
 

BELANGRIJKSTE GEBEURTENISSEN INZAKE DE CONSTRUCTIE VAN HET KADER VOOR 
TRACERINGSINSTRUMENTEN (TOT 16/09/20) 

⇒ 4 februari 2020 : Eerste geval van COVID-19 in België 

⇒ 10 maart : Twee Big Data ondernemers schrijven een ‘carte blanche’ om de overheid 
aan te sporen de door telecomoperatoren verzamelde bevolkingsgegevens te gebruiken 
voor het algemeen belang1 

⇒ 15 maart : Het Ministerie van Volksgezondheid en het Ministerie Digitale Agenda 
richten de werkgroep "Data Against Corona" op, die deze gegevens zal analyseren om 
de fasen van (de)inperking van de bevolking te begeleiden2, wat gedurende 2 maanden 
zal gebeuren 3. 

⇒ 8 april : De werkgroep "Data Against Corona" onderzoekt een smartphone tracking 
applicatie4. 

⇒ 22 april : Ontwerpresolutie ingediend om de ontwikkeling van een traceerapplicatie op 
smartphones te kaderen. 

⇒ 23 april : Federaal minister De Backer kondigt aan dat een traceringsaanvraag niet 
nodig is en geeft aan dat de Gewesten elk hun strategie zullen moeten bepalen 5. 

⇒ 25 april : Op de officiële persconferentie kondigt de federale regering aan dat het 
traceren zal gebeuren via callcenters6. 

⇒ 30 april : De Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) brengt een negatief advies uit over 
twee ontwerpen van koninklijke besluiten betreffende respectievelijk het gebruik van 
traceringstoepassingen en het opzetten van een databank om de verspreiding van het 
coronavirus te voorkomen7. Niemand was op de hoogte van deze twee projecten, zelfs 
het Parlement lijkt verbaasd 8, vooral omdat het systeem van tracering via een applicatie 
niet meer up-to-date leek te zijn. 

⇒ 04 mei : Publicatie in het Belgisch Staatsblad van het Koninklijk Besluit nr. 18 tot 
oprichting van een databank op Sciensano in het kader van de strijd tegen de 
verspreiding van het coronavirus COVID-19. Een nieuw Koninklijk Besluit nr. 25 van 28 
mei 2020 zal de gevolgen en de bewaartermijn van de gegevens verlengen tot 
respectievelijk 30 juni en 5 juli; 

⇒ 05 mei : Inwerkingtreding van het Besluit van de Waalse regering nr. 35 tot organisatie 
van de sociale en sanitaire opsporing in het kader van de strijd tegen de COVID-19-
epidemie. De tekst heeft tot doel om het verzamelen van informatie te organiseren over 
mensen die positief getest zijn en over degenen met wie zij in contact zijn geweest; 

⇒ 13-14 mei : Twee wetsvoorstellen worden in de Kamer ingediend om de verspreiding van 
VIDOC-19 tegen te gaan. Het ene is voor het opzetten van een database op Sciensano 
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(voor het manueel traceren) en het andere voor het gebruik van digitale 
contactopsporingsapplicaties ter voorkoming van de verdere verspreiding van het 
coronavirus COVID-19 onder de bevolking (voor het digitaal traceren). 

⇒ 26 mei : De pers kondigt aan dat er vanaf juli een trackingtoepassing in gebruik zou zijn, 
ontwikkeld door een nieuwe interfederale werkgroep9, ondanks de zeer geringe 
activiteit van de manuele tracking callcenters. Bovendien vermeldt het advies van de 
Raad van State  dat de federale overheid bevoegd is om algemene regels te bepalen 
inzake de beperking van het recht op eerbiediging van het privéleven maar dat de 
opsporing ook kan gebeuren door de gemeenschappen en gewesten als men een 
samenwerkingsakkoord afsluit.  

⇒ 2 juni : Publicatie in het Staatsblad van het Vlaams decreet betreffende de organisatie 
van de meldingsplicht en de opvolging van de contacten in het kader van COVID-19. De 
tekst voorziet in de oprichting van een contactcentrum dat verantwoordelijk is voor het 
opsporen en begeleiden van personen die gediagnosticeerd zijn met COVID-19 en van 
risicocontacten. 

⇒ 12 juni: De Vlaamse regering beslist dat er een contactopsporingsapp komt na de 
zomer10.  

⇒ 18 juni : De federale regering en de deelregeringen verwerpen het basisakkoord inzake 
de samenwerking in de manuele en digitale contactopsporing11. 

⇒ 26 juni : Aangezien het niet lukt om vóór 30 juni een samenwerkingsakkoord met alle 
parlementen te sluiten en te bekrachtigen, wordt Koninklijk Besluit van Bijzondere 
Bevoegdheden nr. 44 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad om een juridisch vacuüm 
te vermijden. Het verlengt de geldigheidsduur van de database die voor tracering wordt 
gebruikt tot 15 oktober en legt ook de rechtsgrondslagen vast voor het gebruik van een 
digitale applicatie. 

⇒ juli : Er werd een openbare aanbesteding uitgeschreven om de digitale volgapplicatie te 
ontwikkelen en men ontving slechts twee aanvragen. Het Brusselse DevSide wordt 
uiteindelijk geselecteerd. Het wordt steeds duidelijker en we kennen de naam van de 
trackingapplicatie: ‘Coronalert’. 

⇒ 5 augustus: Zoals vereist door de Algemene Verordening Gegevensbescherming 
(RDPD), wordt een openbare raadpleging geopend door de interfederale werkgroep die 
verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van Coronalert. Het sluit op 31 augustus. 

⇒ 10 september: De Interfederale Werkgroep maakt bekend dat de applicatie in de week 
van 28 september beschikbaar zal zijn, terwijl het wettelijk kader nog onduidelijk is. 

 

https://www.lachambre.be/FLWB/PDF/55/1251/55K1251001.pdf
https://www.lachambre.be/FLWB/PDF/55/1251/55K1251001.pdf
https://www.lachambre.be/FLWB/PDF/55/1251/55K1251001.pdf
http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/67424.pdf#search=tra%C3%A7age
http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/67424.pdf#search=tra%C3%A7age
https://www.corona-tracking.info/wp-content/uploads/2020/06/KB-nr-44.pdf
https://www.corona-tracking.info/wp-content/uploads/2020/06/KB-nr-44.pdf
https://www.corona-tracking.info/wp-content/uploads/2020/07/Smals-BB-001-031-2020.pdf
https://www.esat.kuleuven.be/cosic/sites/corona-app/nl/
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