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Eerst en vooral willen we benaderukken dat www.horecacheck.be een gratis initiatief is ter 

ondersteuning van de horeca. Indien er zich vragen of problemen voordoen kan u in eerste instantie 

contact opnemen met de uitbater van de horecazaak of via contact@horecacheck.be. 

Het is de bedoeling om de horeca uitbaters te ondersteunen in deze moeilijke periode. Het gebruik van de 

online toepassing is volledig gratis. Er wordt alles aan gedaan om de website in orde te stellen met de 

geldende regels. Echter blijft het gebruik door de horecazaken steeds op eigen verantwoordelijkheid. 

Dit initiatief is uitgewerkt door Kevin Slechten – KreationS, Nieuwe Ervenstraat 1, 3740 Bilzen, Ond. nr. BE 

0694.698.360, verder genoemd als de ‘gegevensverwerker’. 

De gegevens worden verzameld in opdracht van de horecazaken, ondernemers en/of uitbaters, dit is de 

‘verwerkingsverantwoordelijke’. 

 

HIERONDER GEVEN WE GRAAG MEER INFO OVER BELANGRIJKE ONDERWERPEN: 

Waarom worden deze gegevens verzameld? 

De Nationale Veiligheidsraad heeft op donderdag 23 juli 2020 beslist dat horecazaken de aanwezigheid 

van hun gasten moeten bijhouden. Deze maatregel is er gekomen door de stijging van het aantal 

besmettingen in de Covid-19 pandemie. Deze maatregel zorgt voor een eenvoudigere contact tracing en 

kan zo op zijn beurt weer helpen om een nieuw lockdown te voorkomen. 

Graag verwijzen we naar het artikel uit dit Het Ministerieel Besluit dat dit moet regelen: 

<24 juli 2020. – Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 30 juni 2020 

houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken> werd 

op 24 juli 2020 gepubliceerd en stipuleert onder andere het volgende: 

“10° de contactgegevens van één klant per tafel, die zich kunnen beperken tot een telefoonnummer of een 

e-mailadres, moeten worden geregistreerd bij aankomst en bewaard gedurende 14 dagen teneinde enig 

later contactonderzoek te faciliteren. Die contactgegevens mogen enkel worden gebruikt voor de 

doeleinden van de strijd tegen COVID-19, ze moeten worden vernietigd na 14 dagen en de klanten moeten 

uitdrukkelijk hun akkoord geven. Voor de klanten die dit weigeren wordt de toegang tot de inrichting bij 

aankomst geweigerd.” 

Wat gebeurt er met de gegevens van de bezoekers? 

Alle ingevulde gegevens worden uitsluitend gebruikt om eventuele contact tracing te vergemakkelijken. 

De ingevulde formulieren worden 14 dagen bijgehouden in een afgeschermd systeem. Enkel op vraag van 

bevoegde instanties worden deze beschikbaar gesteld. De gegevens zullen in geen geval voor 

commerciële doeleinden worden gebruikt en zullen nooit openbaar gemaakt worden. Na 14 dagen 

worden de gegevens definitief verwijderd. 

Hoe gebeurt de praktische uitwerking van het online formulier? 

De gegevens van de klanten worden verzameld per tafel. Enkel de gegevensverwerker kan deze gegevens 

raadplegen in een online en beveiligd systeem. 

Wordt er geen besmetting vastgesteld, dan worden de gegevens automatisch gewist na een periode van 

14 dagen. Is er wel een besmetting vastgesteld op een welbepaalde dag, dan zullen de bevoegde 

instanties contact kunnen opnemen om de informatie met hen te delen. De informatie wordt nooit met 

iemand anders gedeeld, ook niet met de uitbater van de zaak. 

http://www.horecacheck.be/


Is de registratie verplicht? 

Indien klanten weigeren zich te registreren, op eender welke manier dan ook, dient de uitbater deze 

klanten te weigeren of mogen ze niet langer bediend worden, ook niet als zij reeds plaats hebben 

genomen in de zaak. Er kunnen boetes worden uitgeschreven. 

Op welke juridische basis worden de gegevens van de klanten verwerkt? 

De gegevens van de bezoekers worden verzameld volgens de regelgeving van de ‘Algemene verordening 

gegevensbescherming’ (AVG), ook wel ‘General Data Protection Regulation’ (GDPR) genoemd in het 

Engels. Dat betekent dat de persoonlijke gegevens van het cliënteel altijd zo goed als mogelijk worden 

beschermd, en dit zowel juridisch als technisch. 

De gegevens worden verwerkt, in opdracht van de uitbater (de verwerkingsverantwoordelijke) die dit 

weer doet in opdracht van de overheid, en in lijn met de beslissing van de Nationale Veiligheidsraad, op 

grond van artikel 6, c uit de AVG “de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke 

verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust” en artikel 3, 10° Ministerieel besluit van 24 juli 

2020 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 30 juni 2020 houdende dringende maatregelen 

om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken. 

Indien je vragen hebt over deze verwerking, of je wil een verzoek dan wel klacht indienen, kan je steeds 

terecht bij de uitbater, via contact@horecacheck.be of via de bevoegde instanties. 

Welke rechten hebben de bezoekers in verband met hun gegevens? 

De AVG biedt heel wat rechten aan datasubjecten (de klanten/bezoekers dus). 

Eén daarvan is een verzoek om informatie, onder artikel 15 tot en met 22 GDPR. De klant kan de uitbater 

dus verzoeken om een volledige kopie van je gegevens, en dit verzoek dient te worden voldaan binnen 

een periode van één maand. De uitbater kan op zijn beurt deze gegevens ter beschikking laten stellen 

door de gegevensverwerker. 

Elke bezoeker heeft ook recht op: 

1. Toegang tot zijn/haar gegevens 

2. Recht van inzage 

3. Recht op rechtzetting van informatie 

4. Recht op gegevenswissing (opgelet (!), dit geldt niet voor de informatie die wordt verzameld 

binnen de contact tracing procedure. Deze informatie wordt sowieso vernietigd na een periode 

van 14 dagen). 

5. Recht op beperking van de verwerking 

6. Recht op overdraagbaarheid van gegevens 

7. Recht van bezwaar 

Niet alle rechten zijn uitoefenbaar binnen deze uitzonderlijke omstandigheden en procedures. Zijn er 

vragen omtrent de uitoefening van de rechten, kan er contact opgenomen worden met de uitbater of 

de gegevensverwerker. 

 

Samen kunnen we de strijd tegen Covid 19 aan! 

 

 

 


