
Werkgevers in bepaalde sectoren moeten gegevens 
buitenlandse arbeidskrachten bijhouden 
Werkgevers in de sectoren bouw, schoonmaak, land- en tuinbouw en vleesverwerking die tijdelijk een 
beroep doen op een werknemer of zelfstandige die in het buitenland verblijft of woont, moeten vanaf 
nu een aantal gegevens inzamelen en bijhouden. Deze maatregel past in de strijd tegen de 
verspreiding van het coronavirus COVID-19. 

Voor wie? 

De verplichting geldt voor werkgevers en anderen (bijvoorbeeld zelfstandigen, personen met een vrij 
beroep) die rechtstreeks of via onderaanneming een beroep doen op de diensten van werknemers of 
zelfstandigen. De regel is van toepassing op de sectoren bouw, schoonmaak, land- en tuinbouw en 
vleesverwerking. 

Natuurlijke personen die iemand inschakelen voor werkzaamheden met een persoonlijk doel 
(bijvoorbeeld: thuis een airco installeren of herstellen), zijn van de verplichting uitgesloten.  

Welke gegevens? 

De gegevens die een werkgever moet bijhouden, zijn de volgende:   

• identificatiegegevens  

• naam en voornamen  
• geboortedatum  
• rijksregisternummer of bis-nummer  
• verblijfplaats tijdens de werkzaamheden  

• telefoonnummer waarop de werknemer of zelfstandige kan worden gecontacteerd  
• eventueel, indien van toepassing: de personen waarmee de werknemer of zelfstandige 

samenwerkt  

Deze gegevens mogen alleen worden gebruikt in de strijd tegen COVID-19, zoals voor het opsporen en 
onderzoeken van clusters op hetzelfde adres. Na deze periode moeten ze worden vernietigd.   

Hoe werkt het? 

De werkgever neemt de gegevens op in een lijst. Die houdt hij ter beschikking van de diensten die: 

• belast zijn met de strijd tegen de verspreiding van het virus of  
• erop toezien of de opgelegde  maatregelen worden nageleefd 

De werkgever moet de geactualiseerde lijst bijhouden vanaf het begin van de werkzaamheden tot en 
met de 14de dag na het einde ervan. 

Ga na of het Passenger Locator Form is ingevuld 

Veruit de meeste werknemers of zelfstandigen die in België komen werken, moeten het 'Passenger 
Locator Form ' invullen. Als werkgever of gebruiker in de sector bouw, schoonmaak, land- en tuinbouw 
en vleesverwerking moet u erop toezien dat dat formulier is ingevuld, vóór de werkzaamheden in België 
starten.  

 

 

Meer informatie 

• Public Health Passenger Locator Form 
• Veelgestelde vragen en contactgegevens  

https://www.info-coronavirus.be/nl/plf/
https://www.info-coronavirus.be/nl/contact/
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