
 

Corona update: registratieplicht voor buitenlandse werknemers en zelfstandigen 

Om de verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan geldt er sinds 24 augustus 2020 een 

registratieverplichting wanneer er in bepaalde sectoren tijdelijk beroep gedaan wordt op buitenlandse 

werknemers of zelfstandigen. 

Welke sectoren? 

De registratieverplichting geldt in de sectoren bouw, schoonmaak, land- en tuinbouw en in de 

vleessector. 

Wie heeft registratieplicht? 

Elke werkgever of gebruiker (elke persoon bij wie of voor wie door personen rechtstreeks of in 

onderaanneming werkzaamheden worden verricht) die tijdelijk beroep doet op een in het buitenland 

wonende of verblijvende werknemer of zelfstandige voor het uitvoeren van werken in hoger opgesomde 

sectoren heeft een registratieverplichting. 

De registratieplicht is niet van toepassing op natuurlijke personen bij wie of voor wie de werkzaamheden 

voor strikt persoonlijke doeleinden plaatsvinden, zoals poetshulp in een privéwoning. 

De registratieplicht is evenmin van toepassing op de tewerkstelling van grensarbeiders (dit zijn 

werknemers die in België werken maar dagelijks of minstens één keer per week terugkeren naar hun 

woonplaats in een andere lidstaat) of wanneer de buitenlandse werknemer of zelfstandige minder dan 

48 uur in België verblijft. 

Inhoud van de registratieplicht? 

Vanaf het begin van de werkzaamheden t.e.m. de 14de dag na het einde ervan dient een geactualiseerd 

register bijgehouden te worden met volgende gegevens van de werknemer of zelfstandige: 

- Identificatiegegevens (naam, voornaam, geboortedatum, INSZ-nummer); 

- Verblijfplaats in België; 

- Telefoonnummer; 

- Namen van de personen met wie de werknemer of zelfstandige in België samenwerkt; 

Deze gegevens moeten vernietigd worden de 14de kalenderdag na het einde van de werkzaamheden. 

Het register moet ter beschikking gehouden worden van alle diensten en instellingen die de verspreiding 

van het coronavirus tegengaan of die de naleving van de genomen maatregelen controleren. Het 

register mag uitsluitend voor deze doeleinden gebruikt worden. 

Passenger Locator Form 

Sinds 1 augustus 2020 geldt ook voor buitenlanders die naar België komen de verplichting om een 

Passenger Locator Form (identificatieformulier) in te vullen. 

De werkgever of gebruiker heeft de verplichting om voor aanvang van de werkzaamheden na te gaan 

of het Passenger Locator Form daadwerkelijk werd ingevuld. 

Bij gebrek aan bewijs dat het formulier werd ingevuld, dient dit formulier uiterlijk op het moment dat de 

werkzaamheden in België worden aangevat ingevuld te zijn. 

Deze verplichting geldt niet voor de natuurlijke persoon voor wie of bij wie werkzaamheden voor 

persoonlijke doeleinden gebeuren. 

 



 

 

Sanctie 

Momenteel geldt de registratieplicht t.e.m. 30 september 2020. Het Ministerieel Besluit dat de 

registratieplicht invoert voorziet niet in een specifieke sanctie bij niet naleving ervan. 

Bron 

Ministerieel Besluit van 22 augustus 2020 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 30 juni 

2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus Covid-19 te beperken. 

 

Sven Mertens, Veerle Stroobants, Kirsten De Keermaecker 

LM&DS advocaten heeft getracht deze tekst zo correct mogelijk op te stellen. Er werd echter voorrang gegeven aan het 
opstellen van een begrijpelijk document dat de krachtlijnen weergeeft zodat dit leemtes en onnauwkeurigheden zal bevatten. Er 
wordt door LM&DS advocaten en de medewerkers geen aansprakelijkheid aanvaard m.b.t. de inhoud van dit document. 
 


