geval de overlijdensdatum;5° het adres;6° de
contactgegevens, met inbegrip van het telefoonnummer en het e-mailadres;7° de gegevens
noodzakelijk voor het contactcentrum om verder nuttig contact te leggen met de persoon bedoeld in
deze paragraaf en de lijst met personen waarmee de persoon bedoeld in deze paragraaf recent contact
heeft gehad, met inbegrip van postcode en taal en het ingeschatte besmettingsrisico van de persoon
bedoeld in deze paragraaf;8° lijst met collectiviteiten waarvan de persoon bedoeld in deze paragraaf
deel uitmaakt of in contact mee is gekomen, waarvan de gegevens worden meegedeeld door de
Gegevensbank IV;9° de relevante criteria voor inschatting voor hoog of laag besmettingsrisico en het
geven van advies, met inbegrip van eventuele symptomen, tijdstip van aanvang symptomen, type van
voorgeschreven test, doktersbezoek, registratie van eventuele weigering tot doktersbezoek;10° de aan
het contactcentrum en mobiele teams meegedeelde relevante gegevens door de persoon bedoeld in
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deze paragraaf met betrekking tot de gemaakte verplaatsingen, symptomen, en opvolging van isolatiepreventie- en hygiënemaatregelen;11° het loutere feit dat er een contact is geweest tussen, en met
inbegrip van het deel uitmaken van het huishouden van, de persoon Categorie IV en (i) enerzijds de
Personen Categorie II voor zover de coronavirus COVID-19 test uitwees dat deze personen besmet zijn
en (ii) anderzijds de Personen Categorie III.§ 4. De Gegevensbank I bevat de volgende categorieën van
gegevens van de Personen Categorie VI :1° naam, type, contactgegevens van de collectiviteit;2°
contactinformatie van referentiearts en/of verantwoordelijke van de collectiviteit, met inbegrip van
naam, voornaam en telefoonnummer.
Art. 8.De Gegevensbank IV bevat de volgende categorieën van persoonsgegevens van de Personen
Categorie V en VI voor de doeleinden zoals bepaald in artikel 3, § 1, 2°, B:1° identificatienummer uit
authentieke bron en intern identificatienummer;2° naam, type, adres, nummer zoals weergegeven in
de Kruispuntbank der Ondernemingen, van de collectiviteit waarvan de persoon deel uitmaakt of in
contact mee is gekomen;3° contactinformatie van referentiearts en/of verantwoordelijke van de
collectiviteit, met inbegrip van naam, voornaam en telefoonnummer.
Art. 9.§ 1. De Gegevensbank II wordt aangevuld met de persoonsgegevens opgelijst in artikel 6 van de
Personen Categorieën I, II en III, doch enkel na pseudonimisering, en dit uitsluitend voor de
doeleinden zoals bepaald in de artikel 1, § 2, 1°, g, artikel 1, § 2,3° en artikel 3, § 1, 4°.Het betreft meer
bepaald de volgende categorieën van persoonsgegevens:1° een uniek nummer dat niet toelaat de
persoon te identificeren;2° het geboortejaar en, in voorkomend geval, het jaar en maand van
overlijden;3° het geslacht;4° de postcode;5° het RIZIV-nummer van de voorschrijver van de test op het
coronavirus COVID-19;6° het type, de datum, het staalnummer en het resultaat van een test of de
vermoedelijke diagnose bij afwezigheid van test;7° het RIZIV-nummer van het labo die de test heeft
uitgevoerd;8° in geval van een negatief testresultaat, een mogelijk beslissing tot overruling hiervan
door een arts;9° ingeval van overruling van een negatief testresultaat, het RIZIV-nummer van de arts
die de beslissing tot overruling heeft genomen;10° het type en postcode van de eventuele collectiviteit
waarvan de persoon deel uitmaakt of in contact mee is gekomen;11° het resultaat van medische
onderzoeken, met inbegrip van het resultaat van de CT-scan;12° de aanduiding van het al dan
uitoefenen van het beroep van zorgverlener;13° gegevens meegedeeld aan het contactcentrum, met
inbegrip van symptomen, datum van de eerste symptomen, verplaatsingen, opvolging van isolatie- en
hygiënemaatregelen;14° het loutere feit dat er een contact is geweest tussen, en met inbegrip van het
deel uitmaken van het huishouden van, de persoon Categorie IV en (i) enerzijds de Personen Categorie
II voor zover de coronavirus COVID-19 test uitwees dat deze personen besmet zijn en (ii) anderzijds de
Personen Categorie III.§ 2. De Gegevensbank II, wordt aangevuld met de persoonsgegevens opgelijst
in artikel 6 van de Personen Categorie IV, doch enkel na pseudonimisering en dit uitsluitend voor de
doeleinden zoals bepaald in artikel 3, § 1, 4°. Het betreft meer bepaald de volgende
persoonsgegevens:1° een uniek nummer dat niet toelaat de persoon te identificeren;2° het
geboortejaar en, in voorkomend geval, het jaar en maand van overlijden;3° het geslacht;4°
symptomen;5° het al dan niet contact met kwetsbare personen;6° het resultaat en de datum van de
voorgeschreven test;7° het beroep van zorgverlener uitoefenen;8° de strikt noodzakelijke gegevens met
betrekking tot de contactopname, met inbegrip van datum van ticket en algemeen resultaat van de
contactopname in de vorm van een code;9° alle relevante criteria voor inschatting voor hoog of laag
risico;10° postcode van het adres.
HOOFDSTUK V. - Toegang en doorgifte van persoonsgegevens
Art. 10.§ 1. De door de bevoegde regionale overheden of door de bevoegde agentschappen aangeduide
contactcentra hebben binnen hun eigen bevoegdheidssfeer enkel toegang tot de in artikel 7, § 2, § 3 en
§ 4 bedoelde categorieën van persoonsgegevens van (i) de Personen Categorie II voor zover de
coronavirus COVID-19 test uitwees dat ze besmet zijn en (ii) de Personen Categorieën III, IV, V en VI.
De toegang tot deze persoonsgegevens gebeurt enkel voor de doeleinden vermeld in artikel 3, § 1, 1°, en
2°, artikel 3, § 2 en artikel 3, § 1, 3° in het bijzonder het identificeren en contacteren van de patiënt,
van de collectiviteit waartoe hij behoort of waarmee hij in contact is geweest en van de personen met
wie hij in contact is gekomen. § 2. De bevoegde mobiele teams en de gezondheidsinspectiediensten van
de Gemeenschappen hebben, binnen hun eigen bevoegdheidssfeer en enkel voor de doeleinden
vermeld in artikel 3, § 1, 3°, toegang tot de in artikel 6 bedoelde categorieën van persoonsgegevens van
de Personen Categorieën I, II, III en IV en waar nodig van de Personen Categorieën V en VI in de
Gegevensbank I, meer bepaald in het kader van initiatieven om uitbreiding van schadelijke effecten die
veroorzaakt zijn door infectieziekten tegen te gaan. § 3. De persoonsgegevens zoals meegedeeld en
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opgeslagen in de Gegevensbank I mogen verder worden doorgegeven, na pseudonimisering aan de
Gegevensbank II uitsluitend voor de doeleinden zoals bepaald in artikel 3, § 1, 4°, in overeenstemming
met de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de wet van 5 september 2018 tot
oprichting van het Informatieveiligheidscomité. De persoonsgegevens zoals meegedeeld en opgeslagen
in de Gegevensbank II, kunnen enkel worden doorgegeven aan derde partijen voor de doeleinden zoals
bepaald in artikel 3, § 1, 4°, na de beraadslaging, zoals bedoeld in artikel 11, door de kamer sociale
zekerheid en gezondheid van het Informatieveiligheidscomité.HOOFDSTUK VI. - Bevoegdheid
van het Informatieveiligheidscomité
Art. 11.§ 1. Voor zover niet opgenomen in dit besluit, gebeurt zowel de mededeling van
persoonsgegevens aan Sciensano voor verwerking in de Gegevensbank I, als de verdere mededeling
van die persoonsgegevens door Sciensano aan derden, steeds na beraadslaging door de kamer sociale
zekerheid en gezondheid van het Informatieveiligheidscomité bedoeld in de wet van 5 september
2018 tot oprichting van het Informatieveiligheidscomité en tot wijziging van diverse wetten
betreffende de uitvoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. § 2. Onverminderd de
toepassing van § 1 verleent de kamer sociale zekerheid en gezondheid van het
Informatieveiligheidscomité uitsluitend beraadslagingen met betrekking tot de mededelingen aan of
door de Gegevensbank I, van Sciensano voor zover die de doeleinden bedoeld in artikel 3 beogen,
zonder dat de kamer sociale zekerheid en gezondheid van het Informatieveiligheidscomité zelf enig
ander doeleinde kan vaststellen. § 3. De kamer sociale zekerheid en gezondheid van het
Informatieveiligheidscomité kan per verwerkingsdoeleinde bepaald in artikel 3 verder verduidelijken
welke specifieke persoonsgegevens binnen een bepaalde categorie van persoonsgegevens kunnen
worden verwerkt en die worden meegedeeld aan één van de Gegevensbanken II, III en IV, of die vanuit
de Gegevensbank IV, aan de Gegevensbank I, moeten worden meegedeeld, voor zover nuttig voor het
realiseren van het desbetreffende verwerkingsdoeleinde. Deze bevoegdheid wordt uitgevoerd conform
artikel 46 van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een
Kruispuntbank van de sociale zekerheid.
Wanneer op grond van deze bevoegdheid de kamer van sociale zekerheid en gezondheid van het
Informatieveiligheidscomité de persoonsgegevens binnen de hierboven in artikel 6 bepaalde categorie
van persoonsgegevens bepaalt of verder aanvult, zal Sciensano dit conform de bepalingen inzake
transparantie van de Algemene Verordening Gegevens-bescherming duidelijk kenbaar maken op haar
website. § 4. In overeenstemming met artikel 1, § 4, en onverminderd de toepassing van §§ 1, 2, en 3
kunnen (i) de instellingen die onder de collectiviteiten kunnen vallen, (ii) de categorieën van
informatieverstrekkers die persoonsgegevens verplicht dienen mee te delen aan Sciensano voor opslag
en verdere verwerking ervan in de in artikel 2, § 1 bepaalde gegevensbank en (iii) de categorieën van
persoonsgegevens die in de gegevensbanken bedoeld in artikel 2 worden verwerkt worden
verduidelijkt, gewijzigd of aangevuld middels een besluit zoals bedoeld in artikel 1 § 4.
Art. 12.§ 1. In het kader van haar bevoegdheden bepaald in artikel 11, § 3, bepaalt de kamer sociale
zekerheid en gezondheid van het Informatieveiligheidscomité de nadere regels ter zake en stelt
minstens de volgende elementen vast:1° de bijkomende persoonsgegevens die dienen te worden
opgevraagd en onder welk verwerkingsdoeleinde van de in artikel 3 bepaalde verwerkingsdoeleinden
bijkomende persoonsgegevens dienen te worden opgevraagd;2° de identiteit van de
verwerkingsverantwoordelijke;3° onder welke van de in artikelen 6, 7, 8 en 9 bepaalde categorieën de
bijkomende persoonsgegevens komen te vallen, voor zover zij toereikend en ter zake dienend zijn en
beperkt worden tot wat noodzakelijk is voor het verwerkingsdoeleinde zoals bepaald in 1° ;4° de in
artikel 4 bepaalde categorieën van personen over wie bijkomende persoonsgegevens worden
verwerkt;5° de maatregelen ter verzekering van een rechtmatige en eerlijke verwerking van de
persoonsgegevens;6° de wijze waarop de personen van wie de persoonsgegevens worden verwerkt in
kennis worden gesteld van die verwerking overeenkomstig dit besluit.§ 2. Uitsluitend voor de
verwerkingsdoeleinden vermeld in artikel 3, wordt toegang verleend tot het Rijksregister bedoeld in
artikel 1 van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen
en de Kruispuntbankregisters bedoeld in artikel 4 van de wet van 15 januari 1990 houdende
oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. § 3. Een mededeling van
persoonsgegevens uit andere authentieke bronnen aan de Gegevensbank I vereist een beraadslaging
van de kamer sociale zekerheid en gezondheid van het Informatieveiligheidscomité, voor zover de
mededeling van deze bijkomende persoonsgegevens nodig is voor de verwerkingsdoeleinden bepaald
in artikel 3.
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HOOFDSTUK VII. - Veiligheids-maatregelen
Art. 13.§ 1. Sciensano, wat betreft de Gegevensbanken I en II, en de bevoegde regionale overheden of
de door de bevoegde overheden aangeduide agentschappen, wat betreft de Gegevensbanken III en IV,
nemen passende technische en organisatorische maatregelen overeenkomstig artikel 32 van de
Algemene Verordening Gegevensbescherming om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te
waarborgen. § 2. Sciensano, wat betreft de Gegevensbanken I en II, en de bevoegde regionale
overheden of de door de bevoegde overheden aangeduide agentschappen, wat betreft de
Gegevensbanken III en IV, zullen voldoen aan de principes van gegevensbescherming door ontwerp en
door standaardinstellingen zoals bepaald in artikel 25 van de Algemene Verordening
Gegevensbescherming.
HOOFDSTUK VIII. - Digitale opsporingsapplicaties
Art. 14.§ 1. De digitale contactopsporingsapplicatie ter voorkoming van de verdere verspreiding van
het coronavirus COVID-19 onder de bevolking heeft als doel de gebruikers te informeren dat zij een
risicovol contact hebben gehad met een andere besmette gebruiker, zonder dat de besmette gebruiker
door de digitale contactopsporingsapplicatie wordt geïdentificeerd, en met als verder doel dat de
verwittigde gebruiker dan zelf vrijwillig de nodige stappen zou ondernemen, op basis van de
aanbevelingen van Sciensano en de bevoegde overheden, om verdere verspreiding van het coronavirus
COVID-19 te voorkomen. § 2. De digitale contactopsporings-applicatie beperkt zich hierbij tot het
verwerken van die informatie die moet toelaten dat:1° contacten tussen de gebruikers van de digitale
contactopsporingapplicatie gecapteerd worden zonder dat de identiteit van een gebruiker kan
achterhaald worden;2° wanneer een gebruiker valt binnen de categorie van (i) de Personen Categorie
II voor zover de coronavirus COVID-19 test uitwees dat deze gebruiker besmet is of (ii) de Personen
Categorie III;de gebruiker de COVID-19 besmetting op een vrijwillige, geanonimiseerde, minstens
gepseudonimiseerde, wijze kan melden door middel van een eigen actieve handeling;3° gebruikers van
de digitale contactopsporingsapplicatie verwittigd worden wanneer zij zich gedurende een bepaalde
tijd in de nabijheid hebben bevonden van een met COVID-19 besmette gebruiker die dit gemeld heeft
conform hetgeen bepaald is in 2°.§ 3. De digitale contactopsporings-applicatie moet voldoen aan
volgende minimale voorwaarden:1° De digitale contactopsporingsapplicatie is uitgewerkt met als
referentie het Decentralized Privacy-Preserving Proximity Tracing (DP3T) protocol;2° De digitale
contactopsporingsapplicatie bestaat uit een mobiele applicatie die door de gebruiker lokaal op diens
toestel geïnstalleerd wordt en een centrale loglijst die toelaat om werking van de digitale
contactopsporingsapplicatie zoals beschreven in § 2, 2° en 3° op een gecontroleerde manier te laten
verlopen;3° Sciensano is de verwerkingsverantwoordelijke van de centrale loglijst, zoals bedoeld in § 3,
2°, die in Gegevensbank V bewaard wordt;4° De digitale contactopsporingsapplicatie kan
interoperabiliteit voorzien met andere Europese lidstaten, landen die deel uitmaken van de Europese
Economische Ruimte of landen die zijn aangemerkt als een land met een passend beschermingsniveau
inzake gegevensbescherming door de Europese Commissie zoals bepaald in de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (adequaatheidsbesluit), die ook het in het punt 1° vermelde protocol gebruiken
en dezelfde of evenwaardige waarborgen naar gegevensbescherming bieden;5° De communicatie
tussen toestellen waarop de applicatie geïnstalleerd werd, verloopt enkel op basis van gegevens aan de
hand waarvan de gebruiker niet geïdentificeerd kan worden ;6° De digitale
contactopsporingsapplicatie laat een gebruiker, waarvan de besmetting met COVID-19 is vastgesteld,
toe om een autorisatiecode te gebruiken, teneinde te waarborgen dat enkel gevalideerde informatie
inzake besmettingen kan worden meegedeeld aan de verwerkingsverantwoordelijke van de centrale
loglijst, en zodoende valse, accidentele en foutieve meldingen van besmetting via de digitale
contactopsporingsapplicatie te vermijden;7° De digitale contactopsporingsapplicatie waarborgt dat
enkel het feit van besmetting, alsook de datum waarop de gebruiker vermoedelijk besmettelijk is
geworden, worden meegedeeld aan de verwerkingsverantwoordelijke van de centrale loglijst, en dit op
een wijze dat de identiteit van de gebruiker niet achterhaald kan worden;8° De digitale
contactopsporingsapplicatie laat gebruikers toe om de digitale contactopsporingsapplicatie die zij op
hun toestel gebruiken, al dan niet tijdelijk, uit te schakelen, en de digitale contactopsporingsapplicatie
kan op elk moment door de gebruiker gedeactiveerd worden, waarbij gewaarborgd wordt dat het deinstalleren van de digitale contactopsporingsapplicatie niet moeilijker is dan de installatie ervan;9° De
centrale loglijst in Gegevensbank V kan op elk ogenblik gedeactiveerd worden, en de verwerking van
gegevens voor alle gebruikers, al dan niet tijdelijk, kan stopgezet worden, door een besluit zoals
bedoeld in artikel 1 § 4.;10° De centrale loglijst in Gegevensbank V wordt in elk geval gedeactiveerd
zodra door een besluit zoals bedoeld in artikel 1 § 4 is vastgesteld dat deze niet meer nodig zijn voor het
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beheer van de beëindiging van de exitstrategie;de centrale loglijst wordt ten laatste automatisch
gedeactiveerd na 1 jaar, tenzij door een besluit zoals bedoeld in artikel 1 § 4 wordt beslist dat een
verlenging van deze periode noodzakelijk is;11° De gebruiker moet op een vrijwillige en geautoriseerde
wijze een vaststelling van besmetting kunnen doorgeven via de digitale contactopsporingsapplicatie
naar de centrale loglijst, zonder dat de identiteit van de gebruiker kan achterhaald worden en waarbij
eventuele persoonsgegevens die nodig zijn om een gebruiker toe te laten zich te authentiseren wanneer
die een besmetting wenst door te geven indien mogelijk buiten de contactopsporingsapplicatie worden
gehouden, en in elk geval nooit doorgegeven worden aan de centrale loglijst, en onmiddellijk na een
succesvolle authenticatie verwijderd worden van de contactopsporingsapplicatie;12° Er worden op
geen enkele manier geolocatiegegevens gebruikt of verwerkt in de digitale
contactopsporingsapplicatie.13° Wanneer een gebruiker een melding krijgt van een contact met een
besmette gebruiker, dan worden geen details meegedeeld die zouden toelaten om de besmette
gebruiker te identificeren;14° De volledige broncode, met name de toepassingslaag die ervoor zorgt dat
de gegevens die worden doorgegeven naar de Gegevensbank V en waarbij het individu niet kan worden
geïdentificeerd alsook de interface van de digitale contactopsporingsapplicatie wordt publiek
gemaakt;§ 4. De digitale contactopsporings-applicatie respecteert de principes vervat in artikel 5 van
de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Enkel gegevens die noodzakelijk zijn om een COVID-19-besmetting van een gebruiker te kunnen
bevestigen en gebruikers van de digitale contactopsporingsapplicatie te verwittigen dat zij zich
gedurende een bepaalde tijd in de nabijheid hebben bevonden van een met COVID-19 besmette
persoon, kunnen worden verwerkt.
Deze gegevenscategorieën zijn limitatief opgesomd in dit besluit of, desgevallend in de in artikel 1 § 4
bedoelde besluiten. § 5. Het installeren, het gebruiken en het de-installeren van de digitale
contactopsporingsapplicatie door een gebruiker gebeurt uitsluitend op vrijwillige basis.
Het al dan niet installeren, het al dan niet gebruiken en het al dan niet de-installeren van de mobiele
applicatie van de digitale contactopsporingsapplicatie kan geen aanleiding geven tot enige
burgerrechtelijke of strafrechtelijke maatregel, tot enige discriminerende handeling of tot enig
voordeel of nadeel. § 6. Alle gegevens met betrekking tot contacten tussen gebruikers, opgeslagen op
het toestel van de gebruiker, worden gewist ten laatste drie weken nadat ze zijn gegenereerd in de
eindapparatuur van de gebruiker van een digitale contactopsporingsapplicatie.
Gegevens die terechtkomen in de centrale loglijst mogen niet meer gebruikt worden door de
eindapparatuur van de gebruiker. De in de loglijst bewaarde informatie dient te worden gewist ten
laatste drie weken nadat ze in de loglijst werd opgenomen.
De data gelinkt aan het vrijwillig doorgeven van een COVID-19 vastgestelde besmetting alsook de
gegevens die gebruikt worden voor authenticatie van de besmette persoon, voor zover deze informatie
in toepassing van § 2, 2° wordt verwerkt, moeten onmiddellijk gewist worden op het toestel van de
gebruiker nadat ze in de contactopsporingsapplicatie ingegeven werden. § 7. Noch de
contactopsporingsapplicatie, noch de daarmee verwerkte data mogen gebruikt worden voor andere
dan de in § 1 bepaalde doelstellingen, in het bijzonder maar niet uitsluitend politionele, commerciële,
strafrechtelijke, of aan staatsveiligheid verbonden doelstellingen.
De hierboven opgelijste verzamelde informatie mag, overeenkomstig de voorwaarden bepaald in Titel
4 van de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking
tot de verwerking van persoonsgegevens verwerkt worden met het oog op archivering in het algemeen
belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden bedoeld in art. 89, §§ 2 en
3 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. § 8. In uitvoering van de artikelen 35 en 36
van de Algemene Verordening Gegevensbescherming wordt een
gegevensbeschermingseffectenbeoordeling opgesteld en gepubliceerd. § 9. De verdere werking van de
contactopsporingsapplicatie en de in dat kader nuttige gegevensverwerkingen worden geregeld bij een
besluit zoals bedoeld in artikel 1 § 4, zonder dat kan worden afbreuk gedaan aan de bepalingen van dit
artikel. Dit uitvoerend besluit bevat ten minste:1° een beschrijving van het opsporingssysteem, met
name om ervoor te zorgen dat de risico's die door het referentie DP3T-protocol worden beperkt, niet
opnieuw worden ingevoerd door de contactopsporingsapplicatie en/of een systeem dat heridentificatie mogelijk maakt;2° een duidelijke beschrijving van de verwerkingen die voortvloeien uit
het gebruik van de contactopsporingsapplicatie en een duidelijke definitie van belangrijke concepten
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zoals risicocontact, autorisatiecode, beveiligde sleutel en niet-gepersonaliseerd tijdelijk
serienummer;3° de technische specificaties waaraan de contactopsporingssapplicatie zal moeten
voldoen;4° de nodige specificaties om de interoperabiliteit te voorzien met andere Europese lidstaten,
landen die deel uitmaken van de Europese Economische Ruimte of landen die zijn aangemerkt als een
land met een passend beschermingsniveau inzake gegevensbescherming door de Europese Commissie
zoals bepaald in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (adequaatheidsbesluit), die ook het
in het punt 1° vermelde protocol gebruiken en dezelfde of evenwaardige waarborgen naar
gegevensbescherming bieden;5° de specifieke garanties om het risico van her-identificatie op basis van
de authentisering van de besmette gebruiker te beperken;6° de wijze waarop de betrokkenen worden
geïnformeerd over de werking van de contactopsporingsapplicaties en de uitwisseling van gegevens die
zij genereren;7° de procedure voor de controle op de goede werking van de
contactopsporingsapplicatie.
HOOFDSTUK IX. - Bewaringstermijn
Art. 15.§ 1. Behoudens hetgeen bepaald in § 2, zullen de persoonsgegevens uit de Gegevensbank I
uiterlijk 60 dagen na het opslaan ervan worden gewist. De persoonsgegevens uit de Gegevensbank III
worden dagelijks gewist. De persoonsgegevens uit de Gegevensbank IV worden ofwel om de 10 jaar
geüpdatet ofwel gewist. De gegevens opgeslagen in de Gegevensbank V worden uiterlijk na 3 weken
gewist, conform hetgeen bepaald in artikel 14, § 6.
De ontvangen persoonsgegevens, met uitzondering van deze uit Gegevensbanken IV en V, worden in
elk geval door de verwerkings-verantwoordelijke gewist op 20 oktober 2020. § 2. De
gepseudonimiseerde persoonsgegevens zoals bepaald in artikel 10, § 3, die worden doorgegeven voor
het verwerkingsdoeleinde zoals bepaald in artikel 3, § 1, 4°, worden gewist conform hetgeen bepaald in
de wet van 10 april 2014 houdende diverse bepalingen inzake gezondheid en de in uitvoering
daarvan afgesloten samenwerkingsovereenkomst tussen RIZIV en Sciensano.
HOOFDSTUK X. - Transparantie en rechten van betrokkenen
Art. 16.§ 1. Sciensano, als verwerkingsverantwoordelijke van de Gegevensbanken I en II, neemt
passende maatregelen opdat de betrokkenen de in de artikelen 13 en 14 van de Algemene Verordening
Gegevensbescherming bedoelde informatie en de in artikelen 15 tot en met 22 en artikel 34 van de
Algemene Verordening Gegevensbescherming bedoelde communicatie in verband met de verwerking
voor de doeleinden bepaald in artikel 3 in een beknopte, transparante, begrijpelijke en gemakkelijk
toegankelijke vorm en in duidelijke en eenvoudige taal ontvangt. § 2. Sciensano creëert en onderhoudt
ten behoeve van de betrokken personen bedoeld in artikel 4 een website waarop toereikende
informatie gepubliceerd wordt overeenkomstig artikel 14 van de Algemene Verordening
Gegevensbeschermingen de contactgegevens van de functionaris inzake gegevensbescherming. § 3.
Sciensano onderhoudt en beheert een systeem voor de uitoefening van de in artikelen 15 tot en met 22
en artikel 34 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming bepaalde rechten. § 4. Sciensano, de
bevoegde regionale overheden en door de bevoegde regionale overheden aangeduide agentschappen,
ieder binnen diens bevoegdheidssfeer bepalen op transparante wijze hun respectieve
verantwoordelijkheden, met name wat betreft de uitoefening van de rechten van de betrokkene en het
verstrekken van informatie. Hiertoe wordt een regeling afgesloten die de modaliteiten van een
verwerkersovereenkomst en een overeenkomst voor het delen van persoonsgegevens bevat, waarin de
respectieve rollen en relaties van de gezamenlijke verwerkings-verantwoordelijken ten opzichte van de
betrokkenen bepaald worden.
Art. 17.Dit besluit treedt in werking op 1 juli 2020 en houdt op uitwerking te hebben op de dag
waarop een samenwerkingsakkoord 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 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 in werking treedt.
Dit besluit houdt ten laatste op uitwerking te hebben op 15 oktober 2020.
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Art. 18.De minister bevoegd voor Sociale Zaken en Volksgezondheid is belast met de uitvoering van
dit besluit.
Gegeven te Brussel, 26 juni 2020. FILIP Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken en
Volksgezondheid, M. DE BLOCK

2.1.10.6. Voor geen enkele van deze drie Koninklijke Besluiten is het voorafgaandelijk
advies van de wetgevende kamer van de Raad van State ingewonnen en overigens ook niet
van de Gegevensbeschermingsautoriteit, wat in navolgend stadium aanleiding zal geven tot
kritiek vanwege van de wetgevende kamer van de Raad van State ( cf infra ).
2.1.11. Het Decreet van de Vlaamse regering van 6 mei 2020
2.1.11.1. Op 06 mei 2020 werd onder de signatuur van Minister-President van de Vlaamse
Regering Jan Jambon een Decreet uitgevaardigd betreffende de organisatie van contact
onderzoek in het kader van Covid19.
2.1.11.2.. Het decreet van 06 mei 2020 heeft niet het voorwerp gevormd van een
voorafgaandelijk advies door de wetgevende kamer van de Raad van State.
2.1.11.3 Het Decreet van 6 mei 2020 is opgeheven bij Decreet van 29 mei 2020 zonder
enige uitwerking te hebben gehad.
2.1.12. Het Decreet van 8 mei 2020 tot organisatie van contact onderzoek in het kader
van Covid-19.
2.1.12.1. Op 08 mei 2020 heeft de Vlaamse regering, conform haar bevoegdheden, voor een
beperkte duurtijd, een Decreet uitgevaardigd tot organisatie van het contact onderzoek in het
kader van Covid-19. Dit Decreet is in werking getreden op 11 mei 2020 en uitgedoofd op 04
juni 2020 en luidt als volgt :
DECREET tot organisatie van contactonderzoek in het kader van COVID-19
Artikel 1. Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid.
Art. 2. In dit decreet wordt verstaan onder:
1° algemene verordening gegevensbescherming: 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 (algemene
verordening gegevensbescherming);
2° decreet van 21 november 2003: het decreet van 21 november 2003 betreffende het
preventieve gezondheidsbeleid;
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3° koninklijk besluit nr. 18 van 4 mei 2020: het koninklijk besluit nr. 18 van 4 mei 2020 tot
oprichting van een databank bij Sciensano in het kader van de strijd tegen de verspreiding
van het coronavirus COVID-19.
Art. 3. Om de bevoegdheid om de verspreiding van infecties tegen te gaan, vermeld in artikel
44, § 2, van het decreet van 21 november 2003, te kunnen uitvoeren in het kader van de
pandemie van COVID-19, kan de Vlaamse Regering, met behoud van de toepassing van
artikel 44, § 3, van het voormelde decreet, een samenwerkingsverband van externe partners
belasten met opdrachten van opsporing en begeleiding van personen met een bevestigde of
vermoedelijke diagnose van COVID-19 of van personen die mogelijk een risicodragend
contact hebben gehad met een persoon die besmet is met COVID-19 of die vermoedelijk
besmet is met COVID-19, op voorwaarde dat de persoonsgegevens alleen verwerkt worden
voor de volgende doeleinden:
1° contact opnemen met de persoon die besmet is met COVID-19 of die vermoedelijk
besmet is met COVID-19, om te achterhalen met welke personen die persoon contact heeft
gehad gedurende de periode die teruggaat tot minimaal 48 uur voor de start van de
symptomen en maximaal veertien dagen voorafgaand aan de consultatie of de afname van
een test op COVID-19;
2° contact opnemen met de referentiearts of de administratief verantwoordelijke van
collectiviteiten met een broze populatie met wie de persoon die besmet is met COVID-19 of
die vermoedelijk besmet is met COVID-19, contact heeft gehad in de loop van de termijn,
vermeld in punt 1° ;
3° individueel contact opnemen met de personen met wie de persoon die besmet is met
COVID-19 of die vermoedelijk besmet is met COVID-19, contact heeft gehad in de loop van
de termijn, vermeld in punt 1°, om hen, op basis van informatie die ze aanleveren,
aangepaste aanbevelingen te bezorgen en om toe te zien op de naleving van die
aanbevelingen;
4° de gegevens van de personen met wie de persoon die besmet is met COVID-19 of die
vermoedelijk besmet is met COVID-19, contact heeft gehad, bezorgen aan de databank van
Sciensano, die is opgericht bij het koninklijk besluit nr. 18 van 4 mei 2020.
De Vlaamse Regering duidt een agentschap aan dat optreedt als
verwerkingsverantwoordelijke en een verwerkingsovereenkomst sluit met het
samenwerkingsverband van externe partners, vermeld in het eerste lid, conform artikel 28,
lid 3, van de algemene verordening gegevensbescherming.
De personen die in opdracht van het samenwerkingsverband van externe partners, vermeld
in het eerste lid, de opdrachten, vermeld in het eerste lid, uitvoeren, zijn gebonden door het
beroepsgeheim, vermeld in artikel 458 van het Strafwetboek.
Het samenwerkingsverband van externe partners, vermeld in het eerste lid, staat mede
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onder toezicht van en wordt aangestuurd door de ambtenaren-artsen en de ambtenaren van
het agentschap, vermeld in artikel 44, § 3, 2° en 3°, van het decreet van 21 november 2003.
Art. 4. De Vlaamse Regering bepaalt de nadere regels voor de organisatie van het
samenwerkingsverband van externe partners, vermeld in artikel 3, eerste lid, van dit decreet,
en de nadere regels voor de melding, vermeld in artikel 44, § 3, 1°, van het decreet van 21
november 2003, van COVID-19.
De Vlaamse Regering bepaalt:
1° per categorie van personen van wie persoonsgegevens worden verwerkt: welke
identificatie- en contactgegevens worden verwerkt met daarbij de vermelding of de betrokken
persoon al dan niet besmet is met COVID-19 of risico heeft op een besmetting met COVID19;
2° de maximale termijn waarin de persoonsgegevens bewaard worden.
Art. 5. De persoonsgegevens, vermeld in dit decreet, worden opgeslagen in de
databank van Sciensano, in het kader van de doeleinden, vermeld in artikel 3 van het
koninklijk besluit nr. 18 van 4 mei 2020.
De Vlaamse Regering kan bepalen aan welke andere databanken die persoonsgegevens
ook bezorgd worden en voor welke doeleinden.
De Vlaamse Regering kan de voorwaarden bepalen waaronder de personen die in opdracht
van het samenwerkingsverband van externe partners, vermeld in artikel 3, eerste lid, van dit
decreet, de opdrachten uitvoeren, voor het geheel of een gedeelte van die activiteiten, wat
de gegevensdeling betreft, participeren in de databank van Sciensano, onder de
voorwaarden, vermeld in artikel 3, §§ 2, 4 en 5, van het koninklijk besluit van 4 mei 2020.
Art. 6. Dit decreet treedt in werking op 11 mei 2020 en houdt op uitwerking te hebben op
4 juni 2020.
2.1.12.2. Uit de bewoordingen van het Decreet blijkt dat de Vlaamse regering duidelijk de
bedoeling had om de opstart van de contact tracing slechts tijdelijk te regelen in afwachting
van de totstandkoming van een federale wet krachtens dewelke bij de federale instelling
Sciensano een databank zou opgericht worden (zoals voorzien in het K.B. nr.18 en
vervolgens in het K.B. nr.25 en het K.B. nr.44).
2.1.12.3 Het Decreet van 8 mei 2020 is omwille van het hierna bepaalde zonder enig gevolg
uitgedoofd op 04 juni 2020.
2.1.13. Het wetsvoorstel tot oprichting van een databank bij Sciensano
2.1.13.1. Op 15 mei 2020 werd de wetgevende kamer van de Raad van State door de
Voorzitter van de Federale Kamer van Volksvertegenwoordigers verzocht om, binnen de 5
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dagen, een advies te wijzen over een wetsvoorstel tot oprichting van een databank bij
Sciensano in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19
welke databank de persoonsgegevens zou bevatten die de artsen, de ziekenhuizen, de
laboratoria en het contactcentrum aan Sciensano meedelen (artikel 2, § 1) over personen
waarvan de arts een vermoeden heeft van infectie of voor wie een medische test werd
voorgeschreven of die een test hebben ondergaan in het kader van de strijd tegen de
verspreiding van het coronavirus COVID-19 (artikel 2, § 2), de gehospitaliseerde patiënten
met een bevestigde diagnose van het coronavirus COVID-19 (artikel 2, § 3) en de personen
waarmee de voornoemde personen in contact zijn geweest.
2.1.13.2. Op 26 mei 2020 heeft de wetgevende kamer van de Raad van State het haar door
de federale regering gevraagde advies inzake het wetsvoorstel tot oprichting van een
databank bij Sciensano in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus
COVID-19 gewezen ( advies nrs. 67.425/3, 67.426/3 en 67.427/3 ). Dit advies luidt als volgt :
(uittreksel paginga 6 punt 7 e.v. ) :
De federale overheid is bevoegd om algemene regels te bepalen inzake de beperking van
het recht op eerbiediging van het privéleven,die als minimumregeling geldt in welke
aangelegenheid ook. Die federale bevoegdheid betreft echter het uitwerken van algemene
regels. Het vaststellen van specifieke regelingen met betrekking tot de bescherming
van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens betreffende een
bepaalde gemeenschaps- of gewestaangelegenheid, is een bevoegdheid van de
betrokken gemeenschap of het betrokken gewest. De voorgestelde regeling voorziet niet
in algemene regels inzake de beperking van het recht op eerbiediging van het privéleven bij
de verwerking van persoonsgegevens in databanken. De in het voorstel geregelde databank
en de ermee gepaard gaande verwerking van persoonsgegevens betreffen uitdrukkelijk ook
de opsporing en de voorkoming van besmettingen met COVID-19, hetgeen tot uiting komt in
verscheidene bepalingen van het voorstel en in de toelichting erbij.
De gemeenschappen zijn echter bevoegd voor de opsporing en de strijd tegen de
besmettelijke en de sociale ziekten als een onderdeel van hun bevoegdheden inzake
preventieve gezondheidszorg. Het in contact treden met (mogelijk of vermoedelijk)
besmette personen, alsook met personen en collectiviteiten waarmee ze in contact zijn
geweest, het verstrekken van aanbevelingen aan deze personen met het oog op de
voorkoming van verdere besmettingen, en het opleggen van afzonderingsmaatregelen aan
deze personen kan tot die bevoegdheid worden gerekend. Dat geldt ook voor de verwerking,
met die finaliteit, van persoonsgegevens die daarmee verband houden.8 Op grond van die
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bevoegdheid hebben de gemeenschappen ondertussen reeds een aantal regelingen
uitgewerkt betreft de contactopsporing. Het opsporen van COVID-19-besmettingen
behoort dan ook tot de bevoegdheid van de gemeenschappen. Die bevoegdheid omvat
ook het vaststellen van een regeling voor de bescherming van natuurlijke personen bij de
verwerking van persoonsgegevens die naar aanleiding van die opsporing worden verzameld.
In zoverre het voor advies voorgelegde wetsvoorstel in regels voorziet met betrekking tot de
verwerking van die persoonsgegevens, wordt dan ook de gemeenschapsbevoegdheid
inzake preventieve gezondheidszorg betreden. Daar komt nog bij dat in artikel 3, § 2, van het
wetsvoorstel in regels wordt voorzien met betrekking tot de opdrachten en de werkwijze van
het contactcentrum dat met het opsporen van COVID-19-besmettingen wordt belast. Ook
die regels behoren tot de gemeenschapsbevoegdheid inzake preventieve
gezondheidszorg.
9. Het verwerken van de persoonsgegevens in de databank gebeurt ook in het kader van de
federale bevoegdheden inzake wetenschappelijk onderzoek,zoals blijkt uit artikel 3, § 1, 2°,
van het voorstel. In dat opzicht wordt aangesloten bij de surveillance-activiteiten waarmee
Sciensano is belast bij artikel 4 van de wet van 25 februari 2018 ‘tot oprichting van
Sciensano’. De conclusie is derhalve dat het wetsvoorstel betrekking heeft zowel op
federale als op gemeenschapsbevoegdheden. Bovendien blijken de twee aspecten in de
voorgestelde regeling nauw met elkaar verbonden te zijn.
Het voor advies voorgelegde wetsvoorstel kan in zijn huidige vorm enkel doorgang vinden
indien het zou worden omgevormd tot een samenwerkingsakkoord waarvoor
parlementaire instemming is vereist. Het zou immers Belgen persoonlijk kunnen binden
en het heeft betrekking op aangelegenheden die – gelet op het in artikel 22 van de Grondwet
vervatte wettigheidsbeginsel – bij wet moeten worden geregeld. Een dergelijk
samenwerkingsakkoord biedt overigens de meest rechtszekere oplossing. In de gegeven
omstandigheden, mede gelet op de omstandigheid dat het koninklijk besluit nr. 18 van 4 mei
2020 reeds in de praktijk wordt toegepast, kan aan het samenwerkingsakkoord
terugwerkende kracht worden verleend tot 4 mei 2020, namelijk de dag waarop het
betrokken besluit in werking is getreden (zie daarover ook opmerking 16.1).
(Pagina 8 en 9) :
11 Het voorstel bevat bepalingen die de verwerking van persoonsgegevens regelen. Artikel
36, lid 4, van 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
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intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming)’ (hierna:
AVG), gelezen in samenhang met artikel 57, lid 1, c), en overweging 96 van die verordening,
voorziet in een verplichting om de toezichthoudende autoriteit, in dit geval de
Gegevensbeschermingsautoriteit bedoeld in de wet van 3 december 2017 ‘tot
oprichting van de Gegevensbeschermingsautoriteit’, te raadplegen bij het opstellen van
een voorstel voor een door een nationaal parlement vast te stellen wetgevingsmaatregel, of
een daarop gebaseerde regelgevingsmaatregel in verband met verwerking.
Bij artikel 4, § 1, van het voorstel wordt aan de kamer sociale zekerheid en gezondheid van
het informatieveiligheidscomité een regelgevende bevoegdheid toegekend wat betreft de
types van persoonsgegevens die per categorie van instantie die de persoonsgegevens
meedeelt en per categorie van ontvanger van de persoonsgegevens kunnen worden
meegedeeld of ontvangen, alsook de nadere regels ter zake, minstens met betrekking tot
een aantal elementen die in de voorgestelde bepaling worden opgesomd. Artikel 5, tweede
lid, van het voorstel bevat een delegatie aan de kamer sociale zekerheid en gezondheid van
het informatieveiligheidscomité om de bewaartermijn te bepalen van de gegevens die
werden meegedeeld voor het realiseren van wetenschappelijk, statistisch of
beleidsondersteunend onderzoek.
12.2. In de eerste plaats hebben de voorgestelde delegaties minstens ten dele betrekking op
essentiële elementen waarvan de regeling bij artikel 22 van de Grondwet aan de wetgever is
voorbehouden. Ook de Gegevensbeschermingsautoriteit formuleerde kritiek op dit punt.13
Doordat artikel 22 van de Grondwet aan de bevoegde wetgever de bevoegdheid
voorbehoudt om vast te stellen in welke gevallen en onder welke voorwaarden afbreuk kan
worden gedaan aan het recht op eerbiediging van het privéleven, waarborgt het aan elke
burger dat geen enkele inmenging in dat recht kan plaatsvinden dan krachtens regels die zijn
aangenomen door een democratisch verkozen beraadslagende vergadering. Een delegatie
aan een andere macht is evenwel niet in strijd met het wettigheidsbeginsel voor zover de
machtiging voldoende nauwkeurig is omschreven en betrekking heeft op de
tenuitvoerlegging van maatregelen waarvan de essentiële elementen voorafgaandelijk door
de wetgever vastgesteld zijn.1 In zoverre de voorgestelde delegaties betrekking hebben op
bijkomende categorieën van persoonsgegevens of op bijkomende doeleinden voor de
verwerking van persoonsgegevens, moeten de beoogde categorieën en doeleinden in de
tekst van het voorstel worden geregeld en kunnen ze niet worden gedelegeerd door de
wetgever.
2.1.14. De amendementen op het federaal wetsvoorstel tot oprichting van een data
bank bij Sciensano
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2.1.14.1. Gelet op het ongunstig advies van 26 mei 2020 ( cf supra ), werd de wetgevende
kamer van de Raad van State op zelfde datum, hetzij op 26 mei 2020, door de Voorzitter van
de federale kamer van volksvertegenwoordigers opnieuw verzocht om bij spoedeisendheid
een advies te vellen over amendement nr.9 van het wetsvoorstel tot oprichting van een
databank bij Sciensano in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus
COVID-19 inzake de contact opsporing.
2.1.14.2. Op 03 juni 2021 heeft de wetgevende kamer van de Raad van State haar advies
gewezen inzake het gewijzigd federaal wetsvoorstel tot oprichting van en Databank bij
Sciensano voor contact opsporing ( advies nr. 67.482 ). Dit advies luidt als volgt :
(uittreksel )
“Het voor advies voorgelegde amendement nr. 9 strekt ertoe de tekst van het wetsvoorstel
‘tot oprichting van een databank bij Sciensano in het kader van de strijd tegen de
verspreiding van het coronavirus COVID-19’ te vervangen door een volledig nieuwe tekst.
Net als het wetsvoorstel wordt beoogd een regelgevend kader te scheppen voor een
databank in het kader van de strijd tegen de verspreiding van COVID-19, teneinde gegevens
in te zamelen van geïnfecteerde personen, vermoedelijk geïnfecteerde personen en
personen waarmee de voormelde personen in contact zijn geweest. Er zijn echter ook een
aantal belangrijke verschilpunten met het wetsvoorstel, zoals blijkt uit wat volgt.
Volgens het voorgestelde artikel 1 is het doel van de aan te nemen regeling “de organisatie,
op federaal niveau, van een gegevensverwerking met als finaliteit de ondersteuning van de
bevoegde diensten bij hun inspanningen om de besmettingsketen van het coronavirus
COVID-19 te onderbreken, door middel van de oprichting van een databank waarvan de
raadpleging beperkt wordt tot de bevoegde diensten met het oog op het uitbrengen, via
telefonisch contact of, wanneer dat niet mogelijk is, via een huisbezoek, van adequate doch
niet-bindende aanbevelingen aan personen die fysische [lees: fysieke] contacten met een
hoog risico hebben gehad met geïnfecteerde, of vermoedelijk geïnfecteerde patiënten”.
Het amendement voorziet in een aantal definities (artikel 2), alsook in de oprichting van een
databank bij de minister bevoegd voor volksgezondheid (hierna: de minister) (artikel 3, § 1).
In de databank wordt een scheiding gemaakt tussen de (gegevens met betrekking tot)
geïnfecteerde personen, vermoedelijk geïnfecteerde personen en personen met wie de
voormelde personen in contact zijn geweest en voor wie een verhoogd risico is vastgesteld,
alsook tussen de verschillende zorgverstrekkers en zorgverstrekkende instellingen (artikel 3,
§ 2). De minister wordt aangewezen als verwerkingsverantwoordelijke (artikel 3, § 3). Het
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amendement regelt de gevallen waarin zorgverstrekkers of zorgverstrekkende instellingen
een aantal gegevens met betrekking tot geïnfecteerde en vermoedelijk geïnfecteerde
personen in de databank registreren, alsook de bewaartermijn van die gegevens (artikelen 4
en 5). Voorts wordt geregeld hoe de contactcentra deze personen raadplegen en
ondervragen om na te gaan met welke personen zij contact hebben gehad. De gegevens
van de personen die een contact hebben gehad met een hoog risico voor infectie, worden
eveneens in de databank geregistreerd en de bewaartermijn ervan wordt bepaald (artikel 6).
Er wordt tevens bepaald in welke gevallen en hoe de contactcentra deze laatste personen
contacteren, alsook eventueel de geneesheer van de betrokken collectiviteit met een
kwetsbare bevolking, om hen te bevragen over eventuele symptomen en hen niet-bindende
aanbevelingen te verstrekken (artikel 7). De federale overheid en de gemeenschappen
moeten een samenwerkingsakkoord sluiten om de agentschappen of ministeries van deze
gemeenschappen aan te wijzen als verwerkingsverantwoordelijke voor de
gegevensverwerking door de contactcentra (artikel 8). De Koning stelt de lijst vast van de
collectiviteiten met een kwetsbare bevolking (artikel 9). Het amendement regelt de verdere
verwerkingsmogelijkheden van de voormelde persoonsgegevens na anonimisering of
pseudonimisering voor archiveringsdoeleinden, wetenschappelijke of statistische doeleinden
(artikel 10). Het koninklijk besluit nr. 18 van 4 mei 2020 ‘tot oprichting van een databank
bij Sciensano in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19’
wordt ingetrokken (artikel 11). Er wordt voorzien in een evaluatie van de aan te nemen wet
ten laatste een jaar na de inwerkingtreding ervan, om na te gaan of de aan te nemen wet
moet worden ingetrokken (lees: opgeheven) (artikel 12).
Uit het voorgestelde artikel 1 kan echter worden afgeleid dat de beoogde organisatie van de
verwerking van persoonsgegevens enkel gericht is op de ondersteuning van de
contactcentra bij hun taken inzake het contacteren van personen die risicovolle contacten
hadden met geïnfecteerde of vermoedelijk geïnfecteerde personen. Ook de aanlevering van
de daartoe vereiste gegevens gebeurt in het kader van de zo-even geschetste
gemeenschapsbevoegdheid inzake preventieve gezondheidszorg, terwijl de federale
overheid geen toegang lijkt te hebben tot deze gegevens, die enkel bestemd lijken te zijn
voor de contactcentra. Daar komt nog bij dat de voorgestelde artikelen 6 en 7 een
inhoudelijke regeling inhouden van de zo-even geschetste taken van de contactcentra. Op
de vraag of de indiener van het amendement beoogt te voorzien in een regeling die
betrekking heeft op de in opmerking 9 van advies 67.425/3 tot 67.427/3 vermelde
bevoegdheid van de federale overheid inzake wetenschappelijk onderzoek,11 antwoordde hij
als volgt: “Les auteurs prévoient comme seule finalité celle prévue à l’article 1er selon lequel
‘la consultation est limitée aux services compétents dans la finalité de fournir, par contact
68

© Hands For Freedom vzw
téléphonique ou à défaut, par visite à domicile, des recommandations adéquates non
contraignantes aux personnes ayant eu des contacts physiques à risque élevé avec des
patients infectés ou présumés l’être’. Par conséquent, étant donné que l’amendement ne
crée pas un nouveau traitement de recherche scientifique, les auteurs n’invoquent pas
l’article 6bis, §§ 2 et 3 de loi spéciale du 8 août 1980 ‘de réformes institutionnelles’.”
Uit wat voorafgaat volgt dat, anders dan in het wetsvoorstel waarover advies 67.425/3 tot
67.427/3 is gegeven, wordt voorzien in regels met betrekking tot de verwerking van
persoonsgegevens die enkel gericht is op de uitoefening van gemeenschapsbevoegdheden.
De conclusie is dan ook dat, zoals het amendement thans is opgevat, de federale overheid
niet bevoegd is.
2.1.14.3. Het wetsvoorstel werd ingetrokken. Er werd geen ander wetsvoorstel ingediend.
2.1.15 Het Decreet van de Vlaamse regering van 29 mei 2020 tot organisatie van de
meldingsplicht en het contactonderzoek in het kader van COVID-19 en het
uitvoeringsbesluit van 02 juni 2020
2.1.15.1. Gezien de federale regering tot twee maal toe terug gefloten werd door de
wetgevende kamer van de Raad van State, heeft de Vlaamse regering op 29 mei 2020 een
Decreet uitgevaardigd tot organisatie van de meldingsplicht en het contact onderzoek in het
kader van Covid-19. Dit Decreet luidt als volgt :
(uittreksel ):
Art. 3. Om de bevoegdheid over het tegengaan van de verspreiding van infecties, vermeld in
artikel 44, § 2, van het decreet van 21 november 2003, te kunnen uitvoeren in het kader van
de pandemie van COVID-19, kan de Vlaamse Regering met behoud van de toepassing van
artikel 44, § 3, van het voormelde decreet van 21 november 2003 een
samenwerkingsverband van externe partners aanstellen dat een contactcentrum
opricht dat belast wordt met opdrachten van opsporing en begeleiding van personen
met een bevestigde of vermoedelijke diagnose van COVID-19, of van personen die
mogelijk een risicodragend contact hebben gehad met een persoon die besmet is met
COVID-19 of die vermoedelijk besmet is met COVID-19, op voorwaarde dat de
persoonsgegevens alleen verwerkt worden voor de volgende doeleinden:
1° contact opnemen met de persoon die besmet is met COVID-19 of die vermoedelijk
besmet is met COVID-19, om te achterhalen met welke personen die persoon contact heeft
gehad gedurende de periode die teruggaat tot minimaal 48 uur voor de start van de
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symptomen en maximaal veertien dagen voor de consultatie of de afname van een test op
COVID-19;
2° contact opnemen met de referentiearts of de administratief verantwoordelijke van
collectiviteiten met een broze populatie met wie de persoon die besmet is met COVID-19 of
die vermoedelijk besmet is met COVID-19, contact heeft gehad in de loop van de termijn,
vermeld in punt 1°;
3° individueel contact opnemen met de personen met wie de persoon die besmet is met
COVID-19 of die vermoedelijk besmet is met COVID-19, contact heeft gehad in de loop van
de termijn, vermeld in punt 1°, om hun op basis van informatie die ze aanleveren,
aangepaste aanbevelingen te bezorgen en om toe te zien op de naleving van die
aanbevelingen; 4° de gegevens van de personen met wie de persoon die besmet is met
COVID-19 of die vermoedelijk besmet is met COVID-19, contact heeft gehad, bezorgen aan
de databank van Sciensano, die is opgericht bij het koninklijk besluit nr. 18 van 4 mei
2020.
De Vlaamse Regering wijst een agentschap aan dat optreedt als verwerkingsverantwoordelijke en dat een verwerkingsovereenkomst sluit met het samenwerkingsverband
van externe partners, vermeld in het eerste lid, conform artikel 28, lid 3, van de algemene
verordening gegevensbescherming. De personen die in opdracht van het contactcentrum,
vermeld in het eerste lid, de opdrachten, vermeld in het eerste lid, uitvoeren, zijn gebonden
door het beroepsgeheim, vermeld in artikel 458 van het Strafwetboek. Het
contactcentrum, vermeld in het eerste lid, staat mee onder toezicht van en wordt
aangestuurd door de ambtenaren-artsen en de ambtenaren van het agentschap, vermeld in
artikel 44, § 3, 2° en 3°, van het decreet van 21 november 2003. Het samenwerkingsverband
van externe partners, vermeld in het eerste lid, maakt een inhoudelijk en financieel verslag
op over de opdrachten die eraan zijn toegekend. De Vlaamse Regering kan nadere regels
bepalen over de inhoud van het inhoudelijk en financieel verslag.
Art. 4. De Vlaamse Regering bepaalt de nadere regels voor de organisatie van het
contactcentrum, vermeld in artikel 3, eerste lid, van dit decreet.
Art. 5. § 1. De persoonsgegevens die verzameld worden in het kader van dit decreet, worden
verwerkt conform de regelgeving over de bescherming bij de verwerking van
persoonsgegevens. De verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op artikel 6, lid 1,
e), van de algemene verordening gegevensbescherming, en, wat de gegevens over
gezondheid betreft, op artikel 9, lid 2, i), van de algemene verordening
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gegevensbescherming. § 2. De personen, vermeld in artikel 45, § 3, van het decreet van 21
november 2003 melden, in uitvoering van artikel 6, eerste lid, volgende persoonsgegevens
van de persoon die besmet is met COVID-19 of die vermoedelijk besmet is met COVID-19
aan de databank van Sciensano, die is opgericht bij het koninklijk besluit nr. 18 van 4 mei
2020: 1° het identificatienummer als vermeld in artikel 8, § 1, 1° of 2°, van de wet van 15
januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de sociale
zekerheid; 2° het geslacht; 3° het adres; 4° het type, de datum, het staalnummer en het
resultaat van de test of de vermoedelijke diagnose bij afwezigheid van een test; 5° de
contactinformatie, namelijk het telefoonnummer en mailadres van de betrokkene en van de
persoon die in geval van nood moet gecontacteerd worden; 6° in voorkomend geval, de
collectiviteit waar de persoon deel van uitmaakt; 7° het gegeven of de betrokkene al dan niet
het beroep van zorgverlener uitoefent; 8° als de persoon niet gehospitaliseerd is: a) de naam
en voornaam; b) de geboortedatum en, in voorkomend geval, de overlijdensdatum; c) het
RIZIV-nummer van de voorschrijver van de test; 9° als de persoon gehospitaliseerd is: a) de
ziekenhuisafdeling, het identificatienummer en de locatiegegevens van het ziekenhuis; b) het
resultaat van de CT-scan. § 3. Het contactcentrum, vermeld in artikel 3, eerste lid, verwerkt
volgende persoonsgegevens van de persoon die besmet is met COVID-19 of die
vermoedelijk besmet is met COVID-19: 1° het identificatienummer, vermeld in artikel 8, § 1,
1° of 2°, van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een
Kruispuntbank van de sociale zekerheid; 2° de naam, voornaam en de geboortedatum; 3°
het geslacht; 4° de contactinformatie, namelijk het telefoonnummer en mailadres van de
betrokkene en van de persoon die in geval van nood moet gecontacteerd worden; 5° in
voorkomend geval, de overlijdensdatum; 6° in voorkomend geval, de collectiviteit waar de
persoon deel van uitmaakt. De verwerking van de persoonsgegevens, vermeld in het eerste
lid, gebeurt alleen voor de doelstellingen, vermeld in artikel 3, eerste lid, 1° en 2°. De
persoonsgegevens, vermeld in het eerste lid, worden door het contactcentrum vernietigd
nadat het contactcentrum over de gegevens van de personen waarmee de met COVID-19
besmette persoon of vermoedelijk met COVID-19 besmette persoon in contact geweest is
beschikt en, in voorkomend geval nadat de referentiearts of de administratief
verantwoordelijke van de collectiviteiten met een broze populatie als vermeld in artikel 3,
eerste lid, 2°, werd gecontacteerd. § 4. Het contactcentrum, vermeld in artikel 3, eerste lid,
verwerkt volgende persoonsgegevens van de personen waarmee de met COVID-19
besmette persoon of de vermoedelijk met COVID-19 besmette persoon in contact is
geweest: 1° het identificatienummer, vermeld in artikel 8, § 1, 1° of 2°, van de wet van 15
januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de sociale
zekerheid; 2° de naam en de voornaam; 3° het geslacht; 4° in voorkomend geval, de
overlijdensdatum; 5° het adres; 6° het telefoonnummer of mailadres; 7° de vermelding of de
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betrokken persoon een hoog/laag risico heeft voor een besmetting met COVID-19; 8° de link
met de met COVID-19 besmette of vermoedelijk met COVID-19 besmette persoon; 9°
informatie die de betrokkene aanlevert, met het oog op het geven van aanbevelingen en het
toezicht op de naleving van deze aanbevelingen. De verwerking van de persoonsgegevens,
vermeld in het eerste lid, gebeurt alleen voor de doelstellingen, vermeld in artikel 3, eerste
lid, 3° en 4°. In afwijking van het tweede lid, worden de persoonsgegevens, vermeld in het
eerste lid, 9°, alleen gebruikt om de betrokkene aanbevelingen te geven en toe te zien op de
naleving van die aanbevelingen. De persoonsgegevens, vermeld in het eerste lid, 1° tot en
met 3°, 5° tot en met 7° en 9°, worden door het contactcentrum bewaard voor de termijn die
noodzakelijk is om de persoon de nodige aanbevelingen te geven en verder op te volgen en
maximaal tot 21 dagen na het eerste contact met de betrokkene. Het persoonsgegeven,
vermeld in het eerste lid, 4°, worden na het bezorgen van dit gegeven aan de databank bij
Sciensano, die is opgericht bij het koninklijk besluit nr. 18 van 4 mei 2020, bij het
contactcentrum vernietigd. De persoonsgegevens, vermeld in het eerste lid, 8°, wordt door
het contactcentrum vernietigd 21 dagen na het bezorgen van dit gegeven aan de databank
bij Sciensano, die is opgericht bij het koninklijk besluit nr. 18 van 4 mei 2020. § 5. De
Vlaamse Regering bepaalt welke technische en organisatorische maatregelen het
samenwerkingsverband van externe partners moet treffen ter bescherming van de
verwerking van de persoonsgegevens door het contactcentrum, vermeld in artikel 3, eerste
lid.
Art. 6. Een melding als vermeld in artikel 44, § 3,van het decreet van 21 november 2003, van
COVID-19 gebeurt in afwijking van artikel 45, § 1, van hetzelfde decreet aan de databank
van Sciensano, die is opgericht bij het koninklijk besluit nr. 18 van 4 mei 2020. De
Vlaamse Regering bepaalt de nadere regels voor de melding, vermeld in het eerste lid. De
persoonsgegevens, vermeld in dit decreet, worden opgeslagen in de databank van
Sciensano in het kader van de doeleinden, vermeld in artikel 3, § 1, 1° en 3°, van het
koninklijk besluit nr. 18 van 4 mei 2020. De Vlaamse Regering kan de voorwaarden bepalen
waaronder de personen die in opdracht van het contactcentrum, vermeld in artikel 3, eerste
lid, de opdrachten uitvoeren, voor het geheel of een gedeelte van die activiteiten, wat de
gegevensdeling betreft, participeren in de databank van Sciensano onder de voorwaarden,
vermeld in artikel 3, § 2, 4 en 5, van het koninklijk besluit nr. 18 van 4 mei 2020.
Art. 7. Het decreet van 6 mei 2020 (* )tot organisatie van contactonderzoek in het kader van
COVID-19 wordt opgeheven.
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Art. 8. Dit decreet heeft uitwerking met ingang van 11 mei 2020. Dit decreet houdt op
uitwerking te hebben op een datum die de Vlaamse Regering vaststelt en uiterlijk op 31
december 2021.
2.1.15.2. (*) Er bestaat geen Decreet van 06 mei 2020. Bedoeld wordt het Decreet van 08
mei 2020 cf supra.
2.1.15.3. Het Decreet van 29 mei 2020 is uitgevaardigd zonder voorafgaandelijk advies van
de wetgevende kamer van de Raad van State en van de Gegevensbeschermingsautoriteit.
2.1.15.4.. Enkel de Vlaamse Gemeenschap heeft bij wege van Decreet van 29 mei 2020 een
regeling uitgewerkt inzake contact opsporing op Vlaams grondgebied ( dat op federaal vlak
het voorwerp heeft gevormd van een volmacht besluit op datum van 26 juni 2020 dat
voorziet in een voorlopige regelgeving in afwachting van een meer duurzame en rechtzekere
oplossing ). De Vlaamse regering is in haar niet initiatieven niet gevolgd geworden door het
Waals Parlement noch door de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
2.1.15.5. Op 02 juni 2020 heeft de Vlaamse regering een uitvoeringsbesluit uitgevaardigd
omtrent het Decreet van 29 mei 2020 met zelfde vervaldatum als het Decreet, zijnde 31
december 2021.
2.1.15.6. Het volmacht besluit van 26 juni 2020 en het uitvoeringsbesluit van 2 juni 2020
hebben niet het voorwerp gevormd van een voorafgaandelijk advies van de wetgevende
kamer van de Raad van State.
2.1.16. Het ontwerp Decreet inzake het samenwerkingsakkoord tussen de Federale
Staat en de Gemeenschappen
2.1.16.1. Op 3 juli 2020 werd de wetgevende kamer van de Raad van State opnieuw, bij
spoedeisendheid, verzocht om binnen een termijn van 5 dagen, een advies uit te brengen
over een voorontwerp van Decreet van de Vlaamse Gemeenschap ‘houdende instemming
met het samenwerkingsakkoord 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 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’.
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2.1.16.2. Op 15 juli 2020 heeft de wetgevende kamer van de Raad van State een
vernietigend advies geveld ( advies nr 67.725/VR ). Het advies luidt als volgt :
( uittreksel ) :
Het koninklijk besluit nr. 18 van 4 mei 2020 ‘tot oprichting van een databank bij Sciensano in
het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19’ voorzag in de
oprichting van een databank bij Sciensano in het kader van de strijd tegen de verspreiding
van COVID-19, teneinde gegevens in te zamelen van personen die zijn getest op COVID-19
of met een bevestigde diagnose van COVID-19, personen waarvan een vermoeden bestaat
van besmetting en personen waarmee de voormelde personen in contact zijn geweest. De
geldingsduur van dit besluit tot 4 juni 2020, werd verlengd tot 30 juni 2020 bij het koninklijk
besluit nr. 25 van 28 mei 2020 ‘tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 18 van 4 mei 2020
tot oprichting van een databank bij Sciensano in het kader van de strijd tegen de verspreiding
van het coronavirus COVID-19’. Daarop volgde het koninklijk besluit nr. 44 van 26 juni 2020
‘betreffende de gezamenlijke gegevensverwerking door 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’, dat de regeling in het koninklijk besluit nr. 18 van 4 mei 2020
inhoudelijk ongewijzigd overnam en dat nog steeds geldig is. Geen van deze besluiten
werd om advies voorgelegd aan de afdeling Wetgeving van de Raad van State.
De inhoud van het koninklijk besluit nr. 18 van 4 mei 2020 werd bijna integraal overgenomen
in een wetsvoorstel ‘tot oprichting van een databank bij Sciensano in het kader van de strijd
tegen de verspreiding van het coronavirus COVID 19’,4 dat samen met een aantal
amendementen erop5 om advies werd voorgelegd aan de Raad van State. In advies
67.425/3-67.426/3-67.427/3 van 26 mei 20206 stelde de Raad van State vast dat de in het
voorstel geregelde databank, de ermee gepaard gaande verwerking van persoonsgegevens,
alsook de bepalingen met betrekking tot de opdrachten en de werkwijze van het
contactcentrum betrekking hebben op de opsporing en de voorkoming van besmettingen met
COVID-19. Het wetsvoorstel heeft dan ook grotendeels betrekking op de bevoegdheid van
de gemeenschappen voor de opsporing en de strijd tegen de besmettelijke en de sociale
ziekten als een onderdeel van hun bevoegdheden inzake preventieve gezondheidszorg,7
zodat de Raad van State adviseerde om het wetsvoorstel om te vormen tot een
samenwerkingsakkoord waarvoor de parlementaire instemming is vereist. Die conclusie
werd herhaald in advies 67.482/3 van 3 juni 20208 over een ander amendement9 op
hetzelfde wetsvoorstel. 4. Samen met het voormelde wetsvoorstel werd aan de Raad van
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State ook een wetsvoorstel ‘betreffende het gebruik van digitale
contactopsporingsapplicaties ter voorkoming van de verdere verspreiding van het
coronavirus COVID-19 onder de bevolking’10 om advies voorgelegd. Op 26 mei 2020 heeft
de Raad van State daarover advies 67.424/311 gegeven, waarin hij vaststelde dat de in het
voorstel geregelde digitale contactopsporingsapplicaties en de ermee gepaard gaande
verwerking van persoonsgegevens betrekking hebben op de opsporing en de voorkoming
van besmettingen met COVID-19. Het wetsvoorstel heeft dan ook grotendeels betrekking op
de bevoegdheid van de gemeenschappen voor de opsporing en de strijd tegen de
besmettelijke en de sociale ziekten als een onderdeel van hun bevoegdheden inzake
preventieve gezondheidszorg. Ook in dit geval adviseerde de Raad van State om het
wetsvoorstel om te vormen tot een samenwerkingsakkoord waarvoor de parlementaire
instemming is vereist.
Het thans om advies voorgelegde voorontwerp van decreet beoogt de instemming met een
samenwerkingsakkoord dat een grondige herwerking bevat van de regeling die vervat is in
de twee voormelde wetsvoorstellen. De partijen bij dit samenwerkingsakkoord zijn de
federale overheid, de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Duitstalige
Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie.
Bij het samenwerkingsakkoord worden bij Sciensano vier gegevensbanken opgericht
(Gegevensbanken I, III, IV en V), naast de bestaande gegevensbank, die nader wordt
geregeld in het licht van de strijd tegen COVID-19 (Gegevensbank II). Deze vijf
gegevensbanken worden bij artikel 1, § 1, 5° tot 9°, van het samenwerkingsakkoord
omschreven. – Gegevensbank I is de algemene, centrale gegevensbank bij Sciensano voor
de verwerking en uitwisseling van gegevens voor de verwerkingsdoeleinden bepaald in het
samenwerkingsakkoord. Deze centrale databank voorziet in de uitwisseling van gegevens
met de gegevensbanken die worden opgericht ter ondersteuning van de contactcentra van
de gemeenschappen. – Gegevensbank II is de bestaande gegevensbank bij Sciensano die
is opgericht ter uitvoering van een samenwerkingsovereenkomst met het Rijksinstituut voor
ziekte- en invaliditeitsverzekering (hierna: RIZIV) met het oog op het verhogen van de
epidemiologische, klinische en andere kennis.12 De gegevens, verstrekt in het kader van het
manuele contactonderzoek moeten onderzoeksinstellingen, met inbegrip van Sciensano, in
staat stellen wetenschappelijke of statistische studies uit te voeren in verband met de
verspreiding van het coronavirus COVID-19 en om het beleid in de strijd tegen het
coronavirus te ondersteunen, middels de uitwisseling van de gegevens met de
Gegevensbank I. – Gegevensbank III is de gegevensbank met belorders en orders voor de
medewerkers van het contactcentrum. – Gegevensbank IV is de gegevensbank met
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contactgegevens van collectiviteiten. – Gegevensbank V is de centrale loglijst die toelaat om
de werking van de digitale contactopsporingsapplicatie op een gecontroleerde manier te
laten verlopen en die bij Sciensano afzonderlijk van Gegevensbank I en II wordt gehouden.
Een digitale contactopsporingsapplicatie op basis van DP3T13 bestaat immers uit een
mobiele applicatie die door de gebruiker vrijwillige lokaal op diens toestel geïnstalleerd en
gebruikt kan worden, en een centrale loglijst die in Gegevensbank V bewaard wordt. 5.2.
Hoofdstuk I van het samenwerkingsakkoord bevat algemene bepalingen. Artikel 1 bevat een
aantal definities (paragraaf 1), vermeldt de doelstellingen van het samenwerkingsakkoord
(paragraaf 2), bepaalt dat geen afbreuk wordt gedaan aan de regelgeving van de bevoegde
overheden inzake contactonderzoek voor het opsporen van besmettelijke ziekten (paragraaf
3), schrijft voor dat de partijen de maatregelen moeten nemen om het
samenwerkingsakkoord uit te voeren en om hun bestaande initiatieven ermee in
overeenstemming te brengen (paragraaf 4), voorziet in de mogelijkheid van uitvoerende
samenwerkingsakkoorden (paragraaf 5) en bepaalt dat de gezondheidszorgverleners en de
gecontacteerde personen ontheven zijn van hun beroepsgeheim (paragraaf 6). Artikel 2 richt
Gegevensbank I op (paragraaf 1), kadert Gegevensbank II binnen dit
samenwerkingsakkoord (paragraaf 2), stelt de Gegevensbanken III en IV in (paragraaf 3),
wijst Sciensano aan als verwerkingsverantwoordelijke van de Gegevensbanken I en II
(paragraaf 4) en bepaalt dat de deelstaten de verwerkingsverantwoordelijken voor de
Gegevensbanken III en IV zullen aanwijzen (paragraaf 5). Hoofdstuk II omvat artikel 3, dat
de verwerkingsdoeleinden regelt met betrekking tot de terbeschikkingstelling van
persoonsgegevens door Gegevensbank I (paragraaf 1), alsook met betrekking tot de
verwerking van persoonsgegevens door de bevoegde overheden of de bevoegde
agentschappen (paragraaf 2) en door de mobiele teams en de gezondheidsinspectiediensten
van de gemeenschappen (paragraaf 3). Er wordt voorzien in een algemeen verbod om
persoonsgegevens te verwerken voor andere doelstellingen (paragraaf 4). Hoofdstuk III
omvat artikel 4, dat de categorieën van personen omschrijft wiens persoonsgegevens
worden verwerkt in het kader van dit samenwerkingsakkoord. Die categorieën worden
bepaald in artikel 1, § 1, 12° tot 17°. – Personen Categorie I: de personen voor wie de arts
een COVID-19-test heeft voorgeschreven; – Personen Categorie II: de personen bij wie een
COVID-19-test is uitgevoerd; – Personen Categorie III: de personen bij wie de arts een
ernstig vermoeden heeft dat ze besmet zijn, zonder dat een COVID-19-test is uitgevoerd of
voorgeschreven of waarbij de COVID-19-test uitwees dat ze niet besmet waren; – Personen
Categorie IV: de personen met wie hetzij (i) de Personen Categorie II voor zover de COVID19-test uitwees dat ze besmet zijn, hetzij (ii) de Personen Categorie III in contact zijn
geweest gedurende een periode van veertien dagen voor en na de eerste tekenen van de
besmetting; – Personen Categorie V: de behandelende artsen van de Personen Categorieën
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I, II, en III; – Personen Categorie VI: de referentiearts of – bij gebrek aan een referentiearts
bij de betrokken collectiviteit – de administratief verantwoordelijke van collectiviteiten
waarmee de Personen Categorieën I, II en III gedurende een periode van veertien dagen
voor en veertien dagen na de eerste symptomen van de besmetting in contact is geweest.
Hoofdstuk IV bepaalt de categorieën van persoonsgegevens die verwerkt worden in het
kader van het samenwerkingsakkoord. Artikel 5 schrijft voor dat de gegevensverwerking
moet gebeuren overeenkomstig de AVG14 en de wet van 30 juli 2018 ‘betreffende de
bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van
persoonsgegevens’. Artikel 6 schrijft voor dat de verplichte meldingen op grond van
gemeenschapsregelgeving gebeurt aan Gegevensbank I (paragraaf 1) en omschrijft de
categorieën van persoonsgegevens die in die gegevensbank worden verwerkt voor
respectievelijk de Personen Categorie I, de Personen Categorie II, de Personen Categorie III
en de Personen Categorie IV (paragrafen 2 tot 5). De paragrafen 6 en 7 omschrijven
bijkomende te verwerken persoonsgegeven voor bepaalde categorieën personen en
clusters, die worden verzameld of aangeleverd door de bevoegde mobiele teams of de
gezondheidsinspectiediensten. Artikel 7 omschrijft de categorieën van persoonsgegevens
die verwerkt worden in Gegevensbank III, namelijk de persoonsgegevens die worden
meegedeeld door Sciensano vanuit Gegevensbank I aan de contactcentra (paragraaf 1), de
persoonsgegevens voor Gegevensbank III met betrekking tot de Personen Categorie II die
na een COVID-19-test besmet bleken te zijn, en de Personen Categorie III (paragraaf 2), de
Personen Categorie IV (paragraaf 3) en de Personen Categorie VI (paragraaf 4). Artikel 8
omschrijft de categorieën van persoonsgegevens die verwerkt worden in Gegevensbank IV
met betrekking tot de Personen Categorie V en Categorie VI. Artikel 9 omschrijft de
categorieën van persoonsgegevens die na pseudonimisering verwerkt worden in
Gegevensbank II met betrekking tot de Personen Categorie I, Categorie II en Categorie III
(paragraaf 1) en de Personen Categorie IV (paragraaf 2). Hoofdstuk V omvat artikel 10 dat
de toegang regelt tot persoonsgegevens door de contactcentra (paragraaf 1) en door de
mobiele teams en de gezondheidsinspectiediensten (paragraaf 2) en dat de doorgifte van
persoonsgegevens na pseudonimisering regelt van Gegevensbank I naar Gegevensbank II
(paragraaf 3). Hoofdstuk VI betreft de bevoegdheid van het informatieveiligheidscomité15 .
Artikel 11 regelt de voorafgaande beraadslaging in dat comité in bepaalde gevallen
(paragrafen 1 en 2) en de verduidelijkende bevoegdheid van dat comité (paragraaf 3). Er
wordt ook voorzien in de nadere regeling van bepaalde aspecten van het
samenwerkingsakkoord in een uitvoerend samenwerkingsakkoord (paragraaf 4). Artikel 12
bepaalt de nadere regels die het informatieveiligheidscomité kan vaststellen (paragraaf 1) en
regelt de toegang tot het Rijksregister en de registers van de Kruispuntbank van de sociale
zekerheid (paragraaf 2), alsook de voorafgaande beraadslaging in het
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informatieveiligheidscomité voor de mededeling van persoonsgegevens uit andere
authentieke bronnen dan Gegevensbank I (paragraaf 3). Hoofdstuk VII omvat artikel 13, dat
betrekking heeft op de veiligheidsmaatregelen die Sciensano moet nemen om een op het
risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. Hoofdstuk VIII heeft betrekking op de
digitale contactopsporingsapplicaties. Artikel 14 beschrijft de doelstelling van digitale
contactopsporingsapplicaties (paragraaf 1) en regelt de beperkingen inzake de verwerking
van persoonsgegevens door middel van die applicaties (paragraaf 2), alsook de minimale
voorwaarden voor die applicaties (paragraaf 3). De applicaties moeten de principes vervat in
artikel 5 van de AVG respecteren (paragraaf 4) en moeten gebaseerd zijn op vrijwillige basis
(paragraaf 5). De bewaartermijn van de gegevens met betrekking tot contacten wordt
geregeld (paragraaf 6), alsook de doelstellingen van de gegevensverwerking (paragraaf 7).
Er moet een gegevensbeschermingseffectenbeoordeling worden opgesteld en gepubliceerd
(paragraaf 8). Er wordt ook voorzien in de nadere regeling van bepaalde aspecten van de
digitale contactopsporingsapplicaties in een uitvoerend samenwerkingsakkoord (paragraaf
9). Hoofdstuk IX omvat artikel 15, dat de maximale bewaringstermijn regelt van
persoonsgegevens voor de Gegevensbanken I, III, IV en V (paragraaf 1) en II (paragraaf 2).
Hoofdstuk X betreft de transparantie en de rechten van betrokken personen. Artikel 16
verplicht Sciensano om als verwerkingsverantwoordelijke passende maatregelen te nemen
inzake de communicatie van de rechten van de betrokken personen (paragraaf 1), om een
website te creëren en te onderhouden (paragraaf 2), om een systeem te onderhouden en te
beheren voor de uitoefening van door de AVG bepaalde rechten (paragraaf 3) en om een
overeenkomst te sluiten met de bevoegde overheden en hun agentschappen met betrekking
tot hun verantwoordelijkheden inzake de uitoefening van de rechten van de betrokken
personen en het verstrekken van informatie (paragraaf 4). Hoofdstuk VIII (lees XI) bevat
verscheidene slotbepalingen. Artikel 17 regelt de beslechting van geschillen tussen de
partijen door een samenwerkingsgerecht. Artikel 18 draagt de Interministeriële Conferentie
Volksgezondheid op om toezicht te houden op de uitvoering en naleving van de bepalingen
van het samenwerkingsakkoord en om aanpassingen voor te stellen. Artikel 19 regelt de
uitwerking in de tijd van het samenwerkingsakkoord (paragraaf 1) en voorziet in de
mogelijkheid van de beëindiging ervan door een nieuw samenwerkingsakkoord (paragraaf 2)
In zoverre de regeling in het samenwerkingsakkoord ook verplichtingen inhoudt voor
zorginstellingen, waaronder ziekenhuizen, moeten naast de huidige partijen bij het
samenwerkingsakkoord ook de Franse Gemeenschap en de Franse
Gemeenschapscommissie als partijen bij het samenwerkingsakkoord worden
betrokken. De Franse Gemeenschap heeft immers de uitoefening behouden van haar
principiële bevoegdheid inzake het opleggen van verplichtingen aan universitaire
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ziekenhuizen in het Franse taalgebied en aan de universitaire ziekenhuizen in het tweetalige
gebied Brussel-Hoofdstad die wegens hun organisatie beschouwd moeten worden
uitsluitend te behoren tot de Franse Gemeenschap.18 De Franse Gemeenschapscommissie
oefent, van haar kant, de principiële bevoegdheid uit inzake het opleggen van verplichtingen
aan privéziekenhuizen in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad die wegens hun
organisatie beschouwd moeten worden uitsluitend te behoren tot de Franse Gemeenschap.
Bevoegdheidsregels zijn dwingende rechtsregels van openbare orde die zich niet lenen tot
mechanismen als afstand of vertegenwoordiging door onderlinge instemming tussen
overheden. De conclusie is dan ook dat zowel de Franse Gemeenschap als de Franse
Gemeenschapscommissie aangezocht moeten worden als partij bij het
samenwerkingsakkoord. Indien dit leidt tot inhoudelijke aanpassingen van de regeling in het
samenwerkingsakkoord, zullen de voorontwerpen van instemmingsteksten met het
aangepaste samenwerkingsakkoord opnieuw om advies aan de Raad van State moeten
worden voorgelegd. 6.2. Zowel in het opschrift als in het dispositief van het
samenwerkingsakkoord wordt systematisch verwezen naar de “regionale overheden”. Met de
uitdrukking “regionale overheden” kan evenwel niet naar behoren worden verwezen naar de
gemeenschapsoverheden die partij zijn (of dienen te zijn) bij het samenwerkingsakkoord. Het
woord “regionale” dient dan ook uit het opschrift en uit het dispositief van het
samenwerkingsakkoord te worden weggelaten.
Artikel 14 van het samenwerkingsakkoord, dat betrekking heeft op de digitale
contactopsporingsapplicaties, bevat een aantal technische voorschriften in de zin van artikel
1, lid 1, f), van richtlijn (EU) 2015/1535 van het Europees Parlement en de Raad van 9
september 2015 ‘betreffende een informatieprocedure op het gebied van technische
voorschriften en regels betreffende de diensten van de informatiemaatschappij’, meer
bepaald als regels betreffende diensten van de informatiemaatschappij in de zin van artikel
1, lid 1, e), van die richtlijn. Dergelijke technische voorschriften moeten overeenkomstig
artikel 5 van richtlijn (EU) 2015/1535 worden aangemeld bij de Europese Commissie. In
dat geval geldt een wachtperiode van (minstens) drie maanden vooraleer het
wetsvoorstel kan worden aangenomen, overeenkomstig artikel 6 van de richtlijn. Die
wachtperiode geldt evenwel niet, overeenkomstig artikel 6, lid 7, als een lidstaat om
dringende redenen wegens een ernstige en onvoorziene situatie die verband houdt met de
bescherming van (onder meer) de gezondheid van mensen, op zeer korte termijn technische
voorschriften moet uitwerken en deze onmiddellijk daarop moet vaststellen en invoeren,
zonder dat raadpleging mogelijk is. In dat geval is de mededeling aan de Commissie nog
steeds vereist; in de mededeling moet de reden voor de urgentie worden vermeld. De
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Commissie spreekt zich dan zo spoedig mogelijk uit over de mededeling. Bijgevolg moet
het samenwerkingsakkoord worden aangemeld bij de Europese Commissie, waarbij
dan de urgentie van de goedkeuring ervan kan worden uiteengezet ter verantwoording
van het niet in acht nemen van de voorgeschreven wachttermijn.
Daarnaast rijst de vraag of het voormelde artikel 14 van het samenwerkingsakkoord onder
het toepassingsgebied valt van de dienstenrichtlijn.22 Het ter beschikking stellen van een
digitale contactopsporingsapplicatie moet worden beschouwd als een dienst, waarvan het
mogelijk is dat die tegen een vergoeding wordt aangeboden, of die vergoeding nu afkomstig
is van de overheid of - eventueel via reclame-inkomsten - van de gebruiker. Het
samenwerkingsakkoord waarborgt alleszins niet dat de applicaties worden
aangeboden als een niet-economische dienst van algemeen belang. De uitzondering
voor de diensten van de gezondheidszorg kan ook niet worden ingeroepen, omdat de
applicaties geen betrekking hebben op activiteiten die in de lidstaat waar de dienst wordt
verricht, zijn voorbehouden aan beoefenaren van gereglementeerde beroepen in de
gezondheidszorg.25 Het is dan ook mogelijk dat de dienstenrichtlijn toepasselijk is, zodat de
voormelde bepaling van het samenwerkingsakkoord moet worden getoetst aan de artikelen
14 en 15 ervan met betrekking tot de eisen die worden gesteld aan de uitoefening van een
dienstenactiviteit op het grondgebied van België.
ONDERZOEK VAN HET SAMENWERKINGSAKKOORD ALGEMENE OPMERKINGEN
A. Authentieke Duitse versie van het samenwerkingsakkoord
8. Er blijkt nog geen authentieke Duitse versie van het samenwerkingsakkoord te bestaan
die door alle partijen is ondertekend. Volgens de verklaringen van de gemachtigden was die
versie nog in voorbereiding bij de indiening van de adviesaanvraag. Aangezien de
Nederlandse en de Franse authentieke versie van het samenwerkingsakkoord werden
ondertekend door -onder meer - de minister-president en de bevoegde minister van de
Duitstalige Gemeenschap en gelet op de spoedeisendheid van de regeling in het
samenwerkingsakkoord kan de Raad van State uitzonderlijk aanvaarden dat het ontbreken
van de authentieke Duitse versie van het samenwerkingsakkoord de ontvankelijkheid van de
adviesaanvraag niet in het gedrang brengt.
B. Verenigbaarheid met de hogere regelgeving inzake de bescherming van
persoonsgegevens 9. Het voorliggende samenwerkingsakkoord heeft het over de
verwerkingen van persoonsgegevens die een inmenging vormt in het recht op eerbiediging
van het privéleven van de betrokkenen, dat inzonderheid wordt gewaarborgd bij artikel 22
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van de Grondwet en bij artikel 8 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten
van de mens en de fundamentele vrijheden (hierna: EVRM). Om in het licht van de
voornoemde bepalingen aanvaardbaar te zijn, moet de inmenging in het recht op
eerbiediging van het privéleven worden geformuleerd in duidelijke en voldoende
nauwkeurige bewoordingen die het mogelijk maken de hypothesen te voorzien waarin de
wetgever een dergelijke inmenging toestaat. Elke inmenging in het recht op eerbiediging van
het privéleven moet bovendien steunen op een redelijke verantwoording en evenredig zijn
met de door de wetgever nagestreefde doelstellingen.29 Hoewel de inmengingen waarin het
voorliggende samenwerkingsakkoord voorziet een legitiem doel nastreven, namelijk de
bescherming van de gezondheid en de bescherming van de rechten en vrijheden van
anderen,30 dient te worden nagegaan of aan de vereisten van wettelijkheid, relevantie en
evenredigheid wordt voldaan, zowel wat de manuele als de digitale contactopsporing betreft
die bij het samenwerkingsakkoord geregeld worden. 1. Het legaliteitsbeginsel vervat in artikel
22 van de Grondwet.
10.1. Krachtens artikel 22 van de Grondwet geldt voor elke verwerking van
persoonsgegevens en, meer in het algemeen, voor elke schending van het recht op het
privéleven, dat het legaliteitsbeginsel dient te worden nageleefd. Doordat artikel 22 van de
Grondwet aan de bevoegde wetgever de bevoegdheid voorbehoudt om vast te stellen in
welke gevallen en onder welke voorwaarden afbreuk gedaan kan worden aan het recht op
eerbiediging van het privéleven, waarborgt het aan elke burger dat geen enkele inmenging in
dat recht kan plaatsvinden dan krachtens regels die zijn aangenomen door een democratisch
verkozen beraadslagende vergadering. Een delegatie aan een andere macht is evenwel niet
in strijd met het legaliteitsbeginsel voor zover de machtiging voldoende nauwkeurig is
omschreven en betrekking heeft op de tenuitvoerlegging van maatregelen waarvan de
essentiële elementen voorafgaandelijk door de wetgever zijn vastgesteld.31 10.2. Bijgevolg
moeten de essentiële elementen van de verwerking van persoonsgegevens in de wet zelf
worden vastgelegd.32 10.3. Het legaliteitsbeginsel inzake de verwerking van
persoonsgegevens verzet zich tegen een al te vage omschrijving van de essentiële
elementen van de regeling ter zake in het samenwerkingsakkoord.
Een aantal bepalingen van het samenwerkingsakkoord maken gewag van gegevens die
“noodzakelijk” zijn om contact te leggen met de erin vermelde personen33 of van gegevens
of criteria die “relevant” zijn voor bepaalde situaties34. Mede gelet op het belang van een
snelle en adequate werking van de contactopsporing en de ermee gepaard gaande
gegevensverwerking kan worden aanvaard dat de betrokken gegevens niet op uitputtende
wijze in het samenwerkingsakkoord zelf worden opgesomd. In artikel 9, § 1, 13°, van het
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samenwerkingsakkoord wordt gewag gemaakt van de “gegevens meegedeeld aan het
contactcentrum, met inbegrip van symptomen, datum van de eerste symptomen,
verplaatsingen, opvolging van isolatie- en hygiënemaatregelen”. Een dergelijke omschrijving
van de te verwerken gegevens, die erop neerkomt dat alle gegevens die worden
meegedeeld in aanmerking komen voor verwerking, is te ruim en moet uitdrukkelijk worden
beperkt tot de gegevens die relevant zijn voor de contactopsporing. De omstandigheid dat
die gegevens gepseudonimiseerd worden,35 doet geen afbreuk aan die vaststelling. 10.4.1.
Een aantal delegaties die in het samenwerkingsakkoord vervat zijn, hebben betrekking op
essentiële elementen waarvan de regeling bij artikel 22 van de Grondwet aan de wetgever is
voorbehouden. Dat is meer bepaald het geval met: – de machtiging vervat in artikel 11, § 4,
van het samenwerkingsakkoord in zoverre daarbij de bevoegdheid wordt gedelegeerd om
“de categorieën persoonsgegevens die in de gegevensbanken (…) worden verwerkt [te
wijzigen of aan te vullen]”; – de artikelen 11, § 3, en 12, § 1, van het samenwerkingsakkoord,
waarbij de kamer sociale zekerheid en gezondheid van het informatieveiligheidscomité
gemachtigd wordt om per verwerkingsdoeleinde de specifieke persoonsgegevens te
definiëren en te preciseren die kunnen worden verwerkt en meegedeeld, evenals de nadere
regels ter zake.
De afdeling Wetgeving heeft ter zake in advies 67.425/3-67.426/3-67.427/3 immers reeds
het volgende opgemerkt: “In zoverre de voorgestelde delegaties betrekking hebben op
bijkomende categorieën van persoonsgegevens of op bijkomende doeleinden voor de
verwerking van persoonsgegevens, moeten de beoogde categorieën en doeleinden in de
tekst van het voorstel worden geregeld en kunnen ze niet worden gedelegeerd door de
wetgever. Indien het daarentegen enkel gaat om de verdere concretisering van categorieën
en doelstellingen die reeds in het voorstel worden bepaald, kan die concretisering worden
gedelegeerd.37” Het samenwerkingsakkoord moet dienovereenkomstig worden herzien.
10.4.2. Bovendien hebben bepaalde aspecten van de delegatie die bij artikel 14, § 9, van het
samenwerkingsakkoord wordt verleend aan een uitvoerend samenwerkingsakkoord wat
betreft de nadere regels inzake de werking van de digitale contactopsporingsapplicatie,
eveneens betrekking op essentiële elementen die krachtens artikel 22 van de Grondwet door
de wetgever moeten worden geregeld. Zo bijvoorbeeld zouden elementen als de beschrijving
van de verwerkingen die voortvloeien uit het gebruik van de digitale
contactopsporingsapplicatie (§ 9, 2°), de wijze waarop de gebruikers geïnformeerd worden (§
9, 6°) en de controleprocedure (§ 9, 7°) beter moeten worden afgebakend in het
voorliggende samenwerkingsakkoord. Het samenwerkingsakkoord moet bijgevolg in dat
opzicht worden aangepast en aangevuld.
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11.3. Zoals blijkt uit de algemene toelichting en uit het dispositief van het
samenwerkingsakkoord, is het niet de bedoeling dat de digitale contactopsporing het
manuele contactonderzoek vervangt, maar wel dat het dat manuele contactonderzoek
aanvult. Gelet op de grootschalige verwerking van gegevens die gepaard gaat met het
gebruik van de digitale contactopsporingsapplicatie, moet bijgevolg kunnen worden
aangetoond dat dat gebeurt in overeenstemming met het beginsel van de minimale
gegevensverwerking. In advies 67.424/3 heeft de Raad van State reeds opgemerkt dat, gelet
op het vrijwillige karakter van de digitale contactopsporingsapplicaties, de werkzaamheid
ervan staat of valt met een voldoende hoge dekkingsgraad, met andere woorden met het
aantal burgers dat de applicatie in gebruik neemt.39 Die dekkingsgraad zal bepalend zijn
voor de mate waarin de applicaties daadwerkelijk een complementaire rol kunnen spelen
naast de manuele contactopsporing die door de bevoegde overheden wordt
geïmplementeerd. Daarbij moet ook rekening worden gehouden met de grootschalige
verwerking van persoonsgegevens die gepaard gaat met het gebruik van die applicaties. Die
verwerking moet immers, overeenkomstig het zo-even aangehaalde beginsel van de
minimale gegevensverwerking, beperkt zijn tot wat noodzakelijk is voor de beoogde
doeleinden. Het komt er dus op aan dat noodzakelijkheidsbeginsel te verzoenen met een
voldoende hoge dekkingsgraad.
In dat verband moet ook worden gewezen op de gegevensbeschermingseffectbeoordeling
die de verwerkingsverantwoordelijke moet uitvoeren voor het begin van de
verwerkingsactiviteiten, overeenkomstig artikel 35 van de AVG, “[w]anneer een soort
verwerking, in het bijzonder een verwerking waarbij nieuwe technologieën worden gebruikt,
gelet op de aard, de omvang, de context en de doeleinden daarvan waarschijnlijk een hoog
risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen”. Dat is hier ook het
geval,40 zoals trouwens wordt bevestigd in artikel 14, § 8, van het samenwerkingsakkoord,
zodat die effectbeoordeling hoe dan ook zal moeten worden uitgevoerd, bij voorkeur
vooraleer de parlementaire instemming wordt verleend. In tegenstelling tot het in opmerking
4 aangehaalde wetsvoorstel wordt in het samenwerkingsakkoord niet voorzien in een
evaluatie van de regeling in het samenwerkingsakkoord zelf. In advies 67.424/3 werd het
belang van zo’n evaluatie benadrukt, “[a]angezien het hier gaat om een nieuwe technologie
en gelet op het belang van een nauwgezette opvolging van de zo-even geschetste afweging
tussen een voldoende hoge dekkingsgraad en het noodzakelijkheidsbeginsel van de met de
applicaties gepaard gaande verwerking van persoonsgegevens”. Het ontbreken van een
dergelijke evaluatieverplichting in het samenwerkingsakkoord werd door de gemachtigden
als volgt verantwoord:
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“Aangezien het samenwerkingsakkoord slechts een algemeen kader voorziet voor de
contactopsporingsapplicatie, dat dan verder door de deelstaten moet ingevuld worden, is een
vorm van evaluatie niet aan de orde. De evaluatie zal immers moeten plaatsvinden op het
niveau van de deelstaten. Gelieve te willen noteren dat na deze crisis een evaluatie van de
gehele aanpak van deze crisis zal gebeuren, derhalve ook van het proces van het manuele
contactonderzoek tot het inzetten van een digitale contactopsporingsapplicatie.”
In het licht van de inachtneming van het beginsel van de minimale gegevensverwerking rijst
bovendien de vraag hoe ervoor kan worden gezorgd dat de regelgeving inzake digitale
contactopsporing wordt nageleefd. Het voorliggende samenwerkingsakkoord bepaalt zich
ertoe het aan een uitvoerend samenwerkingsakkoord over te laten om te voorzien in “de
procedure voor de controle op de goede werking van de contactopsporingsapplicatie”.41 In
dat verband heeft de afdeling Wetgeving reeds het volgende opgemerkt: “Er kan wellicht
beter worden voorzien in administratieve sancties of strafsancties voor het aanbieden van
niet-conforme applicaties.”42 11.5. In het licht van de inachtneming van het beginsel van de
minimale gegevensverwerking rijst ook de vraag wanneer er een einde komt aan de digitale
contactopsporing.
De stellers van het samenwerkingsakkoord moeten kunnen uitleggen waarom de voorziene
deactivering enkel betrekking heeft op de centrale loglijst en niet op de digitale
contactopsporingsapplicatie in haar geheel. Teneinde aan het vereiste van evenredigheid te
voldoen, dient meer in het algemeen voor alle maatregelen waarin het
samenwerkingsakkoord voorziet exact te worden bepaald tot wanneer ze geldig zijn.
3. Het beginsel van integriteit en van vertrouwelijkheid
12. De inachtneming van het beginsel van integriteit en van vertrouwelijkheid (artikel 5, lid 1,
f), van de AVG) vereist ten slotte dat voldoende garanties geboden worden ter voorkoming
van elk misbruik van die inmenging in het privéleven. Het samenwerkingsakkoord bevat
verscheidene garanties ter voorkoming van elk misbruik, zoals het feit dat de “broncode”
openbaar gemaakt wordt, dat het gebruik van de digitale applicatie op vrijwillige basis
gebeurt, dat het niet-gebruiken van de applicatie geen aanleiding geeft tot enig nadeel en dat
de gebruikers van de applicatie niet worden geïdentificeerd.
De vraag rijst evenwel of die verschillende garanties volstaan om elk misbruik te voorkomen
en om de inmenging zoveel mogelijk te beperken. Het samenwerkingsakkoord verplicht het
gebruik van het “DP3T”-protocol. In de algemene toelichting staat dat dat systeem ervoor
zou moeten zorgen “dat de inmenging op het vlak van het privéleven wordt
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geminimaliseerd”. Zoals de Gegevensbeschermingsautoriteit opmerkt zou die toelichting
evenwel moeten worden aangevuld met uitleg “over de essentiële onderdelen van het DP3Tprotocol, de garanties die het biedt, de restrisico’s en de redenen waarom geconcludeerd
moet worden dat de gegevensverwerkingen die zouden worden uitgevoerd toch
proportioneel zijn”.44 De afdeling Wetgeving stelt niet alleen vast dat de werkwijze
moeilijkheden doet rijzen in het licht van het legaliteitsbeginsel,45 maar ook dat het
samenwerkingsakkoord het aan een toekomstig uitvoerend samenwerkingsakkoord overlaat
om verschillende garanties te definiëren: de beschrijving van het opsporingssysteem, de
definities van belangrijke begrippen zoals het risicocontact, de autorisatiecode, de beveiligde
sleutel en het niet-gepersonaliseerd tijdelijk serienummer,46 de specifieke garanties om het
risico van heridentificatie te beperken en de wijze waarop de betrokkenen geïnformeerd
zullen worden over de werking van de digitale toepassing en de procedure voor de controle
op de goede werking ervan (artikel 14, § 9, van het voorliggende samenwerkingsakkoord).
Daaruit volgt dat de afdeling Wetgeving niet in staat is in dit stadium te beoordelen of
voldoende garanties geboden zullen worden om elk misbruik te voorkomen bij het gebruik
van de digitale contactopsporingsapplicaties.
2.1.16.3 Het voorontwerp van Decreet werd ingetrokken.
2.1.17 Het Decreet van 13 juli 2020 tot wijziging van art.47 en art.81 van het Decreet
van 21 november 2003 betreffende het preventieve gezondheidsbeleid
2.1.17.1. Het Decreet van 21 november 2003 voorzag en voorziet in een beroepsprocedure
tegen maatregelen die krachtens dit Decreet verplicht konden/kunnen opgelegd worden ( en
beperkt tot deze verplichtingen zoals ze toen bestonden ).
2.1.17.2. Bij Decreet van 13 juli 2020 is deze beroepsprocedure ook van toepassing
gemaakt op het nieuwe art.47/1 dat bij Decreet van 29 mei 2020 ingevoerd werd en
dienvolgens ook van toepassing op alle maatregelen die in het kader van Covid-19 opgelegd
worden op vlak van verplichte PCR test, de verplichte tot het verschaffen van medische en
andere persoonsgebonden informatie en de verplichting tot quarantaine of zelfisolatie (
zonder einddatum ).
2.1.17.3. Artikel 81 zoals gewijzigd door het Decreet van 13 juli 2020 is ingevolge de
bepalingen en modaliteiten van het bestreden Decreet echter volledig nutteloos. In de
praktijk is de mogelijkheid tot beroep dode letter. Er is geen verhaal mogelijk binnen de
termijn van verplichte quarantaine ( cf infra ).
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2.1.17.4. Bovendien wijst de praktijk uit dat het beroepscollege zwaar overbelast is en zelf
aangeeft dat zij beroepen niet kan behandelen binnen de 10 werkdagen ( ofwel 2 weken ).
2.1.17.5. De materiële onmogelijkheid tot het behandelen van een beroep tegen een
mogelijks willekeurige beslissing van een contact tracer in loondienst van een privé
commerciële onderneming binnen de quarantaine termijn, schendt in zware mate de rechten
van verdediging.
2.1.18. Het voorontwerp van Ordonnantie van de Gemeenschappelijke
Gemeenschapscommissie
2.1.18.1. Nog op 15 juli 2020 heeft de wetgevende kamer van de Raad van State een
tweede negatief advies met vergelijkbare inhoud gewezen naar aanleiding van een verzoek
dat haar op 6 juli 2020 werd overgemaakt ( advies nr 67.735 /VR ) inzake een voorontwerp
van ordonnantie van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie ‘houdende
instemming met het samenwerkingsakkoord 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 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.
2.1.18.2. Het voorontwerp van Ordonnantie werd ingetrokken.
2.1.19. Het samenwerkingsakkoord van 25 augustus 2020 – Het Decreet van 2 oktober
2020
2.1.19.1. Op 25 augustus 2020 is er een samenwerkingsakkoord tot stand gekomen 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 ( dat in navolgend stadium, zonder enige verdere tussenkomst
van de wetgevende kamer van de Raad van State
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2.1.19.2. Dit samenwerkingsakkoord werd door de Vlaamse Regering goedgekeurd bij
Decreet van 2 oktober 2020 teneinde bijkomende maatregelen te treffen inzake de strijd
tegen de Covid19 pandemie ( die echter al lang geen pandemie meer was of toch in eigen
land niet kon beschouwd worden als een epidemie ).
2.1.20 Het uitdoven van de Volmachtwetten per 30 september 2020
2.1.20.1. Bij Ministerieel Besluit van 25 september 2020 werden de maatregelen zoals
voorzien in het Ministerieel Besluit van 22 augustus 2020 verlengd tot 31 oktober 2020, wat
volledig in strijd was met de Volmachtwet I en II van 27 maart 2020 die na verloop van 3
maanden volgend op hun inwerkingtreding, hetzij op 30 juni 2020, waren verlengd met drie
maanden tot uiterlijk 30 september 2020 en op datum definitief zijn uitgedoofd.
2.1.20.2. Sinds 01 oktober 2020 bestaat er formeel geen noodtoestand meer in België. De
volmacht wetten werden niet vervangen door een nieuwe wet. Alle bestaande wetten die
krachtens de Volmacht II van 27 maart 2020 werden opgeschort of tijdelijk opgeheven,
waaronder, doch niet beperkt tot, art.563 bis van het Strafwetboek, evenals de Grondwet,
hebben sinds voornoemde datum opnieuw hun volle rechtskracht verworven.
2.1.21. Het bestreden Decreet van 18 december 2020
2.1.21.1. Op 29 oktober 2020 is de Raad van State, afdeling Wetgeving, door de Voorzitter
van het Vlaams Parlement verzocht binnen een termijn van dertig dagen een advies te
verstrekken over een voorstel van decreet van de Vlaamse Gemeenschap ‘tot wijziging van
het decreet van 21 november 2003 betreffende het preventieve gezondheidsbeleid en van
het decreet van 29 mei 2020 tot organisatie van de meldingsplicht en het contactonderzoek
in het kader van COVID-19 (Parl.St. Vl. Parl. 2020-21, nr. 488/1)’.
2.1.21.2. Op 2 december 2020 heeft de wetgevende kamer van de Raad van State het haar
gevraagde advies geveld ( adviesnr. 68.207/3 ). Het advies luidt als volgt :
STREKKING VAN HET VOORSTEL
2. Het om advies voorgelegde voorstel van decreet van de Vlaamse Gemeenschap brengt
wijzigingen aan in het decreet van 21 november 2003 ‘betreffende het preventieve
gezondheidsbeleid’ en in het decreet van 29 mei 2020 ‘tot organisatie van de meldingsplicht
en het contactonderzoek in het kader van COVID-19’2, ten einde deze decreten in
overeenstemming te brengen met het samenwerkingsakkoord van 25 augustus 2020 tussen
de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Duitstalige
87

© Hands For Freedom vzw
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’, goedgekeurd bij decreet van 2 oktober 2020, en teneinde
bijkomende maatregelen te nemen inzake de strijd tegen de COVID-19-pandemie.
2.1. In het decreet van 21 november 2003 wordt in de eerste plaats een artikel 34/1
ingevoegd inzake het delen met de gemeenten van persoonsgegevens over personen
die luidens het eveneens in te voegen artikel 47/1 in afzondering moeten gaan ingevolge een
besmetting of mogelijke besmetting met COVID-19 of een verhoogd risico op COVID-19, dit
met het oog op de handhaving door de burgemeester van de maatregelen inzake het in
tijdelijke afzondering gaan (artikel 2 van het voorstel). In de tweede plaats wordt in hetzelfde
decreet een artikel 47/1 ingevoegd dat de gevallen bepaalt waarin personen van wie
bewezen is dat zij besmet zijn met COVID-19 of van wie de arts een ernstig vermoeden heeft
van besmetting, personen die in een hoogrisicogebied zijn geweest en andere personen die
een verhoogd risico hebben op COVID-19 in tijdelijke afzondering moeten gaan, hetzij op
hun hoofdverblijfplaats, hetzij op een andere aangepaste plaats. Het artikel regelt ook de
mededeling van die andere plaats aan de ambtenaren-artsen bedoeld in artikel 44, § 3, 2°,
van het decreet van 21 november 2003 (artikel 3 van het voorstel). In de derde plaats
worden verwijzingen naar het voormelde artikel 47/1 ingevoegd in de artikelen 49 en 79 van
hetzelfde decreet, aangaande het opstellen van een proces-verbaal bij niet-naleving van de
verplichtingen en aangaande de strafbepalingen (artikelen 4 en 5 van het voorstel).
2.2. Wat de wijzigingen aan het decreet van 29 mei 2020 betreft, wordt het contactcentrum
dat belast is met opdrachten van opsporing en begeleiding van personen met een
bevestigde of vermoedelijke diagnose van COVID-19 of van personen die mogelijk een
risicodragend contact hebben gehad, voortaan het centrale contactcentrum genoemd en
worden de doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens in dat verband geschrapt,
aangezien die in het samenwerkingsakkoord van 25 augustus 2020 zijn bepaald (artikel 8
van het voorstel).
Er wordt bepaald dat het centrale contactcentrum bestaat uit callcentermedewerkers,
callcentersupervisors, veldonderzoekers en supervisors van veldonderzoekers (artikel 9 van
het voorstel). Er wordt een databank voor veldonderzoekers opgericht bij het centrale
contactcentrum, waarbij wordt voorzien in een regeling van de doeleinden van de verwerking
van persoonsgegevens door deze databank, de personen waarvan persoonsgegevens
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worden verwerkt, de persoonsgegevens die van deze personen worden verwerkt, de
oorsprong van de persoonsgegevens, de bewaartermijn en de toegang tot de
persoonsgegevens (artikel 10 van het voorstel).
Artikel 6 van het decreet van 29 mei 2020 wordt vervangen en er wordt een artikel 6/1
ingevoegd, dat betrekking heeft op de lokale contactcentra, die worden opgericht door de
lokale besturen en de zorgraden , die persoonsgegevens verwerken overeenkomstig het
samenwerkingsakkoord van 25 augustus 2020 en die mee onder het toezicht staan van de
ambtenaren-artsen en de ambtenaren van het aangewezen agentschap (artikelen 11 en 12
van het voorstel). Het voorstel voegt een artikel 6/2 in hetzelfde decreet in aangaande de
oprichting bij de zorgraden van COVID-19-teams, die diverse activiteiten verrichten,
waaronder ondersteuning bieden bij het contact- en omgevingsonderzoek door de
ambtenaren bedoeld in de artikelen 40 en 44, § 3, 3°, van het decreet van 21 november
2003 en de ambtenaren-artsen, bedoeld in artikel 44, § 3, 2°, van hetzelfde decreet, het
adviseren van de lokale besturen over de te nemen maatregelen om verdere verspreiding
van COVID-19 te voorkomen en het organiseren van medische en psychosociale
ondersteuning voor besmette of vermoedelijk besmette personen. Het artikel regelt ook de
verwerking van persoonsgegevens door de COVID-19-teams en bepaalt van welke personen
welke persoonsgegevens mogen worden verwerkt, bij wie de persoonsgegevens worden
ingewonnen, wie toegang heeft tot de persoonsgegevens en de bewaartermijn (artikel 13
van het voorstel). 3 Dit contactcentrum wordt
Het voorstel voegt een artikel 7/1 in het decreet in met betrekking tot de evaluatie door het
aangewezen agentschap van de werking van de lokale contactcentra en de COVID-19teams (artikel 14 van het voorstel). 2.3. De Vlaamse Regering stelt voor iedere bepaling van
het aan te nemen decreet de datum van inwerkingtreding vast (artikel 15 van het voorstel).
BEVOEGDHEID
De gemeenschappen zijn bevoegd voor de opsporing en de strijd tegen de besmettelijke en
de sociale ziekten als een onderdeel van hun bevoegdheden inzake preventieve
gezondheidszorg. Het in contact treden met (mogelijk of vermoedelijk) besmette personen,
alsook met personen en collectiviteiten waarmee ze in contact zijn geweest, het verstrekken
van aanbevelingen aan deze personen met het oog op de voorkoming van verdere
besmettingen, en het opleggen van afzonderingsmaatregelen aan deze personen kan tot die
bevoegdheid worden gerekend. Dat geldt ook voor de verwerking, met die finaliteit, van
persoonsgegevens die daarmee verband houden. Die bevoegdheid omvat niet alleen het
regelen van de opdrachten, de organisatie en de werkwijze van een centraal contactcentrum
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en het oprichten van databanken voor het verwerken van de voormelde persoonsgegevens,
maar ook het regelen van taken die in het kader van het medebewind aan de lokale besturen
worden toevertrouwd, zoals het verlenen van de mogelijkheid aan lokale besturen om lokale
contactcentra op te richten en te regelen.
Het verlenen van de mogelijkheid voor zorgraden, opgericht bij het decreet van 26 april
2019, om lokale contactcentra op te richten en het bepalen van regels dienaangaande, past
eveneens in de bevoegdheid van de gemeenschappen. Dat is ook het geval voor het regelen
van de mogelijkheid dat zorgraden COVID-19-teams oprichten voor zover deze teams
activiteiten uitoefenen die verband houden met het contact- en omgevingsonderzoek
(voorgesteld artikel 6/2, § 1, tweede lid, 1° en 5°) en het verlenen van advies aan de lokale
besturen over maatregelen ter voorkoming van de verspreiding van COVID-19 (voorgesteld
artikel 6/2, § 1, tweede lid, 2°). Sommige van de opdrachten van de COVID-19 teams (deze
bedoeld in het voorgestelde artikel 6/2, § 1, tweede lid, 3° en 4°), kunnen overigens deels
ook worden ingepast in de gemeenschapsbevoegdheid inzake de organisatie van de
eerstelijnsgezondheidszorg.8 4. Op enkele punten is evenwel een nader onderzoek van de
bevoegdheid van de Vlaamse Gemeenschap vereist.
De regeling van de verwerking van de persoonsgegevens in de voorgestelde bepaling lijkt
niet in strijd te zijn met wat in het samenwerkingsakkoord van 25 augustus 2020 wordt
bepaald en kan worden ingepast in de zo-even geschetste bevoegdheid van de Vlaamse
Gemeenschap. Voor regeling van de rol van de gemeenten in die verwerking van
persoonsgegevens kan worden gesteund op de bevoegdheid inzake medebewind.
De verwijzing naar artikel 135, § 2, van de Nieuwe Gemeentewet in de voorgestelde
bepaling moet worden weggelaten, omdat die bepaling behoort tot de bevoegdheid van de
federale overheid, zoals de gemachtigde ook erkende, terwijl het opdragen aan de
burgemeester van de handhaving van de in het voorgestelde artikel 47/1 van het decreet van
21 november 2003 bedoelde maatregelen volledig ingepast kan worden in de voormelde
gemeenschapsbevoegdheid inzake medebewind. De toezichtbevoegdheden die met die
handhaving verband houden zouden dan wel moeten worden geregeld. Dat voor die
handhaving eveneens zou kunnen worden gesteund op artikel 135, § 2, van de Nieuwe
Gemeentewet is daarbij niet relevant. Om dezelfde reden valt niet goed in te zien waarom in
de wijziging van artikel 49, § 1, van het decreet van 21 november 2003 (artikel 4, 2° van het
voorstel) wordt vermeld “onverminderd de bevoegdheden van de gemeenten conform artikel
135, § 2, van de Nieuwe Gemeentewet van 24 juni 1988”. Indien gerefereerd wordt aan de
handhavingsmaatregelen waartoe de gemeenten (of meer specifiek de burgemeester)
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zouden worden gemachtigd in het kader van het medebewind, kan beter worden verwezen
naar de bevoegdheid van de burgemeester overeenkomstig het voorgestelde artikel 47/1.
Het voorgestelde artikel 6/2, § 2 van het decreet van 29 mei 2020 (artikel 13 van het
voorstel) regelt de verwerking van persoonsgegevens door COVID-19-teams die kunnen
worden opgericht door de zorgraden. De mobiele teams worden in artikel 1, § 1, 12°, van het
samenwerkingsakkoord van 25 augustus 2020 gedefinieerd als “medewerkers van het
COVID-outbreak support team georganiseerd door de gezondheidsinspecties die ter plaatse
maatregelen nemen in het geval van een cluster”.
Artikel 3, § 1, 3°, van het samenwerkingsakkoord maakt bij de opsomming van de
verwerkingsdoeleinden voor de persoonsgegevens in Gegevensbank I melding van de
terbeschikkingstelling van bepaalde persoonsgegevens aan “de daartoe bevoegde mobiele
teams en gezondheidsinspectiediensten van de gefedereerde entiteiten” en bepaalt dat de
“daartoe bevoegde mobiele teams en gezondheidsinspectiediensten” (wat betreft de
Vlaamse Gemeenschap) diegene zijn bedoeld in het decreet van 21 november 2003 en het
besluit van de Vlaamse Regering van 19 juni 2009 ‘betreffende initiatieven om uitbreiding
van schadelijke effecten, die veroorzaakt zijn door biotische factoren, tegen te gaan’. Dat is
ook het geval voor de vermelding van de verwerking door “de daartoe bevoegde mobiele
teams en gezondheidsinspectiediensten van de gefedereerde entiteiten” van bepaalde
persoonsgegevens in artikel 3, § 3, van het samenwerkingsakkoord. De COVID-19-teams
bedoeld in het voorgestelde artikel 6/2 van het decreet van 29 mei 2020 worden opgericht bij
de zorgraden en niet door de gezondheidsinspectiediensten van de Vlaamse Gemeenschap.
Ze zijn onderscheiden van de mobiele teams bedoeld in het besluit van de Vlaamse
Regering van 25 september 2020 ‘over mobiele teams infectiebestrijding als
tweedelijnsdefensie in een epidemie’, die zijn opgericht bij het agentschap.
Bovendien zijn de activiteiten die die COVID-19-teams verrichten volgens het voorgestelde
artikel 6/1, § 2, tweede lid, ruimer dan enkel de in het samenwerkingsakkoord vermelde taak
van het “ter plaatse maatregelen nemen in het geval van een cluster”. Indien het
samenwerkingsakkoord van 25 augustus 2020 niet kan worden aangepast om dat gebrek
aan overeenstemming te verhelpen, moet de regeling van de COVID-19-teams worden
overgebracht naar het decreet van 21 november 2003 en moeten ze formeel door de
gezondheidsinspectiediensten worden georganiseerd, opdat de voorgenomen regeling van
de gegevensverwerking door de COVID-19-teams, zoals die nu wordt geregeld in het
voorgestelde artikel 62, § 2, van het decreet van 29 mei 2020, doorgang kan vinden. Hoe
dan ook kan die gegevensverwerking geen betrekking hebben op andere
persoonsgegevens dan degene die nodig zijn voor het “ter plaatse maatregelen
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nemen in het geval van een cluster”, tenzij het samenwerkingsakkoord wordt
aangepast.
4.3. Het voorgestelde artikel 6, derde lid, van het decreet van 29 mei 2020 (artikel 11 van het
voorstel) en het voorgestelde artikel 6/2, § 1, zesde lid, van hetzelfde decreet (artikel 13 van
het voorstel) bepalen dat de persoon die in opdracht van een lokaal contactcentrum de
opdrachten vermeld in het eerste lid uitvoert en de leden van het COVID-19-team die de
opdrachten, vermeld in het tweede lid, uitvoeren, “gebonden [zijn] door het beroepsgeheim,
vermeld in artikel 458 van het Strafwetboek, gewijzigd bij de wetten van 30 juni 1996, 26 juni
2000 en 6 juli 2017”. Voor zover deze bepalingen de geheimhoudingsplicht regelen in hoofde
van de erin vermelde personen, brengen ze enkel de verplichting in herinnering die reeds
voortvloeit uit artikel 458 van het Strafwetboek. De regeling van deze verplichting en het
bepalen van de uitzonderingen op de geheimhoudingsplicht behoren in beginsel tot de
bevoegdheid van de federale wetgever. De voorgestelde bepalingen moeten dan ook
worden weggelaten, tenzij wanneer wordt geschreven “overeenkomstig artikel 458 van
het Strafwetboek”, maar dan is een vermelding van de wijzigingswetten niet nodig.
VORMVEREISTEN
Het voorstel bevat verscheidene bepalingen die de verwerking van persoonsgegevens
regelen. Artikel 36, lid 4, van 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 (algemene verordening gegevensbescherming)’
(hierna: VG), gelezen in samenhang met artikel 57, lid 1, c), en overweging 96 van die
verordening, voorziet in een verplichting om de toezichthoudende autoriteit, in dit geval de
Gegevensbeschermingsautoriteit bedoeld in de wet van 3 december 2017 ‘tot oprichting van
de Gegevensbeschermingsautoriteit’, te raadplegen bij het opstellen van een voorstel voor
een door een nationaal parlement vast te stellen wetgevingsmaatregel, of een daarop
gebaseerde regelgevingsmaatregel in verband met verwerking.
5.2. Volgens de gemachtigde is er een “informele aftoetsing” geweest bij de Vlaamse
Toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens en heeft het Vlaams
Parlement naderhand het advies van de Commissie gevraagd. Op 17 november 2020 heeft
de Vlaamse Toezichtcommissie advies nr. 2020/49 gegeven (zie ook opmerking 6.1). 5.3. In
advies 61.267/2/AV van 27 juni 2017 over een voorontwerp dat heeft geleid tot de wet van 3
december 2017, heeft de algemene vergadering van de afdeling Wetgeving uiteengezet dat
noch de AVG, noch de bevoegdheidverdelende regels eraan in de weg staan dat in
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eenzelfde lidstaat meerdere toezichthoudende autoriteiten worden opgericht. In dat advies
wordt gesteld dat de gemeenschappen en gewesten autoriteiten kunnen oprichten die
toezicht houden op de naleving van de “specifieke” regels die de deelstaten ter uitvoering
van de AVG hebben vastgesteld inzake de verwerking van persoonsgegevens in het kader
van activiteiten die onder hun bevoegdheid vallen. Het verlenen van de bevoegdheid aan die
autoriteiten om adviezen te geven, teneinde te voldoen aan de verplichting die voortvloeit uit
de in opmerking 3.1 aangehaalde verordeningsbepalingen, hoort daar ook onder. Zoals
echter eveneens in het voormelde advies is uiteengezet, is het de
Gegevensbeschermingsautoriteit die belast is met het toezicht op de naleving van de
“algemene” regels inzake de verwerking van persoonsgegevens, met inbegrip van de
algemene regels die de federale overheid ter uitvoering van de AVG heeft vastgesteld.14
Daaronder valt ook de bevoegdheid om, wat die regels betreft, advies te geven teneinde te
voldoen aan de voormelde adviesverplichting.
De conclusie is dan ook dat het advies van de Gegevensbeschermingsautoriteit
alsnog moet worden ingewonnen vooraleer het te nemen besluit doorgang kan vinden.
ALGEMENE OPMERKINGEN
6.1. Wat betreft de overeenstemming met de regelgeving inzake de bescherming van
persoonsgegevens wordt in de eerste plaats verwezen naar de opmerkingen die gemaakt
zijn in het advies van de Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2020/49 van 17 november 2020.
6.2.
In de voorgestelde artikelen 4, tweede lid, en 6/1, tweede lid, van het decreet van 29 mei
2020 (artikelen 9 en 12 van het voorstel) wordt de Vlaamse Regering gemachtigd om de
nadere regels voor de organisatie van het centrale contactcentrum en de lokale
contactcentra te bepalen. De gemachtigde verklaarde dat met de uitvoeringsmaatregelen
van deze machtiging ook tegemoet kan worden gekomen aan opmerking van het advies nr.
64/2020 van 20 juli 2020 van de Gegevensbeschermingsautoriteit over het ontwerp dat heeft
geleid tot het samenwerkingsakkoord van 25 augustus 2020, waarin werd gesteld dat een
aantal elementen moeten worden bepaald van de voorwaarden en omstandigheden waarbij
een fysiek bezoek kan plaatsvinden bij besmette en vermoedelijk besmette personen. In
zoverre dergelijke fysieke bezoeken een beperking kunnen inhouden van het recht op privéen gezinsleven, rijst de vraag of een aantal elementen ervan niet in het voorstel zelf moeten
worden opgenomen, veeleer dan dat de regeling ervan aan de Vlaamse Regering wordt
overgelaten. …
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In elk geval moet in de omschrijving van de activiteiten van de COVID-19-teams in het
voorgestelde artikel 6/2, § 1, tweede lid, van het decreet van 29 mei 2020 beter uit de verf
komen dat sommige van die activiteiten ook gericht zijn tot individuele personen (althans
onder voorbehoud van wat is uiteengezet in opmerking 4.2 over de verenigbaarheid van die
activiteiten met het samenwerkingsakkoord van 25 augustus 2020). De toelaatbaarheid van
de verwerking van de persoonsgegevens wordt in het voorgestelde artikel 6, § 2, eerste lid,
inleidende zin, immers uitdrukkelijk gekoppeld aan de activiteiten zoals die in de
eerstgenoemde bepaling zijn omschreven.
6.4. In het voorgestelde artikel 6/2, § 2, zevende lid, van het decreet van 29 mei 2020 (artikel
13 van het voorstel) wordt bepaald dat het COVID-19-team na toestemming van de
betrokkene de persoonsgegevens, vermeld in het voorgestelde artikel 6/2, § 2, eerste lid,
kan delen met zorgaanbieders vermeld in artikel 2, 14°, van het decreet van 26 april 2019
‘betreffende de organisatie van de eerstelijnszorg, de regionale zorgplatformen en de
ondersteuning van de eerstelijnszorgaanbieders’. Het is aangewezen om dat vereiste van
toestemming verder uit te werken, gezien het belang ervan voor de toelaatbaarheid
van de betrokken gegevensverwerking, onder meer wat betreft de vorm van de
toestemming en de vertegenwoordiging van minderjarigen en onbekwamen.
De voorgestelde artikelen 6, vierde lid, en 6/2, § 1, achtste lid, van het decreet van 29 mei
2020 (artikelen 11 en 13 van het voorstel) bepalen dat de lokale contactcentra en de COVID19-teams “mee” onder het toezicht staan van de ambtenaren-artsen en de ambtenaren van
het agentschap Zorg en Gezondheid, vermeld in artikel 44, § 3, 2° en 3°, van het decreet van
21 november 2003. Specifiek met betrekking tot de COVID-19-teams wordt ook bepaald dat
in het kader van het toezicht intervisiemomenten kunnen worden georganiseerd tussen de
medische experten en de ambtenaren-artsen en ambtenaren van het agentschap. Uit die
voorgestelde bepalingen vloeit echter niet voort dat de regeling inzake toezicht en
sancties in het decreet van 21 november 2003 hierop van toepassing is. Dat kan alleen
als die regeling in de voorgestelde bepalingen uitdrukkelijk van toepassing zou
worden verklaard. Bovendien lijkt die regeling ongeschikt voor de specifieke context
van het toezicht over de lokale contactcentra en de COVID-19-teams, zodat een
aangepaste regeling inzake toezicht en sancties moet worden uitgewerkt in het
decreet van 29 mei 2020.
Ook indien de regeling van de COVID-19-teams wordt overgebracht naar het decreet
van 21 november 2003 (zie opmerking 4.2), moet een aangepaste regeling inzake
toezicht en sancties binnen dat decreet worden uitgewerkt.
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8. In de voorgestelde artikelen 6, vierde lid, 6/2, § 1, achtste lid en 7/1 (artikelen 11, 13 en 14
van het voorstel) wordt gewag gemaakt van “het agentschap”, zonder dat dat begrip
wordt gedefinieerd, noch in het decreet van 21 november 2003, noch in het decreet
van 29 mei 2020. De gemachtigde verklaarde daarover het volgende: “In artikel 7/1 zou ‘de
entiteit die ter uitvoering van artikel 3, 6 en 6/2 wordt aangewezen’ moeten staan. De facto
zal dat het agentschap Zorg en Gezondheid zijn.” Niet alleen zou dat ook in de andere twee
voorgestelde bepalingen moeten worden vermeld, maar bovendien kan beter in het decreet
van 29 mei 2020 een definitie van “agentschap” worden opgenomen met de door de
gemachtigde vermelde inhoud.
Het voorgestelde artikel 47/1, § 2, vierde lid, van het decreet van 21 november 2003 (artikel
3 van het voorstel) machtigt de Vlaamse Regering om in drie gevallen een vrijstelling te
verlenen van de tijdelijke afzondering of van de verplichting om zich bij een COVID-19testcentrum, triagecentrum of behandelend arts te melden, namelijk aan:
“– 1° een persoon die maar voor een beperkte duur in een hoogrisicogebied is geweest;
– 2° een persoon bij wie de kans op besmetting door zijn gedrag in een hoogrisicogebied
laag wordt ingeschat;
– 3° een persoon met een woonplaats in het Nederlandse taalgebied die om essentiële
redenen in een hoogrisicogebied is geweest”.
Op de vraag om de keuze voor deze uitzonderingsmogelijkheden te verantwoorden in het
licht van het gelijkheidsbeginsel, antwoordde de gemachtigde als volgt: “Vooraleer elk van de
drie uitzonderingen te verantwoorden, moet worden opgemerkt dat de uitzonderingen in
overleg tussen de federale overheid en de gefedereerde entiteiten werden bepaald en in
principe dezelfde zijn voor het hele land. Voor ‘een persoon die maar voor een beperkte duur
in een hoogrisicogebied is geweest’ is de redenering als volgt. Een nulrisico bestaat
natuurlijk niet en genomen maatregelen moeten steeds proportioneel zijn met het risico.
Naarmate iemand langer in een hoogrisicogebied verblijft en leeft, verhoogt de kans om een
besmettelijk contact te hebben en dus besmet te worden. Bij ‘een persoon bij wie de kans op
besmetting door zijn gedrag in een hoogrisicogebied laag wordt ingeschat’ speelt in wezen
hetzelfde als bij de eerste uitzondering. Naast de tijd in een hoogrisicogebied speelt voor de
kans om besmet te worden, ook het activiteitenpatroon een rol: een week Ibiza met iedere
dag een party, geeft een heel ander risico dan een week een trektocht van gite naar gite
door de Pyreneeën met je partner, zelfs als de ziekte-incidentie in Ibiza en het Spaanse
vasteland op dat moment gelijk zijn. Er is geen medische of volksgezondheidskundige reden
95

© Hands For Freedom vzw
om ‘een persoon met een woonplaats in het Nederlandse taalgebied die om essentiële
redenen in een hoogrisicogebied is geweest’ te verantwoorden, maar er is een
maatschappelijk evenwicht nodig tussen diverse maatschappelijke noden, waarbij
volksgezondheid er maar één is en bijvoorbeeld het openhouden van de kanalen voor de
scheepvaart en dus de nood om de sluizen te bestraffen een andere.”
Los van de vaststelling dat de term “essentiële redenen” een vrij algemene notie is die
op zijn minst tijdens de parlementaire bespreking meer zou moeten worden
verduidelijkt, ziet de Raad van State niet goed in waarom slechts in het derde geval wordt
gerefereerd aan een woonplaats in het Nederlandse taalgebied en niet in de twee andere
gevallen.
10. De gemachtigde verklaarde dat de verplichting voor een persoon met een verhoogd
risico op COVID-19 om onmiddellijk in tijdelijke afzondering te gaan, vervat in het
voorgestelde artikel 47/1, § 3, eerste lid, van het decreet van 21 november 2003, pas geldt
wanneer de persoon overeenkomstig de regeling ter uitvoering van het vierde lid op de
hoogte is gebracht van het feit dat de betrokken persoon een verhoogd risico heeft.
Aangezien de niet-tijdige naleving van die verplichting strafbaar wordt gesteld (zie artikel 5
van het voorstel), moet dit laatste uitdrukkelijk in de tekst van de voorgestelde bepaling
tot uiting worden gebracht.
11. In het voorgestelde artikel 47/1, § 4, van het decreet van 21 november 2003 wordt gewag
gemaakt van de mededeling van de plaats van tijdelijke afzondering aan de ambtenarenartsen “met het oog op het toezicht op en de handhaving van de tijdelijke afzondering”. Op
de vraag waar dit toezicht en die handhaving is geregeld, antwoordde de gemachtigde als
volgt: “Voor het toezicht gaat het (…) om artikel 44, §3, 3°, en 49 van het decreet van 21
november 2003, zoals te wijzigen door artikel 4 van het voorstel. Voor de handhaving
verwijzen we naar de artikelen 76 en 79 van hetzelfde decreet.” In dat geval zou in artikel 44,
§ 3, 3°, van het decreet van 21 november 2003 een verwijzing moeten worden ingevoegd
naar de voorgestelde bepaling, hetgeen door de gemachtigde werd beaamd.
Het huidige artikel 5, § 5, van het decreet van 29 mei 2020, dat de Vlaamse Regering
machtigt om te bepalen welke technische en organisatorische maatregelen het
samenwerkingsverband van externe partners moet treffen ter bescherming van de
verwerking van de persoonsgegevens door het contactcentrum, vermeld in artikel 3, eerste
lid, van hetzelfde decreet, wordt niet hernomen in de vervanging van dat artikel 5 bij artikel
10 van het voorstel. De gemachtigde bevestigde dat dat niet de bedoeling was en dat die
bepaling kan worden toegevoegd aan het huidige artikel 3 van het decreet van 29 mei 2020.
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Met die suggestie kan worden ingestemd, al kan er het best aan worden toegevoegd dat
die machtiging geldt onder voorbehoud van hetgeen wordt bepaald in artikel 13 van
het samenwerkingsakkoord van 25 augustus 2020.
13. Op de vraag wat wordt bedoeld met de term “indexpatiënt” in het voorgestelde artikel 5, §
2, tweede lid, 6°, antwoordde de gemachtigde als volgt: “Een besmette of vermoedelijk
besmette persoon. In [de toelichting bij] het samenwerkingsakkoord staat een iets andere
term: ‘Een besmette persoon of vermoedelijk besmette persoon (‘indexpersoon’) die
gecontacteerd wordt door het contactcentrum om informatie te verstrekken over de personen
met wie hij in contact is geweest, dient de omstandigheden waarin dat contact heeft
plaatsgevonden niet te preciseren.’ De term ‘indexpatiënt’ kan dus eventueel worden
vervangen door ‘indexpersoon’.” Er kan in de voorgestelde bepaling inderdaad beter
“indexpersoon” worden geschreven, omdat het niet noodzakelijk om een patiënt gaat.
Artikel 13
14. Bij de opsomming van activiteiten van de COVID-19-teams in het voorgestelde artikel
6/2, § 1, tweede lid, 3°, van het decreet van 29 mei 2020 (artikel 13 van het voorstel) wordt
gewag gemaakt van het organiseren van medische en psychosociale ondersteuning voor de
personen die besmet zijn of vermoedelijk besmet zijn. Op de vraag hoe de meldingen van
deze personen en het opleggen van verplichtingen aan deze personen gerijmd kan worden
met de vertrouwensrelatie tussen zorgverleners en patiënten, antwoordde de gemachtigde
als volgt: “Onder het organiseren van medische en psychosociale ondersteuning mag niet
worden begrepen dat medewerkers van een COVID-19-team zelf als zorgverlener medische
en psychosociale ondersteuning geven in een vertrouwensrelatie met de betrokkene. Het
gaat om informeren over het aanbod dat lokaal bestaat, doorverwijzen naar en samen met
de persoon contact opnemen met om die medische en psychosociale mogelijk te maken.” Dit
kan, nog steeds onder voorbehoud van hetgeen is uiteengezet in opmerking 4.2, beter
worden verduidelijkt in de tekst van de voorgestelde bepaling.
In het voorgestelde artikel 6/2, § 1, zevende lid, wordt gewag gemaakt van de “bevoegde
overheden”. Op de vraag welke overheden worden bedoeld, antwoordde de gemachtigde als
volgt: “De ambtenaren-artsen en ambtenaren van het agentschap, vermeld in artikel 44, §3,
2° en 3°, van het decreet van 21 november 2003, maar ook de gemeenten conform artikel
135, §2, van de Nieuwe Gemeentewet van 24 juni 1988.” Dit kan beter met zoveel
woorden worden bepaald, al moet, gelet op hetgeen is uiteengezet in opmerking 4.1,
de verwijzing naar artikel 135, § 2, van de Nieuwe Gemeentewet, worden weggelaten
ten voordele van een verwijzing naar artikel 47/1 van het decreet van 21 november
2003.
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2.1.21.3. De Vlaamse regering heeft het advies van de Gegevensbeschermings-autoriteit
niet ingewonnen. Zij heeft de door de Raad van State geadviseerde aanpassingen en
toevoegingen niet uitgevoerd.
2.1.21.4. Het ontwerp Decreet werd omzeggens ongewijzigd goedgekeurd op 18 december
2020 en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 28 december 2020 zonder enige verder
tussenkomst van de wetgevende kamer van de Raad van State.
2.1.21.5. Het Decreet is inwerking getreden op 12 januari 2020. In tegenstelling tot het
Decreet van 29 mei 2020 dat voor alle hierin voorziene bepalingen voorziet in een eind
datum op 31 december 2021, is er in het Decreet van 18 december 2020 geen einddatum
voorzien wat betekent dat alle gewijzigde artikelen ook na “ corona” voor onbepaalde tijd
verder uitwerking kunnen blijven hebben en de regels van contactonderzoek, verplichte
testen en verplichte quarantaine of zelfisolatie in de woonplaats of een andere aangeduide
plaats op straffe van een sanctie, zijnde een geldboete tot 500 € ( x 8 opcentiemen ) en/of
een gevangenisstraf tot 6 maanden voor eender welke andere situatie die onder de noemer
van preventief gezondheidsbeleid zou kunnen vallen, op eenvoudige beslissing van de
Vlaamse regering opnieuw van toepassing kan worden verklaard.
2.1.21.6. Het feit dat het bestreden Decreet van 18 december 2020 geen einddatum heeft is
problematisch nu het Decreet van 29 mei 2020 werd een einddatum heeft en van
rechtswege uitdooft op 31 december 2021. Vanaf 1 januari 2022 hebben alle bepalingen van
het Decreet van 29 mei 2020, zoals gewijzigd bij het bestreden Decreet van 18 december
2020 geen enkele geldingskracht meer, waardoor ook het bestreden Decreet ten dele aan
rechtskracht zal verliezen in zoverre betrekking hebbende op die bepalingen die hun
rechtskracht verloren hebben. Dit kan niet omzeild worden middels een nieuw
uitvoeringsbesluit.
2.1.22. De totstandkoming van het Uitvoeringsbesluit van 8 januari 2021
2.1.22.1. Op 24 december 2020 is de Raad van State, afdeling Wetgeving, door de Vlaamse
minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding verzocht binnen een
termijn van vijf werkdagen een advies te verstrekken over een ontwerp van besluit van de
Vlaamse Regering ‘tot uitvoering van artikel 34/1, tweede lid, en artikel 47/1 van het decreet
van 21 november 2003 betreffende het preventieve gezondheidsbeleid en tot wijziging van
diverse bepalingen in het besluit van de Vlaamse Regering van 12 juni 2020 tot uitvoering
van het decreet van 29 mei 2020 tot organisatie van de meldingsplicht en het
contactonderzoek in het kader van COVID-19’.
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2.1.22.2. Op 04 januari 2021 heeft de wetgevende kamer van de Raad van State het haar
gevraagde advies gewezen ( advies nr. 68.613/3 ). Het advies luidt als volgt :
( uittreksel ) :
Het ontworpen besluit vindt in beginsel rechtsgrond in de bepalingen die worden vermeld in
het tweede, derde en vierde streepje van de rubriek “Rechtsgronden” in de aanhef, onder
voorbehoud van wat volgt.
5.1. Artikel 3, vierde lid, van het ontworpen besluit houdt in dat voor personen die terugkeren
uit een hoogrisicogebied en personen met een verhoogd risico op COVID-19 (die
(vermoedelijk) niet besmet zijn), de termijn van de tijdelijke afzondering tijdelijk kan worden
“opgeheven” om een noodzakelijke activiteit te vervullen, in de mate dat deze activiteit niet
kan worden uitgesteld. Op de vraag welke activiteiten daarvoor in aanmerking komen,
antwoordde de gemachtigde als volgt:
“Onder ‘noodzakelijke activiteiten’ worden activiteiten verstaan waarbij de betrokkene
genoodzaakt is om de termijn van tijdelijke afzondering te doorbreken en die niet kunnen
worden uitgesteld tot na de periode van de tijdelijke afzondering. De ‘noodzakelijkheid’ van
de activiteit kan verschillende oorzaken hebben. Zo kan de activiteit noodzakelijk zijn om te
voorzien in vitale levensbehoeften, om een emotioneel lijden te voorkomen of om redenen
van maatschappelijk belang. Bij het voorzien in vitale levensbehoeften kan onder andere
gedacht worden aan het kopen van voeding of hygiënische producten in een supermarkt om
de periode van de tijdelijke afzondering door te komen, het afhalen van noodzakelijke
geneesmiddelen bij de apotheker, … Bij activiteiten om een emotioneel lijden te voorkomen
kan onder andere gedacht worden aan het bijwonen van een begrafenis van een dierbaar
familielid/vriend, … Bij activiteiten van maatschappelijk belang kan onder andere gedacht
worden aan het verrichten van een beroepsactiviteit in een essentiële sector waarbij het
onmogelijk is om de betrokken persoon te vervangen en waarbij de continuïteit in het
gedrang dreigt te komen, … Het is onmogelijk om een exhaustieve lijst van deze
‘noodzakelijke activiteiten’ te geven. Kenmerkend voor deze activiteiten zijn dat ze
noodzakelijk moeten zijn om te voorzien in een basisbehoefte of omwille van een hoger
maatschappelijk belang, dat deze activiteiten niet kunnen worden uitgesteld tot na de termijn
van tijdelijke afzondering en dat er geen (evenwaardig) alternatief voor handen is om in deze
basisbehoefte te voorzien (vb. mogelijkheid om de boodschappen aan huis te laten leveren
zonder noemenswaardige meerkost). Deze activiteiten moeten worden beperkt tot het uiterst
noodzakelijke. Een wandeling in de buitenlucht kan wel deugd doen, maar kan niet aanzien
worden als een basisbehoefte. De activiteiten moeten bovendien ook worden beperkt tot de
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duurtijd noodzakelijk om de activiteit uit te voeren. Tenslotte moeten de betrokken personen
(...) bij het uitvoeren van de noodzakelijke activiteiten ook steeds de nodige maatregelen
nemen om een verdere verspreiding van de besmetting met COVID-19 te voorkomen
(afstandsregels, mondmaskerplicht, …).”
Op de vraag wie beoordeelt wanneer de voormelde termijn “tijdelijk [kan] worden
opgeheven”, antwoordde de gemachtigde als volgt:
“Er wordt gerekend op de burgerzin van de persoon die in tijdelijke afzondering zit om zelf te
oordelen of het in zijn concrete situatie noodzakelijk is om de termijn van tijdelijke
afzondering op te heffen. Zoals hierboven weergegeven zal het noodzakelijke karakter van
de activiteit vaak voortvloeien uit de specifieke situatie waarin de betrokkene zich bevindt en
het al dan niet aanwezig zijn van alternatieven. Het is onmogelijk om een derde partij
bevoegd te maken om voorafgaandelijk aan het verrichtten van de noodzakelijke activiteit, te
beoordelen of deze is geoorloofd. Uitzondering hierop zijn de noodzakelijke activiteiten in het
kader van het ‘maatschappelijk belang’. Hier zal een beslissing van een derde (vb.
werkgever) de verantwoording zijn op grond waarvan het noodzakelijk karakter van de
activiteit wordt aangetoond. Een controle of de activiteit al dan niet noodzakelijk is, kan wel a
posteriori gebeuren. Bijvoorbeeld wanneer de betrokken persoon tijdens het verrichten van
de activiteit wordt tegengehouden door de politie. Het zal hier aan de betrokken persoon dan
zijn om de noodzakelijkheid van de activiteit te beargumenteren.”
5.2. De vraag rijst evenwel of voor een dergelijke bepaling rechtsgrond kan worden
gevonden in de artikelen 47/1, § 2, derde lid, en § 3, derde lid, van het decreet van 21
november 2003, zoals de gemachtigde voorhoudt. Volgens die bepalingen kan de Vlaamse
Regering enkel “de termijn van de tijdelijke afzondering” bepalen “op basis van de
wetenschappelijke inzichten over de incubatietijd van COVID-19”. Vooreerst is niet duidelijk
wat precies wordt beoogd door te bepalen dat de termijn van de tijdelijke afzondering “tijdelijk
[kan] worden opgeheven”. De gemachtigde bevestigde dat het niet gaat om een schorsing
van die termijn: “De tijdelijke opheffing houdt inderdaad geen verlenging van de termijn van
tijdelijke afzondering in. Het gaat hier niet om een schorsing of een onderbreking van de
termijn van tijdelijke afzondering, maar om een tijdvak waarin de termijn tijdelijk wordt
opgeheven om een noodzakelijke activiteit uit te voeren. Na het tijdvak dat nodig is om de
noodzakelijke activiteit te verrichten herneemt de termijn van de tijdelijke afzondering alsof
deze niet werd onderbroken. Dit is logisch gezien de incubatietijd van COVID-19 dezelfde
blijft en het niet kan verantwoord worden om de maatregel van tijdelijke afzondering aan te
houden nadat de incubatietijd is verstreken (tenzij de persoon uiteraard symptomen krijgt of
een positieve COVID-19 test ondergaat).”
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Uit die verklaring kan worden afgeleid dat het de bedoeling is om, lopende de termijn van de
tijdelijke afzondering (dus zonder dat die termijn als dusdanig wordt verlengd of verkort),
bepaalde activiteiten toe te laten. Een dergelijke maatregel kan alvast niet worden
ingepast in de machtiging aan de Vlaamse Regering in de voormelde decretale
bepalingen, die beperkt is tot het bepalen van de termijn van de tijdelijke afzondering.
Bovendien staat de ontworpen bepaling op gespannen voet met die bepalingen die
ook voorschrijven dat die termijn van de tijdelijke afzondering pas afloopt “als uit een
onderzoek blijkt dat de persoon geen gevaar vormt voor de volksgezondheid”,
doordat wordt voorzien in de mogelijkheid om reeds voor het verstrijken van die
termijn activiteiten toe te laten zonder dat een dergelijk onderzoek heeft
plaatsgevonden.
Het staat in die omstandigheid niet aan de Vlaamse Regering om daar, zonder een
uitdrukkelijke machtiging van de decreetgever, nieuwe uitzonderingen aan toe te
voegen. Om de voormelde redenen kan voor de ontworpen bepaling ook niet worden
gesteund op de algemene uitvoeringsbevoegdheid van de Vlaamse Regering bedoeld
in artikel 20 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 ‘tot hervorming der
instellingen’. De Raad van State moet dan ook ernstige twijfels uiten bij de
rechtsgrond voor artikel 3, vierde lid, van het ontworpen besluit.
6. In het eerste streepje van de rubriek “Rechtsgronden” in de aanhef wordt verwezen naar
de algemene uitvoeringsbevoegdheid van de Vlaamse Regering. Aangezien voor geen van
de bepalingen van het ontworpen besluit daarop moet of kan (zie opmerking 5.2)
worden gesteund, moet die verwijzing worden weggelaten.
VORMVEREISTEN
7.1. Het ontwerp bevat verscheidene bepalingen die de verwerking van persoonsgegevens
regelen. Artikel 36, lid 4, van 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 (algemene verordening gegevensbescherming)’
(hierna: AVG), gelezen in samenhang met artikel 57, lid 1, c), en overweging 96 van die
verordening, voorziet in een verplichting om de toezichthoudende autoriteit, in dit geval de
Gegevensbeschermingsautoriteit bedoeld in de wet van 3 december 2017 ‘tot oprichting van
de Gegevensbeschermingsautoriteit’, te raadplegen bij het opstellen van een voorstel voor
een door een nationaal parlement vast te stellen wetgevingsmaatregel, of een daarop
gebaseerde regelgevingsmaatregel in verband met verwerking. 7.2. Uit de beslissingsfiche
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van de Vlaamse Regering van 23 december 2020 blijkt dat de bevoegde minister
gemachtigd wordt om over het ontwerp het advies te vragen van de Vlaamse
Toezichtcommissie.
Zoals er in advies 68.207/3 reeds werd op gewezen, heeft de algemene vergadering van de
afdeling Wetgeving van de Raad van State er in advies 61.267/2/AV van 27 juni 2017 over
een voorontwerp dat heeft geleid tot de wet van 3 december 2017,4 op gewezen dat noch de
AVG,5 noch de bevoegdheidverdelende regels eraan in de weg staan dat in eenzelfde
lidstaat meerdere toezichthoudende autoriteiten worden opgericht. In dat advies wordt
gesteld dat de gemeenschappen en gewesten autoriteiten kunnen oprichten die toezicht
houden op de naleving van de “specifieke” regels die de deelstaten ter uitvoering van de
AVG hebben vastgesteld inzake de verwerking van persoonsgegevens in het kader van
activiteiten die onder hun bevoegdheid vallen.6 Het verlenen van de bevoegdheid aan die
autoriteiten om adviezen te geven, teneinde te voldoen aan de verplichting die voortvloeit uit
de in opmerking 7.1 aangehaalde verordeningsbepalingen, hoort daar ook onder. Zoals
echter eveneens in het voormelde advies is uiteengezet, is het de Gegevensbeschermingsautoriteit die belast is met het toezicht op de naleving van de “algemene” regels inzake de
verwerking van persoonsgegevens, met inbegrip van de algemene regels die de federale
overheid ter uitvoering van de AVG heeft vastgesteld.7 Daaronder valt ook de bevoegdheid
om, wat die regels betreft, advies te geven teneinde te voldoen aan de voormelde
adviesverplichting.
De conclusie is dan ook dat het advies van de Gegevensbeschermingsautoriteit
alsnog moet worden ingewonnen vooraleer het te nemen besluit doorgang kan vinden.
7.4. Indien de adviesaanvrager van oordeel zou zijn dat het raadplegen van zowel de
Gegevensbeschermingsautoriteit als de Vlaamse toezichtcommissie problematisch zou
kunnen zijn, staat het aan hem om een initiatief te nemen om desgevallend een
samenwerkingsakkoord te sluiten over de wijze waarop de adviesverplichting die voortvloeit
uit de in opmerking 7.1 aangehaalde verordeningsbepalingen door de toezichthoudende
autoriteiten van de federale overheid, de gemeenschappen en de gewesten kan worden
vervuld, op voorwaarde dat hiermee geen uitwisseling, afstand of teruggave van
bevoegdheid in hoofde van de betrokken overheden gepaard gaat.
Een dergelijke samenwerking zou overigens ook in het verlengde liggen van de bepalingen
van de AVG met betrekking tot de vereiste afstemming zowel tussen de toezichthoudende
autoriteiten van verscheidene lidstaten9 als tussen de toezichthoudende autoriteiten van
eenzelfde lidstaat.
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ONDERZOEK VAN DE TEKST
Artikel 4 8. Artikel 4, eerste lid, 2°, van het ontwerp maakt gewag van “de inschatting van de
kans op besmetting (…) via een zelf-evaluatie die is opgenomen in het Passagier Lokalisatie
Formulier op de website van de bevoegde federale dienst”. Die inschatting kan
overeenkomstig artikel 47/1, § 2, vierde lid, 2°, van het decreet van 21 november 2003 leiden
tot een vrijstelling van de tijdelijke afzondering en van de verplichting om zich bij een COVID19-testcentrum, een triagecentrum of de behandelende arts te melden.
Artikel 4, tweede lid, van het ontwerp houdt in dat elke persoon die die vrijstelling “geniet” het
bewijs daarvan moet voorleggen, terwijl artikel 47/1, § 2, vierde lid, van het decreet van 21
november 2003 bepaalt dat “de Vlaamse Regering een vrijstelling [kan] (…) verlenen”. De
vraag rijst dan ook of een bepaalde instantie die vrijstelling “verleent”, dan wel of de
vrijstelling automatisch of van rechtswege wordt verleend (in welk geval artikel 47/1, § 2,
vierde lid, ongelukkig geformuleerd zou zijn). De gemachtigde verklaarde daarover het
volgende:
“De ‘zelf-evaluatie’ waarvan sprake is in het artikel 4, 2°, van het ontwerp van besluit is
opgenomen in het Passagier Lokalisatie Formulier op de website van de FOD Buitenlandse
Zaken die de betrokken persoon verplicht moet invullen wanneer hij vanuit een
hoogrisicogebied naar België reist (met uitzondering van verblijven van minder dan 48 uur in
het buitenland of in België). Het betreft een vragenlijst op grond waarvan, op basis van het
gedrag van de betrokkene tijdens het verblijf in het hoogrisicogebied, het risico op
besmetting met COVID-19 die de betrokken persoon heeft opgelopen wordt ingeschat. Deze
inschatting wordt gegenereerd door het PLF op basis van wetenschappelijke inzichten met
betrekking tot de verspreiding van COVID-19 en wordt aan de betrokkene via sms
bekendgemaakt (betrokkene ontvangt een sms om in tijdelijke afzondering te gaan wanneer
hij een verhoogd risico heeft op COVID-19, indien de persoon een laag risico heeft ontvangt
hij geen sms en moet hij niet in tijdelijke afzondering). De wetenschappelijke inzichten met
betrekking tot een verdere verspreiding van COVID-19 kunnen wijzigen naar aanleiding van
nieuwe studies, onderzoeken, … Hierdoor is het niet aangewezen om in de regelgeving
concreet vast te leggen op basis van welke gegevens het lage risico concreet wordt
ingeschat.Het resultaat van de zelfevaluatie wordt aan de betrokken persoon bekend
gemaakt (indien hij een verhoogd risico heeft om COVID-19 op te hebben gelopen ontvangt
hij een sms met de melding dat hij in tijdelijke afzondering moet, indien dit niet zo is, ontvangt
hij geen sms en moet hij niet in tijdelijke afzondering). (...) De SMS - berichten worden
gegeneerd via het Paloma-systeem dat ontwikkeld is / beheerd wordt door het federale
SMALS. Het gaat om een automatisme: de inhoud van de SMS hangt af van de score die
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volgt uit de zelfevaluatie in verhouding tot bepaalde drempelwaarden. De Vlaamse
Gemeenschap zit daar dus niet tussen. De opdrachten aan SMALS m.b.t. de COVID-crisis
worden wel gegeven en opgevolgd in het interfederale comité testing en tracing, waar alle
overheden betrokken zijn. Het bewijs van vrijstelling in geval van een SMS die quarantaine
oplegt kan niet geleverd worden via de PLF (de zelfevaluatie houdt wel al rekening met een
aantal vrijstellingsgronden maar dit kan niet in alle gevallen). De persoon zal in die gevallen
– bij een controle in kader van handhaving – zelf moeten kunnen aantonen dat hij of zij zich
alsnog kan beroepen op een uitzondering voorzien in het BVR (via bv. een attest van de
werkgever). (...) De vrijstelling geldt automatisch als aan de voorwaarde is voldaan. Van
zodra de persoon minder dan 48 uur in een hoogrisicogebied is geweest (cfr. artikel 47/1, §2,
vierde lid, 1°), uit de zelfevaluatie blijkt dat de persoon door zijn gedrag in het
hoogrisicogebied geen verhoogd risico heeft op COVID-19 (cfr. artikel 47/1, §2, vierde lid, 2°)
of de persoon om een essentiële reden in een hoogrisicogebied is geweest (cfr. artikel 47/1,
§2, vierde lid, 3°) geldt de vrijstelling. Hier is geen bijkomende handeling aan verbonden, er
moet dus niet via een procedure een beslissing tot vrijstelling worden bekomen van de
Vlaamse Regering. Het artikel 47/1, §2, vierde lid, is in deze inderdaad ongelukkig
geformuleerd aangezien hieruit zou kunnen worden afgeleid dat een bijkomende handeling
door de Vlaamse Regering vereist is om de effectieve vrijstelling te bekomen. Er zal worden
nagegaan of het artikel 47/1, §2, vierde lid, bij een toekomstige wijziging van het decreet van
21 november 2003 kan worden aangepast en op dit punt verduidelijkt kan worden.”
Uit de verklaring van de gemachtigde blijkt dat er weliswaar als dusdanig geen vrijstelling
wordt verleend op aanvraag, maar dat elke persoon die afkomstig is uit het buitenland
op de hoogte wordt gebracht over het resultaat van de zelfevaluatie die is opgenomen
in het Passagier Lokalisatie Formulier op de website van de federale overheid,
wanneer dat resultaat niet leidt tot een vrijstelling van de tijdelijke afzondering. Dit zou
beter in het artikel 4, tweede lid, van het ontwerp worden verduidelijkt door te
verwijzen naar die procedure.Tevens zou moeten worden bepaald hoe het bewijs van de
vrijstelling kan worden geleverd, aangezien uit de toelichting van de gemachtigde
blijkt dat wie in aanmerking komt voor de vrijstelling, juist geensms-bericht ontvangt.
De rechtsgrond voor die twee aanpassingen wordt geboden door artikel 47/1, § 2, vijfde lid,
van het decreet van 21 november 2003.
9. De vraag rijst hoe de regeling inzake de vrijstellingen zich verhoudt tot de verplichting,
opgelegd door artikel 21, § 7, van het federale ministerieel besluit van 28 oktober 2020
‘houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te
beperken’, dat inhoudt dat wie twaalf jaar of ouder is, geen hoofdverblijfplaats heeft in België
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en het land binnenkomt vanuit een hoogrisicogebied moet beschikken over een negatief
testresultaat van een test die ten vroegste 72 uur voor het vertrek naar het Belgisch
grondgebied werd afgenomen. De gemachtigde verklaarde daarover het volgende:
“De verplichting vermeld in het artikel 21, §7, van het M.B. van 28 oktober 2020 staat los van
de verplichting om al dan niet in tijdelijke afzondering te gaan. De voorwaarde vermeld in het
artikel 21, §7, van het M.B. van 28 oktober 2020 beperkt zich bovendien tot de personen die
geen hoofdverblijfplaats hebben in België, terwijl de maatregel van tijdelijke afzondering geldt
voor iedere persoon die in een hoogrisicogebied is geweest (ongeacht waar de persoon zijn
hoofdverblijfplaats heeft). De verplichting, vermeld in artikel 21, §7, van het M.B. van 28
oktober 2020, kan alleen een indicatie vormen voor het gegeven of de persoon, op het
moment dat hij het Belgische grondgebied binnenkomt, al dan niet besmet is met COVID-19
of niet, maar vormt geen indicatie voor het feit of hij al dan niet een hoogrisicocontact is
(hiervoor is zijn gedrag/contacten in het hoogrisicogebied bepalend). Personen die besmet
zijn met COVID-19, maar waarbij de besmetting zich nog in een vroeg stadium bevindt,
kunnen immers een negatieve test ondergaan. Om deze reden wordt, zoals u in uw
vraagstelling terecht opmerkt, de verplichting voor tijdelijke afzondering ook niet meteen
opgeheven na het ondergaan van een negatieve COVID-19 test aan het begin van de termijn
van tijdelijke afzondering, maar vervalt de resterende duur van de tijdelijke afzondering
alleen wanneer er een negatieve COVID-19 test wordt ondergaan vanaf de zevende dag van
de termijn van tijdelijke afzondering.” Met die uitleg kan worden ingestemd.
Het ontworpen artikel 6, tweede zin, van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 juni
2020 (artikel 13 van het ontwerp) vormt een overname van een onderdeel van artikel 6,
tweede lid, van het decreet van 29 mei 2020. Bepalingen die enkel een hogere rechtsnorm in
herinnering brengen door die over te nemen of te parafraseren, horen in beginsel niet thuis in
een uitvoeringsregeling, onder meer omdat daardoor onduidelijkheid dreigt te ontstaan
omtrent de juridische aard van de overgenomen bepalingen en erdoor verkeerdelijk de
indruk kan worden gewekt dat de overgenomen regels kunnen worden gewijzigd door de
overheid die de regels overneemt. Enkel wanneer het voor een goed begrip van de
ontworpen regeling onontbeerlijk is dat bepalingen uit een hogere rechtsnorm worden
overgenomen, kan dergelijke werkwijze worden gebillijkt, en dan enkel op voorwaarde dat de
oorsprong van de betrokken regels wordt vermeld (door het aanbrengen van de vermelding
“overeenkomstig artikel … van het decreet van …”) en dat de overname correct en letterlijk
gebeurt om geen onduidelijkheid te doen ontstaan omtrent de juiste draagwijdte ervan.
Bijgevolg moet het ontworpen artikel 6, tweede zin, dan ook aanvangen met de woorden
“Overeenkomstig artikel 6, tweede lid, van het decreet van 29 mei 2020, sluit het agentschap
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(…).”. Die opmerking geldt eveneens voor het ontworpen artikel 6/4, tweede zin, van het
besluit van de Vlaamse Regering van 12 juni 2020 (artikel 17 van het ontwerp), gelet op de
overlapping met artikel 6/2, § 2, achtste lid, van het decreet van 29 mei 2020. Artikel 19 11.
Ter wille van de rechtszekerheid moet in de buitenwerkingtredingsbepaling in het ontworpen
artikel 7/1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 juni 2020 (artikel 19 van het
ontwerp) het woord “uiterlijk” worden weggelaten. Indien de decreetgever of de Vlaamse
Regering dit besluit wenst op te heffen vóór 31 december 2021, kan dat steeds gebeuren,
ook zonder die vermelding.
12. Overeenkomstig artikel 20 van het ontwerp, wordt zowel aan de bepalingen van
hoofdstuk 3 van het decreet van 18 december 2020 als aan de bepalingen van hoofdstuk 2
van het te nemen besluit terugwerkende kracht verleend tot 1 juli 2020. Dat zijn de
bepalingen die betrekking hebben op de concrete organisatie van de contactopsporing in het
kader van de strijd tegen COVID-19, alsook op de gegevensuitwisseling.
12.1. De niet-retroactiviteit van decreten is een waarborg ter voorkoming van
rechtsonzekerheid. Die waarborg vereist dat de inhoud van het recht voorzienbaar en
toegankelijk is, zodat de rechtzoekende in redelijke mate de gevolgen van een bepaalde
handeling kan voorzien op het tijdstip dat die handeling wordt verricht. De terugwerkende
kracht kan enkel worden verantwoord wanneer ze onontbeerlijk is voor de verwezenlijking
van een doelstelling van algemeen belang.Indien bovendien blijkt dat de terugwerkende
kracht tot doel heeft de afloop van een gerechtelijke procedure in een welbepaalde zin te
beïnvloeden – waarvan de Raad van State geen kennis heeft, maar wat niet valt uit te sluiten
- of de rechtscolleges te verhinderen zich uit te spreken over een welbepaalde rechtsvraag,
vergt de aard van het in het geding zijnde beginsel dat uitzonderlijke omstandigheden of
dwingende motieven van algemeen belang een verantwoording bieden voor het optreden
van de wetgever, dat ten nadele van een categorie van burgers afbreuk doet aan de
jurisdictionele waarborgen die aan allen worden geboden.1Zowel uit de adviespraktijk als uit
de rechtspraak van de Raad van State blijkt dat terugwerkende kracht van verordenende
bepalingen enkel aanvaardbaar is in geval voor de retroactiviteit een wettelijke machtiging
bestaat, de retroactiviteit betrekking heeft op een regeling die met inachtneming van het
gelijkheidsbeginsel voordelen toekent of in zoverre de retroactiviteit noodzakelijk is voor de
goede werking van de diensten en erdoor, in beginsel, geen verkregen situaties worden
aangetast. In andere arresten heeft de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
op gelijkaardige wijze gesteld dat terugwerkende kracht aanvaardbaar is wanneer dit
absoluut noodzakelijk blijkt met het oog op de goede werking van het bestuur of ter
regularisatie van een feitelijke of rechtstoestand, en dan nog op voorwaarde dat de
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terugwerking het vereiste van de rechtszekerheid eerbiedigt en geen afbreuk doet aan
verkregen rechten.
De afdeling Wetgeving van de Raad van State heeft er in het verleden meermaals op
gewezen dat het procedé waarbij een regeling onmiddellijk wordt ingevoerd zonder de
totstandkoming van de noodzakelijke decretale of reglementaire basis af te wachten, en aan
die laatste dan, wanneer zij uiteindelijk tot stand komt, terugwerkende kracht wordt verleend
voor zoveel tijd als nodig is om de reeds gangbare praktijk te bevestigen, in beginsel niet
toelaatbaar is. Dit is vooreerst het geval, omdat met dat procedé wordt afgeweken van de
normale regels die moeten worden gevolgd bij de totstandkoming van reglementaire
bepalingen en aldus die regels dreigen te worden uitgehold, ten tweede, omdat erdoor de
beslissingsbevoegdheid van de minister in sommige gevallen feitelijk aan banden wordt
gelegd, ten derde, omdat de inhoud van de nieuwe meegedeelde regelgeving niet wordt
bekendgemaakt op een wijze als bedoeld bij artikel 190 van de Grondwet en, ten slotte,
omdat het gevolgde procedé een bron van rechtsonzekerheid is voor de bestemmelingen
van de betrokken normen. In dit specifieke geval en gelet op de uitzonderlijke
omstandigheden waarmee de overheid werd geconfronteerd in de strijd tegen de COVID-19pandemie, kan de noodzaak van een dergelijke regularisatie voor de verwezenlijking
van een doelstelling van algemeen belang weliswaar worden aanvaard, maar enkel in
zoverre de betrokken bepalingen ook daadwerkelijk sporen met het optreden van de
instanties die instaan voor de contactopsporing en met de wijze waarop
persoonsgegevens in dat verband werden verwerkt.
2.1.22.3. De Vlaamse Regering heeft het advies van de wetgevende kamer van de Raad van
State slechts gedeeltelijk gevolgd en de geadviseerde aanpassingen niet door gevoerd.
2.1.22.4 Voor de tweede keer op rij heeft de Vlaamse regering het voorafgaandelijk advies
van de Gegevensbeschermingsautoriteit niet ingewonnen.
2.1.22.5 Op 08 januari 2021 werd Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van artikel
34/1, tweede lid, en artikel 47/1 van het decreet van 21 november 2003 betreffende het
preventieve gezondheidsbeleid en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van
12 juni 2020 tot uitvoering van het decreet van 29 mei 2020 tot organisatie van de
meldingsplicht en het contactonderzoek in het kader van COVID-19, gepubliceerd in het
Belgisch Staatsblad. Het Besluit luidt als volgt :
(Integrale versie )
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Dit besluit is gebaseerd op:
- het decreet van 21 november 2003 betreffende het preventieve gezondheidsbeleid, artikel
34/1, tweede lid, en artikel 47/1, § 1, tweede lid, § 2, derde en vijfde lid, en § 3, derde, vierde
en vijfde lid, ingevoegd bij het decreet van 18 december 2020;
- het decreet van 29 mei 2020 tot organisatie van het centrale contactonderzoek door een
samenwerkingsverband van externe partners, het lokale contactonderzoek door lokale
besturen of zorgraden en tot organisatie van de COVID-19-teams in het kader van COVID19, artikel 3, tweede en vijfde lid, en het zesde lid, ingevoegd bij het decreet van 18
december 2020, artikel 4, tweede lid, ingevoegd bij het decreet van 18 december 2020,
artikel 6, tweede lid, vervangen bij het decreet van 18 december 2020, en zesde lid,
ingevoegd bij het decreet van 18 december 2020, en artikel 6/1, tweede lid, en artikel 6/2, §
2, vierde, achtste en tiende lid, ingevoegd bij het decreet van 18 december 2020;
- het decreet van 18 december 2020 tot wijziging van het decreet van 21 november 2003
betreffende het preventieve gezondheidsbeleid en van het decreet van 29 mei 2020 tot
organisatie van de meldingsplicht en het contactonderzoek in het kader van COVID-19,
artikel 16.
Vormvereisten
De volgende vormvereisten zijn vervuld:
- De Inspectie van Financiën heeft advies gegeven op 22 december 2020.
- Met toepassing van artikel 10/4, § 1, tweede lid, van het decreet van 18 juli 2008
betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer werd een verzoek om het advies
mee te delen binnen een termijn van vijftien dagen, gemotiveerd door de omstandigheid dat,
gelet op de beslissing van het Overlegcomité dd. 18 december 2020 een dringende
aandacht op efficiëntere handhaving noodzakelijk is, en dat meer moet worden ingezet op
contactopsporing, contact- en omgevingsonderzoek en advisering en voorlichting omtrent
COVID-19, om zodoende een verdere verspreiding van de schadelijke effecten veroorzaakt
door COVID-19 tegen te gaan en te vermijden dat nieuwe, meer verregaande maatregelen
moeten worden genomen om dit doel te bereiken. De Vlaamse Toezichtcommissie voor de
verwerking van persoonsgegevens heeft advies nr. 2021/08 gegeven op 6 januari 2021.
- Er is een verzoek om spoedbehandeling ingediend, gemotiveerd door de omstandigheid
dat, gelet op de beslissing van het Overlegcomité dd. 18 december 2020 een dringende
aandacht op efficiëntere handhaving noodzakelijk is, en dat meer moet worden ingezet op
contactopsporing, contact- en omgevingsonderzoek en advisering en voorlichting omtrent
COVID-19, om zodoende een verdere verspreiding van de schadelijke effecten veroorzaakt
door COVID-19 tegen te gaan en te vermijden dat nieuwe, meer verregaande maatregelen
moeten worden genomen om dit doel te bereiken. De Raad van State heeft advies 68.613/3
gegeven op 4 januari 2021, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 3°, van de wetten
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op de Raad Van State, gecoördineerd op 12 januari 1973.
Initiatiefnemer
Dit besluit wordt voorgesteld door de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin
en Armoedebestrijding.
Na beraadslaging,
DE VLAAMSE REGERING BESLUIT:
HOOFDSTUK 1. - Uitvoering van artikel 34/1, tweede lid,
en artikel 47/1 van het decreet van 21 november 2003 betreffende het preventieve
gezondheidsbeleid
Artikel 1. In dit hoofdstuk wordt verstaan onder agentschap: het intern verzelfstandigd
agentschap Zorg en Gezondheid, opgericht bij het besluit van de Vlaamse Regering van 7
mei 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap "Zorg en Gezondheid".
Art. 2. Overeenkomstig artikel 34/1, tweede lid, van het decreet van 21 december 2003 wordt
het agentschap aangewezen als de verwerkingsverantwoordelijke voor de
persoonsgegevens, vermeld in artikel 4, 7), van de algemene verordening
gegevensbescherming.
Art. 3. De termijn van de tijdelijke afzondering, vermeld in artikel 47/1, § 1, eerste lid, van het
decreet van 21 november 2003, is:
1° minimaal zeven dagen na aanvang van de symptomen en tot ten minste drie dagen
zonder koorts en met verbetering van de respiratoire symptomen, als er symptomen van
COVID-19 zijn;
2° zeven dagen vanaf de datum van de COVID-19-test, als er geen symptomen van COVID19 zijn.
De tijdelijke afzondering, vermeld in artikel 47/1, § 2, eerste lid, van het voormelde decreet,
duurt tien dagen vanaf de laatste dag dat de persoon in kwestie in een hoogrisicogebied is
geweest, tenzij die persoon een negatieve COVID-19-test heeft ondergaan vanaf de
zevende dag van de tijdelijke afzondering.
De tijdelijke afzondering, vermeld in artikel 47/1, § 3, eerste lid, van hetzelfde decreet, duurt
tien dagen vanaf het laatste contact dat heeft geleid tot een verhoogd risico op COVID-19,
tenzij de persoon een negatieve COVID-19-test heeft ondergaan vanaf de zevende dag van
die tijdelijke afzondering.
In afwijking van het tweede en derde lid kan de termijn van de tijdelijke afzondering, vermeld
in artikel 47/1, § 2, eerste lid, en § 3, eerste lid, tijdelijk worden opgeheven om een
noodzakelijke activiteit te vervullen, als die activiteit niet kan worden uitgesteld.
Art. 4. In artikel 47/1, § 2, vierde lid, 1°, van het decreet van 21 november 2003 wordt onder
een beperkte duur minder dan 48 uur verstaan.
De inschatting van de kans op besmetting, vermeld in artikel 47/1, § 2, vierde lid, 2°, van het
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voormelde decreet gebeurt via een zelfevaluatie die is opgenomen in het Passagier
Lokalisatie Formulier van de bevoegde federale dienst.
De essentiële redenen, vermeld in artikel 47/1, § 2, vierde lid, 3°, van het voormelde decreet
van 21 november 2003 waarvoor de tijdelijke afzondering, vermeld in artikel 47/1, § 2,
eerste lid, van het decreet van 21 november 2003 en de verplichting om zich bij een COVID19 testcentrum, een triagecentrum of hun behandelende arts te melden, vermeld in artikel
47/1, § 2, tweede lid, van hetzelfde decreet, niet gelden, zijn:
1° grensbewoners of grensarbeiders;
2° vervoerspersoneel dat belast is met goederenvervoer en ander vervoerspersoneel,
als dat nodig is voor de uitoefening van hun functie;
3° diplomaten;
4° personeelsleden van een internationale organisatie of personen die door een
internationale organisatie zijn uitgenodigd en van wie de fysieke aanwezigheid vereist
is voor de goede werking van die organisatie;
5° militair personeel;
6° personeel van de openbare ordediensten;
7° personeel van de Federale Politie;
8° personeel van de Dienst Vreemdelingenzaken;
9° douanepersoneel;
10° humanitaire hulpverleners en civiel beschermingspersoneel bij de uitoefening van
hun functie;
11° passagiers op doorreis, ongeacht vanwaaruit ze reizen;
12° zeevarenden bij de uitoefening van hun functie;
13° hooggekwalificeerde personen, als hun werk vanuit economisch standpunt
noodzakelijk is en niet kan worden uitgesteld. Daaronder worden ook beroepssporters
verstaan die zich verplaatsen bij de uitoefening van hun professionele activiteit;
14° leerlingen, studenten en stagiairs die zich dagelijks naar het buitenland
verplaatsen.
Een persoon die conform artikel 47/1, § 2, vierde lid, 3°, van het voormelde decreet,
vrijgesteld is van de tijdelijke afzondering, vermeld in artikel 47/1, § 2, eerste lid, van het
voormelde decreet, en van de verplichting om zich bij een COVID-19-testcentrum, een
triagecentrum of zijn behandelende arts te melden, vermeld in artikel 47/1, § 2, tweede lid,
van het voormelde decreet, legt het bewijs daarvan voor in het kader van de handhaving van
de maatregel, vermeld in artikel 47/1 van het voormelde decreet.
Art. 5. De personen, vermeld in artikel 47/1, § 3, eerste lid, van het decreet van 21 november
2003, worden via het centrale contactcentrum, via een lokaal contactcentrum of via een arts
op de hoogte gebracht van het feit dat ze een verhoogd risico op COVID-19 hebben.
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Art. 6. Er is een verhoogd risico op COVID-19 als vermeld in artikel 47/1, § 3, eerste lid, van
het decreet van 21 november 2003, als dat door het centrale contactcentrum, een lokaal
contactcentrum of een arts wordt vastgesteld conform de richtlijnen van de bevoegde
federale dienst overeenkomstig artikel 47/1, § 3, vijfde lid, van het voormelde decreet.
HOOFDSTUK 2. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 juni 2020 tot
uitvoering
van het decreet van 29 mei 2020 tot organisatie van de meldingsplicht en het
contactonderzoek in het kader van COVID-19
Art. 7. In het opschrift van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 juni 2020 tot
uitvoering van het decreet van 29 mei 2020 tot organisatie van de meldingsplicht en het
contactonderzoek in het kader van COVID-19 worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° de woorden "de meldingsplicht en" worden opgeheven;
2° tussen het woord "het" en het woord "contactonderzoek" wordt het woord "centrale"
ingevoegd en tussen het woord "contactonderzoek" en het woord "in" wordt de zinsnede
"door een samenwerkingsverband van externe partners, het lokale contactonderzoek door
lokale besturen of zorgraden en tot organisatie van de COVID-19-teams" ingevoegd.
Art. 8. Artikel 1 van hetzelfde besluit vervangen door wat volgt:
"Artikel 1. In dit besluit wordt verstaan onder:
1° agentschap: het intern verzelfstandigd agentschap Zorg en Gezondheid, opgericht bij het
besluit van de Vlaamse Regering van 7 mei 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd
agentschap "Zorg en Gezondheid";
2° centraal contactcentrum: het centrale contactcentrum, vermeld in artikel 3, eerste lid, van
het decreet van 29 mei 2020;
3° COVID-19-team: een COVID-19-team als vermeld in artikel 6/2, § 1, van het decreet van
29 mei 2020;
4° decreet van 29 mei 2020: het decreet van 29 mei 2020 tot organisatie van het centrale
contactonderzoek door een samenwerkingsverband van externe partners, het lokale
contactonderzoek door lokale besturen of zorgraden en tot organisatie van de COVID-19teams in het kader van COVID-19;
5° lokaal contactcentrum: een lokaal contactcentrum als vermeld in artikel 6, eerste lid, van
het decreet van 29 mei 2020;
6° samenwerkingsverband: het samenwerkingsverband van externe partners, vermeld in
artikel 3, eerste lid, van het decreet van 29 mei 2020.".
Art. 9. In artikel 2 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° het derde lid wordt opgeheven;
2° in het bestaande vierde lid, dat het derde lid wordt, wordt de zinsnede "punt 1° tot en met
4° " vervangen door de zinsnede "artikel 4, eerste lid, van het decreet van 29 mei 2020";
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3° er worden vier leden toegevoegd, die luiden als volgt:
"In het kader van het contactonderzoek kunnen veldonderzoekers van acht uur 's morgens
tot acht uur `s avonds fysieke bezoeken afleggen.
Een fysiek bezoek heeft geen bindend karakter en wordt op initiatief van de veldonderzoeker
beëindigd als die zich niet veilig voelt, of wordt op initiatief van de persoon in kwestie
beëindigd als die niet langer zijn medewerking wil verlenen.
Voor een fysiek bezoek meldt een veldonderzoeker zich alleen of in het gezelschap van een
collega-veldonderzoeker met het nodige beschermingsmateriaal aan op de
hoofdverblijfplaats van de persoon in kwestie of op de plaats waar die verblijft.
Bij aanvang van een fysiek bezoek vraagt de veldonderzoeker of de persoon in kwestie
aanwezig is, legitimeert de veldonderzoeker zich en vraagt hij de medewerking van de
persoon in kwestie. Tijdens het fysieke bezoek vraagt de veldonderzoeker de persoon in
kwestie om informatie en kan hij aanbevelingen geven conform het samenwerkingsakkoord
van 25 augustus 2020.".
Art. 10. In artikel 3 van hetzelfde besluit worden de woorden "Het agentschap is" vervangen
door de zinsnede "Overeenkomstig artikel 3, tweede lid, van het decreet van 29 mei 2020 is
het agentschap".
Art. 11. In artikel 4 en 5 van hetzelfde besluit wordt tussen het woord "het" en het woord
"contactcentrum" telkens het woord "centrale" ingevoegd.
Art. 12. Artikel 6 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt:
"Art. 6. Overeenkomstig artikel 6, tweede lid, van het decreet van 29 mei 2020 wordt het
agentschap aangewezen als de verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsgegevens,
vermeld in artikel 4, 7), van de algemene verordening gegevensbescherming. Het
agentschap sluit een verwerkingsovereenkomst met de lokale besturen of de zorgraden
conform artikel 28, lid 3, van de voormelde verordening.".
Art. 13. In hetzelfde besluit worden een artikel 6/1 tot en met 6/5 ingevoegd, die luiden als
volgt:
"Art. 6/1. De lokale besturen of de zorgraden nemen de volgende organisatorische en
technische beveiligingsmaatregelen voor de verwerking van persoonsgegevens door de
lokale contactcentra die zij oprichten:
1° de medewerkers van de lokale contactcentra hebben een geheimhoudingsverklaring
ondertekend, waarin hen wordt gewezen op het feit dat zij gehouden zijn aan het
beroepsgeheim. Die geheimhoudingsverklaring vermeldt de verplichtingen waaraan de
medewerkers moeten voldoen, en ook de mogelijke sancties die zij kunnen oplopen bij nietnaleving van het beroepsgeheim;
2° bij gegevensuitwisseling, het vaststellen van de technische en organisatorische
maatregelen ter bescherming van de persoonsgegevens die genomen moeten worden, bij de
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definiëring en uitvoering van nieuwe verwerkingen van persoonsgegevens of bij
aanpassingen aan de bestaande verwerkingen raadplegen de lokale besturen of de
zorgraden, een veiligheidsteam, dat minstens is samengesteld uit de functionarissen voor
gegevensbescherming van de lokale besturen of de zorgraden en de functionaris voor
gegevensbescherming van het agentschap;
3° de technische en organisatorische maatregelen die worden genomen ter bescherming van
de persoonsgegevens worden geaudit door een intern of extern auditteam;
4° de lokale contactcentra geven aan iedere persoon die ze contacteren of bezoeken, voor
zover die nog niet over de informatie beschikt, de informatie die in de algemene verordening
gegevensbescherming voorzien is over de verwerking van hun persoonsgegevens en
informeert hen over waar ze die informatie kunnen terugvinden.
Art. 6/2. Als een lokaal contactcentrum fysieke bezoeken organiseert, is artikel 2, vierde tot
en met het zevende lid, van dit besluit van overeenkomstige toepassing.
Art. 6/3. Het agentschap is de entiteit, vermeld in artikel 6/2, § 2, vierde lid, van het decreet
van 29 mei 2020.
Art. 6/4. Overeenkomstig artikel 6/2, § 2, achtste lid, van het decreet van 29 mei 2020 wordt
het agentschap aangewezen als de verwerkingsverantwoordelijke voor de
persoonsgegevens, vermeld in artikel 4, 7), van de algemene verordening
gegevensbescherming. Het agentschap sluit conform artikel 28, lid 3, van de voormelde
verordening een verwerkingsovereenkomst met de zorgraad waarbij een COVID-19-team is
opgericht.
Art. 6/5. De zorgraden nemen de volgende organisatorische en technische
beveiligingsmaatregelen voor de verwerking van persoonsgegevens door het COVID-19team dat zij oprichten:
1° de medewerkers van het COVID-19-team hebben een geheimhoudingsverklaring
ondertekend, waarin hen wordt gewezen op het feit dat zij gehouden zijn aan het
beroepsgeheim. Die geheimhoudingsverklaring vermeldt de verplichtingen waaraan de
medewerkers moeten voldoen, en ook de mogelijke sancties die zij kunnen oplopen bij nietnaleving van het beroepsgeheim;
2° bij gegevensuitwisseling, het vaststellen van de technische en organisatorische
maatregelen ter bescherming van de persoonsgegevens die genomen moeten worden, bij de
definiëring en uitvoering van nieuwe verwerkingen van persoonsgegevens of bij
aanpassingen aan de bestaande verwerkingen raadpleegt de zorgraad, een veiligheidsteam,
dat minstens is samengesteld uit de functionaris voor gegevensbescherming van de
zorgraad en de functionaris voor gegevensbescherming van het agentschap;
3° de technische en organisatorische maatregelen die worden genomen ter bescherming van
de persoonsgegevens worden geaudit door een intern of extern auditteam;
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4° het COVID-19-team geeft aan iedere persoon die ze contacteren of bezoeken, voor zover
die nog niet over de informatie beschikt, de informatie die in de algemene verordening
gegevensbescherming voorzien is over de verwerking van hun persoonsgegevens en
informeert hen over waar ze die informatie kunnen terugvinden.".
Art. 14. In hetzelfde besluit wordt een artikel 7/1 ingevoegd, dat luidt als volgt:
"Art. 7/1. Dit besluit houdt op uitwerking te hebben op 31 december 2021.".
HOOFDSTUK 3. - Slotbepalingen
Art. 15. Het decreet van 18 december 2020 tot wijziging van het decreet van 21 november
2003 betreffende het preventieve gezondheidsbeleid en van het decreet van 29 mei 2020 tot
organisatie van de meldingsplicht en het contactonderzoek in het kader van COVID-19 treedt
in werking op de dag die volgt op de bekendmaking van dit besluit in het Belgisch
Staatsblad, met uitzondering van artikel 7 tot en met 15, die uitwerking hebben met ingang
van 1 juli 2020.
Dit besluit treedt in werking op de dag die volgt op de bekendmaking ervan in het Belgisch
Staatsblad, met uitzondering van artikel 7 tot en met 14, die uitwerking hebben met ingang
van 1 juli 2020.
Art. 16. De Vlaamse minister, bevoegd voor de gezondheids- en woonzorg, is belast met de
uitvoering van dit besluit.
2.1.22.6. De Vlaamse regering heeft het advies van de Raad van State niet gevolgd. Het
besluit heeft in twee onderdelen toch een retroactieve werking vanaf 1 juli 2020. Het
voorafgaandelijk advies van de Gegevensbeschermingsautoriteit werd niet ingewonnen.
2.1.22.7. Het uitvoeringsbesluit van 8 januari 2021 is extreem discriminerend. Een zeer grote
groep van personen uit een veelheid van categorieën is vrijgesteld van de verplichtingen die
voortvloeien uit het nieuw art.47/1 van het Decreet van 18 december 2020 en de hieraan
verbonden zware sancties, terwijl de rest van de bevolking wel onderworpen is aan deze
verplichtingen ( verplichte PCR test, verplichte quarantaine of zelfisolatie in de
hoofdverblijfplaats of op een andere aangeduide plaats, verplichting tot mededeling van
persoonlijke informatie aan contact tracers en/of field agents ).
2.1.22.8. Het valt overigens ook niet te begrijpen waarom al deze categorieën van personen
vrijgesteld zijn van deze verplichtingen. Immers, als zij 1) geïnfecteerd en ziek zijn door of
met Covid-19 of 2) een hoog risico vormen omdat zij in contact geweest zijn met een besmet
persoon ( positief getest ) zullen zij een groot gevaar vormen voor de maatschappij terwijl zij
zich vrij mogen verplaatsen en reizen.
2.1.23 Volledigheidshalve : de “ corona alert “ app
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2.1.23.1. In juni 2020 werd door de federale volmacht regering Wilmès I een Interfederaal
Comité Testing & Tracing opgericht die aan een niet nader gekende derde de opdracht heeft
verleend tot het ontwikkelen van een “ corona alert “ applicatie, afgekort “ app “ die de
Belgische burger zou toelaten om via mobiele telefoons op een privacy vriendelijke manier,
via de uitwisseling van anonieme codes, op te volgen wie met wie in nauw contact kwam.
2.1.23.2. Deze applicatie heeft tot doel om app-gebruikers met behulp van codes te verwittigen
wanneer zij in nauw contact komen met een andere app-gebruiker die positief getest is op
Covid-19 teneinde opvolging mogelijk te maken voor contacten die de gebruiker niet kent of
zich niet kan herinneren. Wie volgens de app een hoogrisicocontact heeft ontvangt via
diezelfde app een melding om meteen een PCR test te ondergaan en in quarantaine te gaan.
Zij krijgen daarvoor via de centra voor contactopvolging een certificaat van quarantaine en een
testcode. Aan personen met symptomen die mogelijk op Covid-19 wijzen, wordt gevraagd om
contact te nemen met de huisarts.
2.1.23.3. Van deze overheidsopdracht is geen spoor van enige openbare aanbesteding terug
te vinden. De identiteit van de ontwikkelaar en beheerder van deze applicatie kan evenmin
achterhaald worden. Naar verluid zou aan de ontwikkeling van deze applicatie een prijskaartje
hangen van 3,5 miljoen euro. Verzoekers hebben in toepassing van de wet van 1994 op de
Openbaarheid van Bestuur en art.32 van de Grondwet recht om te weten welke contracten er
precies afgesloten werden en met wie en begrijpen dan ook niet waarom de federale overheid
deze informatie heeft achtergehouden.
2.1.23.4. De applicatie is beschikbaar gesteld van het publiek vanaf 30 september 2020. Na
behoorlijk wat kinderziektes, werkt deze applicatie eind februari 2021 nog steeds niet naar
behoren. Volgens een bevraging van VIA zou 37% van de bevolking zich bereid verklaard
hebben om de app te installeren. In de praktijk wordt deze app echter omzeggens niet gebruikt.
Gelet op de verplichtingen die voortvloeien uit het bestreden Decreet is de “ corona alert “
applicatie overigens ook niet meer dienstig.
2.1.17.5. Bovendien vormt de “ corona alert “ applicatie een inbreuk op de Europese GDPR
wet van 25 mei 2020 (cf infra ).
2.2. De contact tracing in theorie versus de praktijk
2.2.1. Geen openbare aanbesteding – schending van het mededingingsrecht
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2.2.1.1. Wanneer een openbare aanbesteding uitgeschreven wordt dient de procedure
openbaar te zijn en moeten de procedure regels gevolgd te worden. Dit is in casu niet
gebeurd. ( Bron : Pano reportage van 10 februari 2020 )
2.2.1.2. Op 21 april 2020 geraakte bekend dat de Vlaamse overheid zou werken met call
centers en hiertoe een openbare aanbesteding zou uitschrijven.
2.2.1.3 Op 25 april 2020 stuurder de heer Eric Ignoul, gedelegeerd bestuurder van de NV
Harvest Communications Centers ( sinds de naamswijziging per 12 januari 2021 NV
INKANBI NORTH EAST genoemd ( BE 521.718.260 ) genoemd ) reeds een aantal mails
naar de kabinetten van de Vlaamse Regering, waaronder Minister Wouter Beke, om zich
kandidaat te stellen.
2.2.1.4. Op 28 april 2020 werd de openbare aanbesteding geopend. Het kabinet van
Minister Beke stuurde echter enkel een bestek naar het consortium IPG CONTACT
SOLUTIONS ( BE 468.082.606 ) en IPG IT SOLUTIONS ( BE 0465.358.092 ) dat
samenwerkte met de Christelijke mutualiteit die voorgezeteld wordt door de heer Luc Van
Gorp.
2.2.1.5. Op 29 april 2020 ontving de heer Ignoul een email van het cabinet van Wouter Beke
dat de NV Harvest communications haar kandidatuur te laat had ingediend.
2.2.1.6. Op 30 april 2020 ofwel amper 2 werkdagen na de opening van de openbare
aanbesteding werd deze afgesloten. Gezien er formeel slechts één kandidaat was werd het
contract ter waarde van 1 miljard euro toebedeeld aan het consortium IPG.
2.2.1.7. Medio mei 2020 heeft de NV HARVEST COMMUNICATIONS CENTERS bij de
Raad van State,afdeling bestuurszaken een verzoekschrift tot schoring ingediend omdat de
procedure van openbare aanbesteding en de wetten inzake de mededinging niet
gerespecteerd waren. De heer Ignoul werd in nagevolgend stadium gecontacteerd met de
mededeling dat de Raad van State de schorsing zou uitspreken en in dat geval de contact
tracing pas twee maand later van start zou kunnen gaan. De heer Ignoul heeft zijn
verzoekschrift terug ingetrokken doch dit verandert niets aan de vaststelling dat er geen
openbare aanbesteding heeft plaats gevonden en de wetten inzake de mededinging door de
Vlaamse Regering niet gerespecteerd zijn geworden.
2.2.1.8. Uit het aanbestedingsdossier blijkt of zijn er alleszins aanwijzingen dat de Vlaamse
regering een voorkeursbehandeling heeft verleend aan het consortium IPG, minstens dat
voornoemde voorkennis had.
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- Op de offerte van IPG staat op elke bladzijde de datum van 23 april 2020 vermeld
terwijl de openbare aanbesteding pas geopend werd op 28 april 2020, wat wijst op
voorkennis en dienvolgens onwettig is
- In het aanbestedingsdossier bevindt zich ook een uittreksel uit het strafregister dat
afgeleverd is op 27 april 2020 en teven wijst op voorkennis
- Beide vennootschappen van het IPG Consortium hadden al vele jaren een groot
negatief vermogen van – 6.870.000 €. Een bedrijf met een dergelijk negatief
vermogen wordt doorgaans geweigerd
2.2.1.9. NV HARVEST COMMUNICATIONS CENTER had per 25 april 2020 een bod
gedaan van 27 € per uur/per basic call agent wat gelijk was aan de kostprijs. Het consortium
IPG heeft een prijs geboden van 44 € per uur/ basis call agent ofwel 60% meer. Nochtans
had het cabinet van Minister Beke minstens informeel ( buiten bestek dat niet werd
medegedeeld cf supra ) kennis van een veel gunstiger tarief. Zij heeft echter elke
mededinging uitgesloten.
2.2.1.10 De manier waarop de contracten - die inmiddels naar verluid verlengd werden – tot
stand gekomen zijn, is hoogst bedenkelijk.
2.2.2. Contact onderzoek door privé- ondernemingen ( “ externe partners “ )
2.2.2.1. De contact tracing wordt waargenomen door 6 commerciële ondernemingen, te
weten : 1) N.V. IPG Contact Solutions, hoofdcontractant van de Vlaamse overheid ( BE
468.082.606) en in onderaanneming 2) N.V. CALL IT Belgium ( BE 0466.212.979), 3) NV
IN2COM ( BE 448.951.632); 4) NV N-ALLO ( BE 466.200.311 ) 5) Yource ( niet
identificeerbaar ) en 6) Call Excel ( niet identificeerbaar ), die samen ongeveer 900 voltijdse
bedienden in dienst hebben genomen om het telefonisch opsporingsonderzoek waar te
nemen.
2.2.2.2. De vers aangeworven “ call agents “ hadden geen enkele ervaring in contact
onderzoek. Het waren en zijn ofwel werklozen, ofwel studenten ofwel laag geschoolden die
voorheen werkzaam waren als receptionist in een hotel, poetshulp, rekkenvuller in een
supermarkt en dergelijke. Gezien de functies snel dienden ingevuld te worden werd en wordt
iedereen die zich kandidaat stelt aangeworven.
2.2.2.3 Privé ondernemingen kunnen de geheimhoudingsplicht niet waarborgen. Zij zijn als
juridische entiteit niet gebonden door het medisch geheim. De gemachtigde heeft voor de
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Raad van State verklaard dat de personeelsleden van de call centra zich contractueel tot de
een geheimhoudingsplicht dienen te verbinden. Het betreft alhier een conventionele clausule
die zonder waarde is en in het slechtste geval aanleiding kan geven tot een ontslag doch niet
tot enige strafsanctie, behoudens in geval van strafrechtelijke vervolging door de persoon
wiens medische gegevens zijn vrij gegeven tegen de organen van de commerciële
vennootschap die het contact onderzoek waarneemt ( maar niet tegen de aangestelden van
die vennootschap ). De wetgevende kamer van de Raad van State heeft in haar advies
terecht de nodige bedenkingen geformuleerd bij deze aanpak door de Vlaamse regering.
2.2.2.4. Zoals blijkt uit de verklaringen van de gemachtigde aan de wetgevende kamer van
de Raad van State (cf supra ) worden sms’en met aankondiging of een persoon ja dan neen
in quarantaine dient te gaan, verstuurd door de privé onderneming vzw SMALS, die alzo ook
kennis heeft van medische vertrouwelijke informatie van een grote hoeveelheid Belgen
waarover zij principieel niet mag beschikken. In hoofde van Vzw SMALS bestaat kennelijk
geen geheimhoudingsplicht. Dit is alleszins niet gemeld door de gemachtigde. Voornoemde
vzw is enkel gebonden door een contract van dienstverlening met de overheid en is evenmin
onderworpen aan de sancties zoals bepaald door art.458 Strafwetboek dat enkel van
toepassing is op personen en niet op juridische entiteiten zoals een vzw.
2.2.3. Gebrekkige functionaliteit van het contact onderzoek
2.2.3.1. Het door de vzw SMALS, in opdracht van de federale overheid, ontwikkelde
informatica systeem liet en laat veel te wensen over. Benevens het feit dat het ICT systeem
regelmatig crasht, in welk geval er niet kan gebeld worden door de call agents, kan er veel te
weinig informatie ingevoerd worden. Het systeem voorziet niet in uniforme codes die de
basis vormen van elke epidemiologisch onderzoek. Er wordt geen bron onderzoek gedaan.
De informatie wordt versnipperd. De experten hebben geen toegang tot de data. De data die
nodig zijn worden niet medegedeeld. Niettegenstaande een tijdsverloop van ruim 8
maanden, is er nog steeds geen adequate gegevens verzameling.
2.2.3.2. Er is door het consortium IPG niet geïnvesteerd in in aquate opleidingen van het
personeel ( call agents ). Gezien er bij de aanvang van de contact tracing per 11 mei 2020
geen script bestond moesten zij het stellen met een power point presentatie. Er was hen een
opleiding van 4 dagen beloofd maar de eerste lading bedienden heeft het moeten stellen met
een opleiding van amper 2 dagen. De navolgend aangeworven bedienden moesten opgeleid
worden door andere call agents terwijl zij zelf amper aan de slag waren.
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2.2.3.3. De eerste drie maanden ( tot half augustus 2020 ) hadden de call agents nauwelijks
werk. In het beste geval waren zij 3,5 uur per dag actief. De rest van de tijd draaiden zij met
hun vingers. De Vlaamse regering betaalde en betaalt alle wachturen.
2.2.3.4. Gezien het contact onderzoek zeer te wensen over liet zijn er tal van lokale
initiatieven ontstaan van uit huisarts praktijken die wel zeer goed verlopen. Mensen hebben
meer vertrouwen in hun huisarts en vertellen gemakkelijker wat zij hebben gedaan, waar zij
zijn geweest en met wie dan aan een wildvreemde die hen telefonisch contacteert en zich
veelal agressief en autoritair opstelt. Deze lokale initiatieven zijn helaas de kop in gedrukt.
2.2.3.5 Bij de aanvang van de tweede golf ( oktober 2020 ) was de situatie nauwelijks
verbeterd. Er werden door steeds meer call agents in dienst genomen die evenmin
adequaat opgeleid werden. Niettegenstaande een tijdsverloop van 8 maanden verloopt het
contact onderzoek nog steeds niet naar behoren. Amper 60% van de index gevallen worden
gecontacteerd. Hiervan verstrekt amper de helft informatie. Van 70% van de besmette
personen is geen informatie beschikbaar. Het merendeel van de terugkerende reizigers
wordt overigens ook niet getest en dienvolgens ook niet gecontacteerd.
2.2.4 Geen noodzaak – redelijkheid - proportionaliteit
2.2.4.1. Voor de beoordeling van het rechtmatig karakter van alle via Ministeriële Besluiten
opgelegde vrijheidsbeperkende maatregelen in hoofde van de bevolking evenals de
economische sectoren en de wetgevende handelingen die gesteld zijn door de Vlaamse
Regering, waaronder het Decreet van 29 mei 2020 en het Decreet van 18 december 2020
met betrekking tot de contact opsporing in het kader van het preventief gezondheidsbeleid,
dient bekeken te worden in welke mate hiertoe een noodzaak bestaat of heeft bestaan.
2.2.4.2. België beschikt over 104 ziekenhuisbedden met in totaal 52.265 bedden. In een
normaal jaar worden er gemiddeld 7.000 personen per dag opgenomen in een ziekenhuis (
alle aandoeningen ).
2.2.4.3. In 2018 zijn 500.000 mensen ziek geweest door de griep. De ziekenhuizen waren
toen zwaarder overbelast dan ooit het geval is geweest met Covid-19 gezien ook de
kinderafdelingen van ziekenhuis toen vol lagen met zieken. In een normaal jaar zijn
ziekenhuizen overigens, seizoensgebonden altijd overbelast. Dat heeft nooit een probleem
gevormd.

119

© Hands For Freedom vzw
2.2.4.4. Op de hoogste piek van de eerste golf lagen er in totaal 7.232 zieken door of met
corona in het ziekenhuis, waarvan ongeveer 1.800 op intensieve zorgen. Op een totale
bevolking van (toen) afgerond 11.497.000 mensen komt dit neer op 0,062%.
2.2.4.5. Tijdens de eerste golf zijn afgerond 10.000 mensen overleden, waarvan het
overgrote deel bejaarden +85 jaar en tussen 75-84 jaar die voor 92% een andere chronische
ziekte hadden. Ruim 40% van deze overlijdens is geregistreerd als “ vermoedelijk “ corona
overlijden zonder test. Op 26 augustus 2020 heeft Steven Van Gucht, woordvoerder van
Sciensano toegegeven dat 1) een aantal doden dubbel geteld werden en 2) een aantal
overlijdens niet corona gerelateerd waren.
2.2.4.6 Tijdens de eerste golf is amper 5% van de bevolking besmet geraakt door het SarsCov2 virus of een van de varianten. 95% van de bevolking was gezond. Van de 5%
besmetten is slechts een kleine minderheid ziek geworden. De meesten waren
asymptomatisch of kregen enkel een milde versie van de ziekte. Zij werden niet getest en
bleven – telefonisch contact met hun huisarts – thuis uit zieken met wat koorts, hoofdpijn en
gebeurlijk ook smaak-en geurverlies.
2.2.4.7 Op 25 mei 2020 lagen er nog amper 1.304 personen door of met corona in een
ziekenhuis waarvan 219 in de provincie Antwerpen, 251 in de provincie Brussel, 155 in de
provincie Henegouwen, 115 in de provincie Limburg, 107 in de provincie Luik, 24 in de
provincie Luxemburg, 56 in de provincie Namen, 118 in de provincie Oost-Vlaanderen, 32 in
de provincie Vlaams-Brabant, 10 in de provincie Waals-Brabant en 217 in de provincie WestVlaanderen.
2.2.4.8. Per 25 mei 2020 kon er – met amper 1.304 ziekenhuisopnames - bezwaarlijk nog
gesproken worden van een epidemie die vrijheidsbeperkende maatregelen, contact tracing,
quarantaine of zelfisolatie zou kunnen rechtvaardigen. De federale overheid heeft
desalniettemin de vrijheidsbeperkende maatregelen – in weerwil van het advies van de
wetgevende kamer van de Raad van State van 23 maart 2020 – verder aangehouden.
2.2.4.9. Op 07 juni 2020 lagen er – volgens de door Sciensano geregistreerde data - in
totaal nog amper 576 mensen door of met corona in het ziekenhuis waarvan 80 in de
provincie Antwerpen, 140 in de provincie Brussel, 43 in de provincie Henegouwen; 50 in de
provincie Limburg, 47 in de provincie Luik, 10 in de provincie Luxemburg, 17 in de provincie
Namen, 67 in de provincie Oost-Vlaanderen, 18 in de provincie Vlaams-Brabant, 2 in de
provincie Waals-Brabant en 102 in de provincie West-Vlaanderen. Veel ziekenhuizen
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hadden geen enkele Covid patiënt meer en dienvolgens hun Covid afdeling gesloten of
alleszins in sterke mate afgebouwd tot het strikte minimum.
2.2.4.10. Op 30 juni 2020 lagen er – volgens de door Sciensano geregistreerde data – nog
slechts 222 personen door of met corona in één van de 104 ziekenhuizen van het land
waarvan 45 in de provincie Antwerpen, 32 in de provincie Brussel, 21 in de provincie
Henegouwen; 23 in de provincie Limburg, 15 in de provincie Luik, 11 in de provincie
Luxemburg, 5 in de provincie Namen, 26 in de provincie Oost-Vlaanderen, 10 in de provincie
Vlaams-Brabant, 2 in de provincie Waals-Brabant en 32 in de provincie West-Vlaanderen. 17
nieuwe opnames en 35 ziekenhuisontslagen.
2.2.4.11. Hoewel de ziekenhuisopnames in juli 2020 een verwaarloosbaar niveau hadden
bereikt werd bij Ministerieel Besluit van 24 juli 2020 ( artikel 11) – pal tijdens de zomer en
nota bene tijdens een hittegolf - de mondmaskerplicht met ingang van 25 juli 2020 verplicht
gesteld voor alle personen +12 jaar, zowel binnen, in winkels en openbare plaatsen als
buiten, in winkelstraten en elke private of publieke druk bezochte plaats op straffe van een
geldboete van 250 € per overtreding (zonder einddatum ).
2.2.4.12. Artikel 11 van het Ministerieel Besluit van 24 juli 2020 vormt een inbreuk op art.563
bis van het Strafwetboek dat het bedekken van het gezicht verbiedt.
2.2.4.13. Teneinde een eventuele “ tweede golf “ te vermijden werden de maatregelen bij
Ministerieel Besluit van 28 juli 2020 nog meer verstrengd en de mondmaskerplicht verder
uitgebreid naar andere locaties en gelegenheden ( zonder einddatum )
2.2.4.14. Op 28 juli 2020 lagen er in totaal 229 personen in het ziekenhuis door of met
corona waarvan 67 in de provincie Antwerpen, 37 in de provincie Brussel, 16 in de provincie
Henegouwen; 23 in de provincie Limburg, 17 in de provincie Luik, 1 in de provincie
Luxemburg, 0 in de provincie Namen, 15 in de provincie Oost-Vlaanderen, 5 in de provincie
Vlaams-Brabant, 1 in de provincie Waals-Brabant en 47 in de provincie West-Vlaanderen. 41
nieuwe opnames en 28 ziekenhuisontslagen.
2.2.4.15. Bij Ministerieel Besluit van 22 augustus 2020 werden desalniettemin de
vrijheidsbeperkende maatregelen zoals voorzien in het Ministerieel Besluit van 30 juni 2020
nog verder uitgewerkt en met ingang van 01 september 2020 tevens een mondmaskerplicht
opgelegd aan leerkrachten en personeel evenals aan schoolgaande kinderen + 12 jaar in de
school ( van kracht tot 30 september 2020 )
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2.2.4.16. Bij de aanvang van het schooljaar ( 01.09.2020 ), lagen er in totaal 226 met of door
corona in het ziekenhuis. 28 nieuw opnames en 39 personen die het ziekenhuis per
01.09.2020 levend verlaten hebben.
2.2.4.17. Tussen 26 april 2020 en – minstens 01 september 2020 is de besmettingsgraad
nooit hoger geweest dan 1,5-2%. Nochtans werd het aantal PCR testen steeds meer
opgeschaald. De ziekenhuisopnames waren beperkt en situeerden zich ( nog steeds
overigens ) ten belope van 92% in de categorie van de bejaarden en personen met
onderliggende aandoeningen of een andere chronische ziekte, of, zoals Steven van Gucht,
woordvoerder van Sciensano, eertijds reeds stelde : “ het gemiddeld profiel van een
ziekenhuispatiënt is een man van 70 jaar die 100 kg weegt “. Hetzelfde geldt overigens voor
de overlijdens die zich evenzo ten belope van 90-95% situeren in de leeftijdscategorie 75-84
jaar en 85+ ( nog steeds ).
2.2.4.18. Tijdens het gestelde tijdvak zijn 11.497.000 Belgen volkomen onterecht en in strijd
met het advies van de wetgevende kamer van de Raad van State van 23 maart 2020
beroofd geworden van hun Grondwettelijke rechten en vrijheden met een hele resem
voortdurende vrijheidsbeperkende maatregelen waarvan het nut nooit bewezen noch
aangetoond is.
2.2.4.19. Het Minderheidscabinet Wilmès I en Wilmès II heeft tijdens en na de “eerste golf “
ruimschoots de gelegenheid gehad om de situatie te evalueren, de nodige lessen te trekken
uit het verleden en de vereiste maatregelen en voorbereidingen te treffen voor een
eventuele “ tweede golf “ ( die door de experten voorspeld werd tijdens het najaar van 2020
) door, bijvoorbeeld, te investeren in de zorgsector, de ziekenhuiscapaciteit in navolging van
Zweden op te schalen en meer personeel aan te werven om zieken op correcte wijze op te
vangen. Dit is niet gebeurd. Er is enkel verwoed en met veel overhaasting gewerkt aan het
organiseren van de contact tracing ( o.a. via een tracing app ) en het opschalen van de PCR
testen ( zeer tot vreugde van de commerciële labo’s die hieraan fortuinen verdienden en nog
verdienen ).
2.2.4.20. Het Minderheidscabinet Wilmès I en Wilmès II heeft evenzo ruimschoots de
gelegenheid gehad om een openbare aanbesteding uit te schrijven en te investeren in een
performant software pakket om Sciensano te ontlasten van de manuele registratie van alle
cijfers inzake het totaal aantal testen per dag, het aantal positieve testen per dag en per
leeftijdscategorie, per provincie en per gemeente, het aantal ziekenhuisopnames per dag en
per provincie, het aantal ziekenhuisontslagen per dag en per provincie, het totaal aantal
ziekenhuisopnames per dag per provincie en het aantal overlijdens per dag, per provincie
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per leeftijdscategorie /die sinds de aanvang van de registraties door de aangestelden van
Sciensano dagelijks ( 7/7 ) handmatig geregistreerd worden in csv en json formaat ( wat zeer
amateuristisch en slordig gebeurde en gebeurt en aanleiding geeft tot behoorlijk wat fouten
die achteraf, tot soms wel 2 maanden voordien, gecorrigeerd worden ). Ook dit is niet
gebeurd.
2.2.4.21. Alle maatregelen zijn gesteund op de cijfers van Sciensano. Het was en is dus
zeker geen verloren investering om een performant software pakket te laten bouwen dat
toelaat snel en efficiënt te beschikken over correcte data. De profylaxis en de registratie
inzake profylaxis is een federale bevoegdheid.
2.2.4.22. Het Minderheidscabinet Wilmès I en Wilmès II heeft tot slot ruimschoots de
gelegenheid gehad om, desgevallend in samenspraak met, en na overleg met de advies
organen GEES, CELEVAL en de Taskforce een specifiek rampenplan uit te werken en zich
hiertoe te laten omringen door een multidisciplinair team met het oog op de organisatie en
inrichting van een “ focused protection” van de zwakkeren en personen die behoren tot
verhoogde risico groepen ( in plaats van louter een handvol virologen en infectiologen die
enkel beslagen zijn in het domein van de virologie en epidemiologie ). Ook dit is niet
gebeurd. Nochtans was reeds sinds 25 februari 2020 door de “Joint Commission “ van de
WHO (een gezamenlijk onderzoek tussen afgevaardigden van de WHO en Chinese
wetenschappers ) kenbaar gemaakt dat voornamelijk bejaarden en personen met
onderliggende aandoeningen een verhoogd risico lopen op de sterkere vorm van de ziekte
en enkel deze groepen van personen dienen beschermd te worden.
2.2.4.23. Op 01 oktober 2020 is de federale regering “ Vivaldi “ aangetreden met de heer
Alexander De Croo als eerste minister, de heer Frank Vandenbroucke als minister van
Volksgezondheid en mevrouw Annelies Verlinden als minister van Binnenlandse Zaken.
2.2.4.24. In het regeerakkoord van “Vivaldi “ werd uitdrukkelijk vermeld dat de communicatie
en de transparantie beter moe(s)t ( dan ten tijde van het minderheidscabinet Wilmès I en
Wilmès II ). Dit onderdeel van het regeerakkoord is nooit gerespecteerd geworden. De
federale regering is niet transparant. Zij communiceert niet en bovendien respecteert zij de
wet van 1994 inzake de Openbaarheid van Bestuur niet.
2.2.4.25. Sinds 01 oktober 2020 zijn er, onder de signatuur van Minister van Binnenlandse
Zaken Annelies Verlinden, een ontzaglijke hoeveelheid Ministeriële Besluiten geveld met het
oog op de bescherming van de volksgezondheid. Hierbij werd volledig uit het oog verloren
dat volksgezondheid wel wat meer is dan loutere fysieke gezondheid en ook een goed
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psychologisch en sociaal wel voelen behelst. Daarnaast werd er ook geen enkele aandacht
besteed aan de nefaste gevolgen van de maatregelen op de economie.
2.2.4.26. Op 08 oktober 2020 lagen er – volgens de door Sciensano geregistreerde data- in
totaal 1.149 mensen in het ziekenhuis door of met corona waarvan 169 op intensieve
zorgen, wat strikt genomen niet onoverkomelijk was. De dagelijkse opnames waren
weliswaar opnieuw gestegen naar 169 per dag, maar, zoals gewoonlijk verlieten er wel nog
steeds behoorlijk wat patiënten dagelijks het ziekenhuis. Op datum hebben 100 mensen het
ziekenhuis levend verlaten. De zorgsector was niet overbelast en dreigde ook niet overbelast
te geraken temeer nu Minister Vandenbroucke beslist had om alle niet-essentiële
behandelingen, waaronder kanker en tumoren, sine die uit te stellen.
2.2.4.27. Tegen 22 oktober 2020 lagen er – volgens de door Sciensano manueel
geregistreerde cijfers – alzo formeel 3.649 personen in één van de 104 ziekenhuizen van het
land waarvan 573 op intensieven zorgen. Op datum hebben 282 patiënten het ziekenhuis
verlaten. De ziekenhuisopnames zijn kort. Gemiddeld 3 dagen ( behalve in hoofde van
bejaarden en personen met andere onderliggende aandoeningen en/of chronische ziekten ).
2.2.4.28. Bij Ministerieel Besluit van 28 oktober 2020 is het land met ingang van 29 oktober
2020 en tot 19 november 2020 opnieuw in een lockdown geplaatst ( zonder einddatum ).
Er werd een avondklok ingevoerd voor Wallonië en Brussel tussen 22 u en 6u en voor
Vlaanderen tussen 24u en 6 u. Samenscholingen met meer dan 4 personen en manifestaties
met meer dan 100 personen werden verboden. De mondmaskerplicht werd algemeen
ingevoerd zowel binnen als buiten en enkel de hierna volgende inrichtingen mochten nog
geopend blijven in zoverre ze in hoofdzaak enkel essentiële goederen aanbieden : 1° de
voedingswinkels, met inbegrip van nachtwinkels; 2° de winkels voor verzorgings- en
hygiëneproducten; 3° de dierenvoedingswinkels; 4° de apotheken; 5° de kranten- en
boekenwinkels; 6° de tankstations en de leveranciers van brandstoffen; 7° de
telecomwinkels, met uitsluiting van winkels die enkel accessoires verkopen; 8° de winkels
voor medische hulpmiddelen; 9° de doe-het-zelfzaken; 10° de tuincentra en boomkwekerijen;
11° de bloemen- en plantenwinkels; 12° de groothandels bestemd voor professionelen, maar
enkel ten gunste van deze laatsten; 13° de gespecialiseerde detailhandelszaken die
kledingstoffen verkopen; 14° de gespecialiseerde detailhandelszaken die breigarens,
handwerken en fournituren verkopen; 15° de winkels voor schrijf- en papierwaren.
2.2.4.29. Op de hoogste piek van de “ tweede golf ( 2 november 2020 ) lagen er, net zoals
tijdens de “eerste golf “ 7.233 patiënten door of met corona in het ziekenhuis, waarvan,
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andermaal bejaarden die een onderliggende aandoening of andere chronische ziekte
hadden.
2.2.4.30. Tegen 28 november 2020 was het aantal ziekenhuisopnames al gezakt tot 3.418.
Op datum hebben 428 personen het ziekenhuis levend verlaten.
2.2.4.31. Bij Ministerieel Besluit van 19 december 2020 werden de maatregelen nog meer
verstrengd terwijl hiertoe geen enkele gefundeerde reden voorhanden was. In tegenstelling
tot Nederland en Duitsland - waar bijeenkomsten tijdens Kerst en Nieuw toegelaten waren
met maximum 10 genodigden - voerde Minister Verlinden met ingang van 21 december
2020 een verbod in tot samenkomst tijdens de feestdagen met meer dan één persoon (
binnen ) en vier personen ( buiten ) behalve voor vrijgezellen die maximum 2
knuffelcontacten mochten ontvangen op Kerstavond of Kerstdagen maar niet op beide
dagen. Bovendien werd aan ondernemingen die beroep wilden doen op de diensten van
een in het buitenland wonende of verblijvende werknemer het verbod opgelegd om toegang
te verschaffen tot hun inrichting tenzij deze werknemer een negatieve PCR test kon
voorleggen die niet later dan 48 uur voor aankomst was afgenomen.
2.2.4.32. Bij Ministerieel Besluit van 20 december 2020 werden alle reizen naar België
vanuit het Verenigd Koninkrijk door middel van passagiersvervoer met ingang van 21
december 2020 verboden. Deze maatregel was ingegeven door een persmededeling
vanwege Boris Johnson, die verklaard had dat in het Verenigd Koninkrijk een nieuwe variant
opgedoken was die naar verluid 70% besmettelijker zou zijn dan het klassieke virus ( en
welke variant op 20 september 2020 voor het eerst was vastgesteld in Kent en sindsdien
weinig impact had gehad op de besmettingsgraad ). Niet veel later verklaarde de WHO dat
de Britse variant mogelijks tot 30% besmettelijker was maar geen aanleiding gaf tot meer
zieken of overlijdens.
2.2.4.33. Bij Ministerieel Besluit van 21 december 2020 werd tot en met 31 december 2020
voorzien in een aantal uitzonderingen op het verbod tot reizen van en naar het Verenigd
Koninkrijk. Professionele verplaatsingen van gezondheidswerkers, onderzoekers op het
gebied van gezondheid, beroepskrachten uit de ouderenzorg, vervoerspersoneel, de
verplaatsingen van diplomaten, personeel van internationale organisaties en door deze
organisaties uitgenodigde personen van wie de fysieke aanwezigheid vereist is voor de
goede werking van deze organisaties, professionele verplaatsingen van militair personeel en
van ordediensten, personeel van de civiele bescherming en humanitaire hulpverleners,
professionele verplaatsingen van journalisten werden op basis van een attest van de
werkgever toegelaten evenals verplaatsingen om dwingende gezinsredenen,
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gerechtvaardigd door gezinshereniging, bezoeken aan een wettelijke echtgenoot of partner
die niet samen wonen, reizen in het kader van co-ouderschap en reizen in het kader van
begrafenissen of crematies evenals huwelijken in geval van een verwantschap tot in de
tweede graad en tot slot doorreizen in België bij luchtverkeer vanuit het Verenigd Koninkrijk
werden toegelaten. Deze beslissing vormde een ernstig discriminatie opzichtens de rest van
de bevolking die onderworpen bleef aan het verbod tot reizen.
2.2.4.34. Op 21 december 2020 lagen er in totaal 2.610 patiënten door of met corona in het
ziekenhuis waarvan 546 op intensieve zorgen ( hoofdzakelijk bejaarden met een
onderliggende chronische ziekte en/of aandoening ). De steeds strengere maatregelen
vielen op geen manier nog te rechtvaardigen. In 2018 zijn 500.000 mensen ziek geweest dan
de griep en waren de ziekenhuis veel meer overbelast dan ooit het geval is het Covid19.
2.2.4.35. Bij Ministerieel Besluit van 22 december 2020 werden zelftesten/antigeentesten ter
beschikking gesteld van het publiek aan de voorwaarden en regels bepaald door de Koning
en de modaliteiten van gebruik bepaald. Niet onbelangrijk is het gegeven dat het verbod tot
distributie, verkoop en gebruik van zelftesten zoals ingevoerd in maart 2020 door Minister
Maggie De Block reeds op 21 september 2020 opgeheven werd. De enige communicatie
die hieromtrent geschiedt is, is de publicatie van een mededeling op de website van FAGG.
De overheid ontmoedigt echter het gebruik van sneltesten.
2.2.4.36. Bij Ministerieel Besluit van 12 januari 2021 werden de maatregelen zoals voorzien
in het Ministerieel Besluit van 28 oktober 2020 ( sindsdien meermaals gewijzigd, aangepast
en aangevuld ) andermaal verder uitgebreid en verlengd tot 01 maart 2021. Minister
Verlinden heeft over dit Ministerieel Besluit geen enkele communicatie verricht en het besluit
in stilte gepubliceerd wat bij elk Grondwetspecialist de nodige vragen heeft doen rijzen. De
wet van 1994 inzake de openbaarheid van bestuur is dode letter.
2.2.4.37. Bij Ministerieel Besluit van 26 januari 2021 werden niet-essentiële reizen naar een
land buiten de Europese Unie en buiten de Schengenzone verboden, de modaliteiten van de
voor te leggen “ verklaring op eer “ bepaald, de bewoordingen van de toegelaten erediensten
aangepast en verder verduidelijkt, scholen en derden die initiatieven willen nemen om de
leerachterstand buiten de schooluren weg te werken toegelaten ( zonder einddatum ).
2.2.4.38 Bij Ministerieel Besluit van 29 januari 2021 werden niet-professionele
sporttrainingen vanaf datum ( zonder einddatum ) toegelaten voor personen tot 18 jaar ( in
plaats van voorheen 12 jaar ) en activiteiten in georganiseerd verband, door een club of
vereniging, zonder overnachting, voor personen tot en met 18 jaar toegelaten voor één of
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meerdere groepen van maximum 10 personen met verplichting om vanaf 13 jaar deze
activiteiten buiten te organiseren en voorts, voorzien dat reizende personen die bij hun
aankomst geen attest ( verklaring op eer ) kunnen voorleggen, de toegang tot het Belgisch
grondgebied kan geweigerd worden.
2.2.4.39. Bij Ministerieel Besluit van 06 februari 2021 werden de lockdown maatregelen door
Minister Verlinden, andermaal zonder enige vorm van communicatie, verlengd tot 1 april
2020 (art.6 ).
2.2.4.40. Op 06 februari 2021 lagen er in totaal nog 1.650 patiënten door of met corona in
één van de 104 ziekenhuizen, ofwel gemiddeld 15,8 patiënten per ziekenhuis. Sinds
meerdere maanden verlaten er dagelijks meer mensen het ziekenhuis dan er opgenomen
worden. De ziekenhuisopnames zijn nog altijd zeer kort. Gemiddeld 3 dagen ( behalve voor
personen met een andere onderliggende aandoening of andere chronische ziekte, die de
meer ernstige vorm van de ziekte kunnen oplopen ).
2.2.4.41. Op maandag 21 februari 2021 verklaarde Minister van Volksgezondheid Frank
Van Den Broucke in de pers dat de maatregelen tijdens het Overlegcomité van vrijdag 26
februari 2020 niet zouden versoepeld worden wat bij menig Belg de bedenking heeft
uitgelokt waarom er überhaupt nog een Overlegcomité diende plaats te vinden gezien er
kennelijk al beslist was om de maatregelen niet te versoepelen.
2.2.4.42. Op vrijdag 26 februari 2021 hebben de eerste Minister van de federale regering
Alexander De Croo evenals de Minister-President van de Vlaamse regering na het
Overlegcomité in de pers verklaard dat de maatregelen niet versoepeld werden omdat er
diezelfde dag 200 patiënten opgenomen werden opzichtens 150 de dag voordien, terwijl de
cijfers van de ziekenhuisopnames van 26 februari 2021 op dat ogenblik nog niet
geregistreerd waren door Sciensano en dus noch door het volk noch door de Ministers
konden gekend zijn.
2.2.2.43. Op 03 maart 2021 lagen er in totaal 1.901 personen in het ziekenhuis waarvan
152 nieuwe opnames. 164 personen hebben op datum het ziekenhuis levend verlaten.
2.2.4.44. Het is niet ernstig om een ganse bevolking in een wurggreep te blijven houden en
enorme schade te berokkenen aan de economie voor amper 1.600 tot 2.000
ziekenhuisopnames en gemiddeld 5,5% positieve testen die op zichzelf niets betekenen nu
het merendeel van de positief getesten volledig asymptomatisch is er daarenboven geen
enkel bewijs voorligt dat zij andere besmetten. De Grondwettelijke rechten en vrijheden van
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het volk worden al een jaar lang zwaar geschonden. De vrijheid van ondernemen zoals
gewaarborgd door het Wetboek van Economisch recht wordt evenzo geschonden.
2.2.4.44. De gevolgen van de maatregelen zijn vele malen groter dan de kwaal die men
probeert te bestrijden. Er wordt door diverse organisaties aan de alarmbel getrokken : in een
omstandig rapport van 03 februari 2021 waarschuwde het Verbond van Belgische
ondernemingen voor 50.000 faillissementen en bijkomende 113.000 ondernemingen die in
financiële moeilijkheden verkeren met mogelijks tot 400.000 ontslagen. Child Focus heeft er
op gewezen dat er een ernstige toename is van kindermishandeling en kindermisbruik. Er is
tevens sinds corona een enorme stijging vastgesteld van eetstoornissen bij kinderen; 67%
van de kinderen voelt zich erg slecht bij de aanhoudende sociale isolatie; er zijn meer
zelfdodingen ( ook in de categorie van de jongeren ), ontzettend veel mensen zijn depressief
of worden overmand door gevoelens van moedeloosheid en uitzichtloosheid omdat de
overheid geen enkel perspectief biedt. In 2020 zijn ruime 300 miljoen dosissen antidepressiva over de toonbank gegaan en ruim 10.000.000 slaapmedicatie en angst remmers.
Er is meer huiselijk geweld, meer echtscheidingen, meer relationele breuken en nog
belangrijker is er een sterke toename van de armoede. In november 2020 bleek reeds dat 1
op de 6 gezinnen door de corona maatregelen vervallen waren in armoede.
2.2.4.45. Het is evenmin redelijk om alle aandacht toe te spitsen en ettelijke honderden
miljoenen euros te investeren in het herhaaldelijk testen van de bevolking ( voor velen zelfs
elke week ) en contact tracing wanneer geweten is dat op heden nog altijd amper 5,5% van
de bevolking positief heeft getest ( nationaal gemiddelde ) en slechts een kleine minderheid
hiervan effectief ziek is geworden. De overheid schiet met een kanon op een mug.
2.2.4.46. De Vlaamse ( en federale ) overheid dient in te zetten op bescherming van de
zwakkeren en het testen van personen die symptomen vertonen. Er bestaat geen noodzaak
tot de inrichting van een contact tracing en testen van de ganse bevolking of toch niet
volgens de aanpak en de regels waarvoor de Vlaamse regering geopteerd heeft en die de
grondwettelijke rechten en vrijheden van de bevolking op ernstige wijze schenden.
2.2.5 Willekeur
2.2.5.1. De contact tracing en alle daaruit voortvloeiende maatregelen berusten op pure
willekeur. De door de Vlaamse regering uitgewerkte regels raken kant noch wal.
2.2.5.1.1. Conform het bestreden Decreet en navolgend uitvoeringsbesluit dienen
reizigers die terug keren uit een “ rode zone “ zichzelf onmiddellijk voor een duurtijd
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van 10 dagen van de vrijheid te beroven ( quarantaine ) en zich tevens onmiddellijk te
laten testen ( met uitzondering van alle categorieën die hiervan vrijgesteld zijn terwijl
zij net zo goed besmet of besmettelijk kunnen zijn ). De federale overheid heeft
ondertussen toegegeven dat ruim 50.000 via lucht transport terugkerende reizigers
niet gecontroleerd zijn en zij dienvolgens geen test noch quarantaine hebben
ondergaan. Met uitzondering van één specifieke akte van grenscontroles rond de
Kerstperiode heeft de overheid geen enkel zicht laat staan controle over reizigers die
langer dan 48 u vertoefd hebben in een rode zone en de Belgisch bodem opnieuw
betreden. Vlaamse burgers die daarentegen wel braaf thuis gebleven zijn en
telewerken kunnen daarentegen op eender welk moment gecontacteerd worden door
een contact tracer en onderworpen aan de verplichtingen van het bestreden Decreet.
Dit is extreem discriminerend.
2.2.5.1.2. Personen die in contact geweest zijn met een andere persoon die positief
getest is evenals hun gezinsleden en alle andere personen met wie zij de afgelopen 7
dagen contact hebben gehad, zijn bij de contact name door een contact tracer,
verplicht zichzelf gedurende 10 dagen van de vrijheid te beroven. Indien zij ziekte
symptomen hebben kunnen zij zich meteen laten testen en wordt de termijn van de
quarantaine maatregelen bepaald in functie van het resultaat van de test. Indien zij
geen symptomen vertonen mogen zij zich pas laten testen na verloop van 7 dagen.
Indien zij positief testen wordt de quarantaine termijn verlengd met 7 dagen zonder
enige verdere test. Indien zij negatief testen mogen zij hun woning terug verlaten na
het verstrijken van de 10de dag. Hetzelfde geldt voor de personen met wie de persoon
de afgelopen 7 dagen contact heeft gehad. Elk contact moet in quarantaine ook al
vertonen ze geen enkel symptoom en testen zijn navolgend negatief.
2.5.1.3. Personen die een afspraak hebben in een ziekenhuis voor een ambulante
behandeling, een opname in spoed of een chirurgische interventie in daghospitaal
moeten zich verplicht 48 uur op voorhand laten testen. Indien zij positief testen wordt
de behandeling uitgesteld en dienen zij zichzelf gedurende 10 dagen te beroven van
de vrijheid, ook al vertonen zij geen enkel ziektesymptoom en voelen zij zich perfect
gezond. Enkel personen die een negatief attest kunnen voorleggen worden
behandeld. Deze praktijk vormt een ernstige inbreuk op art.422 bis Strafwetboek dat
voorziet in de verplichting tot het verstrekken van hulp aan personen in nood.
2.2.5.2.. In de praktijk geeft het systeem van contactonderzoek en testen aanleiding tot
hallucinante toestanden. 311 verzoekers hebben al minstens 1 maal een verplichte
quarantaine en dito PCR test dienen te ondergaan. 178 van hen hebben zelfs al meermaals
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een verplichte quarantaine en dito test ondergaan. Zij hebben allen absurde zaken
meegemaakt. Ten titel van voorbeeld uit een reeks van vele :
2.2.5.2.1. Verzoeker D.V. had in januari 2021 een afspraak bij zijn huisarts voor het
verwijderen van een (… ). Hij voelde zich voor het overige perfect gezond. De
huisarts stelt voor om een PCR test af te nemen. Verzoeker D.V. was hiermee
akkoord. Daags nadien werd hij gecontacteerd door een contact tracer ( niet door zijn
huisarts ) die hem melde dat hij positief was en gedurende 10 dagen in quarantaine
moest. De contact tracer eiste de namen van alle personen met wie verzoeker D.V.
de afgelopen 7 dagen in contact was geweest. Verzoeker heeft waarheidsgetrouw al
zijn contacten opgesomd ( 31 personen waaronder zijn echtgenote ). Dixit de contact
tracer diende verzoeker D.V. al deze personen telefonisch te contacteren om hen te
melden dat zij allemaal ook meteen in quarantaine dienden te gaan en zij kortelings
zouden gecontacteerd worden door een contact tracer. De echtgenote van verzoeker
D.V. was overtuigd dat zij hem besmet had. Zij werkt namelijk in de verkoop en had
op datum een neusverkoudheid. Verzoeker D.V. verzocht de contact tracer of zijn
echtgenote zich ook mocht laten testen. Dit werd geweigerd omdat het protocol
voorziet dat testen pas mogelijk is na verloop van 7 dagen. De echtgenote heeft de
huisarts gecontacteerd en aangedrongen op een test. Omdat zij een
neusverkoudheid had was de huisarts bereid om toch een test af te nemen. Gezien
de echtgenote niet gecontacteerd werd door een contact tracer en zelf niet kon bellen
naar de dienst, heeft zij na verloop van drie dagen stress de huisarts gecontacteerd
en alzo vernomen dat zij negatief getest was. Verzoeker D.V. liet opmerken dat hij en
zijn echtgenote samen hetzelfde bed delen en tijdens de incubatie periode met elkaar
geknuffeld hadden en het dienvolgens niet mogelijk was dat hij “ besmet “ zou zijn en
zijn echtgenote met neusverkoudheid niet. Hij vroeg om opnieuw getest te worden.
Dit werd geweigerd wegens niet toegelaten volgens het protocol. Verzoeker D.V. en
zijn echtgenote zijn gedurende 10 dagen verplicht in quarantaine moeten blijven. Alle
andere contacten zijn pas na verloop van 7 dagen getest. Zij hebben allen negatief
getest maar toch 10 dagen in quarantaine gezeten.
2.2.5.2.2. Drie weken later werd verzoeker D.V. opnieuw gecontacteerd door een
contact tracer die hem melde dat hij ( en zijn echtgenote ) 10 dagen in quarantaine
moesten omdat hij in contact was geweest met een persoon die positief getest had
wat van hem en zijn echtgenote een hoog risico contact maakte. Verzoeker D.V.
verzocht om de identiteit van de besmette persoon mede te delen teneinde na te
kunnen gaan of en wanneer hij desgevallend contact had gehad met deze besmette
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persoon. Deze informatie werd hem echter geweigerd wegens vertrouwelijk.
Verzoeker D.V. heeft dus niet de mogelijkheid gekregen om de waarachtigheid van
de beweringen van de call agent te controleren. Verzoeker D.V. verzocht om zich te
mogen laten testen teneinde na te gaan of hij eventueel ook besmet was. Dit werd
evenzo geweigerd omdat hij geen symptomen had en zich dienvolgens pas mocht
laten testen na verloop van 7 dagen. Verzoeker D.V. en zijn echtgenote hebben
zichzelf opnieuw gedurende 10 dagen van hun vrijheid dienen te beroven. De 7de dag
hebben verzoeker D.V. en zijn echtgenote zich laten testen. Het resultaat was
negatief. De quarantaine maatregel was dienvolgens volledig nutteloos geweest.

3. IN RECHTE
3.1.

De ontvankelijkheid ratione temporis

3.1.1. Luidens artikel 3 van de Bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof
dient een verzoek tot vernietiging te worden ingediend binnen een termijn van 6 maanden na
de bekendmaking.
3.1.1.1. Het bestreden Decreet werd gepubliceerd in het Belgisch staatsblad op 28
december 2020.
3.1.1.2.Het verzoek tot nietigverklaring is ontvankelijk.
3.1.2. Luidens artikel 21 van dezelfde Bijzondere wet zijn verzoekschriften tot schorsing, in
afwijking van artikel 3, slechts ontvankelijk wanneer zij worden ingediend binnen een termijn
van drie maanden na bekendmaking van de wet of het Decreet ( W 2003-03-09/47 art.
6/006)
3.1.2.1. Het verzoek tot schorsing van het bestreden Decreet is ontvankelijk.

3.2.

Het belang tot schorsing van het bestreden Decreet van 18.12.2020

3.2.1. Luidens artikel 20, 1°, van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk
Hof dient aan twee cumulatieve grondvoorwaarden te zijn voldaan opdat tot schorsing kan
worden besloten :
- de middelen die worden aangevoerd, moeten ernstig zijn;
- de onmiddellijke uitvoering van de bestreden maatregel moet een moeilijk te herstellen
ernstig nadeel kunnen berokkenen.
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3.2.2. Uit artikel 22 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof blijkt
dat, om te voldoen aan de tweede voorwaarde van artikel 20, 1°, van die wet, de personen
die een vordering tot schorsing instellen, in hun verzoekschrift concrete en precieze feiten
moet uiteenzetten waaruit voldoende blijkt dat de onmiddellijke toepassing van de
bepalingen waarvan zij de vernietiging vorderen, hen een moeilijk te herstellen ernstig
nadeel kan berokkenen. Die personen moeten met name het bestaan van het risico van een
nadeel, de ernst ervan en het verband tussen dat risico en de toepassing van de bestreden
bepalingen aantonen.
3.2.2.1. De bestreden bepalingen leggen rechtstreeks verplichtingen op aan
verzoekende partijen en sanctioneren deze met zware burgerlijke en strafsancties.
Hun belang is evident.
3.2.2.2. Alle verzoekers hebben het vereiste persoonlijk, rechtstreeks, grievend en
geoorloofd belang evenals de juiste hoedanigheid. Alle verzoekers zijn meerderjarig
en bijgevolg ook bekwaam om in eigen naam op te treden. Alle verzoekers zijn
Belgische burgers, waarvan 378 woonachtig in Vlaanderen of de Vlaamse rand rond
Brussel. Zeven verzoekers wonen in het buitenland, doch ook zij hebben een
persoonlijk belang gezien meerdere van hun familieleden in Vlaanderen wonen en zij
dienvolgens ook kunnen onderworpen worden aan het bestreden Decreet telkens
wanneer zij het grondgebied betreden om hun familie te bezoeken. Hetzelfde geldt
voor vier verzoekers die woonachtig zijn in Wallonië of een Franstalige Brusselse
gemeente.
3.2.2.3 Het nadeel dat het bestreden Decreet verzoekers kan berokkenen is niet
herstelbaar. Indien verzoekers vandaag gecontacteerd worden door een contact
tracer zijn ze verplicht om meteen een test te ondergaan die hun fysieke integriteit
aantast en dienen zij zichzelf onmiddellijk van de vrijheid te beroven voor een periode
van 10 dagen ook al zijn zij volledig symptomen vrij en niet ziek. Het huidige artikel 81
van het bestreden Decreet maakt elk verhaal tegen de beslissing binnen de periode
van vrijheidsberoving bovendien materieel onmogelijk.
3.2.2.4. Het nadeel van verzoekers is ernstig, actueel en persoonlijk. Het bestreden
Decreet bevat immers diverse strafbepalingen. Benevens de verplichting tot
vrijheidsberoving ( quarantaine ) voorziet het Decreet in haar artikel 79 ook in een
vrijheidsberovende sanctie tot 6 maanden gevangenisstraf. Alle 389 verzoekers lopen
elke dag opnieuw weer het risico om onderworpen te worden aan de, mogelijks
willekeurige, verplichtingen van het bestreden Decreet en de sanctie van art.79.
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3.3.2.5. In het arrest van uw Hof nr. 145/2012 van 06 december 2012 werd in de
overweging B.2.4, 25. reeds gesteld :
“Een wet die voorziet in een vrijheidsberoving raakt aan een dermate essentieel
aspect van de vrijheid van de burger, dat zij niet slechts die personen aanbelangt die
het voorwerp uitmaken of hebben uitgemaakt van een strafrechtelijke procedure. Het
is dan ook niet nodig de door de verzoekers aangevoerde elementen betreffende hun
bijzondere persoonlijke toestand te onderzoeken.”
3.3.2.6. Uit het bekende arrest van uw Hof nr. 62/2016 van 28 april 2016 (
overweging B.8.2 ) kan overigens ook afgeleid worden dat het belang van elke burger
evident is :
“ Wanneer de bestreden bepalingen rechtstreeks raken aan een ander aspect van de
democratische rechtsstaat dat dermate essentieel is dat de vrijwaring ervan alle
burgers aanbelangt…”
3.2.2.7. Bovendien oordeelde uw Hof in datzelfde arrest 62/2016 ( gekend als het
Stabiliteitsverdrag arrest ) dat de vraagstukken, die betrekking hebben op de
uitoefening van de machten, hoe dan ook zodanig essentieel zijn dat er op geen
enkele wijze van mag afgeweken worden, dan dat de vrijwaring ervan alle burgers
aanbelangt. Dit standpunt werd bijgetreden door de rechtsleer en aangemerkt als de
principiële procesbekwaamheid. In een democratische rechtsstaat is het evident dat
indien de mogelijkheid bestaat dan men van zijn vrijheid wordt beroofd op grond van
een eventueel onwettige maatregel, de essentiële fundamenten van de rechtsstaat
zelve worden geraakt. De aard en de omvang van de potentiële vrijheidsberoving is
dermate groot dat het belang van elke burger dient beschouwd als een vaststaand
feit.

3.3.

DE MIDDELEN

3.3.1 EERSTE MIDDEL : het bestreden Decreet is onwettig – machtsoverschrijding
3.3.1.1. Zoals reeds uiteengezet in punt 2.1.8 van de voorafgaanden behoren de
persoonsgebonden aangelegenheden conform art.128 § 2 Grondwet tot de bevoegdheid van
de gemeenschappen. Het begrip “ persoonsgebonden bevoegdheden werd echter niet
gedefinieerd in de Grondwet doch wel in art.5 §1 van de Bijzondere Wet tot hervorming der
Instellingen van 08 augustus 1980.

133

© Hands For Freedom vzw
3.3.1.2. Conform artikel 5 § 1 van de Bijzondere wet is de bevoegdheid van de Vlaamse
regering, in de materie van persoonsgebonden aangelegenheden beperkt tot de volgende
materies :
- Art.5 § 1, 1° : het beleid betreffende de zorgverstrekkingen in en buiten de

verplegingsinrichtingen met uitzondering van :
a) de organieke wetgeving, met uitzondering van de investeringskost van de
infrastructuur en de medisch-technische diensten;
b) de financiering van de exploitatie, wanneer deze geregeld is door de organieke
wetgeving en dit onverminderd de bevoegdheden van de gemeenschappen bedoeld
onder a);
c) de basis regelen betreffende de programmatie;
d) de bepaling van de voorwaarden en de aanwijzing tot universitair ziekenhuis
overeenkomstig de wetgeving op de ziekenhuizen;
- Art.5 § 1, 2° : het beleid betreffende de verstrekkingen van geestelijke
gezondheidszorg in de verplegingsinrichtingen buiten de ziekenhuizen;
- Art.5 § 1, 3° : het beleid betreffende de zorgverstrekkingen in oudereninstellingen,
met inbegrip van de geïsoleerde geriatriediensten;
- Art. 5 § 1, 4° het beleid betreffende de zorgverstrekkingen in geïsoleerde diensten
voor behandeling en revalidatie;
- Art. 5 § 1, 5° het beleid inzake long term care revalidatie;
- Art.5 § 1, 6° de organisatie van de eerstelijnsgezondheidszorg en de
ondersteuning van de gezondheidszorgberoepen van de eerste lijn;
- Art.5 § 1, 7° wat betreft de gezondheidszorgberoepen :
a) hun erkenning met naleving van de door de federale overheid bepaalde
erkenningsvoorwaarden;
b) hun contingentering, rekening houdende, in voorkomend geval, met het globale
aantal dat de federale overheid per gemeenschap jaarlijks kan vastleggen voor de
toegang van elk van de gezondheidszorgberoepen;
- Art.5 § 1, 8° de gezondheidsopvoeding alsook de activiteiten en diensten op het
vlak van de preventieve gezondheidszorg, evenals alle initiatieven inzake de
preventieve gezondheidszorg.
De federale overheid blijft evenwel bevoegd voor :
1° de ziekte- en invaliditeitsverzekering;
2° de nationale maatregelen inzake profylaxis.
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3.3.1.3. Uit de bewoordingen zelve van de Bijzonder Wet blijkt dat de Vlaamse regering niet
bevoegd is voor het verzamelen, verwerken en bewaren van persoonsgebonden gegevens
en medische gegevens in het kader van een pandemie, epidemie of enige andere
infectieziekte, noch voor het opleggen van een verplichting tot quarantaine of zelf isolatie wat
neer komt op een verplichting tot zelf vrijheidsberoving. De Vlaamse regering is evenmin
bevoegd om in eigen naam, laat staan via externe partnerorganisaties een verplichting tot
PCR test op te leggen. Alle maatregelen ter preventie van profylaxis ( of de preventie en het
behandelen van ziekten ) behoren tot de exclusieve bevoegdheid van de federale overheid.
3.3.1.4. De bevoegdheid tot het organiseren van activiteiten en diensten op het vlak van de
preventieve gezondheidszorg en het nemen alle initiatieven inzake de preventieve
gezondheidszorg cf. art.5 § 1,8°, laat de Vlaamse regering niet toe om repressief op te
treden en bij wege van een Decreet sancties op te leggen ( wat overigens ook tot de
exclusieve bevoegdheid van de wetgever behoort )
3.3.1.5. Nazicht van het Samenwerkingsakkoord van 25 augustus 2020 evenals de Wet van
09 oktober 2020 houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord van 25 augustus
2020 wijst uit dat de federale overheid haar bevoegdheden betreffende de nationale
maatregelen inzake profylaxis niet gedelegeerd heeft aan de Gemeenschappen. Uit de
bewoordingen van art. 1 § 4 blijkt net dat de federale bevoegdheid niet gedelegeerd heeft.
Voornoemd artikel luidt als volgt : :
“§ 4. De partijen treffen, ieder binnen hun bevoegdheidssfeer, de maatregelen die vereist zijn
om de bepalingen van dit samenwerkingsakkoord uit te voeren en om de bestaande
Gemeenschaps-, Gewest- en federale initiatieven hiermee in overeenstemming te brengen.
3.3.1.6. Art.2 § 5 van het samenwerkingsakkoord bepaalt voorts :
De bevoegde gefedereerde entiteiten of de door de bevoegde gefedereerde entiteiten
aangeduide agentschappen ieder voor diens bevoegdheid, treden op als
verwerkingsverantwoordelijke voor de Gegevensbanken III en IV met betrekking tot de
persoonsgegevens verzameld en gebruikt door de bevoegde gefedereerde entiteiten of door
de bevoegde agentschappen aangeduide contactcentra en nemen passende maatregelen
opdat de personen bepaald in artikel 4 de in de artikelen 13 en 14 van de Algemene
Verordening Gegevensbescherming bedoelde informatie en de in artikelen 15 tot en met 22
en artikel 34 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming bedoelde communicatie
in verband met de verwerking voor de verwerkingsdoeleinden bepaald in artikel 3, § 2
ontvangen.
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3.3.1.7. Het bestreden Decreet is dienvolgens onwettig. Het Decreet van 29 mei 2020 en het
Decreet van 13 juli 2020 ( evenals alle andere Decreten met betrekking tot contact tracing,
testen en quarantaine die inmiddels opgeheven werden ) overigens ook.
3.3.1.8 het bestreden Decreet is overigens op nog meer punten volkomen onregelmatig.
Krachtens art.5 § 2 van de Bijzondere Wet tot hervorming der Instellingen van 08 augustus
1980 dient elk voorontwerp of voorstel van Decreet, elk amendement op een ontwerp of
voorstel van decreet, evenals ieder ontwerp van besluit van een gemeenschap met als doel
om de erkenningsnormen van ziekenhuizen, ziekenhuisdiensten, zorgprogramma's en
ziekenhuisfuncties vast te leggen, voor verslag te worden voorgelegd aan de algemene
vergadering van het Rekenhof zodat zij de gevolgen op korte en lange termijn op de
begroting van de federale overheid en van de sociale zekerheid kan evalueren. Het spreekt
uiteraard voor zich dat deze verplichting ook geldt wanneer de Vlaamse regering openbare
aanbestedingen uitschrijft met het oog op het afsluiten van peperdure contracten met privé
ondernemingen ( de zgn “ externe partnerorganisaties “ ) die belast worden met het
waarnemen van de contact tracing op het terrein.
3.3.1.9. De Vlaamse regering heeft haar voorontwerp van Decreet niet overgemaakt aan het
Rekenhof. Mogelijks heeft de Vlaamse regering wel het advies ingewonnen van het
Rijksinstituut voor ziekte en invaliditeitsverzekering hoewel hiervan geen melding is gemaakt
in het bestreden Decreet.
3.3.1.10 Het bestreden Decreet is daarenboven in strijd met de wettelijke voorschriften van
de Europese GDPR Wet van 25 mei 2018 (cf infra )
3.3.1.11. Het middel is ernstig en gegrond.

3.3.2. TWEEDE MIDDEL : schending art.5 van het EVRM evenals art. 8 en 12 van de
Grondwet
3.3.2.1. Artikel 47/1 van het bestreden Decreet luidt als volgt :
Artikel 47/1. (12/01/2021- ...)
§ 1. In afwijking van artikel 47, § 1, 1°, gaat iedere persoon van wie bewezen is dat hij besmet is
met COVID-19 of van wie de arts een ernstig vermoeden heeft dat hij besmet is met COVID19, onmiddellijk in tijdelijke afzondering, hetzij op zijn hoofdverblijfplaats, hetzij op een
andere gepaste plaats.
De Vlaamse Regering bepaalt de termijn van de tijdelijke afzondering, vermeld in het eerste
lid, op basis van de wetenschappelijke inzichten over de besmettelijkheid van COVID-19.
§ 2. In afwijking van artikel 47, § 1, 1°, gaat iedere persoon die in een hoogrisicogebied is
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geweest, onmiddellijk bij zijn aankomst in het Nederlandse taalgebied in tijdelijke
afzondering, hetzij op zijn hoofdverblijfplaats, hetzij op een andere gepaste plaats.
De persoon, vermeld in het eerste lid, die terugkeert uit een hoogrisicogebied, is verplicht om
zich na zijn terugkeer onmiddellijk te melden bij een COVID-19-test- centrum, bij een
triagecentrum of bij zijn behandelend arts met de mededeling dat hij uit een hoogrisicogebied is
teruggekeerd, zodat hij een COVID-19-test kan ondergaan.
De Vlaamse Regering bepaalt de termijn van de tijdelijke afzondering, vermeld in het eerste
lid, op basis van de wetenschappelijke inzichten over de incubatietijd van COVID-19. De
termijn van tijdelijke afzondering loopt af als uit een onderzoek blijkt dat de persoon geen
gevaar vormt voor de volksgezondheid.
In afwijking van het eerste lid kan de Vlaamse Regering een vrijstelling van de tijdelijke
afzondering of van de verplichting om zich bij een COVID-19-testcen- trum, triagecentrum of
behandelend arts te melden, vermeld in het tweede lid, verlenen aan:
1° een persoon die maar voor een beperkte duur in een hoogrisicogebied is geweest;
2° een persoon bij wie de kans op besmetting door zijn gedrag in een hoogrisicogebied laag
wordt ingeschat;
3° een persoon die om essentiële redenen in een hoogrisicogebied is geweest.
De Vlaamse Regering bepaalt de nadere regels van die afwijking, bepaalt wat onder beperkte
duur wordt verstaan en bepaalt de manier waarop de kans op besmetting wordt ingeschat, en
legt de essentiële redenen vast waarvoor de tij- delijke afzondering, vermeld in het eerste lid, of
de verplichting om zich bij een COVID-19-testcentrum, een triagecentrum of de behandelend arts
te melden, ver- meld in het tweede lid, niet gelden.
In deze paragraaf wordt verstaan onder hoogrisicogebied: een gebied dat de bevoegde
federale dienst heeft aangeduid als een gebied met een zeer hoog risico op besmetting met
COVID-19.
§ 3. In afwijking van artikel 47, § 1, 1°, gaat iedere andere persoon dan de personen, vermeld
in paragraaf 1 en 2, die een verhoogd risico heeft op COVID-19, onmiddellijk in tijdelijke
afzondering als hij op de hoogte is gebracht van het feit dat hij een verhoogd risico heeft
op COVID-19, hetzij op zijn hoofdverblijfplaats, hetzij op een andere aangepaste plaats.
De persoon, vermeld in het eerste lid, is verplicht om zich onmiddellijk nadat hij kennis heeft
genomen van het feit dat hij een verhoogd risico heeft op COVID- 19, te melden bij een
COVID-19-testcentrum, bij een triagecentrum of bij zijn behandelend arts, zodat hij een COVID19-test kan ondergaan.
De Vlaamse Regering bepaalt de termijn van de tijdelijke afzondering, vermeld in het eerste
lid, op basis van de wetenschappelijke inzichten over de incubatietijd van COVID-19. De
termijn van tijdelijke afzondering loopt af als uit een onderzoek blijkt dat de persoon geen gevaar
vormt voor de volksgezondheid.
De Vlaamse Regering bepaalt nader op welke manier de persoon, vermeld in het eerste lid, op
de hoogte wordt gebracht van het feit dat hij een verhoogd risico heeft op COVIDHet verhoogde risico op COVID-19, vermeld in het eerste lid, wordt door de Vlaamse Regering
vastgesteld op basis van de richtlijnen van de bevoegde federale dienst.

3.3.2.2. Voornoemd artikel vormt een inbreuk op art.5 van het EVRM en art.12 van de
Grondwet.
3.3.2.3 Artikel 5 van het EVRM luidt als volgt :
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Eenieder heeft recht op persoonlijke vrijheid en veiligheid. Niemand mag van zijn vrijheid
worden beroofd, behalve in de navolgende gevallen en langs wettelijke weg :
a) indien hij op rechtmatige wijze wordt gevangen gehouden na veroordeling door
een daartoe bevoegde rechter;
b) indien hij op rechtmatige wijze is gearresteerd of gevangen wordt gehouden,
wegens weigering een overeenkomstig de wet door een rechter gegeven bevel op te
volgen of ten einde de nakoming van een door de wet voorgeschreven verplichting te
verzekeren;
c) indien hij op rechtmatige wijze is gearresteerd of gevangen gehouden ten einde
voor de bevoegde rechterlijke instantie te worden geleid, wanneer redelijke termen
aanwezig zijn om te vermoeden, dat hij een strafbaar feit heeft begaan of indien er
redelijke gronden zijn om aan te nemen dat het noodzakelijk is hem te beletten een
strafbaar feit te begaan of te ontvluchten nadat hij dit heeft begaan;
d) in het geval van rechtmatige gevangenhouding van een minderjarige met het doel
in te grijpen in zijn opvoeding of in het geval van zijn rechtmatige gevangenhouding,
ten einde hem voor het bevoegde gezag te geleiden;
e) in het geval van rechtmatige gevangenhouding van personen die een
besmettelijke ziekte zouden kunnen verspreiden, van geesteszieken, van
verslaafden aan alcohol of verdovende middelen of van landlopers;
f) in het geval van rechtmatige arrestatie of gevangenhouding van personen ten einde
hen te beletten op onrechtmatige wijze het land binnen te komen, of indien tegen hen
een uitwijzings- of uitleveringsprocedure hangende is.
2. Iedere gearresteerde moet onverwijld en in een taal, welke hij verstaat, op de
hoogte worden gebracht van de redenen van zijn arrestatie en van alle
beschuldigingen welke tegen hem zijn ingebracht.
3. Eenieder die gearresteerd is of gevangen wordt gehouden, overeenkomstig lid e c)
van dit artikel moet onmiddellijk voor een rechter worden geleid of voor een andere
autoriteit die door de wet bevoegd verklaard is om rechterlijke macht uit te oefenen en
heeft het recht binnen een redelijke termijn berecht te worden of hangende het proces
in vrijheid te worden gesteld. De vrijheidstelling kan afhankelijk worden gesteld van
een waarborg voor de verschijning van de betrokkene in rechte.
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4. Eenieder die door arrestatie of gevangenhouding van zijn vrijheid is beroofd heeft
het recht voorziening te vragen bij de rechter opdat deze op korte termijn beslist over
de wettigheid van zijn gevangenhouding en zijn invrijheidstelling beveelt, indien de
gevangenhouding onrechtmatig is. 5. Eenieder die het slachtoffer is geweest van een
arrestatie of een gevangenhouding in strijd met de bepalingen van dit artikel heeft
recht op schadeloosstelling.
3.3.2.4. Uit de bewoordingen zelve van art.5 EVRM blijkt dat niemand van zijn vrijheid kan
beroofd worden behalve in geval van rechtmatige gevangenhouding van personen die een
besmettelijke ziekte kunnen verspreiden wat meteen ook betekent dat :
- het bewijs moet voorliggen dat de persoon effectief besmet is en/of een
besmettelijke ziekte kan verspreiden
- de persoon van wie dergelijk bewijs voorligt, gevangengenomen dient te worden en
meteen voor een rechter dient geleid te worden of voor een andere autoriteit die door
de wet bevoegd verklaard is om rechterlijke macht uit te oefenen
- de persoon binnen een redelijke termijn dient berecht te worden ( regel die
overigens ook vervat is in artikel 9 BUPO-verdrag en de artikelen 6, 7 en 47 van het
Europese handvest)
3.3.2.5. Artikel 12 van de Grondwet luidt als volgt :
De vrijheid van de persoon is gewaarborgd. Niemand kan worden vervolgd dan in de
gevallen die de wet bepaalt en in de vorm die zij voorschrijft.
3.3.2.6. M. VAN DAMME, omschrijft art.12 van de Grondwet als het recht om vrij te komen
en te gaan. Voornoemd artikel maakt geen enkel onderscheid in de aard van de
vrijheidsberovingen. Alle vormen van vrijheidsberoving vallen onder de noemer van art.12. (
M. VAN DAMME, Overzicht van het Grondwettelijk Recht, Brugge, Die Keure, 2015, 366).
3.3.2.7. Een verplichte quarantaine of zelfisolatie in de woonplaats of op een andere
aangeduide gepaste plaats, is niet meer of niet minder dan een vrijheidsberoving zonder
voorafgaandelijke proces noch veroordeling door een rechter. Bij samenlezing met art.81 van
het bestreden Decreet bestaat er zelfs geen mogelijkheid tot verhaal binnen de termijn dat
de maatregel verplichtend opgelegd wordt.
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3.3.2.8 Dat personen van wie bewezen is dat hij besmet is Covid-19 verplicht van hun
vrijheid berooft worden in hun hoofdverblijfplaats of op een andere gepaste plaats en tevens
verplicht kunnen worden tot opname in een ziekenhuis, valt te begrijpen. Het is echter totaal
onaanvaardbaar dat een persoon van wie een arts slechts een al dan niet ernstig vermoeden
heeft dat hij besmet is, ook aan identieke dezelfde vrijheidsberovende maatregelen
onderworpen wordt. Een vermoeden is geen bewijs en dit al zeker niet wanneer de persoon
ofwel niet getest is ofwel negatief getest is ofwel positief getest is maar volledig
asymptomatisch is. Deze drie categorieën worden krachtens het bestreden Decreet
desalniettemin gedwongen zichzelf van de vrijheid te beroven.
3.3.2.9. Nog absurder is de vaststelling dat conform art.47/1 § 2 reizigers die terug keren uit
een hoogrisico gebied zichzelf ook onmiddellijk in quarantaine dienen te plaatsen en conform
de volgende bepaalde tevens onmiddellijk dienen aan te melden in een testcentrum om
getest te worden, wat echter, in geval van een negatieve test geen afbreuk doet aan hun
quarantaine verplichting.
3.3.2.10. Hoogrisico gebieden variëren van land tot land en tevens in tijd. Wat door België
beschouwd wordt als een rode of oranje zone is niet noodzakelijk rood of oranje in het
bronland. Een zone die vandaag groen kleurt kan morgen door België rood ingekleurd
worden. Wanneer gezinnen een vakantiehuis huren in een verlaten gebied in het buitenland
dat op het tijdstip van de boeking groen kleur maar daaropvolgend hoogrisico gebied
verklaard wordt moeten zij toch na terugkeer uit het buitenland allen toch 10 dagen in
quarantaine ongeacht of de verplichte PCR test negatief is dan wel positief, ook al hebben ze
tijdens hun vakantie geen enkel contact gehad met derden ( buiten hun eigen bubbel ).
3.3.2.11 Niet onbelangrijk hierbij is dat de wetenschappelijke inzichten omtrent de
besmettelijkheid en de incubatie tijd van Covid-19 variëren in de tijd, in aard en in omvang.
Er ligt geen enkel bewijs voor omtrent deze twee factoren. Er is door de experten geen
enkele wetenschappelijke studie voorgebracht die de wisselende stellingen die zij innemen
bewijzen of aantonen. De bevolking wordt onderworpen aan pure willekeur op vlak van
quarantaine maatregelen.
3.3.2.12. Sinds 01 oktober 2020 bestaat er formeel geen noodtoestand meer in België. De
praktijk leert bovendien dat 11.507.000 mensen gezond zijn, amper 5,5% van de bevolking
positief test, het overgrote deel van de positief getesten volledig asymptomatisch zijn, slechts
een kleine minderheid ziek wordt, de meesten zieken slechts een milde vorm van de ziekte
krijgen en thuis uitzieken zonder enige bijzonder medische zorg, slechts een kleine
minderheid van de zieken een meer ernstige vorm van de ziekte krijgen, deze zieken zich
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voornamelijk situeren in de categorie van de bejaarden en personen met onderliggende
aandoeningen en ten belope van 92% een ander chronische ziekte.
3.3.2.13 Het middel is ernstig en gegrond. Art.47/1 van het bestreden Decreet vormt een
ernstige schending van art. 8 en 12 van de Grondwet evenals artikel 5 van het EVRM.
3.3.3. DERDE MIDDEL : Schending van art.22 van de Grondwet en art.8 van het EVRM;
schending van art.135 van de Nieuwe Gemeentewet - machtsoverschrijding
3.3.3.1. Krachtens art. 34/1 van het bestreden Decreet kunnen de persoonsgegevens en alle
andere data (waaronder delicate medische gegevens ) zoals omschreven in art.47/1 en het
uitvoeringsbesluit van 08 januari 2021, in toepassing van art.135 van de Gemeentewet, met
de gemeenten en lokale besturen gedeeld worden. Niet onbelangrijk hierbij is dat, daar waar
de persoonsgegevens die kunnen medegedeeld worden aan de gemeente krachtens het
Decreet zelve eerder beperkt zijn, deze krachtens het uitvoeringsbesluit zeer ruim
gedefinieerd zijn ( cf supra ).
3.3.3.2. Art.34/1 van het bestreden Decreet luidt als volgt :
Artikel 34/1. (12/01/2021- ...)
In het kader van COVID-19 kunnen de volgende persoonsgegevens van een persoon als
vermeld in artikel 47/1, § 1, eerste lid, § 2, eerste lid, en § 3, eerste lid, met de gemeente
worden gedeeld, binnen de bevoegdheden van de gemeenten conform artikel 135, § 2,
van de Nieuwe Gemeentewet van 24 juni 1988, met het oog op de handhaving van de
maatregelen, vermeld in artikel 47/1, door de burgemeester van de hoofdverblijfplaats of een
andere gepaste plaats waar die persoon in tijdelijke afzondering gaat:
1° de voor- en achternaam;
2° het adres van de plaats waar die persoon in tijdelijke afzondering gaat;
3° de termijn van de tijdelijke afzondering.
De Vlaamse Regering wijst een entiteit aan die optreedt als verwerkingsverantwoordelijke
voor de doorgifte van de persoonsgegevens, vermeld in het eerste lid. De gemeente,
vermeld in het eerste lid, is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van
de persoonsgegevens die conform het eerste lid werden gedeeld.
De persoonsgegevens, vermeld in het eerste lid, worden door de gemeente uiterlijk tot het
einde van de maatregel, vermeld in artikel 47/1, bewaard.
3.3.3.3. De gemeenten hebben evenwel krachtens art.135 § 2 van de Nieuwe Gemeentewet
niet de bevoegdheid om persoonsgebonden informatie met betrekking tot Covid-19 testen
en tracen te verzamelen, verwerken en bewaren.
3.3.3.4. Art.13 § 2 van de nieuwe Gemeentewet luidt als volgt :
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1. [... (opgeh. Gemeentedecreet 15 juli 2005, art. 302, 123°, I: 1 januari 2007)]
§2. De gemeenten hebben ook tot taak het voorzien, ten behoeve van de inwoners, in een
goede politie, met name over de zindelijkheid, de gezondheid, de veiligheid en de rust op
openbare wegen en plaatsen en in openbare gebouwen.
Meer bepaald, en voor zover de aangelegenheid niet buiten de bevoegdheid van de
gemeenten is gehouden, worden de volgende zaken van politie aan de waakzaamheid en
het gezag van de gemeenten toevertrouwd :
1° alles wat verband houdt met een veilig en vlot verkeer op openbare wegen, straten, kaden
en pleinen, hetgeen omvat de reiniging, de verlichting, de opruiming van hindernissen, het
slopen of herstellen van bouwvallige gebouwen, het verbod om aan ramen of andere delen
van gebouwen enig voorwerp te plaatsen dat door zijn val schade kan berokkenen, of om
wat dan ook te werpen dat voorbijgangers verwondingen of schade kan toebrengen of dat
schadelijke uitwasemingen kan veroorzaken; voor zover de politie over het wegverkeer
betrekking heeft op blijvende of periodieke toestanden, valt zij niet onder de toepassing van
dit artikel;
2° het tegengaan van inbreuken op de openbare rust, zoals vechtpartijen en twisten met
volksoploop op straat, tumult verwekt in plaatsen van openbare vergadering, nachtgerucht
en nachtelijke samenscholingen die de rust van de inwoners verstoren;
3° het handhaven van de orde op plaatsen waar veel mensen samenkomen, zoals op
jaarmarkten en markten, bij openbare vermakelijkheden en plechtigheden, vertoningen en
spelen, in drankgelegenheden, kerken en andere openbare plaatsen;
4° het toezicht op een juiste toemeting bij het slijten van waren (waarvoor meeteenheden of
meetwerktuigen gebruikt worden) en op de hygiëne van openbaar te koop gestelde
eetwaren;
5° het nemen van passende maatregelen om rampen en plagen, zoals brand,
epidemieën en epizoötieën te voorkomen en het verstrekken van de nodige hulp om ze
te doen ophouden;
6° het verhelpen van hinderlijke voorvallen waartoe rondzwervende kwaadaardige of woeste
dieren aanleiding kunnen geven. (verv. W. 27 mei 1989, art. 2, I: 1 juni 1989)]
[7° het nemen van de nodige maatregelen, inclusief politieverordeningen, voor het
tegengaan van alle vormen van openbare overlast. (ing. W. 13 mei 1999, art. 7, I: 20 juni
1999)]
3.3.3.5. De gemeenten hebben in toepassing van art.135 § 5° enkel de bevoegdheid om
passende maatregelen te treffen om rampen en plagen waaronder epidemieën te voorkomen
en de nodige hulp te verstrekken om ze te doen ophouden.
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3.3.3.6 Het begrip “ passende maatregelen “ en “ voorkomen “ werd niet gedefinieerd in de
Nieuwe Gemeentewet. Gemeenten kunnen dit begrip zelf invullen binnen de grenzen van
hun bevoegdheid. Het is evenwel evident dat het verzamelen, verwerken en bewaren van
persoonsgeboden gegevens van burgers, inclusief medische gegevens, niet onder de
noemer “ passende maatregelen “ valt en dit al zeker niet nu de Gemeenten niet
onderworpen zijn aan enige controle door de Gegevensbeschermingsautoriteit die fungeert
als waakhond omtrent de naleving van de strenge voorschriften inzake
gegevensbescherming zoals bepaald door de Europese GDPR wet van 25 mei 2018.
3.3.3.7. De Vlaamse regering vermocht dan ook niet in het bestreden Decreet de
bevoegdheden van de Gemeenten uit te breiden tot het verzamelen, verwerken en bewaren
van persoonsgebonden informatie in het kader van Covid19, noch de gemeenten conform
art.3, 4° § 2 van het Decreet van 29 mei 2020 aan te duiden als verwerkingsverantwoordelijke nu conform art.5 § 2 van datzelfde Decreet behoorlijk wat meer informatie
verzameld wordt dan louter de voor- en achternaam van de persoon, het adres van zijn
hoofdverblijfplaats of de plaats waar hij tijdelijk verblijf tijdens de quarantaine maatregelen en
de duurtijd van de quarantaine.
3.3.3.8. Art.5 § 2 van het Decreet van 29 mei 2020 ( dat moet samen gelezen worden met
het bestreden Decreet ) luidt als volgt :
§ 2. De personen, vermeld in artikel 45, § 3, van het decreet van 21 november 2003 melden,
in uitvoering van artikel 6, eerste lid, volgende persoonsgegevens van de persoon die
besmet is met COVID-19 of die vermoedelijk besmet is met COVID-19 aan de databank van
Sciensano, die is opgericht bij het koninklijk besluit nr. 18 van 4 mei 2020:
1° het identificatienummer als vermeld in artikel 8, § 1, 1° of 2°, van de wet van 15 januari
1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid;
2° het geslacht; 3° het adres; 4° het type, de datum, het staalnummer en het resultaat van de
test of de vermoedelijke diagnose bij afwezigheid van een test; 5° de contactinformatie,
namelijk het telefoonnummer en mailadres van de betrokkene en van de persoon die in
geval van nood moet gecontacteerd worden; 6° in voorkomend geval, de collectiviteit waar
de persoon deel van uitmaakt; 7° het gegeven of de betrokkene al dan niet het beroep van
zorgverlener uitoefent; 8° als de persoon niet gehospitaliseerd is: a) de naam en voornaam;
b) de geboortedatum en, in voorkomend geval, de overlijdensdatum; c) het RIZIV-nummer
van de voorschrijver van de test; 9° als de persoon gehospitaliseerd is: a) de
ziekenhuisafdeling, het identificatienummer en de locatiegegevens van het ziekenhuis; b) het
resultaat van de CT-scan.
3.3.3.9. De Vlaamse regering zal de overschrijding van haar bevoegdheden evenals het
onwettig karakter van art.3 4° §2 van het Decreet van 29 mei 2020 en van art.34/1 van het
bestreden Decreet ongetwijfeld hebben ingezien nu zij in het uitvoeringsbesluit van 08
januari 2021 het federaal Agentschap Zorg en Gezondheid heeft aangeduid als “
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verwerkingsverantwoordelijke “ doch dit doet geen afbreuk aan het onwettig karakter van
art.34/1 van het bestreden Decreet en dit al zeker niet nu dit Decreet geen einddatum heeft.
Het uitvoeringsbesluit van 08 januari 2021 zal – behoudens schorsing of vernietiging –
ophouden uitwerking te hebben op 31 december 2021 doch het bestreden Decreet zal –
behoudens schorsing en vernietiging - nadien onverminderd verder blijven bestaan.
3.3.3.10. Artikel 44 van het bestreden Decreet luidt als volgt :
§ 1. De Vlaamse regering beoogt uitbreiding van schadelijke effecten, veroorzaakt door biotische
factoren, tegen te gaan bij de mens.
§ 2. Ze kan, met betrekking tot biotische factoren die een potentieel gevaar vormen voor de
volksgezondheid, initiatieven nemen om een verspreiding van infecties tegen te gaan.
§ 3. In elk geval neemt de Vlaamse regering het initiatief:
1° tot het bepalen van de door biotische factoren veroorzaakte infecties die gemeld moeten
worden om maatregelen te kunnen nemen om uitbreiding van infecties tegen te gaan;
2° tot aanduiding van de ambtenaren-artsen die bevoegd zijn tot het nemen van
maatregelen om uitbreiding van infecties tegen te gaan, onder voorbehoud van de
verantwoordelijkheden van partnerorganisaties, organisaties met terreinwerking en
individuele zorgaanbieders;
3° tot aanduiding van de ambtenaren die belast zijn met het toezicht op de naleving van artikel
44, § 2 en § 3, 2°, artikel 45, § 3, artikel 47, artikel 47/1 en artikel 48, onverminderd de
bevoegdheden van de officieren van gerechtelijke politie.
3.3.3.11. Artikel 49 van het bestreden Decreet luidt als volgt :
§ 1. Als de verplichtingen, vermeld in artikel 45, § 3, artikel 47, § 1, artikel 47/1, en artikel 48 niet
worden nageleefd, zijn de aangeduide ambtenaren die met het toezicht belast zijn,
onverminderd de bevoegdheden van de gemeenten conform artikel 135, § 2, van de Nieuwe
Gemeentewet van 24 juni 1988, bevoegd om een proces-verbaal op te stellen. Hun processenverbaal hebben bewijskracht tot het tegendeel bewezen is. Een afschrift van hun proces-verbaal
wordt de betrokkene binnen vijf werkdagen aangetekend toegestuurd.
§ 2. Ten aanzien van natuurlijke personen zie zich bevinden op het grondgebied van het
tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad, zijn de artikelen 46 tot en met 49, § 1, enkel van
toepassing op deze personen die vrijwillig beroep hebben gedaan op een voorziening die
wegens haar organisatie beschouwd moet worden als uitsluitend ressorterend onder de
bevoegdheid van Vlaamse Gemeenschap
3.3.3.12. Zoals uiteengezet in de voorafgaanden heeft de Vlaamse regering de contact tracing
volledig toevertrouwd aan een ‘ externe partner “, zijnde ten dezer de privé onderneming NV IPG
die op haar beurt contracten van onder-aanneming heeft afgesloten met diverse derden. De NV
SMALS staat op haar beurt in voor de verzending van sms’en aan personen die onderworpen zijn
aan de verplichtingen van het bestreden Decreet.
3.3.3.13. Het Decreet van 29 mei 2020 bepaalt in haar art.3, 4° § 3 en § 4 weliswaar dat de

personen die in opdracht van het contactcentrum, de opdrachten, vermeld in het eerste lid,
uitvoeren, gebonden zijn door het beroepsgeheim, zoals vermeld in artikel 458 van het
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Strafwetboek en de contact tracers aangestuurd worden en onder het toezicht staan van
ambtenaren-artsen en de ambtenaren van het agentschap, vermeld in artikel 44, § 3, 2° en
3°, van het decreet van 21 november 2003, doch deze geheimhoudingsplicht heeft louter
een conventioneel karakter en garandeert niet dat de werknemers/bedienden die kennis
nemen van gevoelige persoonlijke en medische informatie hiervan kennis nemen en
mogelijks overdragen aan derden. Men denke dan bijvoorbeeld aan de situatie waar een
contact tracer de persoon die het voorwerp vormt van de maatregelen van ver of van dichtbij
kent.
3.3.3.14 De loutere vaststelling dat art. 34/1, art 44 en art.49 van het bestreden Decreet
voorzien in modaliteiten waarbij persoonsgebonden gegevens – verplicht – verstrekt moeten
worden aan privé commerciële onderneming ( ten dezer NV IPG en haar onderaannemers ),
die deze gegevens vervolgens delen met een andere derde die niet gebonden is door enige
geheimhoudingsplicht ( Vzw Smals ) en tevens met Gemeenten en lokale besturen en
krachtens het uitvoeringsbesluit van 08 januari 2021 tevens met de aangestelden van het
federaal Agentschap Zorg en Gezondheid, vormt een ernstige inbreuk op art.22 Grondwet
dat voorziet in een Grondwettelijk gewaarborgde bescherming van het privé leven en
gezinsleven.
3.3.3.15. Art 22 Grondwet bepaalt dat bepaalt dat eenieder recht heeft op de eerbiediging
van het privé leven en gezinsleven behoudens in de gevallen en onder de voorwaarden door
de wet bepaald. Artikel 8 van het EVRM bepaalt dat eenieder recht heeft op respect voor zijn
privé leven, zijn familie-en gezinsleven, zijn woning en correspondentie en geen inmenging
van het openbaar gezag is toegestaan in de uitoefening van dit recht dan voor zover
voorzien bij wet is voorzien en in een democratische samenleving noodzakelijk is in het
belang van de nationale veiligheid, de openbare veiligheid of het economisch welzijn van het
land, het voorkomen van wanordelijkheden en strafbare feiten, de bescherming van de
gezondheid of de goede zeden of voor de bescherming van de rechten en vrijheden van
anderen.
3.3.3.16. Van overwegend belang bij de beoordeling van art.8, tweede lid van het EVRM is
de term “ noodzakelijk “. Zoals reeds uiteengezet een aangetoond in de voorafgaanden
bestaat er sinds 01 oktober 2020 formeel geen noodtoestand meer in België. Het Besluit van
de Vlaamse regering van 30 oktober 2020 waarbij de noodtoestand werd uitgeroepen in
Vlaanderen is volkomen onwettig. Er kan bezwaarlijk voorgehouden worden dat een
inmenging van het openbaar gezag in het Grondwettelijk gewaarborgde recht van
bescherming van het privé leven en gezinsleven “ noodzakelijk “ is wanneer in een
tijdsbestek van 12 maanden amper 5,5% van alle geteste personen positief getest hebben,
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de overgrote meerderheid van de geteste personen volledig asymptomatisch zijn en niet ziek
zijn noch ziek worden, slechts een kleine minderheid effectief ziek wordt en een milde versie
van de ziekte oploopt die perfect kan behandeld worden met de efficiënte medicatie die
voorhanden is op de markt, slechts een fractie een meer ernstige vorm van de ziekte oploopt
en meer ernstige zieken zich voornamelijk situeert in de categorie van de bejaarden en
personen met ander onderliggende aandoeningen of andere chronische ziekten ( ten belope
van 92%).
3.3.3.17. Zoals de wetgevende kamer van de Raad van State in haar advies van 25 maart
2020 ( voorafgaandelijk de totstandkoming van de Volmachtwetten van 27 maart 2020 cf
supra ) stelde dienen vrijheidsbeperkende maatregelen en overheidsinmenging in het privé
leven legitiem, noodzakelijk en proportioneel te zijn ten opzichte van de situatie die zich
voordoet. Aan geen enkele van deze drie voorwaarden is voldaan.
3.3.3.18. Op vlak van bevoegdheidsverdeling werd er zowel de Raad van State als door Uw
Hof al meermaals op gewezen dat enkel de federale wetgever algemene maatregelen kan
nemen die een inperking van grondrechten met zich meebrengen. Immers, zowel artikel 12
tweede lid als artikel 22 eerste lid van de Grondwet stipuleren uitdrukkelijk dat slechts de
federale wetgever kan bepalen in welke gevallen en onder welke voorwaarden grondrechten
zoals de vrijheid van de persoon en het recht op eerbiediging van het privé-leven en het
gezinsleven kan worden beperkt.
3.3.3.19 In het arrest van uw Hof van 20 oktober 2004 ( arrest 162/2004, B.5.2.) werd het
volgende gesteld :
"Bovendien dient de decreetgever rekening te houden met artikel 22, eerste lid, van de
Grondwet, volgens hetwelk enkel de federale wetgever kan bepalen in welke gevallen en
onder welke voorwaarden het recht op eerbiediging van het privé-leven en het gezinsleven
kan worden beperkt. Weliswaar doet de omstandigheid dat een inmenging in het privéleven
het gevolg is van de regeling van een welbepaalde aan de decreetgever toegewezen
aangelegenheid geen afbreuk aan diens bevoegdheid, maar de decreetgever is gehouden
door de algemene federale regelgeving die als minimumregeling geldt in welke
aangelegenheid. “
3.3.3.20. De Vlaamse regering had niet de bevoegdheid om het bestreden Decreet onder de
gestelde voorwaarden en modaliteiten uit te vaardigen.
3.3.3.21. Het middel is ernstig en gegrond.
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3.3.4. VIERDE MIDDEL : schending van 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 (algemene verordening
gegevensbescherming), schending van de Europese wet van 25 mei 2018 inzake de GDPR (
General Protection Data Regulation )
3.3.4.1. De Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad bepaalt in haar
overwegingen :
(uittreksel )

“ Overwegende hetgeen volgt:
(1)De bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens is een
grondrecht. Krachtens artikel 8, lid 1, van het Handvest van de grondrechten van de
Europese Unie (het „Handvest”) en artikel 16, lid 1, van het Verdrag betreffende de
werking van de Europese Unie (VWEU) heeft eenieder recht op bescherming van zijn
persoonsgegevens.
(2)De beginselen en regels betreffende de bescherming van natuurlijke personen bij de
verwerking van hun persoonsgegevens dienen, ongeacht hun nationaliteit of verblijfplaats,
in overeenstemming te zijn met hun grondrechten en fundamentele vrijheden, met name
met hun recht op bescherming van persoonsgegevens. Deze verordening beoogt bij te
dragen aan de totstandkoming van een ruimte van vrijheid, veiligheid en recht en van een
economische unie, alsook tot economische en sociale vooruitgang, de versterking en de
convergentie van de economieën binnen de interne markt en het welzijn van natuurlijke
personen.
(3)Richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad heeft tot doel de bescherming
van de grondrechten en de fundamentele vrijheden van natuurlijke personen in verband
met verwerkingsactiviteiten te harmoniseren en het vrije verkeer van persoonsgegevens
binnen de Unie te waarborgen.
(4) De verwerking van persoonsgegevens moet ten dienste van de mens staan. Het recht op
bescherming van persoonsgegevens heeft geen absolute gelding, maar moet worden
beschouwd in relatie tot de functie ervan in de samenleving en moet conform het
evenredigheidsbeginsel tegen andere grondrechten worden afgewogen. Deze verordening
eerbiedigt alle grondrechten alsook de vrijheden en beginselen die zijn erkend in het
Handvest zoals dat in de Verdragen is verankerd, met name de eerbiediging van het
privéleven en het familie- en gezinsleven, woning en communicatie, de bescherming van
persoonsgegevens, de vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst, de vrijheid van
meningsuiting en van informatie, de vrijheid van ondernemerschap, het recht op een
doeltreffende voorziening in rechte en op een onpartijdig gerecht, en het recht op culturele,
godsdienstige en taalkundige verscheidenheid. Teneinde natuurlijke personen een consistent
en hoog beschermingsniveau te bieden en de belemmeringen voor het verkeer van
persoonsgegevens binnen de Unie op te heffen, dient het niveau van bescherming van de
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rechten en vrijheden van natuurlijke personen op het vlak van verwerking van deze gegevens
in alle lidstaten gelijkwaardig te zijn. Er moet gezorgd worden voor een in de gehele Unie
coherente en homogene toepassing van de regels inzake bescherming van de grondrechten
en de fundamentele vrijheden van natuurlijke personen in verband met de verwerking van
persoonsgegevens. Met het oog op de verwerking van persoonsgegevens voor het vervullen
van een wettelijke verplichting, voor het vervullen van een taak van algemeen belang of bij
de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is verleend,
moet de lidstaten worden toegestaan nationale bepalingen te handhaven of in te voeren ter
nadere precisering van de wijze waarop de regels van deze verordening moeten worden
toegepast. In samenhang met de algemene en horizontale wetgeving inzake
gegevensbescherming ter uitvoering van Richtlijn 95/46/EG beschikken de lidstaten over
verscheidene sectorgebonden wetten op gebieden waar behoefte is aan meer specifieke
bepalingen. Deze verordening biedt de lidstaten ook ruimte om eigen regels voor de
toepassing vast te stellen, onder meer wat de verwerking van bijzondere
persoonsgegevenscategorieën („gevoelige gegevens”) betreft. In zoverre staat deze
verordening niet in de weg aan lidstatelijk recht waarin specifieke situaties op het gebied van
gegevensverwerking nader worden omschreven, meer bepaald door nauwkeuriger te bepalen
in welke gevallen verwerking van persoonsgegevens rechtmatig geschiedt.
(11)Doeltreffende bescherming van persoonsgegevens in de gehele Unie vereist de
versterking en nadere omschrijving van de rechten van betrokkenen en van de
verplichtingen van degenen die persoonsgegevens verwerken en van degenen die over
die verwerking beslissen, alsmede gelijkwaardige bevoegdheden op het gebied van
toezicht en handhaving van de regels inzake gegevensbescherming en vergelijkbare
sancties voor overtredingen in de lidstaten.
(12)Artikel 16, lid 2, VWEU machtigt het Europees Parlement en de Raad om de regels vast
te stellen betreffende de bescherming van natuurlijke personen ten aanzien van de
verwerking van persoonsgegevens, alsmede de regels betreffende het vrije verkeer van
die gegevens.
Om te waarborgen dat natuurlijke personen niet de bescherming wordt onthouden
waarop zij krachtens deze verordening recht hebben, dient deze verordening van
toepassing te zijn op de verwerking van persoonsgegevens van betrokkenen die zich in
de Unie bevinden, door een niet in de Unie gevestigde verwerkingsverantwoordelijke of
verwerker wanneer de verwerking verband houdt met het aanbieden van goederen of
diensten aan deze betrokkenen, ongeacht of dit verband houdt met een betaling. Om te
bepalen of een dergelijke verwerkingsverantwoordelijke of verwerker goederen of
diensten aan betrokkenen in de Unie aanbiedt, moet worden nagegaan of de
verwerkingsverantwoordelijke of verwerker klaarblijkelijk voornemens is diensten aan
te bieden aan betrokkenen in één of meer lidstaten in de Unie. De toegankelijkheid van
de website van de verwerkingsverantwoordelijke, van de verwerker of van een
tussenpersoon in de Unie, van een e-mailadres of van andere contactgegevens of het
gebruik van een in het derde land waar de verwerkingsverantwoordelijke is gevestigd,
algemeen gebruikte taal is op zich ontoereikend om een dergelijk voornemen vast te
stellen, maar ook uit andere factoren zoals het gebruik van een taal of een valuta die in
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één of meer lidstaten algemeen wordt gebruikt, met de mogelijkheid om in die taal
goederen en diensten te bestellen, of de vermelding van klanten of gebruikers in de Unie,
kan blijken dat de verwerkingsverantwoordelijke voornemens is goederen en diensten
aan betrokkenen in de Unie aan te bieden.
Toestemming dient te worden gegeven door middel van een duidelijke actieve
handeling, bijvoorbeeld een schriftelijke verklaring, ook met elektronische middelen, of
een mondelinge verklaring, waaruit blijkt dat de betrokkene vrijelijk, specifiek,
geïnformeerd en ondubbelzinnig met de verwerking van zijn persoonsgegevens instemt.
Hiertoe zou kunnen behoren het klikken op een vakje bij een bezoek aan een
internetwebsite, het selecteren van technische instellingen voor diensten van de
informatiemaatschappij of een andere verklaring of een andere handeling waaruit in dit
verband duidelijk blijkt dat de betrokkene instemt met de voorgestelde verwerking van
zijn persoonsgegevens. Stilzwijgen, het gebruik van reeds aangekruiste vakjes of
inactiviteit mag derhalve niet als toestemming gelden. De toestemming moet gelden
voor alle verwerkingsactiviteiten die hetzelfde doel of dezelfde doeleinden dienen.
Indien de verwerking meerdere doeleinden heeft, moet toestemming voor elk daarvan
worden verleend. Indien de betrokkene zijn toestemming moet geven na een verzoek via
elektronische middelen, dient dat verzoek duidelijk en beknopt te zijn en niet onnodig
storend voor het gebruik van de dienst in kwestie.
Elke verwerking van persoonsgegevens dient behoorlijk en rechtmatig te geschieden.
Voor natuurlijke personen dient het transparant te zijn dat hen betreffende
persoonsgegevens worden verzameld, gebruikt, geraadpleegd of anderszins verwerkt en
in hoeverre de persoonsgegevens worden verwerkt of zullen worden verwerkt.
Overeenkomstig het transparantiebeginsel moeten informatie en communicatie in
verband met de verwerking van die persoonsgegevens eenvoudig toegankelijk en
begrijpelijk zijn, en moet duidelijke en eenvoudige taal worden gebruikt. Dat beginsel
betreft met name het informeren van de betrokkenen over de identiteit van de
verwerkingsverantwoordelijke en de doeleinden van de verwerking, alsook verdere
informatie om te zorgen voor behoorlijke en transparante verwerking met betrekking tot
de natuurlijke personen in kwestie en hun recht om bevestiging en mededeling te krijgen
van hun persoonsgegevens die worden verwerkt. Natuurlijke personen moeten bewust
worden gemaakt van de risico's, regels, waarborgen en rechten in verband met de
verwerking van persoonsgegevens, alsook van de wijze waarop zij hun rechten met
betrekking tot deze verwerking kunnen uitoefenen. Meer bepaald dienen de specifieke
doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt, expliciet en
gerechtvaardigd te zijn en te zijn vastgesteld wanneer de persoonsgegevens worden
verzameld. De persoonsgegevens dienen toereikend en ter zake dienend te zijn en
beperkt te blijven tot wat noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij worden
verwerkt.
Voor rechtmatige verwerking van persoonsgegevens is de toestemming van de
betrokkene vereist of een andere gerechtvaardigde grondslag waarin de wet voorziet,
hetzij in deze verordening, hetzij in andere Unierechtelijke of lidstaatrechtelijke
bepalingen als bedoeld in deze verordening, of ook dat de verwerking noodzakelijk is
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om te voldoen aan wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust
of om een overeenkomst uit te voeren waarbij de betrokkene partij is of om op verzoek
van de betrokkene voorafgaand aan het aangaan van een overeenkomst maatregelen te
nemen.
Indien de verwerking plaatsvindt op grond van toestemming van de betrokkene, moet
de verwerkingsverantwoordelijke kunnen aantonen dat de betrokkene toestemming
heeft gegeven voor de verwerking. Met name in de context van een schriftelijke
verklaring over een andere zaak dient te worden gewaarborgd dat de betrokkene zich
ervan bewust is dat hij toestemming geeft en hoever deze toestemming reikt. In
overeenstemming met Richtlijn 93/13/EEG van de Raad (10) stelt de
verwerkingsverantwoordelijke vooraf een verklaring van toestemming op in een
begrijpelijke en gemakkelijk toegankelijke vorm en in duidelijke en eenvoudige taal;
deze verklaring mag geen oneerlijke bedingen bevatten.
Toestemming mag niet worden geacht vrijelijk te zijn verleend indien de betrokkene
geen echte of vrije keuze heeft of zijn toestemming niet kan weigeren of intrekken
zonder nadelige gevolgen.
(43)Om ervoor te zorgen dat toestemming vrijelijk wordt verleend, mag toestemming
geen geldige rechtsgrond zijn voor de verwerking van persoonsgegevens in een
specifiek geval wanneer er sprake is van een duidelijke wanverhouding tussen de
betrokkene en de verwerkingsverantwoordelijke, met name wanneer de
verwerkingsverantwoordelijke een overheidsinstantie is, en dit het onwaarschijnlijk
maakt dat de toestemming in alle omstandigheden van die specifieke situatie
vrijelijk is verleend. De toestemming wordt geacht niet vrijelijk te zijn verleend
indien geen afzonderlijke toestemming kan worden gegeven voor verschillende
persoonsgegevensverwerkingen ondanks het feit dat dit in het individuele geval
passend is, of indien de uitvoering van een overeenkomst, daaronder begrepen het
verlenen van een dienst, afhankelijk is van de toestemming ondanks het feit dat
dergelijke toestemming niet noodzakelijk is voor die uitvoering.
Indien de verwerking wordt verricht omdat de verwerkingsverantwoordelijke
hiertoe wettelijk is verplicht of indien de verwerking noodzakelijk is voor de
vervulling van een taak van algemeen belang dan wel voor een taak in het kader van
de uitoefening van het openbaar gezag, dient de verwerking een grondslag te hebben
in het Unierecht of een lidstatenrecht.

3.3.4.2. .De voornoemde Europese Verordening heeft op 25 mei 2018 geleid tot een
lijvige Europese Wet GDPR ( General Data Protection Regulation) inzake
databescherming die zeer strikte regels oplegt aan bedrijven en overheden.
3.3.4.3. Naast vrijwillig, specifiek en op informatie berustend, moet aan de betrokkene
burger toestemming worden gevraagd. De vraag om toestemming moet duidelijk en
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begrijpelijk zijn en in een eenvoudige taal te worden gesteld ( dit gebeurt in de praktijk niet
). De toestemming van de betrokkene moet onder de GDPR wet een ‘ondubbelzinnige’
wilsuiting zijn. Dit houdt onder andere in dat toestemming uit een actieve handeling moet
bestaan. Als er toestemming voor meerdere doeleinden wordt gevraagd, dan moet
daarvoor apart toestemming worden gevraagd. De overheid moet kunnen bewijzen dat de
betrokkene toestemming heeft gegeven. De betrokkene heeft ten alle tijde het recht de
toestemming in te trekken, en moet daar ook op worden gewezen ( dit gebeurt in de
praktijk ook niet, de mededeling van informatie is conform art.79 van het bestreden
Decreet verplicht op straffe van een sanctie die kan bestaan uit een geldboete tot 500 € (
x 8 opcentiemen ) en/of een gevangenisstraf tot 6 maanden.
3.3.4.4. De Europese GDPR wet bepaald voorts dat de betrokkene actief moet
geïnformeerd worden over wat er met zijn persoonsgegevens gebeurt. Naast het wettelijk
recht van verzet tot het inwinnen, verzamelen, bewerken en bewaren van gegevens, heeft
de betrokkene ook het recht om vergeten te worden, het recht op overdraagbaarheid van
zijn data, het recht de verwerking van data te beperken en het recht bezwaar te maken
tegen bepaalde verwerkingen ( ook dit is onder de toepassing van het bestreden Decreet
evenals het uitvoeringsbesluit van 08 januari 2021 niet mogelijk ).
3.3.4.5. De Vlaamse regering is tevens verplicht om een overeenkomst af te sluiten met
de bewerkers, ten dezer 1) NV IPG ( die de contact tracing waarneemt ), 2) alle
onderaannemers van NV NV IPG ( die de lokale contact tracing waarnemen ), 3) Vzw
Smalls ( die het informatica programma contact tracing ontwikkeld heeft en als beheerder
toegang heeft tot alle data ) 4) de Gemeenten en lokale besturen ( die de Vlaamse
regering in het bestreden Decreet heeft aangeduid als “ verwerkingsverantwoordelijke “) ,
5) het federaal Agentschap Zorg en Gezondheid ( die de Vlaamse regering in het
uitvoeringsbesluit van 08 januari 2021 aangeduid heeft als
verwerkingsverwantwoordelijke), 6) de federale instelling Sciensano ( die krachtens het
samenwerkingsakkoord van 25 augustus 2020 en de navolgende wet van 09 oktober
2020 houdende instemming met dit samenwerkingsakkoord alle data verzameld en
bewaard voor de duurtijd van de quarantaine maar geen bewijs aflevert van vernietiging
van de verzamelde data ).
3.3.4.6 Voorts is de Vlaamse regering ertoe gehouden om een “Privacy Impact
Assessment” ( PIA ) ofwel “ gegevensbeschermingseffectbeoordeling “ in kaart te brengen
om het effect van de beoogde verwerkingsactiviteiten op de bescherming van de
persoonsgegevens te kunnen beoordelen en dit al zeker wanneer de profilering een
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besluit met rechtsgevolgen tot gevolg heeft die de betrokkene wezenlijk treft ( zoals in
casu ).
3.3.4.7 De Vlaamse regering heeft alle hiervoor geciteerde bewarende maatregelen
voorafgaandelijk het organiseren van de contact tracing en het tot stand brengen van het
bestreden Decreet en navolgend uitvoeringbesluit niet genomen waardoor zij zich bloot
stelt aan een boete vanwege de Autoriteit Persoonsgegevens tot 20 miljoen euro ( wat
overigens ook mogelijk is indien de toestemming van personen niet rechtmatig verkregen
is of indien niet voldaan is aan de regels inzake data-uitwisseling ).
3.3.4.8. Zoals reeds uiteengezet in de voorafgaanden heeft de Vlaamse regering voor
geen enkele van de door haar gewezen Decreten en besluiten het voorafgaand advies
ingewonnen van de Gegevensbeschermingautoriteit wat aanleiding heeft gegeven tot
kritiek van de wetgevende kamer van de Raad van State ( die in haar adviezen
telkenmale aangedrongen heeft op het inwinnen van dit advies zonder hetwelk het
beoogde Decreet of Besluit niet tot stand mocht worden gebracht ).
3.3.4.9. Er kan door verzoekers begrip opgebracht voor het feit dat de federale overheid
en de Vlaamse regering met de nodige spoed een databank bij Sciensano, een contact
tracing systeem, een corona alert app hebben willen ontwikkelen ter bestrijding van het
virus en in het kader hiervan een veelheid van wetgevende handelingen hebben gesteld (
al dan niet succesvol ) maar handelen in spoed kan nooit tot gevolg hebben dat er een
inbreuk wordt gepleegd op tal van wetten en normen met inbegrip van de Grondwet en
het EVRM en de Vlaamse regering zich te pas en te onpas schuldig maakt aan
machtsoverschrijding.
3.3.4.10. Het middel is ernstig en gegrond.
3.3.5. VIJFDE MIDDEL : schending van art. 10, 11, 14 en art.30 van de Grondwet en
schending van art. 12, art.13 en art.19 van de racisme wet van 30 juli 1981 zoals
gewijzigd bij wet van 30 mei 2007 – schending van het gelijkheidsbeginsel
3.3.5.1. Art.79 van het Decreet van 21 november 2003 zoals gewijzigd bij het bestreden
Decreet van 18 december 2021 luidt als volgt :
Artikel 79. (12/01/2021- ...)
Onverminderd de toepassing van de in het Strafwetboek gestelde straffen, worden gestraft
met een geldboete van 26 tot 500 euro en met een gevangenisstraf van acht dagen tot zes
maanden of met een van deze straffen alleen:
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1° degenen die geen gevolg geven aan de dwangmaatregelen, vermeld in artikel 41, § 1, § 5
en § 6, artikel 47 en artikel 47/1, of die de uitvoering of naleving ervan verhinderen of
belemmeren;
2° degenen die de toegang, bedoeld in artikel 41, § 3, en in artikel 46, 2°, verhinderen of
belemmeren;
3° degenen die de uitoefening van de bevoegdheden van de ambtenaar verhinderen of
belemmeren of die de ambtenaar verhinderen of belemmeren bij de uitvoering van artikel 41,
§ 4 en 46, 3°;
4° degenen die de beslissing na beroep, vermeld in artikel 81, § 3, niet uitvoeren of niet
naleven, of die de uitvoering of de naleving ervan verhinderen of belemmeren.

3.3.5.2 Artikel 14 van de Grondwet bepaalt dat geen straf kan worden ingevoerd dan
krachtens de wet.
3.3.5.3. Luidens artikel 33 van de Grondwet gaan alle machten uit van de Natie en
moeten deze machten conform de Grondwet worden uitgeoefend. Bij samen lezing met
art.14 van de Grondwet komt het enkel de wetgever toe om strafbepalingen in het leven te
roepen. De uitvoerende macht kan slechts de machten uitoefenen die de Grondwet haar
heeft toegewezen. De gerechtelijke macht dient zich op haar beurt te schikken naar
art.159 Grondwet.
3.3.5.4. Zelfs de Koning mag geen essentiële beleidskeuzes maken. Conform art.105
Grondwet komt deze bevoegdheid enkel toe aan de wetgever - meer bepaald de
democratisch verkozen Kamer van Volksvertegenwoordigers - om te bepalen welke
gedragingen strafbaar zijn, hetgeen niet betekent dat de wetgever sensu stricto elk aspect
van de strafbaarstelling moet regelen, maar dergelijke delegatie kent wel zijn
beperkingen.
3.3.5.5. In haar advies van 03 januari 2018 ( advies nr. 63.158/VR/3, §14) had de
wetgevende kamer van de Raad van State reeds gesteld :
“3.3. Meer in het algemeen moet overigens worden vastgesteld dat het noodplan ook
beperkingen van grondrechten inhoudt. Het gaat bijvoorbeeld om het verplicht verlaten
van de woning of de (tijdelijke of definitieve) verplichte herhuisvesting (punten 6.3.3.3 en
6.3.4.3 van het noodplan). Voor het beperken van de meest fundamentele rechten en
vrijheden geldt nagenoeg in alle gevallen een legaliteitsbeginsel en is dus steeds een
specifiek optreden van de wetgever nodig. Ook indien kan worden aangenomen dat deze
beperkingen van grondrechten, gelet op hun aard, niet op een zeer uitgewerkte wijze door
de wetgever zelf moeten worden vastgesteld, moeten ze kunnen worden gesteund op een
voldoende nauwkeurig omschreven en omkaderde delegatie vanwege de wetgever aan
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de Koning. Een louter algemene machtiging volstaat derhalve niet; uitdrukkelijke en
specifieke machtigingsbepalingen zijn noodzakelijk”.
3.3.5.6. De Vlaamse regering is niet bevoegd om strafsancties met zware impact uit te
vaardigen. Deze bevoegdheid komt enkel toe aan de wetgevende macht. Zoals hiervoor
reeds gesteld heeft de federale overheid geen bevoegdheden gedelegeerd aan de
Gemeenschappen die hen zouden toelaten om bij Decreet te voorzien in strafsancties die
de gelet op hun aard en omvang de graad van een wanbedrijf hebben.
3.3.5.6. Art.79 van het bestreden Decreet is daarenboven extreem discrimineren nu deze
hierin voorziene sancties enkel gelden voor Vlamingen die woonachtig zijn op Vlaams
grondgebied en in de Vlaamse rand rond Brussel. In Wallonië en het Brussels
Hoofstedelijk Gewest bestaan niet dezelfde sancties, wat meteen ook een schending
vormt van het gelijkheidsbeginsel en art.12, art.13 en art. 19 van de racisme wet.
3.3.5.7. Art. 12 van de racisme wet van 30 juli 1981 zoals gewijzigd bij wet van 30 mei
2007 luidt als volgt :
Discriminatieverbod
Art. 12. In de aangelegenheden die onder het toepassingsgebied van deze wet vallen, is
elke vorm van discriminatie verboden. Voor de toepassing van deze titel wordt onder
discriminatie verstaan :
- directe discriminatie;
- indirecte discriminatie;
- opdracht tot discrimineren;
- intimidatie.
3.3.5.8. Art. van de racisme wet definitie de voorgaande begrippen als volgt :
6° direct onderscheid : de situatie die zich voordoet wanneer iemand ongunstiger wordt
behandeld dan een ander in een vergelijkbare situatie wordt, is of zou worden behandeld
op basis van één van de beschermde criteria;
7° directe discriminatie : direct onderscheid op grond van een beschermd criterium dat
niet gerechtvaardigd kan worden op grond van de bepalingen van titel II;
8° indirect onderscheid : de situatie die zich voordoet wanneer een ogenschijnlijk
neutrale bepaling, maatstaf of handelwijze personen gekenmerkt door een bepaald
beschermd criterium, in vergelijking met andere personen bijzonder kan benadelen;
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9° indirecte discriminatie : indirect onderscheid op grond van een beschermd criterium
dat niet gerechtvaardigd kan worden op grond van de bepalingen van titel II;
3.3.5.9. Art.13 van dezelfde wet bepaalt dat alle bepalingen die strijdig zijn met deze
wet… nietig zijn. Op vlak van strafrechtelijke bepalingen bepaalt art.19 dat voor de
toepassing van deze titel onder discriminatie begrepen wordt : elke vorm van opzettelijke
discriminatie, opzettelijke indirecte discriminatie, opdracht tot discrimineren en intimidatie
op grond van de beschermde criteria.
3.3.5.10. Het feit dat aan Vlamingen een sanctie kan opgelegd worden die niet voorzien is
voor andere burgers die woonachtig zijn in andere landsleden of de Franstalige rand van
Brussel zelve of haar randgemeenten, is in hoge mate discriminerend en
buitenproportioneel.
3.3.5.11. In Wallonië en de Franstalige gemeenten van Brussel, wordt inderdaad nog
steeds toepassing gemaakt van de omzendbrief nr. 06/2020 van het College van
Procureurs-Generaal bij de Hoven van Beroep van 19 januari 2021, die louter een richtlijn
is die uitgaat van de gerechtelijke macht.
3.3.5.12. Het bestreden Decreet is overigens in andere onderdelen nu de Vlaamse
regering een aantal uitzonderingsregels voorzien heeft voor een aantal categorieën van
personen die niet onderworpen zijn aan een verplichte PCR test, het verplicht mededelen
van persoonsgebonden informatie aan een contact tracer of field agent, noch aan een
verplichte quarantaine of zelfisolatie.
3.3.5.13. In het bestreden Decreet is de Vlaamse regering in artikel 47/1 eerder op de
vlakte gebleven op vlak van uitzonderingen en vrijstellingen doch in het uitvoeringsbesluit
heeft zij de categorieën sterk uitgebreid.
3.3.5.14. Art.47/1 § 2 lid 4 luidt als volgt :
In afwijking van het eerste lid kan de Vlaamse Regering een vrijstelling van de tijdelijke
afzondering of van de verplichting om zich bij een COVID-19-testcen- trum, triagecentrum of
behandelend arts te melden, vermeld in het tweede lid, verlenen aan:
1° een persoon die maar voor een beperkte duur in een hoogrisicogebied is geweest;
2° een persoon bij wie de kans op besmetting door zijn gedrag in een hoogrisicogebied laag
wordt ingeschat;
3° een persoon die om essentiële redenen in een hoogrisicogebied is geweest.
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3.3.5.15. Art. 4 van het uitvoeringsbesluit van 08 januari 2021 luidt evenwel als volgt :
Art. 4. In artikel 47/1, § 2, vierde lid, 1°, van het decreet van 21 november 2003 wordt
onder een beperkte duur minder dan 48 uur verstaan.
De inschatting van de kans op besmetting, vermeld in artikel 47/1, § 2, vierde lid, 2°, van
het voormelde decreet gebeurt via een zelfevaluatie die is opgenomen in het Passagier
Lokalisatie Formulier van de bevoegde federale dienst.
De essentiële redenen, vermeld in artikel 47/1, § 2, vierde lid, 3°, van het voormelde
decreet van 21 november 2003 waarvoor de tijdelijke afzondering, vermeld in artikel 47/1,
§ 2, eerste lid, van het decreet van 21 november 2003 en de verplichting om zich bij een
COVID-19 testcentrum, een triagecentrum of hun behandelende arts te melden, vermeld
in artikel 47/1, § 2, tweede lid, van hetzelfde decreet, niet gelden, zijn:
1° grensbewoners of grensarbeiders;
2° vervoerspersoneel dat belast is met goederenvervoer en ander vervoerspersoneel, als
dat nodig is voor de uitoefening van hun functie;
3° diplomaten;
4° personeelsleden van een internationale organisatie of personen die door een
internationale organisatie zijn uitgenodigd en van wie de fysieke aanwezigheid vereist is
voor de goede werking van die organisatie;
5° militair personeel;
6° personeel van de openbare ordediensten;
7° personeel van de Federale Politie;
8° personeel van de Dienst Vreemdelingenzaken;
9° douanepersoneel;
10° humanitaire hulpverleners en civiel beschermingspersoneel bij de uitoefening van hun
functie;
11° passagiers op doorreis, ongeacht vanwaaruit ze reizen;
12° zeevarenden bij de uitoefening van hun functie;
13° hooggekwalificeerde personen, als hun werk vanuit economisch standpunt
noodzakelijk is en niet kan worden uitgesteld. Daaronder worden ook beroepssporters
verstaan die zich verplaatsen bij de uitoefening van hun professionele activiteit;
14° leerlingen, studenten en stagiairs die zich dagelijks naar het buitenland verplaatsen.
Een persoon die conform artikel 47/1, § 2, vierde lid, 3°, van het voormelde decreet,
vrijgesteld is van de tijdelijke afzondering, vermeld in artikel 47/1, § 2, eerste lid, van het
voormelde decreet, en van de verplichting om zich bij een COVID-19-testcentrum, een
triagecentrum of zijn behandelende arts te melden, vermeld in artikel 47/1, § 2, tweede lid,
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van het voormelde decreet, legt het bewijs daarvan voor in het kader van de handhaving
van de maatregel, vermeld in artikel 47/1 van het voormelde decreet.
3.3.5.16. Uit de bewoordingen zelve van voornoemd art.4 blijkt dat een grote hoeveelheid
personen uit een veelheid van categorieën vrijgesteld zijn van enige is van enige
verplichting ongeacht of hij/zij besmet en effectief ziek is dan wel een hoogrisico vormt
wegens contact met een besmet persoon of een terugkerende reiziger is uit de rode zone.
Naar schatting gaat het hier over ettelijke honderden duizenden burgers die niet
onderworpen zijn aan enige maatregelen terwijl verzoekers die thuis zitten en telewerken
op eender welk moment kunnen aangesproken worden door een contact tracer en
onderworpen worden aan de maatregelen van art.47/1.
3.3.5.17. Conform art.10 Grondwet is iedereen gelijk voor de wet. Conform art.11
Grondwet is het genot van de rechten en vrijheden aan de Belgen toegekend en moeten
deze zonder discriminatie verzekerd worden.
3.3.5.18. Het grondwettelijk gewaarborgd gelijkheids- en anti-discriminatiebeginsel strekt
ertoe dat mensen in vergelijkbare situaties gelijk worden behandeld. Omgekeerd,
betekent dit ook dat wie in een andere situatie zit, anders behandeld moet worden bij de
uitoefening van de grondrechten.
3.3.5.19. In casu is er echter hoegenaamd geen sprake meer van enige gelijkheid. Het
bestreden Decreet in het algemeen en art.79 van dit Decreet in het bijzonder schenden in
zware mate art.10,11, 14 en 30 van de Grondwet evenals de artikelen 12,13 en 19 van de
racisme wet van 30 juli 1981 zoals gewijzigd bij wet van 30 mei 2007.
3.3.5.20. Het middel is ernstig en gegrond.
3.3.6. ZESDE MIDDEL : schending van artikel 187 van de Grondwet op zichzelf genomen
en bij samenlezing met Titel II van de Grondwet – De Belgen en hun rechten
3.3.6.1. Luidens art.187 kan de Grondwet noch geheel, noch ten dele worden geschorst.
Alle individuele burgerlijke rechten en vrijheden worden door dit artikel gewaarborgd en
gevrijwaard. Elke ondermijning van art.187 middels de uitvaardiging van wetten, Decreten
of Ordonnanties vormt dan ook een regelrechte aanslag op de individuele rechten en
vrijheden van de mens zoals gewaarborgd in Titel II.
3.3.6.2. Er bestaat een consensus in de rechtsleer dat art.187 minstens in vredestijd een
halt toeroept aan elke poging om de door de Grondwet gewaarborgde burgerlijke rechten
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op te schorten, ongeacht de catastrofe of rampenspoed die zich kan voordien zoals nader
omschreven door de wet op de civiele veiligheid van 15 mei 2007. (G. VAN HAEGENBORGH
en W. VERRIJDT, "De noodtoestand in het Belgische publiekrecht", in X., Preadviezen 2016, 2016,
25-26; J. VELAERS en S. VAN DROOGHENBROECK, “L’article 187 de la constitution et la
problématique de la protection des droit et libertés dans les états d’exception" in E.
VANDENBOSSCHE (ed.), Uitzonderlijke omstandigheden in het grondwettelijk recht, Brugge, Die
Keure, 2019, 2 )
3.3.6.3. De Belgische Grondwet definieert het begrip ‘noodtoestand’ niet en voorziet
evenmin in de mogelijkheid om in crisissituaties bepaalde grondwettelijke regels opzij te
schuiven. Art.195 Grondwet voorziet enkel in de mogelijkheid om de Grondwet – via een
ware wijzigingsprocedure, met bijzondere meerderheid, gespreid over twee legislaturen –
te wijzigen, wat de enige manier is om de Grondwet te veranderen.
3.3.6.4. Artikel 187 dient dan ook beschouwd te worden als het fundament van deze
rechtstaat en dient ook overeind te blijven in woelige tijden.
3.3.6.5. In het spraakmakend arrest nr. 62/2016 (cf supra ) wees uw Hof reeds op het
verbod om afbreuk te doen aan de constitutionele identiteit waarop de democratische
rechtsorde gevestigd is :
"B.8.5. Wanneer hij instemt met een verdrag mag de wetgever geen afbreuk doen aan de
waarborgen waarin de Grondwet voorziet. De Grondwetgever, die verbiedt dat de
wetgever wettelijke normen aanneemt die in strijd zijn met de in artikel 142 van de
Grondwet bedoelde normen, kan immers niet worden geacht die wetgever toe te staan
dat onrechtstreeks te doen, via de instemming met een internationaal verdrag.
B.8.7. (...) Wanneer de wetgever instemt met een verdrag dat een dergelijke draagwijdte
heeft, dient hij artikel 34 van de Grondwet te eerbiedigen. (...) artikel 34 van de Grondwet
kan niet worden geacht een veralgemeende vrijbrief te verlenen, noch aan de wetgever,
wanneer hij zijn instemming verleent met het verdrag, noch aan de betrokken instellingen,
wanneer zij de hun toegewezen bevoegdheden uitoefenen. In geen geval staat artikel 34
van de Grondwet toe dat op discriminerende wijze afbreuk wordt gedaan aan de nationale
identiteit die besloten ligt in de politieke en constitutionele basisstructuren of aan de
kernwaarden van de bescherming die de Grondwet aan de rechtsonderhorigen verleent."
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3.3.6.6. De algemeen aanvaarde interpretatie van art.187 Grondwet is dat niet mag
geraakt worden aan de Grondwet zelfs niet tijdens een noodtoestand ( die als juridische
figuur niet bestaat ).
3.3.6.7. In het licht van het voorgaande kan het bestreden Decreet in geen enkel geval
samen gaan met art.187 Grondwet.
3.3.6.8. Zoals reeds uitvoerig uiteengezet in de voorafgaanden zou er nooit een pandemie
kunnen uitgeroepen zijn indien de WHO haar criteria in 2009 niet aanzienlijk had
verlaagd. De facto en de jure had zij al lang de op 11 maart 2020 ingeroepen pandemie
terug moeten intrekken nu vast staat dat haar oorspronkelijke inschatting van het aantal
besmette personen en het aantal overlijdens door haar zwaar overschat werd en de
praktijk inmiddels uitgewezen had en heeft dat het aantal besmettingen en overlijdens
wereldwijd slechts een fractie bedraagt van haar oorspronkelijke inschatting. Om een
onbekende reden blijft de WHO echter krampachtig vasthouden aan een pandemie terwijl
op generlei wijze voldaan is aan de voorwaarden.
3.3.6.9. In het specifieke geval van België kan evenmin ernstig voorgehouden worden dat
er nog sprake zou ( kunnen ) zijn van een nationale epidemie die elke bewoner treft of
kan treffen. Niettegenstaande een sterke opschaling van de testcapaciteit van nu eens
40.000 dan weer 83.000 testen per dag, 7 dagen op 7, is het aantal positieve testen
beperkt tot gemiddeld 5,5% van het totaal aantal testen. Zelfs tijdens de piekperiodes
tijdens de “ eerste golf “ en wat gemeenzaam de “ tweede golf “ wordt genoemd, zijn het
totaal aantal positieve testen nooit meer dan 12% geweest van het totaal aantal testen.
Op vlak van hospitalisaties hebben er nooit meer dan 7.300 personen gelijktijdig een
ziekenhuis gelegen door of met corona waarvan het overgrote deel bejaarden en
personen met onderliggende aandoeningen ( en ten belope van 92% andere chronische
ziekten ). 90% tot 94% van de overlijdens situeren zich in de leeftijdscategorie +85 en 7485 jaar waarvan – volgens de statistieken van het Agentschap Zorg en Gezondheid –
42% “ vermoedelijke “corona overlijdens zonder test.
3.3.6.10. De Grondwet kent geen enkele bepaling die de WHO de macht toekent om, in
afwijking van art.30, 30 en 105 van de Grondwet tussen te komen in aangelegenheden
die tot te bevoegdheid van de natie behoren. Art.34 Grondwet voorziet weliswaar in de
mogelijkheid om een welbepaalde macht op te dragen aan een volkenrechtelijke instelling
doch hiertoe is een Verdrag of een wet vereist die in casu niet voorligt. Meer nog,
krachtens de oprichtende statuten van de WHO, zoals opgericht door de Verenigde
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Naties, heeft zij niet de bevoegdheid om zich te bemoeien met nationale
aangelegenheden noch om regels op te leggen. Het is haar enkel toegelaten om niet
bindende aanbevelingen te doen.
3.3.6.11. Zoals reeds uiteengezet in de voorgaanden en de vorige middelen bestaat er
formeel geen noodtoestand meer in België sinds 01 oktober. Het is dan ook maar zeer de
vraag waarom de Vlaamse regering het Decreet van 21 november 2003 betreffende het
preventief gezondheidsbeleid evenals het Decreet van 29 mei 2020 betreffende de
meldingsplicht en de organisatie van het contactonderzoek bij het bestreden Decreet van
18 december 2020 heeft gewijzigd en voorzien heeft in verplichtingen en strafsancties met
zware impact op de Vlaamse Bevolking, die niet gelden voor de rest van het land en dit
Decreet daarenboven onbeperkt in de tijd van toepassing heeft verklaard, wat betekent
dat indien het bestreden Decreet niet geschorst en/of vernietigd zou worden, de Vlaamse
regering de verplichtingen bij een nieuw uitvoeringsbesluit opnieuw van toepassing zou
kunnen verklaren voor zo iet simpel als een seizoensgriep, met andermaal een zware
schending van de grondwettelijke schending van verzoekers en de Vlaamse bevolking in
het algemeen.
3.3.6.12. Het middel is ernstig en gegrond.
OM DEZE REDENEN,
Onder voorbehoud van alle rechten waaronder het recht op verdere aanvulling in de loop
van het geding en zo nodig ambtshalve aan te vullen middelen tot vernietiging,
BEHAGE HET GRONDWETTELIJK HOF,
Het bestreden Decreet bij extreme hoogdringendheid en noodzakelijkheid te schorsen en
te vernietigen.
Gedaan te Diegem, op 5 maart 2021
Voor verzoekers,
Hun raadsman,
Carine KNAPEN
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INVENTARIS DER STUKKEN
1. Kopij van het bestreden Decreet van 18 december 2020 tot wijziging van het
Decreet van 21 november 2003 inzake het preventief gezondheidsbeleid en van
het Decreet van 29 mei 2020 tot inrichting van de meldingsplicht en de organisatie
van contact onderzoek
2. Geconsolideerde versie van het Decreet van 21 november 2003 zoals gewijzigd bij
Decreet van 18 december 2020

.
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