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Advies over het voorontwerp van decreet houdende instemming met het 
samenwerkingsakkoord van (DATUM) tussen de Federale Staat, de Vlaamse 
Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Waalse Gewest en de 
Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende bijzondere verwerkingen van 
persoonsgegevens met het oog op het opsporen en onderzoeken van clusters en 
collectiviteiten, met het oog op de handhaving van de verplichte quarantaine en testing en 
met het oog op het toezicht op de naleving door de bevoegde sociaal inspecteurs van de 
maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 tegen te gaan op de 
arbeidsplaatsen 

Mijnheer de minister, 

De Vlaamse Raad voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin ontving op 3 mei 2021 uw vraag voor 

spoedadvies over het bovenstaande voorontwerp van decreet. Deze adviesvraag werd 

behandeld binnen de kamer Gezondheid van de Vlaamse Raad WVG, die bij consensus het 

advies goedkeurde op 10 mei 2021. 

Effectieve maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, blijven uiteraard 

absoluut noodzakelijk om de COVID 19-pandemie te beheersen. Deze maatregelen dienen 

geplaatst te worden binnen een rechtszeker en rechtsgeldig juridisch kader, zoals wordt 

voorgesteld in het voorontwerpdecreet en bijhorende samenwerkingsakkoord dat de verwerking 

van gegevens in het kader van het clusteronderzoek en de handhaving van de 

coronamaatregelen in werkcontexten regelt. 

De raad heeft geen bezwaar tegen de teksten van het voorontwerpdecreet en het 

samenwerkingsakkoord, zij het dat elke disproportionele inbreuk op de bescherming van de 

privacy van de burger (door het delen van zijn persoons-, gezondheids- en 

tewerkstellingsgegevens) ernstig onderzocht en desgevallend weggewerkt wordt. 

Over de bredere thematiek van het detecteren van mogelijke besmettingen met het coronavirus 

in de werkcontext, formuleert de raad nog de volgende aanbevelingen: 
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 De raad heeft begrip voor controles op het naleven van de coronamaatregelen op 

werkplekken, maar hoopt wel dat hierbij gepaste prioriteit gaat naar het opsporen van 

mogelijke misbruiken en dat controles in sectoren die actief moeten blijven (zoals de brede 

sector van zorg en ondersteuning) de werkzaamheden niet verhinderen. 

 De raad waarschuwt voor te eenvoudige conclusies over causaliteit tussen clusters van 

besmettingen en de werkplek wanneer blijkt dat meerdere personen die op eenzelfde plek 

aan de slag zijn, besmet zijn met het coronavirus. Grondig onderzoek naar de effectieve 

plaats van de opgedane besmetting blijft nodig. De raad maant ook aan tot goed 

onderbouwde en correcte communicatie over besmettingshaarden en clusters. 

 Een goed overlegd en geïnformeerd preventiebeleid blijft belangrijk om te voorkomen dat 

besmettingen op de werkplek zich voordoen. De ‘generieke gids om de verspreiding van 

COVID-19 op het werk tegen te gaan’ (en de daarvan afgeleide sectorprotocollen) moeten 

onverkort blijven gelden. 

De raad vraagt om de aanbevelingen uit dit advies mee te nemen in de uitvoering van het 

samenwerkingsakkoord en in de verdere organisatie van het contact- en clusteronderzoek, 

specifiek in het kader van het onderzoek op werkplekken. 

 

Hoogachtend 

 

    

 

Gunter Naets  Tom Balthazar 

secretaris   voorzitter 

             

     


