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De Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelings-
samenwerking biedt de in België gevestigde diplomatieke missies, consulaire posten en 
internationale organisaties haar complimenten aan en heeft de eer om hen de volgende 

informatie over de vaccinatiecampagne in België mee te delen. 

Alle leden van diplomatieke missies, consulaire posten en internationale 

organisaties die in België verblijven en die geregistreerd zijn bij de Directie 
Protocol, zullen in de nationale vaccinatiestrategie opgenomen worden, op vrijwillige 
basis, volgens dezelfde criteria als de overige bevolking die in het Koninkrijk 

verblijft, zowel Belgen als buitenlanders. 

Het gaat om een algemeen belang inzake volksgezondheid. 

Vaccinatie is vrijblijvend. Het wordt georganiseerd door de bevoegde regionale 
autoriteiten. Het vaccinatieschema zal gefaseerd verlopen samen met de levering van 
vaccindoses. 

 

Om in het vaccinatieprogramma te worden opgenomen, moet elke potentiële begunstigde 

een identificatienummer bij de sociale zekerheid (INSZ) hebben. Er is geen individuele 
actie nodig om dit nummer te verkrijgen. 

 De overgrote meerderheid van de houders van een bijzondere verblijfstitel, 

afgegeven door de Directie Protocol en gekenmerkt met de letter “P” of “S”, 
hebben dit nummer al: het is identiek aan hun rijksregisternummer, toegekend door 

het gemeentebestuur van hun woonplaats. Om dit nummer te kennen kan men 
contact opnemen met voornoemd gemeentebestuur.  
Deze personen zullen uitgenodigd worden om zich te laten vaccineren door de 

bevoegde overheid op basis van hun NISS of, in bepaalde bijzondere gevallen, door de 
internationale organisatie waar ze in dienst zijn. 

 De houders van een bijzondere verblijfstitel, afgegeven door de Directie 
Protocol en gekenmerkt met de letter “D” of “C”, hebben in principe nog geen 

NISS. Om hen er een toe te wijzen, is de Directie Protocol verplicht om bepaalde strikt 

noodzakelijke persoonsgegevens
1
 door te geven aan de Kruispuntbank van de Sociale 

Zekerheid (KSZ), een openbare instelling die belast is met de NISS's.  

Wanneer deze operatie uitgevoerd zal zijn, zal de bevoegde overheid in staat zijn deze 
personen uit te nodigen om zich te laten vaccineren. 

                                                 
1 Naam, Voornamen, Geboortedatum en -plaats, Geslacht, Nationaliteit, Burgerlijke staat (indien gekend), 

Nummer van de bijzondere verblijfstitel, Contactadres in België. Dit is het adres van de missie of organisatie 
waar de titularis zijn functie uitoefent. Het privé-adres wordt NIET meegedeeld. 

https://www.info-coronavirus.be/nl/vaccinatie/#strategie


 

 

 

 
 
 
 

 
 

Het Algemeen Reglement voor Gegevensbescherming (ARGB) vereist echter dat de 
Directie Protocol de mogelijkheid overlaat aan elke diplomatieke missie, elke 
consulaire post en elke internationale organisatie om zich te verzetten, voor al haar 

leden houders van een diplomatiek ("D") of consulair ("C") status, tegen deze 
datatransmissie.  

Deze keuze is definitief. Met het oog op goed beheer wordt geen rekening 
gehouden met de individuele keuzes van "opt-in" of "opt-out" van deze 
categorieën agenten. 

De Directie Protocol zal de bovengenoemde gegevens meedelen aan de KSZ, 
behoudens een uitdrukkelijk bezwaar dat ingediend moet worden: 

- verplicht voor 10 februari 2020 om 17.00 uur, 

- via een enkele e-mail met de titel: "Vaccinatie: OPT OUT" + naam van de 

diplomatieke missie, consulaire post of internationale organisatie, 

- op het adres: corona-protocol@diplobel.fed.be . 

 

De Directie Protocol herhaalt haar bekommernis om de leden van de diplomatieke 
gemeenschap op te nemen in het rigoureuze kader van de vaccinatiecampagne die wordt 

beheerd door de bevoegde autoriteiten. 

Ze zal niet nalaten om vervolgens aan de bestemmelingen van deze nota alle nuttige 
informatie hierover mee te delen, en dringt erop aan om geen individuele verzoeken in te 

dienen die niet in aanmerking kunnen worden genomen. 

De Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelings-

samenwerking maakt van deze gelegenheid gebruik om de diplomatieke missies, 
consulaire posten en internationale organisaties gevestigd in België nogmaals van zijn 
bijzondere hoogachting te verzekeren. 

 

 

 Gedaan te Brussel op 5 februari 2021. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

Aan de in België gevestigde diplomatieke missies, 

consulaire posten en internationale organisaties 
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