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Aalter voert strijd tegen coronavirus op

“Registratie met identiteitskaart of 
QR-code vergemakkelijkt het
contactonderzoek”
Gisteren om 12:11 door Michel Wijne

Minister en titelvoerend burgemeester Pieter De Crem kwam het registratiesysteem aan de ingang van de
Boerenmarkt zelf uittesten.
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AALTER - De gemeente Aalter wil kort op de bal spelen in de strijd tegen het coronavirus.
Om eventuele besmette personen heel vlug te kunnen opsporen, lanceerde het
gemeentebestuur een registratiesysteem dat werkt met de elektronische identiteitskaart
of een QR-code.

Aalter zit voorlopig nog onder de alarmdrempel van het aantal coronabesmettingen, maar het
gemeentebestuur onderneemt nu al heel wat actie om de gevolgen van de tweede coronagolf zo goed als
mogelijk te beperken. Zo traden vorige week donderdag al een hele rist lokale coronamaatregelen in werking,
waaronder het sluiten van gemeentelijke gebouwen en de afgelasting van alle evenementen in augustus.
Daarnaast zette de gemeente samen met de huisartsen een lokaal traceringssysteem op en lanceerde ze als
eerste in Vlaanderen een digitaal systeem waarmee klanten en leveranciers zich kunnen registreren met hun
elektronische identiteitskaart.

Twee systemen

Voor het uitrollen van het elektronische registratiesysteem werkt Aalter samen met Cevi NV en Dioss Smart
Solutions. Gebruikers kunnen kiezen uit een mobiel systeem waarbij een klant of bezoeker zijn identiteitskaart
in een draagbare terminal stopt of werken met een QR-code. Wie bijvoorbeeld een bezoekje brengt aan de
boerenmarkt, hoeft aan de ingang enkel zijn identiteitskaart in de terminal te schuiven en zijn telefoonnummer
in te geven.

Naast de terminals stelt de gemeente voor de horeca ook QR-codes ter beschikking. Na het scannen van de
code komen bezoekers op een online formulier terecht, waar ze hun gegevens kunnen invullen. Beide
systemen voldoen aan de privacywetgeving, want na veertien dagen worden de gegevens vernietigd. “We zijn
blij dat we met dit bijzonder dynamische systeem kunnen uitpakken”, zegt minister en titelvoerend
burgemeester Pieter De Crem (CD&V). “Dit is een grote stap voorwaarts in de strijd tegen het coronavirus.”

Meer info op www.aalter.be/corona (http://www.aalter.be/corona)
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