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TOELICHTING
I. ALGEMENE TOELICHTING
A. Situering

Op 11 maart 2020 heeft de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) de uitbraak van
het SARS-CoV-2-virus uitgeroepen tot een pandemie. Het SARS-CoV-2-virus is een
zeer besmettelijk coronavirus dat de ziekte COVID-19 veroorzaakt.
Ook België bleef niet gespaard van die pandemie. De Nationale Veiligheidsraad,
waarin de vertegenwoordigers van de federale overheid en de gefedereerde entiteiten zetelen, werd ermee belast om ‒ in het kader van de COVID-19-gezondheidscrisis en om een verdere verspreiding van het SARS-CoV-2-virus tegen te
gaan ‒ overleg te plegen zodat op elkaar afgestemde maatregelen zouden worden
genomen om de verdere verspreiding van COVID-19 te beperken.
In het voorjaar namen de federale overheid en de Vlaamse Gemeenschap verschillende maatregelen in die zin. Die hadden vooral tot doel om de fysieke contacten
tussen personen te beperken tot wat strikt noodzakelijk was. In een latere fase van
de COVID-19-crisis werd een aantal maatregelen versoepeld, waardoor er opnieuw
meer fysiek contact tussen personen was. Dat hield het risico in dat het aantal
gevallen van COVID-19 opnieuw zou toenemen, dus was het noodzakelijk dat ook
in die periode de nodige maatregelen werden genomen om een verdere verspreiding van COVID-19 tegen te gaan.
Een van die noodzakelijke maatregelen was, en is nog steeds, het contactonderzoek, dat zijn decretale basis vindt in het decreet van 29 mei 2020 tot organisatie
van de meldingsplicht en het contactonderzoek in het kader van COVID-19. Voor
een uitgebreidere situering van dat decreet kan worden verwezen naar de parlementaire documenten daarover (Parl.St. Vl.Parl. 2019-20, nr. 314/1-5).
Het voormelde decreet van 29 mei 2020 is verweven met 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 COVID-19. Dat koninklijk besluit heeft geen uitwerking meer sinds 30 juni 2020 en werd gevolgd door 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 op 1 juli
2020 van kracht werd.
Het koninklijk besluit nr. 44 was echter maar tijdelijk geldig: het hield op uitwerking
te hebben op het moment van de inwerkingtreding van het samenwerkingsakkoord
van 25 augustus 2020 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, het
Waalse Gewest, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende de gezamenlijke gegevensverwerking door Sciensano
en de door de bevoegde gefedereerde entiteiten of door de bevoegde agentschappen aangeduide contactcentra, gezondheidsinspecties en mobiele teams in het
kader van een contactonderzoek bij personen die (vermoedelijk) met het coronavirus COVID-19 besmet zijn op basis van een gegevensbank bij Sciensano.
Het koninklijk besluit nr. 44 bevatte een haast identieke inhoud als het samenwerkingsakkoord van 25 augustus 2020, en beoogde de continuïteit van de contactopsporing en het vermijden van een juridisch vacuüm.
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Het decreet van 29 mei 2020 tot organisatie van de meldingsplicht en het contactonderzoek in het kader van COVID-19 is door het voormelde samenwerkingsakkoord van 25 augustus 2020 en advies nr. 64/2020 van de Gegevensbeschermingsautoriteit van 20 juli 2020 aan een update toe. Ook enkele elementen die
nog niet geregeld blijken te zijn en een basis in de regelgeving vereisen, worden
geregeld.
In de huidige fase van de COVID-19-crisis is bijvoorbeeld een belangrijke rol weggelegd voor lokale initiatieven die bij de lokale besturen en de zorgraden zijn ontstaan. Een basis in de regelgeving en een juridisch kader dat gegevensuitwisseling
met die lokale initiatieven mogelijk maakt, ontbreken.
Ook moet het decreet van 21 november 2003 betreffende het preventieve gezondheidsbeleid worden geactualiseerd om een gepast antwoord te bieden op de noodzaak om bepaalde categorieën van personen in tijdelijke afzondering te laten gaan
zodat verdere verspreiding van COVID-19 wordt tegengegaan, en om het toezicht
op de naleving van die maatregel en de bestraffing van de niet-naleving ervan te
regelen.
B. Inhoud
Probleemstelling, beleidsmaatregelen en doelstelling
Het tegengaan van het verspreiden van infecties past binnen de bevoegdheid voor
de preventieve gezondheidszorg en is decretaal vastgelegd in artikel 44 van het
decreet van 21 november 2003 betreffende het preventieve gezondheidsbeleid:
“Art. 44. §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.”.
De bevoegdheid om personen te contacteren die in contact gekomen zijn met een
persoon die besmet is met een meldingsplichtige infectieziekte met als doel om die
personen te informeren en aanbevelingen te geven, om zo de verdere verspreiding
tegen te gaan van de infectie en om die personen achteraf op te volgen en te kijken
of de aanbevelingen gevolgd worden, is decretaal voorbehouden voor ambtenaren-artsen en ambtenaren die daarvoor zijn aangeduid.
“Art. 46. De ambtenaren-artsen en de ambtenaren, bedoeld in artikel 44, §3, 2°
en 3°:
1° nemen, zo nodig, contact op met andere binnenlandse, buitenlandse of internationale terzake bevoegde gezondheidsautoriteiten om de verspreiding van
infecties tegen te gaan;
2° hebben, binnen de perken van hun opdracht en voorzover dat noodzakelijk
wordt geacht, van vijf uur ’s morgens tot negen uur ’s avonds vrije toegang
tot alle plaatsen en ruimten waar een mogelijke besmettingsbron werd vastgesteld of wordt vermoed van een besmettelijke ziekte die een bijzonder gevaar vormt voor de volksgezondheid. Tussen negen uur ’s avonds en vijf uur
’s morgens is deze toegang beperkt tot collectieve inrichtingen waar personen
overnachten;
3° mogen binnen de perken van hun opdracht en voorzover dat noodzakelijk
wordt geacht:
a) elk onderzoek, elke controle en elke enquête instellen, alsook alle inlichtingen inwinnen die zij nodig achten om zich ervan te vergewissen dat de
decreets- en reglementsbepalingen worden nageleefd;
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b) b
 ij de uitoefening van hun ambt de bijstand van de lokale of federale politie
vorderen.”.
Het decreet van 29 mei 2020 tot organisatie van de meldingsplicht en het contactonderzoek in het kader van COVID-19 bouwde verder op de bevoegdheid van
de Vlaamse Gemeenschap om het verspreiden van infecties tegen te gaan door
de taken die normaal gezien uitsluitend worden uitgevoerd door de aangeduide
ambtenaren-artsen en ambtenaren, in het kader van het COVID-19 tijdelijk ook
toe te kennen aan een samenwerkingsverband van externe partners. In het licht
van het samenwerkingsakkoord van 25 augustus 2020 tussen de Federale Staat,
de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Duitstalige Gemeenschap en
de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, betreffende de gezamenlijke
gegevensverwerking door Sciensano en de door de bevoegde gefedereerde entiteiten of door de bevoegde agentschappen aangeduide contactcentra, gezondheidsinspecties en mobiele teams in het kader van een contactonderzoek bij personen die (vermoedelijk) met het coronavirus COVID-19 besmet zijn op basis van
een gegevensbank bij Sciensano, moeten de bepalingen over de contactopsporing
door een samenwerkingsverband van externe partners worden aangepast. Zo is de
verwerking van persoonsgegevens voor het contactonderzoek nu grotendeels in
het samenwerkingsakkoord geregeld. Dat is niet het geval voor bepaalde verwerkingen die essentieel zijn voor de fysieke bezoeken die de veldonderzoekers van
het contactcentrum afleggen en om de controle op die fysieke bezoeken door de
supervisors van die veldonderzoekers mogelijk te maken. Om die reden wordt de
oprichting van een databank voor veldonderzoekers gepland.
Bij de schets van de situering in punt A is sprake van lokale initiatieven die zijn
ontstaan bij de lokale besturen en de zorgraden. Het gaat meer bepaald om lokale
contactcentra enerzijds, en COVID-19-teams anderzijds. Lokale besturen of zorg
raden kunnen lokale contactcentra oprichten in de zin van het voormelde samenwerkingsakkoord van 25 augustus 2020. Binnen de zorgraden kunnen COVID-19teams worden opgericht die verschillende activiteiten moeten verrichten. In dit
voorstel van decreet wordt ook het kader voor de verwerking van persoonsgegevens, dat noodzakelijk is voor de werking van de COVID-19-teams, uitgetekend.
Implementatie
Dit voorstel van decreet biedt de Vlaamse Regering de rechtsbasis om een aantal
zaken bij besluit nader uit te werken.
In het decreet van 21 november 2003 betreffende het preventieve gezondheidsbeleid gaat het om de volgende zaken:
– het aanwijzen van een verwerkingsverantwoordelijke (artikel 34/1, tweede lid);
– 
de termijnen van de tijdelijke afzonderingen, vermeld in artikel 47/1 (artikel
47/1, §1, tweede lid, §2, derde lid, en §3, derde lid);
– de nadere regels voor een vrijstelling van de tijdelijke afzondering of de verplichting om zich bij een COVID-19-testcentrum, triagecentrum of behandelend arts
te melden en de beperkte duur, de wijze waarop de inschatting over de kans op
besmetting gebeurt, en de essentiële redenen waarvoor die tijdelijke afzondering
en de verplichting om zich te melden niet gelden (artikel 47/1, §2, vierde lid);
– de wijze waarop de personen, vermeld in artikel 47/1, §3, eerste lid, kennis krijgen van het feit dat ze een verhoogd risico hebben op COVID-19 (artikel 47/1,
§3, vierde lid);
– het verhoogde risico op COVID-19, vermeld in artikel 47/1, §3, eerste lid (artikel
47/1, §3, vijfde lid);
– 
de nadere regels voor de mededeling, vermeld in artikel 47/1, §4, eerste lid
(artikel 47/1, §4, derde lid).
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In het decreet van 29 mei 2020 tot organisatie van de meldingsplicht en het contactonderzoek in het kader van COVID-19 gaat het om:
– de nadere precisering van de persoonsgegevens, vermeld in artikel 5, §2, tweede
en zesde lid (artikel 5, §2, achtste lid);
– de aanwijzing van een verwerkingsverantwoordelijke (artikel 6, tweede lid);
– de nadere regels voor de inhoud van het inhoudelijk verslag (artikel 6, vijfde lid);
– 
de technische en organisatorische maatregelen die de lokale besturen of de
zorgraden moeten treffen (artikel 6, zesde lid);
– 
de nadere regels voor de organisatie van lokale contactcentra (artikel 6/1,
tweede lid);
– de nadere precisering van de activiteiten van het COVID-19-team, vermeld in
artikel 6/2, §1, tweede lid (artikel 6/2, §1, derde lid);
– de nadere precisering van de samenstelling van het COVID-19-team, de rol van
de medisch expert en de regels voor de organisatie van het COVID-19-team
(artikel 6/2, §1, vijfde lid);
– de nadere regels voor de inhoud van het inhoudelijk verslag (artikel 6/2, §1,
negende lid);
– 
de nadere precisering van de persoonsgegevens, vermeld in artikel 6/2, §2,
eerste en tweede lid (artikel 6/2, §2, derde lid);
– het aanwijzen van een bevoegde entiteit die de persoonsgegevens, vermeld in
artikel 6/2, §2, eerste lid, 1° tot en met 6°, en het tweede lid, 1° tot en met 4°,
aan de zorgraden bezorgt (artikel 6/2, §2, vierde lid);
– 
de aanwijzing van een verwerkingsverantwoordelijke (artikel 6/2, §2, achtste
lid);
– de technische en organisatorische maatregelen die de zorgraden moeten treffen
(artikel 6/2, §2, tiende lid).
De Vlaamse Regering moet bovendien voor iedere bepaling van dit voorstel van
decreet de datum van inwerkingtreding bepalen.
C. Bevoegdheid van de Vlaamse Gemeenschap
De bevoegdheden voor de gezondheidsopvoeding, alsook de activiteiten en diensten op het vlak van preventieve gezondheidszorg, met uitzondering van de nationale maatregelen inzake profylaxis (in concreto: de inenting tegen polio), behoren
de gemeenschappen toe. Dat was ook al het geval voor de bijzondere wet van 6
januari 2014 met betrekking tot de zesde staatshervorming, die op 1 juli 2014 in
werking is getreden.
Uit verschillende adviezen van de Raad van State blijkt dat het opsporen van
besmettelijke ziekten en het voorkomen van de besmetting van andere personen
tot de bevoegdheid van de gemeenschappen moet worden gerekend, omdat het
gaat om activiteiten en diensten op het vlak van de preventieve gezondheidszorg.
Op 13 mei 2013 heeft de Raad van State bijvoorbeeld in het dossier Saniport
(advies 53.018/VR over een ontwerp van koninklijk besluit houdende de gezondheidscontrole van het internationaal verkeer) opnieuw bevestigd en toegelicht dat
het opsporen van besmettelijke ziekten en het voorkomen van de besmetting van
andere personen tot de bevoegdheid van de gemeenschappen moeten worden
gerekend. Bij de bevoegdheidsvraag werd in casu gefocust op de vraag in welke
mate de federale overheid bevoegd is om de controle op de aanwezigheid van
bronnen van de verspreiding van besmettelijke ziekten te regelen, alsook de maatregelen die tot doel hebben de verspreiding van besmettelijke ziekten tegen te
gaan.
Volgens de Raad van State was het niet zo dat de federale overheid bevoegd kan
worden geacht omdat maatregelen betrekking hebben op de bestrijding van een
volksgezondheidscrisis. Integendeel, elke overheid is binnen de grenzen van haar
Vlaams Parlement

6

488 (2020-2021) – Nr. 1

eigen materiële bevoegdheden verantwoordelijk voor de bestrijding van een volksgezondheidscrisis.
Sinds de inwerkingtreding op 1 juli 2014 van de bijzondere wet van 6 januari 2014
met betrekking tot de zesde staatshervorming kunnen alleen de gemeenschappen
nog preventie-initiatieven nemen. De federale overheid en de gewesten hebben
geen enkele bevoegdheid ter zake en kunnen dan ook geen nieuwe preventie-initiatieven nemen.
Als een pandemie dringende maatregelen vereist, blijft de federale overheid bevoegd
voor het crisisbeleid. Toch heeft de Raad van State geoordeeld dat dat crisisbeleid
geen exclusieve bevoegdheid van de Federale Staat is. Het is een bevoegdheid van
elke deelstaat, binnen zijn eigen bevoegdheden, die niet uitsluitend mag worden
uitgeoefend door de Federale Staat.
II. Toelichting bij de artikelen
Hoofdstuk 1. Algemene bepaling
Artikel 1
Artikel 1 vereist geen toelichting.
Hoofdstuk 2. Wijzigingen van het decreet van 21 november 2003 betreffende het
preventieve gezondheidsbeleid
Artikel 2
Artikel 2 voegt in het decreet van 21 november 2003 betreffende het preventieve gezondheidsbeleid een artikel 34/1 in. Dat artikel 34/1 maakt gegevensdeling
mogelijk tussen enerzijds een bevoegde entiteit die door de Vlaamse Regering is
aangewezen als verwerkingsverantwoordelijke voor de doorgifte van de persoonsgegevens van personen die verplicht in tijdelijke afzondering moeten gaan conform
artikel 47/1 van hetzelfde decreet (zie artikel 3 van dit voorstel van decreet), en
anderzijds de gemeente van de hoofdverblijfplaats of een andere gepaste plaats
waar die personen in tijdelijke afzondering gaan, met het oog op de handhaving
van de maatregel, vermeld in artikel 47/1 van hetzelfde decreet.
De gemeente waaraan de persoonsgegevens worden bezorgd, wordt aangewezen
als verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens
die ze op basis van deze bepaling heeft ontvangen. Ze mag die gegevens bewaren
tot uiterlijk het einde van de tijdelijke afzondering.
De bestraffing voor het niet-naleven 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 en de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke
personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens is met toepassing van dit artikel in die verordening en in die wet zelf vervat.
De gegevensverwerking in artikel 34/1 verhoudt zich op de volgende manier tot
de gegevensverwerking conform het voormelde samenwerkingsakkoord van 25
augustus 2020: het doeleinde, vermeld in artikel 3, §3, van het samenwerkingsakkoord van 25 augustus 2020, bepaalt dat de daartoe bevoegde mobiele teams
en gezondheidsinspectiediensten van de gefedereerde entiteiten, in het kader van
initiatieven om de uitbreiding van schadelijke effecten die veroorzaakt zijn door
het coronavirus COVID-19 tegen te gaan, binnen hun bevoegdheidssfeer steeds
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overeenkomstig artikel 10, §2, de in artikel 6 bepaalde categorieën van persoonsgegevens van de Personen Categorieën I, II, III en IV, mogen verwerken voor het
vervullen van hun reglementaire opdrachten.
Uit artikel 6, §1, van het samenwerkingsakkoord van 25 augustus 2020 blijkt dat
de gegevensuitwisseling met betrekking tot de meldingsplicht van COVID-19 in
principe zijn rechtsgrond vindt in het decreet van 21 november 2003 betreffende
het preventieve gezondheidsbeleid: het artikel stelt dat de persoonsgegevens met
betrekking tot de meldingsplicht in afwijking van de regelgeving van de deelstaten
in gegevensbank I komen, maar het regelt niet de meldingsplicht op zich.
De gezondheidsinspectiediensten van de deelstaten hebben in het kader van het
tegengaan van de uitbreiding van schadelijke effecten die veroorzaakt zijn door het
coronavirus COVID-19 ook de mogelijkheid om maatregelen, zoals een tijdelijke
afzondering, op te leggen aan de betrokken personen. Het gebruik van de gegevens voor het uitvoeren en het handhaven van die maatregelen is geregeld met het
doeleinde, vermeld in artikel 3, §3, van het samenwerkingsakkoord van 25 augustus 2020. Bijgevolg kunnen de gezondheidsinspectiediensten de gegevens in het
kader van de handhaving van die maatregelen ook aan de gemeenten bezorgen.
Artikel 3
Artikel 3 voegt in hetzelfde decreet een artikel 47/1 in, dat een afwijking op artikel
47 vaststelt. Artikel 47 geeft de ambtenaren-artsen, vermeld in artikel 44, §3, 2°,
de bevoegdheid om bepaalde maatregelen op te leggen en bepaalt onder welke
voorwaarden dat moet gebeuren. Artikel 47/1 verplicht verschillende categoriëen
van personen om onmiddellijk in afzondering te gaan, hetzij op de hoofdverblijfplaats, hetzij op een andere gepaste plaats. Die andere gepaste plaats wordt door
de indexpatiënt zelf gekozen (bijvoorbeeld als die persoon een tweede verblijf
heeft, of door in te gaan op een voorstel of suggestie van de lokale overheden
of de Vlaamse overheid, bijvoorbeeld een tijdelijke afzondering in een centrum
voor herstelverblijf of in een hotel), of wordt aangeduid door de ambtenaar-arts
(bijvoorbeeld een ziekenhuis). De persoon die in tijdelijke afzondering gaat op
een andere gepaste plaats dan zijn hoofdverblijfplaats, moet die plaats meedelen,
tenzij een ambtenaar-arts de andere gepaste plaats heeft bepaald. De mededeling
van de plaats waar de tijdelijke afzondering plaatsvindt, is nodig voor het toezicht
op de tijdelijke afzondering en voor de handhaving daarvan, en past in het kader
van het contactonderzoek door de contactcentra en de activiteiten van de COVID19-teams. Zo kan worden vermeden dat een veldonderzoeker van een contactcentrum of een lid van een COVID-19-team voor een gesloten deur komt te staan
omdat de persoon bij wie ze een bezoek afleggen, de tijdelijke afzondering niet op
zijn hoofdverblijfplaats doorbrengt.
In artikel 3 wordt in een afwijking van artikel 47 van het decreet van 21 november
2003 voorzien, in die zin dat er voor de tijdelijke afzondering in artikel 3 van dit
decreet geen bevel tot tijdelijke afzondering vereist is. Het gaat om een automatisme op basis van het feit dat de persoon in kwestie aantoonbaar besmet is met
COVID-19, de arts een ernstig vermoeden heeft van een dergelijke besmetting,
de persoon in een hoogrisicogebied is geweest of de persoon een verhoogd risico
heeft op COVID-19.
Paragraaf 1 is van toepassing op 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.
Paragraaf 2 geldt voor iedere persoon die in een hoogrisicogebied is geweest, bij
zijn aankomst in het Nederlandse taalgebied.
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Paragraaf 3 bepaalt de tijdelijke afzondering van alle andere personen dan die als
vermeld in paragraaf 1 en 2, die een verhoogd risico hebben op COVID-19.
In de drie paragrafen is een delegatie aan de Vlaamse Regering opgenomen om
de termijn van de tijdelijke afzondering te bepalen op basis van de wetenschappelijke inzichten over COVID-19. De wetenschappelijke inzichten en richtlijnen die op
basis daarvan in overleg tussen de federale overheid en de gefedereerde entiteiten
worden bepaald, zijn uiteraard dezelfde voor het hele land. De Vlaamse Regering
zal dan ook geen andere termijnen bepalen dan de andere bevoegde overheden.
Vervolgens wordt de term hoogrisicogebied gedefinieerd. Met de bevoegde federale dienst wordt verwezen naar de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken.
De Vlaamse Regering kan personen die aan bepaalde voorwaarden voldoen, vrijstellen van de tijdelijke afzondering of de verplichting om zich bij een COVID-19-testcentrum, triagecentrum of behandelend arts te melden. Er worden drie categorieën
opgesomd in paragraaf 2, vierde lid. In het eerste geval geldt de verplichting om
zich te melden alleen voor wie terugkeert. Onder het woord “of” moet dan ook “en/
of” worden verstaan. Er kan in het derde geval worden gedacht aan:
1° grensbewoners;
2° vervoerspersoneel dat belast is met goederenvervoer en ander vervoers
personeel, voor zover nodig bij het uitoefenen van hun functie;
3° diplomaten, personeel van internationale organisaties en personen die
door internationale organisaties worden uitgenodigd en van wie fysieke
aanwezigheid vereist is voor de goede werking van die organisaties, militair
personeel, personeel van openbare ordediensten, personeel van de Federale
Politie, personeel van de Dienst Vreemdelingenzaken, douanepersoneel, en
humanitaire hulpverleners en personeel van de Civiele Bescherming bij het
uitoefenen van hun functie;
4° passagiers op doorreis, ongeacht het land of de regio vanwaaruit ze reizen;
5° zeevarenden bij het uitoefenen van hun functie;
6° hooggekwalificeerde personen van wie het werk vanuit economisch standpunt
noodzakelijk is en niet kan worden uitgesteld, met inbegrip van de verplaatsingen
van beroepssporters, bij het uitoefenen van hun professionele activiteit;
7° leerlingen, studenten en stagiairs die zich dagelijks verplaatsen naar het
buitenland.
De Vlaamse Regering bepaalt de nadere regels daarvoor zodat sneller kan worden
ingespeeld op wijzigende inzichten. De inschatting over de kans op besmetting zou
via een zelfevaluatiedocument kunnen gebeuren.
Net als voor personen die terugkeren uit een hoogrisicogebied, wordt aan andere
personen die een verhoogd risico op COVID-19 hebben, de verplichting opgelegd
om zich te melden bij een COVID-19-testcentrum, bij een triagecentrum of bij hun
behandelend arts, zodat ze een COVID-19-test kunnen ondergaan. Het tijdstip
waarop die verplichting aanvangt, wordt bepaald. Er wordt vastgelegd hoe een verhoogd risico wordt gedefinieerd en hoe het wordt meegedeeld. Met de bevoegde
federale dienst wordt verwezen naar Sciensano.
Zowel voor personen die in een hoogrisicogebied zijn geweest (paragraaf 2), als
voor andere personen die een verhoogd risico op COVID-19 hebben (paragraaf 3),
kan de termijn van de tijdelijke afzondering worden ingekort als blijkt dat ze geen
gevaar vormen voor de volkgezondheid.
Artikel 4
Artikel 4 brengt twee wijzigingen aan in artikel 49, §1, van hetzelfde decreet. Allereerst wordt melding gemaakt van de tijdelijke afzonderingsmaatregelen, vermeld
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in artikel 47/1. Daarnaast wordt verduidelijkt dat de bevoegdheid van de ambtenaren-artsen onverminderd de bevoegdheden van de gemeenten conform artikel
135, §2, van de Nieuwe Gemeentewet van 24 juni 1988 geldt.
Artikel 5
Met artikel 5 wordt artikel 79, 1°, van hetzelfde decreet in die zin gewijzigd dat de
strafsancties, vermeld in dat artikel, ook van toepassing zijn voor wie de tijdelijke
afzonderingsmaatregelen, vermeld in artikel 47/1, niet naleeft.
Hoofdstuk 3. W
 ijzigingen van het decreet van 29 mei 2020 tot organisatie van de
meldingsplicht en het contactonderzoek in het kader van COVID-19
Artikel 6
Het opschrift van het decreet van 29 mei 2020 tot organisatie van de meldingsplicht
en het contactonderzoek in het kader van COVID-19 wordt geactualiseerd en moet
met de wijzigingen, vermeld in artikel 6, gelezen worden als “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 bij de zorgraden in het kader
van COVID-19”.
Artikel 7
De definities in artikel 2 van hetzelfde decreet moeten worden gewijzigd en aangevuld.
De vermelding 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
COVID-19 in punt 3° moet worden vervangen door “het samenwerkingsakkoord van
25 augustus 2020 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse
Gewest, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, betreffende de gezamenlijke gegevensverwerking door Sciensano en
de door de bevoegde gefedereerde entiteiten of door de bevoegde agentschappen
aangeduide contactcentra, gezondheidsinspecties en mobiele teams in het kader
van een contactonderzoek bij personen die (vermoedelijk) met het coronavirus
COVID-19 besmet zijn op basis van een gegevensbank bij Sciensano”.
Nu de rol van de zorgraden in het kader van COVID-19 decretaal wordt verankerd,
is een definitie van zorgraad met een verwijzing naar artikel 9 van het decreet van
26 april 2019 betreffende de organisatie van de eerstelijnszorg, de regionale zorgplatformen en de ondersteuning van de eerstelijnszorgaanbieders op zijn plaats.
Artikel 8
Artikel 8 brengt in artikel 3, eerste lid, van hetzelfde decreet, dat het contactonderzoek door een samenwerkingsverband van externe partners regelt, een aantal
verduidelijkingen en noodzakelijke wijzigingen aan. Zo wordt het contactcentrum,
vermeld in dit artikel, voortaan “centraal contactcentrum” genoemd en worden alle
bepalingen over de verwerking van persoonsgegevens vervangen door de vermelding dat de persoonsgegevens worden verwerkt conform het samenwerkingsakkoord van 25 augustus 2020.
Artikel 9
Artikel 9 wijzigt artikel 4 van hetzelfde decreet. De samenstelling van het centrale
contactcentrum wordt voortaan decretaal vastgelegd in een nieuw eerste lid. De
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reden daarvoor is dat zo alvast decretaal duidelijk wordt gemaakt dat veldonderzoekers en hun supervisors een rol spelen, en dat door de delegatie in het tweede
lid via een besluit van de Vlaamse Regering kan worden tegemoetgekomen aan de
opmerking in randnummer 22 in het advies nr. 64/2020 van de Gegevensbeschermingsautoriteit over het samenwerkingsakkoord van 25 augustus 2020, waarin
werd gesteld dat het fysiek bezoek moet worden geregeld.
In het bestaande enige lid, dat het tweede lid wordt, wordt ook verduidelijkt dat
met contactcentrum naar het centrale contactcentrum wordt verwezen.
Artikel 10
Artikel 10 vervangt artikel 5 van hetzelfde decreet. De bestaande tekst van artikel
5 moet als gevolg van het samenwerkingsakkoord van 25 augustus 2020 worden
opgeheven, maar een andere noodzakelijke bepaling kan de op te heffen tekst
vervangen. Met een nieuw artikel 5 wordt een databank voor veldonderzoekers opgericht. Die databank zit niet vervat in het samenwerkingsakkoord van 25 augustus
2020, maar is essentieel voor de fysieke bezoeken die de veldonderzoekers van het
contactcentrum afleggen in het kader van de doeleinden, vermeld in artikel 3, §2,
1° en 2°, A, van het samenwerkingsakkoord van 25 augustus 2020. De databank
moet het voor de supervisors van veldonderzoekers bovendien mogelijk maken om
die fysieke bezoeken te volgen. Die doeleinden zijn opgenomen in paragraaf 1. Met
het volgen van die fysieke bezoeken wordt bedoeld:
a) ervoor zorgen dat een bezoek dat niet op de vastgelegde dag door een veldonderzoeker kan worden afgelegd, op een latere dag opnieuw aan die veldonderzoeker wordt toegewezen;
b) klachten en vragen over het bezoek van de veldonderzoeker volgen;
c) gevolg geven aan binnenkomende oproepen (inbound calls) die terechtkomen
bij het contactcentrum. Daarbij is van belang om na te kunnen gaan of er al
een veldonderzoeker bij die persoon langs geweest is of dat er een bezoek
gepland is.
Het nieuwe artikel 5, §2, legt vast van welke categorieën personen de persoonsgegevens in de databank van de veldonderzoekers worden verwerkt en welke persoonsgegevens van die personen precies worden verwerkt.
Het nieuwe artikel 5, §2, tweede lid, geeft in punt 6° aan wat de relevantie van de
scriptcode, vermeld in hetzelfde punt, precies is in het kader van dit decreet.
De scripts, vermeld in paragraaf 2, 6°, staan beschreven op de website
www.corona-tracking.info. Onder punt 7° moet worden verstaan dat de veldonderzoeker een vrije tekst kan invullen over de status van het fysieke bezoek. Daarbij
kan hij aangeven dat het fysieke bezoek volledig is voltooid, dat de persoon niet
thuis was of dat het bezoek opnieuw moet worden ingepland.
Het nieuwe artikel 5, §2, derde lid, stelt de bron van de persoonsgegevens in dit
artikel vast en bepaalt hoelang die persoonsgegevens bewaard kunnen worden.
In het nieuwe artikel 5, §2, zesde lid wordt aangegeven welke persoonsgegevens
van de veldonderzoekers worden verwerkt.
Die persoonsgegevens worden tot maximaal veertien dagen na het aflopen van het
contract met de veldonderzoeker bewaard. De bewaartermijn van veertien dagen
is noodzakelijk om een uitgebreide casusrapportering te geven van de voortgang,
om problemen te analyseren en om uitgebreid klachten te behandelen op casusniveau, waardoor actief bijgestuurd kan worden om constant de kwaliteit van behandelen en afsluiten te verhogen.
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Er wordt delegatie aan de Vlaamse Regering gegeven om de persoonsgegevens,
vermeld in het tweede en het zesde lid, nader te preciseren.
Paragraaf 3 bepaalt tot welke gegevens een supervisor van een veldonderzoeker en
een veldonderzoeker in de databank toegang hebben.
Artikel 11
Net als bij artikel 5 van hetzelfde decreet heeft de huidige inhoud van artikel 6
geen bestaansreden meer door het samenwerkingsakkoord van 25 augustus 2020.
Artikel 11 vervangt artikel 6 door een bepaling die de oprichting van lokale contactcentra mogelijk maakt en het kader daarvoor vastlegt.
Conform artikel 44, §1 en §2, van het decreet van 21 november 2003 betreffende
het preventieve gezondheidsbeleid beoogt de Vlaamse Regering de uitbreiding van
schadelijke effecten, veroorzaakt door biotische factoren, tegen te gaan bij de
mens en kan ze, met betrekking tot biotische factoren die een potentieel gevaar
vormen voor de volksgezondheid, initiatieven nemen om een verspreiding van
infecties tegen te gaan. Uit artikel 44, §3, van hetzelfde decreet blijkt de bevoegdheid tot het treffen van maatregelen door ambtenaren-artsen en ambtenaren van
het agentschap Zorg en Gezondheid. Deze bepalingen blijven onverlet.
Artikel 6, eerste lid, stelt een decretale basis vast in het kader van de bestrijding
van de pandemie van COVID-19. Daardoor krijgen lokale besturen en zorgraden de
mogelijkheid om lokale contactcentra op te richten als aanvulling bij of ter vervanging van de opdrachten die door het centrale contactcentrum worden uitgevoerd.
Die lokale contactcentra worden belast 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.
Net als het centrale contactcentrum moeten de lokale contactcentra de persoonsgegevens verwerken conform het samenwerkingsakkoord van 25 augustus 2020.
Het tweede lid maakt duidelijk dat de entiteit, aan te duiden door de Vlaamse
Regering, voor elke verwerking van persoonsgegevens ter uitvoering van dit artikel, optreedt als verwerkingsverantwoordelijke in de zin 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, hierna de AVG te noemen. Ter uitvoering van die taak en
overeenkomstig artikel 28, lid 3, van de AVG, stelt de aangewezen entiteit een
verwerkingsovereenkomst op met de lokale besturen en de zorgraden die als verwerker in de zin van de AVG zullen optreden.
Om de vertrouwelijkheid van de verwerking van de persoonsgegevens te garanderen bepaalt het derde lid dat de personen die in opdracht van een lokaal contactcentrum de opdrachten vervullen, gebonden zijn door het beroepsgeheim, vermeld
in artikel 458 van het Strafwetboek. Dat maakt ook de verwerking van gezondheidsgegevens conform artikel 9, lid 3, van de AVG toelaatbaar. De Gegevensbeschermingsautoriteit had in randnummer 26 in het advies nr. 64/2020 over het
samenwerkingsakkoord van 25 augustus 2020 overigens opgemerkt dat de personen die toegang hebben tot de gegevens van de databanken bij de werking van het
contactcentrum, aan het beroepsgeheim onderworpen moeten zijn.
In het decreet van 21 november 2003 betreffende het preventieve gezondheidsbeleid is de bevoegdheid van de aangeduide ambtenaren-artsen en ambtenaren van
het agentschap Zorg en Gezondheid voor het treffen van maatregelen ter bestrijding
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van infectieziekten een belangrijk principe. Om die reden wordt in het vierde lid het
toezicht over de lokale contactcentra aan hen toevertrouwd.
Het nieuwe artikel 6 legt op dat de lokale besturen die lokale contactcentra oprichten, een inhoudelijk verslag moeten opstellen over de opdrachten die aan hun
lokale contactcentra zijn toegekend. Er wordt delegatie gegeven aan de Vlaamse
Regering om de nadere regels voor de inhoud van dat inhoudelijke verslag te bepalen.
In overeenstemming met de AVG zal de Vlaamse Regering bepalen welke technische en organisatorische maatregelen de lokale besturen of de zorgraden moet
treffen ter bescherming van de verwerking van de persoonsgegevens door de
lokale contactcentra.
Artikel 12
Artikel 12 voegt in hetzelfde decreet een artikel 6/1 in, dat de lokale besturen of
de zorgraden die lokale contactcentra als vermeld in artikel 6, eerste lid, oprichten,
de taak geeft zelf de samenstelling van die contactcentra te bepalen. De Vlaamse
Regering zal echter de nadere regels voor de organisatie bepalen. Net zoals artikel
4 van het decreet van 29 mei 2020 rechtsgrond biedt om de fysieke bezoeken voor
het centrale contactcentrum te regelen, biedt dit artikel een rechtsgrond in die zin
voor de lokale contactcentra. Op die manier wordt de opmerking in randnummer
22 in het advies nr. 64/2020 van de Gegevensbeschermingsautoriteit over het
samenwerkingsakkoord van 25 augustus 2020 naar analogie meegenomen.
Artikel 13
Artikel 13 voegt een artikel 6/2 in. Dat artikel bestaat uit twee paragrafen.
Paragraaf 1 stelt dat bij de zorgraden COVID-19-teams kunnen worden opgericht
en geeft een opsomming van de activiteiten die de teams moeten verrichten. Die
activiteiten kunnen door de Vlaamse Regering nader gepreciseerd worden.
Er wordt bepaald wat onder contact- en omgevingsonderzoek wordt verstaan.
Ook de mobiele teams voor infectieziektebestrijding bij het agentschap Zorg en
Gezondheid hebben onder andere de taak om ondersteuning bij dat contact- en
omgevingsonderzoek te geven.
Het contactonderzoek bestaat uit 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, en wordt uitgevoerd
door het centrale contactcentrum en door lokale contactcentra. Dat contactonderzoek
behoort niet tot de activiteiten van de COVID-19-teams. Dat onderscheid is essentieel omdat de gegevensverwerking in het kader van het contactonderzoek conform
het voormelde samenwerkingsakkoord van 25 augustus 2020 strikt gescheiden moet
blijven van de gegevensverwerking door de COVID-19-teams op basis van dit voorstel van decreet.
De samenstelling van het COVID-19-team wordt nader gepreciseerd.
Net als de medewerkers van de contactcentra zullen de leden van het COVID-19team het beroepsgeheim, vermeld in artikel 458 van het Strafwetboek, moeten
respecteren. Daarop wordt een afwijking toegestaan als die medewerkers tijdens
de uitoefening van hun decretale opdrachten bij het COVID-19-team kennis krijgen
van de niet-naleving van een tijdelijke afzonderingsmaatregel als vermeld in het
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nieuwe artikel 47/1 van het decreet van 21 november 2003 betreffende het preventieve gezondheidsbeleid.
Vervolgens wordt het toezicht op de COVID-19-teams geregeld.
Artikel 13, zevende lid, legt aan de zorgraden die een COVID-19-team oprichten op
om een inhoudelijk verslag te maken over de opdrachten die aan hun COVID-19team zijn toegekend. Er wordt delegatie gegeven aan de Vlaamse Regering om de
nadere regels voor de inhoud van dat inhoudelijke verslag te bepalen.
Paragraaf 2 bepaalt van welke personen welke persoonsgegevens worden verwerkt
voor welke doeleinden, hoe die gegevens worden verkregen en wie er toegang
toe heeft. Verder wordt de verwerkingsverantwoordelijke gespecificeerd, wordt de
bewaartermijn vastgelegd en is er een delegatie voor de bepaling van technische en
organisatorische maatregelen opgenomen.
Er wordt bepaald welke persoonsgegevens de COVID-19-teams verwerken van:
– de personen bij wie een COVID-19-test heeft uitgewezen dat ze besmet zijn en
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 uitgewezen dat ze niet besmet waren;
– de personen met wie die besmette of vermoedelijk besmette personen in contact
zijn geweest.
De vraag of die personen symptomen van COVID-19 hebben, betekent eenvoudig
dat er wel of geen symptomen van COVID-19 zijn, zonder dat gepreciseerd wordt
om welke symptomen het dan gaat.
De Vlaamse Regering heeft delegatie om de persoonsgegevens van de voormelde
categorieën van personen nader te preciseren.
Een deel van de persoonsgegevens wordt door de bevoegde entiteit aan de zorgraden bezorgd, een ander deel wordt door het COVID-19-team bij de betrokken
personen ingewonnen.
De toegang van de COVID-19-teams tot de hierboven vermelde persoonsgegevens
wordt beperkt door het werkgebied van de zorgraad waarbij ze zijn opgericht.
De uitwisseling van bepaalde gegevens tussen het COVID-19-team en de zorgaanbieders in het kader van de organisatie van de eerstelijnszorg wordt mogelijk
gemaakt na toestemming van de betrokkene.
Een entiteit, aan te duiden door de Vlaamse Regering, treedt voor alle persoonsgegevens die ter uitvoering van dit artikel worden verwerkt, op als verwerkingsverantwoordelijke in de zin 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, hierna de
AVG te noemen. Ter uitvoering van die taak en overeenkomstig artikel 28, lid 3,
van de AVG stelt de bevoegde entiteit een verwerkingsovereenkomst op met de
zorgraden die als verwerker in de zin van de AVG zullen optreden.
Er geldt een bewaartermijn van dertig dagen, maar die termijn is niet van toepassing voor de persoonsgegevens van de personen bij wie een COVID-19-test heeft
uitgewezen dat ze besmet zijn en van de 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-19-test heeft uitgewezen
dat ze niet besmet waren, als de medische en psychosociale ondersteuning bij die
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personen langer dan dertig dagen duurt. Die gegevens mogen worden bewaard tot
maximaal drie dagen na het einde van die ondersteuning.
Net als in artikel 6 van hetzelfde decreet zal de Vlaamse Regering bepalen welke
technische en organisatorische maatregelen de lokale besturen of de zorgraden
moeten treffen ter bescherming van de verwerking van de persoonsgegevens door
de lokale contactcentra.
Artikel 14
Artikel 14 voegt in hetzelfde decreet een artikel 7/1 in. Artikel 7/1 houdt een evaluatie in van de werking van de lokale contactcentra en de COVID-19-teams conform
dit decreet en met 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 15
De inwerkingtredingsbepaling behoeft geen nadere verklaring. Wel moet worden
opgemerkt dat het decreet van 29 mei 2020 ophoudt uitwerking te hebben op 1
januari 2022. Dat houdt in dat de Vlaamse Regering de artikelen van dit wijzigingsdecreet spoedig in werking zal moeten laten treden opdat de effectiviteit van dit
wijzigingsdecreet niet ondergraven wordt.
Katrien SCHRYVERS
Elke SLEURS
Freya SAEYS
Lorin PARYS
Maaike DE RUDDER
Koen DANIELS
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VOORSTEL VAN DECREET

Hoofdstuk 1. Algemene bepaling
Artikel 1. Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid.
Hoofdstuk 2. Wijziging van het decreet van 21 november 2003 betreffende het
preventieve gezondheidsbeleid
Art. 2. 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 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.”.
Art. 3. 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-testcentrum, 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
Vlaams Parlement

16

488 (2020-2021) – Nr. 1

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-testcentrum, 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 met een woonplaats in het Nederlandse taalgebied 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 tijdelijke afzondering, vermeld in het eerste lid, of de verplichting om zich bij een
COVID-19-testcentrum, een triagecentrum of de behandelend arts te melden, vermeld 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, 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 COVID19, 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 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.
§4. De persoon, vermeld in paragraaf 1 tot en met 3, die in tijdelijke afzondering gaat
op een andere gepaste plaats dan zijn hoofdverblijfplaats, deelt die plaats mee aan
de ambtenaren-artsen, vermeld in artikel 44, §3, 2°, met het oog op het toezicht op
en de handhaving van de tijdelijke afzondering, vermeld in paragraaf 1 tot en met
3, en in het kader van het contactonderzoek door de contactcentra en de activiteiten
van de COVID-19-teams, vermeld in 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 over de
COVID-19-teams bij de zorgraden in het kader van COVID-19.
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In afwijking van het eerste lid hoeft de andere gepaste plaats niet te worden meegedeeld als de ambtenaar-arts, vermeld in artikel 44, §3, 2°, de gepaste
plaats zelf heeft bepaald.
De Vlaamse Regering bepaalt de nadere regels voor de mededeling, vermeld
in het eerste lid.”.
Art. 4. 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.
Art. 5. 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. W
 ijzigingen van het decreet van 29 mei 2020 tot organisatie van de
meldingsplicht en het contactonderzoek in het kader van COVID-19
Art. 6. 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.
Art. 7. In artikel 2 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1°

punt 3° wordt vervangen door wat volgt:
“3° s
 amenwerkingsakkoord 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, 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°

er wordt een punt 4° toegevoegd, dat luidt als volgt:
“4° z
 orgraad: een zorgraad als vermeld in artikel 9 van het decreet van 26 april
2019 betreffende de organisatie van de eerstelijnszorg, de regionale zorgplatformen en de ondersteuning van de eerstelijnszorgaanbieders.”.
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Art. 8. 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.

Art. 9. 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.”.
Art. 10. 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 verwerkt 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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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-19-test 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 indexpatiënt is,
een persoon met wie de indexpatiënt contact heeft gehad en die een hoog
risico op besmetting heeft, of een persoon met wie de indexpatiënt 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 e-mailadres;
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, vermeld 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.
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§3. De supervisor van de veldonderzoeker heeft voor het doeleinde, vermeld in
paragraaf 1, tweede lid, 2°, toegang tot de persoonsgegevens, vermeld in paragraaf 2, tweede en zesde lid, voor zover die gegevens noodzakelijk zijn voor de
aansturing van de veldonderzoekers 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.”.
Art. 11. 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, vermeld 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 gebonden 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.
De lokale contactcentra, vermeld in het eerste lid, staan mee onder toezicht
van de ambtenaren-artsen en de ambtenaren van het agentschap, vermeld in artikel 44, §3, 2° en 3°, van het decreet van 21 november 2003.
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 contactcentra 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.”.
Art. 12. 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.”.
Art. 13. 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.
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De COVID-19-teams, vermeld in het eerste lid, verrichten de volgende 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 COVID-19 besmet zijn of vermoedelijk besmet zijn;
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 onder contact- en omgevingsonderzoek verstaan: 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.
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 gebonden 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.
In afwijking van het zesde lid kan een lid van het COVID-19-team dat tijdens
de uitoefening van zijn opdrachten, vermeld in het tweede lid, kennis krijgt van de
niet-naleving van een maatregel als vermeld in artikel 47/1 van het decreet van 21
november 2003, dat melden bij de bevoegde overheden.
De leden van het COVID-19-team staan mee onder toezicht van de ambtenaren-artsen en ambtenaren van het agentschap, 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 ambtenaren-artsen en ambtenaren van het agentschap,
vermeld in artikel 44, §3, 2° en 3°, van het decreet van 21 november 2003.
De zorgraden die een COVID-19-team oprichten, maken een inhoudelijk verslag op over de opdrachten die aan dat COVID-19-team werden toegekend. De
Vlaamse Regering kan 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-19-test 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,
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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 contacten 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, vermeld 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 de 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
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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 maatregelen de zorgraad treft ter bescherming van de verwerking van de persoonsgegevens door het COVID-19-team.”.
Art. 14. In hetzelfde decreet wordt een artikel 7/1 ingevoegd, dat luidt als volgt:
“Art. 7/1. Op verzoek van de Vlaamse Regering evalueert het agentschap dat ter
uitvoering van artikel 3, 6 en 6/2 wordt aangewezen, de werking van de lokale
contactcentra en de COVID-19-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
Art. 15. De Vlaamse Regering stelt voor iedere bepaling van dit decreet de datum
van inwerkingtreding vast.
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