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INTENTIEVERKLARING
Wegens de recente uitbraak van COVID-19 is België, net als vele andere landen, in een
“lockdown” terechtgekomen. De evolutie van de situatie laat geleidelijk aan een versoepeling toe
en het land heropent zich langzaam. De terugkeer naar een normaal leven brengt een reeks
uitdagingen met zich mee waarop overheden moeten reageren. Een voorbeeld van één van die
uitdagingen is de controle op de verspreiding van het virus, dat gekoppeld is aan een vorm van
controle op de contacten binnen de bevolking.
Als reactie op deze uitdaging ontwikkelen landen verschillende systemen om het mogelijk te maken
contacten te traceren. Deze systemen hebben tot doel om mensen te informeren dat zij in contact
zijn geweest met besmette personen en dat zij dus zelf een besmettingsrisico lopen. In België
komen twee soorten systemen ter sprake: traceringsapps en callcenters.
Met ernst van de huidige situatie in het achterhoofd en dankbaar zijnde voor wat de Belgische staat
doet om de situatie van de Belgische bevolking te verbeteren, is ELSA Belgium bereid deel te
nemen aan dit debat. Meer bepaald willen we de overheid helpen bij het vinden van een goede en
gematigde oplossing voor deze traceringssystemen. Als grootste vereniging van rechtenstudenten
in België en als onderdeel van de grootste vereniging van rechtenstudenten ter wereld, hebben wij
een objectief standpunt over deze kwestie ingenomen op basis van het standpunt van verschillende
hogere instanties. Op basis van deze onderzoeken hebben we getracht, vanuit juridisch oogpunt,
de best mogelijke oplossing te formuleren.
De huidige richtsnoeren zijn het resultaat van dit hele proces. Wij leggen ze met respect voor aan
de verschillende Belgische autoriteiten die belast zijn met de organisatie van de bovengenoemde
traceringssystemen, met de bedoeling bij te dragen aan de nationale inspanningen om deze crisis
aan te pakken.
Met het oog op het optreden als een in dergelijke zaken gespecialiseerde derde partij, staat ELSA
Belgium open voor verdere bijdragen ter zake.
Om die redenen willen wij de volgende richtsnoeren inzake traceringssystemen voorleggen aan de
Belgische Federale staat, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest.
Vriendelijke groeten,
ELSA Belgium
Apolline Baudoux, Brandon Cheliotis, Yannick Fadeur, Lucas Pinelli, Viktor Francq, Aude
Valizadeh, Eva Madessis en Gao Xing.
Mede dankzij de bijdragen van Viktor Francq, Lucas Pinelli, Maria Enescu, Tomislav Rachev
en William-Alexandre Toublanc.
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RICHTSNOEREN
ELSA Belgium
Overwegende dat België te lijden heeft gehad van de recente uitbraak van het coronavirus; dat
België al traceringssystemen heeft of momenteel installeert om de verspreiding van het virus
enigszins onder controle te krijgen en tegelijkertijd geleidelijk een einde te maken aan de
lockdown; dat deze maatregelen noodzakelijk zijn om het openbaar belang en de gezondheid van
de bevolking in haar geheel te waarborgen;
Overwegende dat deze opsporingssystemen, hoe noodzakelijk ook, bepaalde risico's inhouden
voor de rechten en vrijheden van de bevolking wat betreft de kwaliteit van de massale
verwerking van zinvolle gegevens door een overheidsinstantie; dat zij als zodanig bijzondere
aandacht en een zeer grondige evaluatie vereisen bij de ontwikkeling ervan; dat de
totstandbrenging ervan ongetwijfeld het resultaat is van een gemeenschappelijke inspanning;
Overwegende dat veel instanties zich over deze kwestie hebben uitgesproken; dat deze adviezen
het wettelijk gezag hebben dat nodig is om als objectieve juridische beoordelingen te worden
beschouwd;
Overwegende dat ELSA Belgium bereid is te pleiten voor zijn waarden ter verdediging van de
mensenrechten, inzake bijdrage aan het juridisch onderwijs, de bevordering van de sociale
verantwoordelijkheid, de menselijke waardigheid en de culturele diversiteit; deel te nemen aan de
juridische aspecten van dat debat; dat het een apolitieke derde partij is die haar overwegingen
alleen baseert op objectieve juridische kennis;
Overwegende dat de implementatie van systemen voor de opsporing van contacten door de
Belgische staat twee richtingen uitgaat; dat het in de eerste plaats bestaat uit een systeem van
callcenters dat in feite een standaardsysteem in België is als het gaat om de aanpak van
epidemieën, dat het bestaat uit organen die worden beheerd door de Gewesten (Vlaanderen,
Brussel-Hoofdstad en Wallonië) die toegang hebben tot een centrale databank waarin de
contactgegevens van geïnfecteerde personen (die zelf rechtstreeks door het medisch personeel
worden verzameld) worden opgeslagen om hen op te roepen om de lijst van hun recente fysieke
contacten op te vragen, die zelf worden opgeroepen om hen op de hoogte te stellen van hun
mogelijke besmetting;
Overwegende dat het tweede systeem het traceren van apps is; dat dergelijke applicaties gericht
zijn op het downloaden op smartphones, die tijdelijk specifieke geanonimiseerde sleutels
uitgeven; dat deze sleutels vervolgens voortdurend worden uitgewisseld met andere gebruikers
van traceringsapps die toevallig in de buurt zijn en worden opgeslagen in de ontvangende
telefoons, zodat de persoon, als hij of zij besmet wordt verklaard, zijn of haar sleutels kan
veranderen in een "ziek" nummer, zodat de app alle mensen kan informeren dat zij of hij of zij
geïnfecteerd is/zijn;
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Met nadruk dat het juridische kader van de opsporingssystemen de realiteit ervan moet
weerspiegelen; dat dit een kwestie van vertrouwen is waarop de doeltreffendheid van deze
systemen berust, in overeenstemming met de heerschappij van de rechtsstaat in ons land; dat een
dergelijke heerschappij vereist dat de definitieve en volledige rechtsinstrumenten ter uitvoering
van de rechtssystemen ter goedkeuring aan de gegevensbeschermingsautoriteit verplicht worden
voorgelegd; dat deze beginselen de fundamentele basis van onze democratie vormen;
Na bestudering en bespreking van de verschillende standpunten die over deze kwestie zijn
ingenomen;
Biedt de volgende richtsnoeren aan.

I.

Wat betreft het gebruik van traceringssystemen

De eerste vraag die moet worden beantwoord is of die verwerkingen - tracering apps en
callcentersystemen - daadwerkelijk zijn toegestaan en geschikt zijn, wat alleen het geval is als ze
noodzakelijk en proportioneel worden geacht ten opzichte van hun doelstelling met betrekking tot
artikel 5, lid 1, onder c), van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Deze doelstellingen, die hieronder nader worden toegelicht, bestaan voornamelijk uit het
voorkomen van de verspreiding van het virus binnen de bevolking door mensen die in contact zijn
geweest met besmette personen te informeren. Zij hebben ook tot doel om nu en in de toekomst
onderzoek naar het virus te doen. Beide processen moeten daarom de meest efficiënte optie zijn
om die doelen te bereiken.
Het is duidelijk dat traceringsapplicaties, zoals voorgesteld in Belgische Koninklijke Besluiten, als
de meest efficiënte oplossing kunnen worden beschouwd, indien ze door de hele bevolking worden
gebruikt. Het zou alle informatie en en daarnaast een volledig overzicht van de
verspreidingskenmerken van COVID-19 van de gehele Belgische bevolking, beschikbaar maken
voor iedereen. Deze oplossing bestaat echter uit een nogal opdringerige procedure, aangezien het
een non-stop ‘realtime’ tracering vereist van diegenen die de apps zouden gebruiken. Bovendien
kan het alleen volledig efficiënt zijn als het door een voldoende aantal mensen in gebruik wordt
genomen. Anders mist het zijn doel, omdat het enkel efficiënt wordt geacht als ze ongeveer door
60% van de bevolking worden gebruikt.
Callcenters zouden daarentegen inzake bereik kunnen bestaan uit een bredere verwerking (zie
hieronder). Het is echter volstrekt onmogelijk voor deze callcenters om de contactgegevens te
verwerken zonder enige vorm van samenwerking van de betrokkene, als gevolg van hun
handmatige en niet-realistische karakter. Zij kunnen worden beschouwd als het meest
beschermende systeem vanuit een vergelijkend perspectief. Hun efficiëntie ligt echter in eerste
instantie ver onder die van de app, omdat ze een aantal onnauwkeurigheden vertonen (die verband
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houden met menselijk falen of het ontbreken van een constante follow-up, waar in het geval van
apps geen probleem is).
Onze beoordeling van beide systemen leidt dan ook tot de conclusie dat ze verschillende voordelen
bieden, waarbij het ene systeem meer efficiëntie oplevert en het andere minder opdringerig is.
Geen van beide lijkt echter voldoende om de bovengenoemde doelen te bereiken en tegelijkertijd
een minimalistische verwerking te bieden.
Om de nagestreefde doelstellingen te bereiken en tegelijkertijd een volledige conformiteit aan te
bieden met de principes van de AVG, pleiten we daarom voor het parallelle gebruik van beide
systemen in een volledig geïntegreerde coherente strategie. Een dergelijke organisatie zou
gebaseerd zijn op het vrije gebruik van applicaties door individuen (zie basis van de verwerking
hieronder) als vervanging voor handmatige contacttracering. Als ze vroeg genoeg voor een
infectieverklaring worden geactiveerd (bijvoorbeeld: twee of drie weken, wat wordt beschouwd als
de langst mogelijke besmettingsperiode), bieden ze een zeer hoog niveau van efficiëntie en
nauwkeurigheid, waardoor het niet nodig zou zijn om een op mensen gebaseerde follow-up door
regionale callcenters uit te voeren. Na de behandeling zorgen ze ook voor een correcte controle
van de verdere evolutie van de contacten van de patiënten in de tijd dat ze nog steeds besmettelijk
kunnen zijn.
Opdat de callcenters een vergelijkbaar niveau van efficiëntie zouden bieden, laten ze ee n verdere
opvolging van de persoon toe in de periode waarin ze nog steeds besmettelijk zouden zijn. Dit
betekent dat de persoon vele malen wordt gebeld en gevraagd wordt om alle contacten die hij/zij
meer dan een keer heeft gehad te delen, wat uiteraard een zeer zware verwerking is.
Daarom zijn wij van mening dat het traceren van apps zo veel mogelijk moet worden
aangemoedigd en dat mensen tegelijkertijd volledige keuzevrijheid moeten hebben. Daarom is het
nodig dat ze een tweede optie krijgen als ze geen gebruik willen maken van de apps. Dit is waar
callcenters terug een doel krijgen, met als voorwaarde om een verdere follow-up uit te voeren tot
een bepaalde periode. De app-gebruikers zouden zich niet aan een dergelijke procedure hoeven te
onderwerpen, zolang ze de app lang genoeg hebben gedownload voordat ze besmet worden
verklaard, zodat dat traceringssysteem efficiënt kan zijn (ongeveer 2 weken). Dit gebruik van apps
zou ook kunnen worden aangemoedigd door positieve stimulansen, die de gebruikers van
callcenters op geen enkele manier kunnen benadelen. Dit kan het geval zijn bij de distributie van
tokens die korting bieden in restaurants of winkels (wat ook kan worden beschouwd als een
positieve consumptiestimulans om de economie te helpen). Een dergelijk e organisatie vormt
waarschijnlijk een volledig geïntegreerde oplossing met optimale efficiëntie.
Ten slotte wordt, om het gebruik van apps onder “zwakkere” delen van de bevolking te
bevorderen, een verplichting gecreëerd voor het medisch personeel om het gebruik ervan aan
besmette mensen voor te leggen, zodat zij kunnen kiezen welk systeem het beste bij hen past.
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II.

Wat het kader van elk opsporingssysteem betreft

1) Basis van de verwerking
Het traceren van contacten is een noodzakelijke stap om COVID-19 op een efficiënte manier te
bestrijden door de verspreiding ervan te beheersen. Daarom kan het als een openbaar belang
worden beschouwd om systemen te ontwikkelen die gericht zijn op het bereiken van die doelen.
Een dergelijk openbaar belang vormt een geldige basis voor de verwerking van artikel 6, lid 1,
onder e), van de AVG.
Om coherent te zijn met het volledige kader dat we hierboven hebben gepresenteerd, kunnen
beide systemen echter niet verplicht op één plaats worden gezet. Dit werd benadrukt door bijna
alle instellingen die een advies hebben uitgebracht over het traceren van apps. Daarom zijn wij, in
overeenstemming met hun advies, van mening dat elke gegevensverwerking door middel van
traceringstoepassingen gebaseerd moet zijn op toestemming in de zin van artikel 6, lid 1, onder a),
van de AVG. Alleen manuele contacttracings van betrokkenen die de app niet lang genoeg hebben
gedownload voordat de geïnfecteerde diagnose wordt gesteld, moeten gebaseerd zijn op het
algemeen belang en moeten daarom verplicht worden gesteld.
Een dergelijk openbaar belang geldt echter alleen voor de verwerking van gegevens die nodig zijn
om de verspreiding van het virus tegen te gaan en om statistieken over de verspreiding te
publiceren (zie hieronder). Indien verdere verwerking van niet-geanonimiseerde gegevens voor
onderzoeksdoeleinden plaatsvindt, dient deze eveneens op toestemming te zijn gebaseerd. Dit zou
het geval zijn voor naamdatabanken die worden gebruikt om contact op te nemen met mensen die
toestemming geven om deel te nemen aan ervaringen met het virus.
2) Doelstellingen van de verwerking
In de vorige punten is al kort ingegaan op het doel van het traceringsystemen. Het is nu tijd om ze
duidelijk en restrictief te definiëren.
De algemene doelstellingen van contracttraceringssystemen zijn 1) het vermijden van de
verspreiding van het virus en 2) het verzamelen van gegevens die nodig zijn voor het uitvoeren
van onderzoek naar COVID-19.
Het eerste doel kan door elke verwerkingsmethode op een verschillende manier worden bereikt.
- Als het gaat om de apps wordt dit doel bereikt door het bevestigen van besmettingen in
de app, het bijhouden van een geanonimiseerde geschiedenis van contacten waarmee de
besmette contact had (zie hieronder) en het informeren van de mensen die men heeft
ontmoet en die in contact waren met een geïnfecteerde persoon. Er is geen andere concrete
actie nodig om het gestelde doel te bereiken.
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-

Wat de callcenters betreft, wordt dit doel mogelijk gemaakt door het medisch personeel te
vragen een reeks gegevens over hun patiënt in een database in te voeren, die vervolgens
door de regio's wordt gebruikt om contact op te nemen met de geïnfecteerden. Vervolgens
worden de contactgegevens gevraagd van de mensen die ze recentelijk hebben ontmoet en
die zelf worden gecontacteerd om hen op de hoogte te brengen van hun situatie.

Het tweede doel - wetenschappelijk onderzoek toelaten - wordt bereikt door de verzamelde
gegevens te anonimiseren om ze te gebruiken voor onderzoek en als statistisch gegeven of door
gebruik te maken van individuele gevallen die kunnen worden aangesproken om hun specifieke
situatie verder te onderzoeken. Deze tweede optie is echter alleen mogelijk voor in eerste instantie
niet geanonimiseerde gegevens (wat niet het geval is bij de apps, zie hieronder). Zij kan dus alleen worden
toegepast op verwerkingen door de callcenters.
Het is uiterst belangrijk te onderstrepen dat aan een dergelijk onderzoeksdoel alleen wordt voldaan
als de gegevens op grote schaal worden gedeeld met een groot aantal laboratoria en
wetenschappers. Anders lijkt het niet mogelijk om aan te nemen dat een dergelijke verwerking echt
gericht is op het waarborgen van een publiek belang, dat de grotere basis vormt van het hele
traceringssysteem. Dit betekent dat alle statistische gegevens worden gedeeld met de verschillende
onderzoeksinstellingen, met inbegrip van de gegevens die door de app op basis van toestemming
worden verwerkt. Gezien het feit dat de consensuele verwerking van gegevens door aanvragen zelf
een substituut is voor de verwerking door callcenters op basis van een openbaar belang, zou het
creëren van een monopolistische concentratie van door de app verzamelde onderzoeksgegevens,
een inbreuk vormen op de regelgeving inzake gegevensbescherming die door het hele systeem van
kracht is, evenals een mogelijke inbreuk op het mededingingsrecht. Dergelijke gevolgen zouden
ook afbreuk doen aan de algemene beginselen van billijkheid en verantwoordelijkheid waarop het
wetenschappelijk onderzoek berust.
Vanuit ons perspectief zijn er geen andere doelstellingen die verdere verwerking rechtvaardigen.
Daarom vereist het beginsel van minimalisering dat de reikwijdte ervan uitsluitend op die twee
doelstellingen wordt gebaseerd.
3) Reikwijdte van de verwerking
Wat betreft de reikwijdte van de apps voor het traceren van contacten, zijn wij van mening dat
alleen geanonimiseerde tijdelijke sleutels (weergegevens door middel van nummers) worden
verwerkt. Wij zijn ons ervan bewust dat geen enkele anonimiseringstechniek op dit moment
volledig betrouwbaar is, maar anonimisering biedt het hoogste niveau van bescherming en
vermindert het risico van heridentificatie drastisch. Bovendien moeten deze sleutels tijdelijk zijn
en zo ook regelmatig worden vernieuwd, om de tekortkomingen van de gebruikte
anonimiseringstechniek te compenseren, waardoor het beschermingsniveau wordt verhoogd.
Om de app efficiënt te laten werken en het doel ervan te bereiken, moet de status van de
geïnfecteerde persoon uiteraard worden verwerkt, met de nodige waarborgen voor de privacy
van de geïnfecteerde persoon om heridentificatie te voorkomen. Deze waarborgen moeten sterk
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genoeg zijn, aangezien de status van besmetting kan worden beschouwd als
"gezondheidsgerelateerde persoonsgegevens", die onder het toepassingsgebied van artikel 9 van
de AVG vallen als een speciale categorie van persoonsgegevens. Als de app voorziet in de
functionaliteit van de persoon die de symptomen zelf toevoegt, kan die persoon alleen worden
beschouwd als "mogelijks besmet". Ook voor de verwerking van symptoomgerelateerde gegevens,
geldt dezelfde regeling. De gecertificeerde bijwerking van de status van "geïnfecteerd" wordt alleen
uitgevoerd door of onder toezicht van de medische autoriteiten.
Bovendien is het noodzakelijk dat de nabijheidsgegevens worden verwerkt met het oog op de
bestrijding van de COVID-19-pandemie, wat betreft de nabijheidsgeschiedenis (mede bepaald
door een gebied) en de duur van het contact tussen twee apparaten (’s ochtends, ’s middags,…)
die gebruik maken van de app. Er worden geen locatie- of mobiliteitsgegevens verwerkt. Eveneens
worden er geen onnodige gegevens verzameld, zoals de burgerlijke stand, communicatieidentificatoren, items in de apparatuurlijst, berichten, oproeplogboeken, locatiegegevens,
apparaatidentificatoren. Op deze manier wordt het principe van dataminimalisatie in acht
genomen.
Wat betreft de manuele tracering van contacten, uitgevoerd via callcenters in België, is het
vermeldenswaardig dat het gaat om een hogere graad van verwerking van persoonsgegevens, zowel
voor de geïnfecteerde persoon als voor de personen met wie deze persoon in contact kwam. Voor
de geïnfecteerde persoon worden gegevens zoals naam, geslacht, telefoonnummer, adres en
beroep verwerkt. De naam, het telefoonnummer en het adres worden verwerkt om hen te
bereiken. Gegevens zoals hun geslacht en beroep worden alleen verzameld voor onderzoek en
statistische doeleinden, nadat ze zijn geanonimiseerd. Daarnaast wordt onvermijdelijk hun status
als besmette persoon en de evolutie van hun toestand verwerkt. Gegevens met betrekking tot
de collectiviteit waar de persoon deel van uitmaakt, kunnen ook relevant zijn om het bevoegde
callcenter te bepalen. Verder worden ook gegevens verwerkt van de personen met wie de
besmetting in contact is gekomen, in de vorm van hun naam, telefoonnummer en adres, met
als doel hen te bereiken, hen te informeren over het contact met een officieel geïnfecteerde
persoon en de te volgen procedure aan te geven.

4) Algemene opmerkingen over de verwerking
Om de efficiëntie van de app te garanderen, wordt de bevolking in de eerste plaats aangemoedigd
om dezelfde gelabelde app (zie sectie 7) te gebruiken, ondanks het feit dat er verschillende privéapps kunnen worden ontwikkeld. Om efficiënt te zijn moet de app door ten minste 60-70% van
de bevolking worden gebruikt. Om deze drempel te bereiken wordt het gebruik van privé -apps die
niet met de officiële app zijn verbonden, ontmoedigd. Het gebruik van een niet-gelabelde app zal
niet alleen de efficiëntie van de officiële app verminderen, maar zal ook bepaalde verhoogde risico's
voor de gebruikers met zich meebrengen, zoals zwakke gegevensbeveiliging, gegevensinbreuken,
gegevensmisbruik of misbruik door onbevoegden.
Ten tweede raden wij aan dat de ontwikkelaars van de app de broncode van de app ten minste
een week voordat de app voor het publiek toegankelijk wordt gemaakt, openbaar maken,
zodat de studie ervan kan worden uitgevoerd. Er zijn twee mogelijkheden. Aan de ene kant zou

10

de broncode gepubliceerd kunnen worden, zodat iedere burger deze kan bekijken indien ze dit
nodig achten. Dit zou de transparantie ten opzichte van de bevolking vergroten. Het kan echter
spijtig genoeg studies van niet-specialisten veroorzaken en de verspreiding van nepnieuws onder
de bevolking mogelijk maken. Aan de andere kant kan de broncode alleen toegankelijk worden
gemaakt voor de staat. In dit geval zouden de burgers kunnen aanvoeren dat de maatregel niet
volledig transparant is en dat de staat volledige discretionaire bevoegdheid heeft om deze te
herzien. Dit gaat echter ten koste van het eerder genoemde nadeel van de verspreiding van
nepnieuws over de broncode. Uiteindelijk beschouwen wij het toegankelijk maken van de
broncode noodzakelijk inzake de naleving van het principe van transparantie.
Ten derde zijn wij van mening dat naast de andere beginselen die in de AVG zijn vastgelegd (zoals
de beperking van de hoeveelheid gegevens en de opslag ervan, de beveiliging van gegevens, de
rechtmatigheid van de verwerking, enzovoort), bijzondere aandacht moet worden besteed aan het
beginsel van transparantie. De maatregel moet volledig transparant zijn en de burgers moeten
duidelijk worden uitgelegd: welke gegevens via de app worden verzameld, voor welke doeleinden
deze gegevens worden gebruikt, de tijd en voorwaarden voor de opslag van de gegevens, de
aansprakelijkheid en de verantwoordingsplicht van de voor de verwerking verantwoordelijke en de
verwerker, weten wie de verwerkers zijn of zullen zijn, gratis toegang tot een Data Protection
Impact Analysis, enzv. Door te zorgen voor een hoog niveau van transparantie zullen mensen
worden aangemoedigd en gemotiveerd om de app te vertrouwen en te gebruiken, wat de algemene
efficiëntie ervan zal verhogen en de verspreiding van het virus zal verminderen. Transparantie is
in de huidige omstandigheden van het grootste belang. De mensen zijn terughoudend en bang,
omdat deze buitengewone situatie ongekend is en omdat ze geen eerder voorbeeld hebben van
hoe ze moeten reageren en hoe ze de situatie moeten benaderen. Bovendien worden mensen zich
steeds meer bewust van het feit dat ze meer rechten hebben dan ooit tevoren. Ze zijn zich echter
niet allemaal volledig bewust van wat die rechten precies zijn en hoe ze die kunnen uitoefenen.
Daarom is transparantie van vitaal belang om deze problemen aan te pakken.

5) Duur
De duur van de verwerking wordt bepaald met inachtneming van de vastgestelde doeleinden. Alle
informatie wordt zo lang bewaard als nodig om deze te bereiken en niet langer dan dat. Het is ook
de moeite waard om te benadrukken dat dit alleen betrekking heeft op gegevens die het mogelijk
maken om te worden geïdentificeerd, waarnaast geanonimiseerde gegevens zo lang als nodig
kunnen worden bewaard.
Daarom worden alle gegevens zo lang bewaard als nodig om de verspreiding van de pandemie
onder controle te houden. Vanuit individueel oogpunt betekent dit tot het einde van de
besmettingsperiode, dat nog altijd niet exact bepaald is maar wordt geschat op 2 weken na het
einde van de genezing van de ziekte zou moeten plaatsvinden. Dit wordt dan beschouwd als de
normale duur van alle behandelingen, met inbegrip van de op de app geregistreerde besmettelijke
status. Hoewel veel instellingen hebben geadviseerd om de besmettelijke status onmiddellijk uit de
app te verwijderen, lijkt het inderdaad niet voldoende om het doel te bereiken, aangezien de
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persoon waarschijnlijk nog steeds in contact staat met andere mensen, die daarvan op de hoogte
moeten worden gebracht.
Ter voorkoming van discriminatie moeten echter wel een bepaalde periode voorzien worden
tussen het moment waarop een geïnfecteerde persoon in contact komt met andere mensen en het
moment dat deze laatste hiervan op de hoogte worden gesteld. Een redelijk e termijn zou een dag
zijn.
De enige uitzondering op deze termijn zijn niet-geanonimiseerde gegevens die voor
onderzoeksdoeleinden worden verwerkt, aangezien de persoon hiermee heeft ingestemd. In dat
geval duurt de verwerking zolang de persoon zijn toestemming niet heeft ingetrokken of ten minste
tot het einde van de pandemie (zie verwijdering).

6) Beveiliging van de gegevens
Wat de beveiliging van de gegevens betreft, moet rekening worden gehouden met alle relevante
aspecten - gegevensopslag, bescherming tegen ongeoorloofde toegang en gegevenscorruptie en de
verplichte beveieliging van de overdracht. Voordat wordt gekeken naar de relevante maatregelen
die moeten worden genomen, is het belangrijk om na te gaan welk model van automatische
tracering wordt toegepast.
Tot nu toe hebben zich twee benaderingen ontwikkeld: een gecentraliseerde e n een
gedecentraliseerde benadering. Hoewel we erkennen dat veel landen hebben gekozen voor een
gedecentraliseerd systeem waarbij de contact-matching lokaal plaatsvindt op apparaten, raden we
een gecentraliseerd systeem aan, waarbij de contact-matching wordt gelokaliseerd op een centraal
gestuurde computerserver, die beter geschikt is om het doel ervan te vervullen, namelijk het
traceren en onderbreken van de besmettingsketen. Het verschil is dat in een dergelijk systeem niet
alleen de geanonimiseerde identificatoren van gediagnosticeerde personen naar de centrale
database worden gestuurd, maar ook hun nabijheidsgeschiedenis, waardoor het nationale
agentschap het besmettingspercentage kan volgen, evenals het aantal potentieel geïnfecteerde
personen, die aan het virus zijn blootgesteld. Er is op gewezen dat de identificatie van de potentieel
geïnfecteerde personen onmogelijk is, aangezien de dichtheidsgeschiedenis alleen de
geanonimiseerde sleutels omvat van de personen met wie contact is geregistreerd.
Een dergelijk gecentraliseerd systeem brengt echter extra privacyrisico's met zich mee, aangezien
er meer gegevens worden overgedragen tussen het apparaat en de centrale server. Ervan uitgaande
dat deze risico's kunnen worden geminimaliseerd door de toepassing van de modernste
cryptografische technieken, zijn wij van mening dat de voordelen van de gecentraliseerde aanpak
opwegen tegen de nadelen ervan.
Om voldoende gegevensbeveiliging te garanderen, moeten alle aanbieders van apps de nodige
maatregelen treffen om de verwerkte gegevens veilig op het apparaat op te slaan en te beschermen
tegen ongeoorloofde toegang. De overdracht ervan tussen de apparaten en de centrale server moet
worden onderworpen aan end-to-end-codering.
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Wat de centrale server betreft, is het van cruciaal belang dat het Europese recht van toepassing is
op de werking ervan. Daarom moet de centrale server zich binnen de grenzen van de EER
bevinden. Een lijst van de personen die toegang hebben tot de gegevens op de server moet worden
geregistreerd en gedurende tien jaar worden bewaard om eventuele strafvervolging of burgerlijke
vervoling mogelijk te maken.
Er moet worden gezorgd voor volledige transparantie over het gebruik van de gegevens en de
concentratie ervan in de databanken. Daarom moet de code van de apps open source zijn en
beschikbaar zijn voor iedereen die wil bijdragen aan de kwaliteit ervan of de veiligheid ervan wil
testen.
Wat de manuele opsporing betreft, worden zowel Sciensano, de Federale
Volksgezondheidsinstelling, als de autoriteiten van het callcenter beschouwd als
verantwoordelijken voor de verwerking, om de verplichtingen van de verantwoordelijke voor de
verwerking in het kader van de AVG te kunnen nakomen, waaronder het sluiten van
vertrouwelijkheidsovereenkomsten met hun agenten en het uitoefenen van toezicht op hen, alsook
het uitvoeren van een specifieke DPIA.
Ten slotte moeten de verschillende databanken, met inbegrip van alle databanken die geen verband
houden met het traceren van contacten, volledig van elkaar worden gescheiden om kruiscontroles
te vermijden die de anonimisering van de gegevens in het gedrang zouden brengen. De respectieve
gegevens van de automatische en de manuele tracering moeten in verschillende server en indien
mogelijk op verschillende processors worden bewaard om de veiligheid te verhogen.
7) Beveiliging van de gegevens: aspecten van de organisatie van de traceringstoepassingen
Om de verfijning van de traceringsapplicaties en om een vrije concurrentie tussen (potentiële) appontwikkelaars te bevorderen, is het toegestaan om verschillende applicaties te ontwikkelen.
Bovendien moet het mogelijk zijn een publieke toepassing te ontwikkelen en/of voor de staat om
een bestaande app te verwerven die op de markt actief is.
De toepassing van dergelijke instrumenten in het Belgische kader streeft echter naar een reden van
openbaar belang, namelijk de bescherming van de volksgezondheid, en vereist als zodanig sterke
waarborgen om gegarandeerd erkend te worden door de bevoegde Belgische autoriteit.
In dit verband bevelen wij aan om een label te creëren dat wordt uitgegeven door de Belgische
Gegevensbeschermingsautoriteiten voor de aanvragen om wettig in België te mogen worden
gebruikt.
Het label vereist ten minste de volgende criteria waaraan de kandidaat-aanvragen moeten voldoen:
- Een voldoende mate van beveiliging.
- De aanvraag wordt gecontroleerd door de bevoegde Belgische autoriteit.
- De door de aanvraag verzamelde gegevens worden doorgestuurd naar de databank van
Sciensano, teneinde de consistentie van het hele systeem vast te stellen.
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De toepassing moet de interoperabiliteit waarborgen met andere toepassingen die zijn
voorzien van een label in België en het traceren van aanvragen die in andere Europese
landen zijn erkend.
De broncode van de aanvraag wordt openbaar gemaakt voordat de aanvraag beschikbaar
is.
De aanvraag wordt aan een panel van deskundigen ter analyse voorgelegd alvorens officieel
te worden gepubliceerd.

De naleving van door de Belgische autoriteiten vastgestelde criteria volstaat voor een
aanvraag tot toekenning van het label.
Bovendien, gezien het feit dat de ontwikkeling van niet gelabelde apps de efficiëntie van het
systeem dat hier om redenen van algemeen belang is gecreëerd ondermijnd, moet worden
beoordeeld of een uitsluiting van de Belgische markt van niet-gelabelde apps noodzakelijk is en er
wordt voldaan aan de voorwaarden van Europese bepalingen inzake het vrij verrichten van
diensten.
De invoering van een dergelijk label is namelijk gebaseerd op argumenten inzake volksgezondheid
en de bescherming van verstandige gegevens van de consument. Deze uitsluiting zou nodig
kunnen zijn om te voorkomen dat er veel zinvolle gegevens worden gedeeld met aanvragen zonder
dat er sprake is van minimale zekerheden met betrekking tot hun securitisatie, noch aan hun
betrokkenheid bij het gecreëerde traceringssysteem en met het oog op het vermijden van een
verdere verspreiding van de Covid-19 ziekte. Bovendien zijn de voorwaarden voor het verkrijgen
van het label beperkt tot het handhaven van een consistent kader voor het traceren van
toepassingen om de verspreiding van Covid-19 onder controle te houden.
Mocht een dergelijke beoordeling tot de conclusie leiden dat het noodzakelijk en wettig is om het
aantal tracing apps te beperken tot de gelabelde apps, zal het label als voorwaarde gesteld worden
om legaal te kunnen gebruikt worden in België.
8) Verwijdering
Aangezien het hele traceringssysteem tijdelijk moet zijn en het recht om geanonimiseerde gegevens
die niet onder de AVG vallen, verder te verwerken, onverlet laat, worden er technische maatregelen
genomen om de toepassing automatisch te deactiveren en de gegevens aan het einde van de
pandemie te wissen. Het officiële einde van de pandemie wordt bij wet bepaald om
interpretatieproblemen in dit verband te voorkomen. Bovendien kan tegen de einddatum van de
pandemie worden overwogen om gebruikers te verzoeken deze apps uit te schakelen of volledig
van hun telefoon te verwijderen.
Aangezien toestemming de kern van het systeem vormt, moeten de betrokkenen, wanneer
gegevens voor onderzoeksdoeleinden aan derden zijn verstrekt, aan het bovengenoemde einde van
de pandemie uitdrukkelijk bevestigen dat zij ermee instemmen dat hun niet-geanonimiseerde
gegevens worden bewaard en verwerkt worden voor onderzoeksdoeleinden die verband houden
met de pandemie.
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9) Uitoefening van de rechten
Wanneer de toestemming van de gebruiker vereist is voor het gebruik van de applicatie, moet deze
laatste alle wettelijke informatie krijgen. Bovendien moet een volledig en gedetailleerd overzicht
over het feitelijke verloop van de verwerking worden weergegeven, dat volledig en gemakkelijk
online toegankelijk is. Dat overzicht omvat, maar is niet beperkt tot, het recht van de betrokkene
om zijn toestemming in te trekken en specifieke informatie over het gecentraliseerde systeem van
verwerking en opslag in de database van Sciensano, zoals de doeleinden van de verwerking, de
duur van de verwerking en de opslag en de regionale autoriteiten aan wie de gegevens kunnen
worden overgedragen.
Wanneer contact wordt opgenomen door callcenters in het kader van de handmatige tracering van
contacten, wordt de betrokkene informatie verstrekt over de verzamelde gegevens, de rechtsgrond
en de doeleinden van de verwerking, alsmede de duur van de verwerking en de opslag. In het geval
van verwerking van niet geanonimiseerde gegevens voor onderzoeksdoeleinden - waarbij de
verwerking afhankelijk is van toestemming - wordt de (bevestiging van) toestemming van de
betrokkene verder gevraagd via e-mail met volledige en gedetailleerde informatie over het verloop
van de verwerking en over de rechten van de betrokkene en de uitoefening ervan door de
betrokkene.
Onafhankelijk van het verzamelsysteem (app of callcenter) moet informatie over de uitoefening
van rechten, met name het recht op toegang, rectificatie en verwijdering, worden verstrekt.
Bovendien moet een systeem worden ingevoerd dat de betrokkenen in staat stelt hun rechten
gemakkelijk uit te oefenen.
10) Effectbeoordeling van de gegevensbescherming
Volgens artikel 35, lid 1, van het AVG is het voor alle voor de verwerking verantwoordelijken
verplicht een Data Protection Impact Assessment (DPIA) uit te voeren waarin rekening wordt
gehouden met "de aard, de omvang, de context en de doeleinden van de verwerking" wanneer
deze verwerking "waarschijnlijk een groot risico voor de rechten en vrijheden van natuurlijke
personen met zich meebrengt".
In het kader dat door de Belgische wet wordt afgebakend, raden wij aan dat elke DPIA wordt
gecontroleerd door de Belgische gegevensbeschermingsautoriteit. Administratieve controle is
mogelijk volgens de wet tot oprichting van een Gegevensbeschermingsautoriteit vóór de lancering
van de app of de afwikkeling van het callcenter. In deze twee situaties is een DPIA verplicht,
wanneer men kijkt naar de zorgen van de Belgische gegevensbeschermingsautoriteit in haar
adviezen 42/2020 en 43/2020.
In het geval dat Sciensano als controleur wordt genoemd, moeten de drie regio's als verwerkers
worden beschouwd. Volgens een advies van de Belgische mededingingsautoriteit moeten de drie
gewesten (Wallonië, Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest) echter worden
beschouwd als controleurs inzake callcenters en onlinetoepassingssystemen, met betrekking tot
het delen van informatie tussen Sciensano en de gewesten, doordat zij verantwoordelijk zijn voor
het verzamelen van informatie over geïnfecteerde of mogelijkerwijs blootgestelde personen.
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11) Controle van de verwerkingen
Op grond van de wet van 3 december 2017 tot oprichting van de
Gegevensbeschermingsauthoriteit van de persoonlijke levenssfeer en meer bepaald de artikelen 58
en 60 ervan, moet eraan worden herinnerd dat elke burger die titularis is van de verzamelde
gegevens, het recht heeft om een klacht in te dienen bij de Belgische
Gegevensbeschermingsautoriteit.
Wat de eventuele gerechtelijke controle door het Hof van Justitie van de Europese Unie betreft, is
volgens de Europese Verdragen de toegang van burgers tot het Hof alleen mogelijk via het gebruik
van artikel 267 VWEU (prejudiciële verwijzing). Deze toegang is afhankelijk van het bestaan van
een aanhangige zaak op nationaal niveau en van de vraag die door de nationale rechter aan het Hof
van Justitie wordt gesteld. Deze vraag moet betrekking hebben op de uitlegging van het EU-recht,
het primaire of secundaire recht.
Wij dringen aan op de toegang tot een administratieve controle door de Belgische
Gegevensbescherminsgauthoriteit overeenkomstig het voormelde recht (artikel 58) en vervolgens
op het gewaarborgde recht op toegang tot een rechtbank op basis van artikel 6 van het Europees
Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens (EVRM) en artikel 47, lid 1, van het
Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, met betrekking tot het Belgische recht.
De uitlegging van het Belgische recht in overeenstemming met het afgeleide recht van de EU biedt
de eisers de mogelijkheid om elke rechter te vragen een prejudiciële vraag te stellen aan het Hof
van Justitie van de Europese Unie om het EU-recht, en meer bepaald de AVG, te interpreteren.
Wij raden de nationale rechtbanken en gerechtshoven dan ook aan om op grond van artikel 267,
lid 2 of 3, VWEU, prejudiciële vragen te stellen aan het Hof van Justitie en indien noodzakelijk te
vragen naar de toepassing van artikel 105 van het Reglement voor de procesvoering van het Hof
van Justitie (Versnelde procedure).
12) De functionarissen voor gegevensbescherming
Artikel 37, lid 1, onder a), van de AVG luidt: "De voor de verwerking verantwoordelijke en de
verwerker wijzen in elk geval een Data Protection Officer aan wanneer [...] de verwerking wordt
uitgevoerd door een overheidsinstantie of -orgaan". Voorts wordt onder b) bepaald: "De voor de
verwerking verantwoordelijke en de verwerker wijzen een Data Protection Officer aan in elk geval
waarin [...] de kernactiviteiten van de voor de verwerking verantwoordelijke of de verwerker
bestaan uit verwerkingen die vanwege hun aard, hun omvang en/of hun doel op grote schaal een
regelmatig en systematisch toezicht vereisen".
Bijgevolg moeten de bevoegde autoriteiten en Sciensano een Data Protection Officer (DPO)
aanwijzen. De eerste alinea wordt toegepast wanneer de Belgische federale regering besluit een
gecentraliseerd systeem te regelen bij de instelling van een "coronavirus app", terwijl de tweede
alinea van toepassing is op het callcentersysteem of wanneer de verwerker geen overheidsinstantie
is.
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Deze verplichting is van toepassing op particuliere entiteiten die belast zijn met de verwerking van
gegevens, namelijk de ontwikkelaars van de app of de entiteiten die eventueel belast zijn met het
contacteren van personen in elk gewest.
13) Doorgifte van gegevens binnen en buiten de EER
De Franse Gegevensbeschermingsautoriteit (de CNIL) heeft op 25 mei 2020 een advies
uitgebracht over het Franse project voor een decreet inzake de "StopCovid"-applicatie op basis
van een gecentraliseerd systeem. In punt 30 van haar advies heeft de authoriteit er nota van
genomen dat de app tussen de smartphones de identiteit van de aan het SARS-CoV-2-virus
blootgestelde personen zal communiceren, en niet van de personen die daadwerkelijk met dit virus
zijn besmet. De CNIL onderstreepte ook dat er geen geregistreerd verband zal zijn tussen
daadwerkelijk geïnfecteerde mensen en mensen die aan het SARS-CoV-2-virus zouden kunnen
worden blootgesteld. Met andere woorden, er zal geen verschil zijn tussen een potentiële
blootstelling en een effectieve blootstelling aan het virus. Bovendien kunnen privé -applicaties dit
onderscheid niet maken en zullen ze niet worden toegestaan om aan de bevoegde autoriteiten over
te dragen of de betrokken mensen effectief zijn geïnfecteerd of potentieel zijn blootgesteld.
In overeenstemming met de adviezen van de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit is de
onmogelijkheid om een onderscheid te maken tussen effectief geïnfecteerde personen en personen
die aan SARS-CoV-2 zijn blootgesteld, in overeenstemming met de bescherming van
persoonsgegevens. Naar onze mening kan dit verder gaan met het idee dat de mededeling van de
mogelijke blootstelling aan de SARS-CoV-2 van een persoon niet in real time kan gebeuren, maar
dat er een aanzienlijke tijdspanne in acht moet worden genomen.
Indien de bevoegde Belgische autoriteiten een gecentraliseerd systeem voor de implementatie van
de app aannemen, wordt de centrale server door Sciensano beheerd. De geanonimiseerde gegevens
over het aantal gediagnosticeerde en mogelijk geïnfecteerde personen worden gedeeld met de
verantwoordelijke regionale autoriteiten. Als het gaat om het delen van gegevens met werkgevers,
is dit alleen toegestaan als dit nodig is voor de uitoefening van hun beroep, bijvoorbeeld medisch
personeel of werknemers van een bejaardentehuis.
Wat de installatie van de app betreft, moet worden benadrukt dat het gebruik van "captcha's", om
te verzekeren dat de gebruiker een mens is, een manier kan zijn om persoonsgegevens buiten de
EU te versturen. Aan de gebruikers van de applicatie moet worden uitgelegd dat de
persoonsgegevens naar deze particuliere entiteit gaan en de bevoegde overheidsinstanties erop
moeten toezien dat de overdracht van gegevens buiten de EU in overeenstemming is met artikel
49 van de AVG. Een voorstel om het gebruik van reCAPTCHA in de toekomst te vermijden, zou
het gebruik kunnen zijn van de identiteitskaart als een manier om zich als persoon te identificeren
en niet als een computer.

17

14) Europese samenwerking
Op dit moment delen de lidstaten van de Europese Unie geen gemeenschappelijke aanpak voor
de afwikkeling van een systeem met betrekking tot de apps om de pandemie aan te pakken.
Desalniettemin,
rekening
houdend
met
het
advies
42/2020
van
de
Gegevensbeschermingsauthoriteit, kunnen we enkele richtlijnen terugvinden voor de ontwikkeling
van een app. De gemeenschappelijke kenmerken moeten een interoperabiliteit in protocollen zijn,
met een open source code, en een geïntegreerde aanpak van de zaak. Wij zijn van mening dat de
in artikel 326 en volgende van het VWEU voorziene nauwere samenwerking niet geschikt is
vanwege de procedure die is vastgelegd in artikel 329 VWEU, vanwege zijn tijdrovend karakter.
Wij bevelen de bevoegde Belgische autoriteiten echter wel aan om zich in te zetten en elk initiatief
binnen of buiten het rechtskader van de EU, om de Europese samenwerking bij de oprichting van
een Europese of een gemeenschappelijke databank, een Europees label voor apps tegen de
verspreiding van SARS-CoV-2 en een Europese applicatie ter bestrijding van Covid-19 te
stimuleren.

AANBEVELINGEN
Wat betreft het gebruik van traceringssystemen










Omdat het een efficiënter en minder breed traceringssysteem is, wordt de voorkeur
gegeven aan de traceringsapps;
Omdat ze enkel efficiënt zijn als ze door een voldoende percentage van de bevolking
worden gebruikt, worden ze aangemoedigd door positieve stimulansen, zoals
penningen die reducties bieden in verzwakte industrieën en bedrijven;
Omdat ze meer opdringerig zijn, worden ze gekoppeld aan een tweede
traceringssysteem dat bestaat uit callcenters;
De keuze om gegevens te laten gebruiken door callcenters mag op geen enkele manier
ontmoedigd worden (afwezigheid van sanctie of negatieve prikkels); hier zal
samenwerking optreden;
Om voldoende efficiëntie te bieden, moeten deze callcenters een zekere opvolging
realiseren bij geïnfecteerde personen gedurende de periode dat ze nog als potentieel
besmettelijk worden beschouwd;
Het is verplicht voor het medisch personeel om beide opties en hun respectievelijke
voor- en nadelen te presenteren, zodat mensen een heldere keuze kunnen maken.
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Wat het kader van elk opsporingssysteem betreft
Basis van de verwerking






Alle verwerkingen die door een aanvraag worden gedaan, zijn gebaseerd op
toestemming;
Verwerkingen die door callcenters worden georganiseerd, zijn gebaseerd op het
algemeen belang;
Het voorgaande punt moet worden opgevat als alleen van toepassing op geïnfecteerde
mensen die niet lang genoeg een traceringsapplicatie zouden hebben gedownload
voordat ze besmet worden verklaard (2-3 weken);
Verdere niet-geanonimiseerde verwerkingen georganiseerd door callcenters met
betrekking tot wetenschappelijk onderzoek, moeten gebaseerd zijn op toestemming.

Doelstellingen van de verwerking









De toepassingen voor het traceren van contacten hebben alleen tot doel een
geanonimiseerd historisch overzicht te verzamelen van contacten die zouden kunnen
worden geïnformeerd als een persoon die zij hebben ontmoet, besmet wordt verklaard;
De verwerking van callcenters heeft alleen tot doel gegevens te gebruiken die door
medisch personeel zijn ingevoerd om contact op te nemen met geïnfecteerde personen,
een lijst van contactgegevens te verzamelen van de personen met wie zij in de afgelopen
weken in contact zijn geweest en deze personen te contacteren om hen te informeren
over hun situatie;
Alle informatie moet worden geanonimiseerd om statistisch onderzoek te kunnen
uitvoeren;
Gegevens die voor onderzoeksdoeleinden worden verwerkt, moeten op grote schaal
worden gedeeld met alle wetenschappers en laboratoria om in overeenstemming te zijn
met het algemene doel van algemeen belang dat aan het hele systeem ten grondslag
ligt;
Gegevens die door callcenters worden verzameld of met hen worden gedeeld, kunnen
voor onderzoeksdoeleinden in een niet-geanonimiseerde vorm worden gebruikt, als de
betrokkene daarmee instemt.

Reikwijdte van de verwerking
Om deze redenen is ons standpunt ten aanzien van de omvang van de verwerking als volgt:




De verwerking in het kader van contacttraceerapplicaties omvat alleen:
geanonimiseerde tijdelijke sleutels die regelmatig worden vernieuwd, de status
van geïnfecteerde personen en nabijheidsgegevens.
De verwerking in het kader van de handmatige contacttracering via callcenters omvat
alleen: naam, geslacht, telefoonnummer, adres en beroep (voor de geïnfecteerde
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persoon) en naam, telefoonnummers en adres (voor de personen met wie de
geïnfecteerde persoon in contact is gekomen).

Algemene opmerkingen over de verwerking
Om deze redenen hebben we de volgende algemene opmerkingen over de verwerking:




Dezelfde gelabelde app moet worden gebruikt.
De ontwikkelaars van de app maken de broncode openbaar voordat de app wordt
uitgebracht.
De in de AVG vastgelegde beginselen met betrekking tot de verwerking worden
volledig in acht genomen; er wordt bijzondere aandacht besteed aan het beginsel van
transparantie.

Duur
Daarom adviseren wij met betrekking tot de vraag naar de duur van de verwerking:






Alle gegevens worden bewaard tot drie weken na de behandeling, inclusief de status
van de geïnfecteerde, verzameld door een traceerapplicatie;
Het delen van de informatie met betrekking tot contacten met geïnfecteerde personen
zal na een redelijke periode (één dag) worden meegedeeld;
Niet-geanonimiseerde gegevens die gericht zijn op het uitvoeren van onderzoek dat op
basis van toestemming is verzameld, worden bewaard zolang de toestemming niet
wordt ingetrokken of ten minste tot het einde van de pandemie;
Voor geanonimiseerde gegevens wordt geen tijdslimiet vastgesteld.

Beveiliging van de gegevens
Wij de volgende maatregelen als essentieel beschouwen voor de veiligheid van de gegevens in een
gecentraliseerd systeem, waarbij de contactpersoon wordt gelokaliseerd op een centraal gestuurde
computerserver:
 Geavanceerde cryptografische technieken
 End-to-end-codering tijdens de overdracht
 Open-source ontwikkeling van de applicatiecode
 Isolatie van de contacttracering van andere beschikbare databases
 Scheiding van handmatige en automatische traceergegevens op verschillende servers
 Toezicht en regelmatige audits van de maatregelen door onafhankelijke instanties (
voornamelijk door de Belgische Gegevensbeschermingsauthoriteit)
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Beveiliging van de gegevens: aspecten van de organisatie van de traceringstoepassingen




Het zal mogelijk zijn om meerdere apps in België te laten werken
Een label dat de minimale eigenschappen en kenmerken vastlegt die de apps moeten
bevatten, wordt gecreëerd om de legitimiteit van de gelabelde apps te verbeteren.
Er moet worden nagegaan of een dergelijk label als voorwaarde kan worden gesteld
om in België gebruikt te mogen worden.

Verwijdering




Het officiële einde van de pandemie wordt bij wet bepaald
De apps zullen op het einde van de pandemie automatisch worden gedeactiveerd
Wanneer gegevens voor onderzoeksdoeleinden aan derden zijn verstrekt, moet aan het
einde van de pandemie uitdrukkelijke toestemming verkegen worden van de
betrokkenen

Uitoefening van de rechten








Er wordt een systeem geïmplementeerd dat de betrokkenen in staat stelt hun rechten
gemakkelijk uit te oefenen
Informatie over de uitoefening van rechten, in het bijzonder het recht op toegang,
rectificatie en verwijdering, moet aan elke burger worden verleend.
De gebruiker van de app wordt bij het downloaden voorzien van alle wettelijke
informatie en volledige en gedetailleerde informatie moet verder online worden
verstrekt.
Mensen die door callcenters worden gecontacteerd, krijgen informatie over de
verzamelde gegevens, de rechtsgrond en de doeleinden van de verwerking, alsook over
de duur van de verwerking en de opslag.
Wanneer de verwerking afhankelijk is van toestemming die via
telecommunicatiediensten wordt gevraagd, zal de bevestiging van de toestemming van
de betrokkene verder worden gevraagd via e-mail met volledige en gedetailleerde
informatie.

Effectbeoordeling van de gegevensbescherming



De regio's en Sciensano moeten worden beschouwd als controleurs;
beide regio's en Sciensano moeten als gevolg daarvan elk een DPIA realiseren.
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Controle van de verwerkingen





De rechterlijke controle op nationaal niveau moet gebeuren met inachtneming van het
EVRM en het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie;
De burgers herinnneren aan de mogelijkheid om als eigenaar van de gegevens een
administratieve controle uit te voeren voor de Belgische GBA;
De administratieve controle voor de Belgische GBA moet worden gewaarborgd op
basis van de Wet tot regeling van de Gegevensbeschermingsautoriteit;
De nationale hoven en rechtbanken in de zin van artikel 267 VWEU te herinneren aan
hun bevoegdheid om een versnelde procedure te vragen bij een prejudiciële verwijzing
naar het HvJ.

De functionarissen voor gegevensbescherming




Sciensano en de regio’s een DPO moeten aanwijzen;
Als regio's bij de ontwikkeling van een app of voor het call-centersysteem particuliere
entiteiten als verwerker aanwijzen, zij een DPO moeten aanwijzen.
In eender welke situatie, appontwikkelaars een DPO aanwijzen.

Doorgifte van gegevens binnen en buiten de EER









Als er een gecentraliseerd systeem wordt aangenomen zou Sciensano moeten worden
aangesteld als beheerder van de centrale server van de app;
De geanonimiseerde gegevens van potentieel geïnfecteerde personen moeten worden
gedeeld met de verantwoordelijke regionale autoriteiten;
Het delen van gegevens met werkgevers mag alleen worden toegestaan als dit strikt
noodzakelijk is voor de uitoefening van hun functie;
Een andere manier vinden om de identificatie van gebruikers als individuen mogelijk
te maken door in de toekomst reCAPTCHA te omzeilen, om zo de overdracht van
persoonsgegevens buiten de EU en de EER te vermijden;
Geen onderscheid maken tussen effectief geïnfecteerde personen en potentieel
blootgestelde personen in de app;
Geen onderscheid maken tussen effectieve blootstelling en potentiële blootstelling aan
het virus bij het informeren van personen over de blootstelling in de app;
Met geen enkel middel de directe communicatie met individuen over de effectieve of
potentiële blootstelling aan het virus vermijden bij het informeren over hun
blootstelling aan SARS-CoV-2.
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Europese samenwerking
Wij raden de Belgische autoriteiten aan om het volgende te doen:
 Elk Europees initiatief te steunen dat de Europese samenwerking bevordert bij de
oprichting van een gemeenschappelijke databank, een Europees label voor apps inzake
SARS-CoV-2 of de oprichting van een dergelijke app.

Voor vragen kunt u altijd contact
met ons opnemen

Lucas Pinelli: marketing@be.elsa.org
Viktor Francq: dpo@be.elsa.org
ELSA Belgium: info@be.elsa.org

wwww.elsa-belgium.org

/ELSABelgium

/elsa-belgium

@elsa_belgium
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