
 

 

Besluit van datum (…) houdende tijdelijke bepalingen in verband met de aanwijzing van 

de verwerkingsverantwoordelijke voor de uitwisseling van gegevens van de in artikel 6d 

van de Wet publieke gezondheid bedoelde notificatieapplicatie en notificatieapplicaties 

die worden gebruikt door andere lidstaten van de Europese Unie (Tijdelijk besluit 

Europese interoperabiliteit notificatieapplicatie covid-19) 

 

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van (datum 

voordracht), kenmerk (…); 

 

Gelet op artikel 6d, tiende lid, van de Wet publieke gezondheid; 

 

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van (datum…), no. (…); 

 

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van 

(datum nader rapport, kenmerk nader rapport); 

 

Hebben goedgevonden en verstaan: 

 

 

Artikel 1 

In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: 

 

- federatieve gateway: de netwerkgateway als bedoeld in het Uitvoeringsbesluit  

2020/1023 van de Europese Commissie (Pb. EU 2020, L 227 I) voor de uitwisseling van 

gegevens tussen de notificatieapplicatie en daarmee vergelijkbare notificatieapplicaties 

die worden gebruikt door andere lidstaten van de Europese Unie; 

- netwerkgateway: een beveiligde ICT-infrastructuur die voorziet in een 

gemeenschappelijke interface waarmee gegevens kunnen worden uitgewisseld;  

- notificatieapplicatie: de notificatieapplicatie als bedoeld in artikel 6d, eerste lid, van de 

Wet publieke gezondheid.  

 

Artikel 2  

Onze Minister is de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van artikel 4 van de 

Algemene verordening gegevensbescherming voor enerzijds de verstrekking van 

gegevens van gebruikers van de notificatieapplicatie die besmet zijn met het virus SARS-

CoV-2 aan de federatieve gateway en anderzijds de verwerking van de via de federatieve 

gateway ontvangen gegevens van met dat virus besmette gebruikers van 

notificatieapplicaties van andere lidstaten van de Europese Unie. 

 

Artikel 3 

Onze Minister en de door de andere lidstaten van de Europese Unie aangewezen 



 

 

nationale autoriteiten of officiële instanties die persoonsgegevens verwerken in de 

federatieve gateway zijn gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken in de zin van 

artikel 26 van de Algemene verordening gegevensbescherming voor de in de federatieve 

gateway verwerkte gegevens.  

 

Artikel 4 

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het 

Staatsblad waarin het wordt geplaatst en vervalt op het moment dat artikel 6d van de 

Wet publieke gezondheid vervalt.     

 

Artikel 5 

Dit besluit wordt aangehaald als: Tijdelijk besluit Europese interoperabiliteit 

notificatieapplicatie covid-19. 

 

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het 

Staatsblad zal worden geplaatst. 

 

 

de minister  van Volksgezondheid, 

Welzijn en Sport, 

 

 

 

 

 

 

 


