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Bijlage 1. ‘Code of Conduct’ opgesteld door Proximus en Mobistar 

 

A. Definities en Toepassingsveld  

 

A.1. Inleiding  

 

De operatoren wijzen de sms- en MMS-provider op het feit dat de sms- en MMS-

diensten een nieuwe markt in volle expansie vormen. Onderhavige gedragscode 

vormt op geen enkele manier een verbintenis of erkenning van de operatoren dat alle 

Premium- of Bulk-sms- en MMS-diensten van de sms- en MMS-provider nu of in de 

toekomst het geldende wettelijke kader en/of de geldende wetgeving naleven. De 

operatoren bieden bovendien geen enkele garantie omtrent de continuïteit van de 

Premium- of Bulk-sms- en MMS-diensten, nu of in de toekomst, met name in geval 

van een wijziging en/of interpretatie van de regels die algemeen worden toegepast 

door wetgevende, juridische, administratieve of andere organismen, die de 

wettelijkheid van deze Premium- of Bulk-sms- en MMS-diensten in gevaar zouden 

kunnen brengen. De sms- en MMS-provider zal er ook voor zorgen dat de sms- en 

MMS- diensten de artikels 77 tot 83 van de wet van 14 juli 1991 op de 

handelspraktijken en de artikels 7 tot 15 van de wet van 11 maart 2003 op sommige 

wettelijke aspecten van de informatiemaatschappij naleven.  

 

A.2 Definities  

 

•Bulk-sms of -MMS is een sms/MMS verstuurd door een sms- en MMS-provider 

naar één of meerdere eindgebruikers. De Bulk-sms of -MMS wordt gekenmerkt door 

het feit dat de ontvangst gratis is voor de eindgebruiker.  

•Connectivity provider: bedrijf dat verbonden is met het SMSC/MMSC van een 

operator om de sortering van de sms'en/MMS'en tussen de Dienstenprovider, de 

operator en de eindgebruiker mogelijk te maken.  

•Dienstenprovider: bedrijf dat een kerninhoud creëert, die organiseert en 

commercialiseert via de diensten van Premium- en/of Bulk-sms of -MMS, gericht 

aan de eindgebruiker.  
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•Eindgebruiker is elke klant van een operator, gebruiker van een Premium- of 

Bulkdienst.  

•Operator van mobiele telefonie met een licentie waarmee hij in België een 

telecommunicatienetwerk kan uitbaten met gsm-, GPRS- en/of UMTS-technologie 

en die zich aansluit bij onderhavige gedragscode.  

•Premium- of Bulkdienst is een dienst van welke aard dan ook, die via Premium- of 

Bulk-sms of -MMS wordt geleverd.  

•Premium-sms of MMS is een sms of MMS met een tarief gelijk aan of hoger dan 

het tarief dat van toepassing is voor een nationale standaard-sms of -MMS en die een 

specifieke toegevoegde waarde meekrijgt van een sms- en MMS-provider.  

•Pull-dienst is een dienst geactiveerd door eindgebruiker. De eindgebruiker bestelt 

eenmalige informatie via sms of MMS (die uit verschillende sms’en of MMS'en kan 

bestaan) van de sms-provider. De eenmalige informatie van het 'Pull-type' wordt 

geleverd via sms of MMS-MT.  

•Push-dienst is een dienst geactiveerd door eindgebruiker. De eindgebruiker bestelt 

terugkerende informatie bij de sms- en MMS-provider. De terugkerende informatie 

van het 'Push-type' wordt geleverd via sms of MMS-MT.  

•Reverse charge sms/MMS zijn sms’en of MMS'en waarvoor de prijs geheel of 

gedeeltelijk wordt betaald door de persoon die het bericht ontvangt.  

•sms is een Engels acroniem voor Short Messaging Service, een alfanumeriek 

bericht van 160 karakters dat wordt verstuurd en/of ontvangen door een mobiele 

telefoon of een toepassing.  

•MMS is een Engels acroniem voor Multimedia Messaging Service. Bericht dat 

wordt verstuurd en/of ontvangen door een mobiele telefoon of een toepassing.  

•sms of MMS-MO is een sms of MMS van het type "Mobile Originating", m.a.w. 

verstuurd door een mobiele telefoon.  

•sms of MMS-MT is een sms of MMS van het type "Mobile Terminating", m.a.w. 

ontvangen door een mobiele telefoon.  

•Verkort nummer (short code) of de code van 4 cijfers of meer, toegekend door de 

operator van een Premium- of Bulkdienst naargelang de commercialisering door de 

dienstenproviders volgens de normen van Premium- en Bulk-sms en -MMS.  
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A.3 Toepassingsveld Onderhavige gedragscode is van toepassing op elke Premium- 

of Bulkdienst die in België wordt uitgebaat.  

 

Ze is van toepassing op elke persoon die een Premium- of Bulkdienst in België 

aanbiedt, ongeacht waar deze gevestigd is. Onderhavige gedragscode is een 

aanvulling op het contract tussen de operator en de sms- en MMS-provider. Ze 

omvat verplichtende regels maar ook aanbevelingen voor de commercialisering van 

Premium- of Bulkdiensten. De operatoren kunnen de onderhavige code op elk 

moment wijzigen, met name om die aan te passen aan de evolutie in de markt, de 

diensten, technologie, geldende wet enz.  

 

A.4 Implementering  

 

De operatoren en de sms- en MMS-providers zullen de nodige maatregelen treffen 

om de huidige regels toe te passen.  

 

Algemene Regels  

B.1 Algemene regels in overeenstemming met de wet.  

Alle Premium- of Bulkdiensten moeten op elk moment rekening houden met de 

voorschriften in de Belgische wetgeving en mogen in geen geval bijdragen tot een 

makkelijkere toegang tot onwettige handelingen of deze aanmoedigen of mogelijk 

maken. De sms- en MMS-provider moet er met name op toezien dat de volgende 

punten nauwgezet worden nageleefd: duidelijke informering van de eindgebruikers 

met betrekking tot de voorwaarden voor lidmaatschap van de Premium- of 

Bulkdienst, het naleven van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, 

overeenkomst met de wet op de handelspraktijken enz.  

 

B.1.2 Openbare orde en goede zeden  

De sms- en MMS-provider moet erop toezien dat de inhoud van de Premium- en 

Bulkdienst de openbare orde en goede zeden respecteert. Meer bepaald moet de sms- 

en MMS-provider controleren of de inhoud van de Premium- of Bulk-dienst geen 

inbreuk inhoudt op het privéleven, geen angst en vrees aanjaagt, niet aanzet tot 

gevaarlijke en onwettige praktijken of het gebruik en/of misbruik van drugs en 

alcohol en meer in het algemeen gevaarlijke producten, niet aanzet tot rassenhaat, 
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geen criminaliteit verspreidt, niet aanspoort tot zedenloosheid, geen pedofilie of 

prostitutie promoot of vergemakkelijkt enz. De sms- en MMS-provider moet 

bijzonder veel aandacht besteden aan de bescherming van kinderen en het 

respecteren van de integriteit.  

 

B.1.3 Juistheid en waarheidsgetrouwheid  

De inhoud van elke Premium- of Bulkdienst moet juist en duidelijk zijn en in lijn met 

de publiciteit die door de sms- en MMS-provider wordt gevoerd. De inhoud moet 

aangepast worden telkens wanneer de aard van de Premium- of Bulkdienst dat 

vereist.  

 

B.2 Communicatievoorwaarden voor de Premium- of Bulkdiensten  

B.2.1 Identificatie van de dienstenprovider  

De dienstenprovider moet zich duidelijk kenbaar maken bij elke algemene publiciteit 

van welke aard dan ook met betrekking tot een Premium- of Bulkdienst die hij 

aanbiedt, zodat de eindgebruiker duidelijk zijn identiteit kent. De dienstenprovider 

moet eveneens een telefoonnummer vermelden waarmee elke eindgebruiker indien 

nodig de dienstenprovider kan bereiken en eventuele vereiste informatie kan vragen 

met betrekking tot de voorgestelde dienst (met uitzondering van de 090x-, 070-, 078-

, 077-nummers en internationale nummers). De dienstenprovider moet alle sms’en of 

MMS-MT's die hij ter bevestiging aan elke eindgebruiker zal bezorgen, 

ondertekenen.  

 

B.2.2. Specifieke regels voor de Push-diensten  

Behalve de regels die in de andere artikelen van deze gedragscode worden 

uiteengezet, moeten alle berichten van de dienstenprovider voor een Push-dienst 

expliciet melding maken van: de maximale frequentie van de dienst en de prijs van 

elke individuele levering; het maximumaantal Premium- of Bulk-sms’en en/of -

MMS'en te versturen en te ontvangen door de eindgebruiker voor de volledige 

afwerking van de bestelling van elke Premium- of Bulkdienst.  
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B.2.3. Verplichte aanduiding van de prijs van elke Premium- of Bulk-sms of -MMS.  

Alle publiciteit of elke openbare mededeling met betrekking tot een Premium- of 

Bulkdienst moet de prijs van elke Premium- of Bulk-sms of -MMS vermelden. De 

totaalprijs van de bestelling van een Premium- of Bulkdienst, evenals de kostprijs 

van elke sms of MMS moet meegedeeld worden. (Vb.: voor de levering van logo's 

moet de totaalprijs ervan worden vermeld en niet die van een individuele sms/MMS 

van de te ontvangen sms/MMS-serie naargelang het geval.) De prijzen worden 

aangeduid in euro. De prijsvermelding moet duidelijk en leesbaar zijn. De operatoren 

bevelen in dit verband aan de volgende regels in acht te nemen:  

-De karaktertekens in verband met de prijs moeten groter of gelijk zijn aan een 

derde van de lettergrootte van de karakters die voor het verkorte nummer worden 

gebruikt 

-De karaktertekens die worden gebruikt, moeten van die aard zijn dat geen 

bijzondere aandacht moet worden besteed om de betekenis van de geschreven 

tekst te begrijpen  

-Er mag niet verwezen worden naar de prijsaanduiding met een asterisk of een 

andere kruisreferentie 

-De gegevens omtrent de prijzen moeten in horizontale richting afgebeeld 

worden 

-De prijsaanduidingen mogen niet onderaan op de pagina of verticaal op de 

zijkant worden vermeld 

-De kleur van de teksten moet zo gekozen worden dat zij redelijk in contrast is 

met de kleuren die voor de achtergrond worden gebruikt.  

 

B.3 Voorwaarden voor inschrijving in de Premium- of Bulkdienst  

B.3.1 Verplicht lidmaatschap van de eindgebruiker  

De sms- en MMS-provider mag elke Premium- of Bulkdienst uitsluitend activeren 

voor de eindgebruiker die daartoe een uitdrukkelijke vraag stelt via de 

inschrijvingsprocedure zoals uitgelegd in alle algemene publiciteit met betrekking tot 

diezelfde Premium- of Bulkdienst.  
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B.3.2 Beschrijving van de inschrijvings- en uitschrijvingsmodaliteiten  

De sms- en MMS-provider moet de inschrijvings- en uitschrijvingsmodaliteiten 

precies definiëren in elke algemene publiciteit met betrekking tot elke Premium- of 

Bulkdienst. Alle publiciteit omtrent een "Push-dienst" moet de procedure aangeven 

waarmee het abonnement kan worden opgezegd. De sms- en MMS-provider is 

verplicht de Premium- of Bulkdienst onmiddellijk stop te zetten voor elke gebruiker 

die de uitschrijving heeft aangevraagd. Vanaf het moment van inschrijving van de 

eindgebruiker in een Premium- of Bulkdienst zal de sms- en MMS-provider de 

eindgebruiker via een gratis sms-MT een bevestiging te sturen van:   

-het lidmaatschap en de begindatum van de Premium- of Bulkdienst 

-de prijs 

-de procedure voor uitschrijving 

 

Elke sms- of MMS-MT van het "Push-type" moet verplicht de prijs van de Premium- 

of Bulkdienst vermelden, evenals de procedure voor uitschrijving die als volgt moet 

worden gestructureerd: stop+facultatief sleutelwoord+verkort nummer. Het is de 

sms- en MMS-provider aangeraden vanaf het moment van uitschrijving van de 

eindgebruiker van een Premium- Bulkdienst de eindgebruiker via een sms-MT een 

bevestiging te sturen van de uitschrijving, waarbij de prijs van deze sms niet hoger 

mag zijn dan een standaard-sms.  

 

B.3.3 Algemene verkoopsvoorwaarden  

De dienstenprovider waakt erover de eventuele algemene verkoopsvoorwaarden van 

zijn Premium- of Bulkdienst tegenstelbaar te stellen aan de eindgebruiker. In geen 

geval mogen de algemene verkoopsvoorwaarden van de sms- en MMS-provider 

strijdig zijn met de algemene verkoopsvoorwaarden en/of gebruiksvoorwaarden van 

de dienst en/of het netwerk van de operator.  

 

B.3.4 Identificatie van de dienst 

De sms- en MMS-provider moet alle nodige maatregelen treffen om te vermijden dat 

een eindgebruiker zich onbewust, of zonder dat hij de precieze aard of kenmerken 

van deze dienst kent, inschrijft voor een van zijn Premium- of Bulkdiensten.  
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B.4 Bescherming van de persoonlijke gegevens  

De dienstenprovider verbindt zich ertoe de geldende wet op de bescherming van de 

persoonlijke levenssfeer nauwgezet te respecteren, evenals de wetten en 

regelgevingen met betrekking tot telecommunicatiegeheimen. De dienstenprovider 

verbindt zich er met name toe geen enkel persoonlijk gegeven van welke 

eindgebruiker dan ook te gebruiken zonder zijn voorafgaande instemming. Zonder de 

voorafgaande instemming van de eindgebruiker mag geen enkel persoonlijk gegeven 

dat in het kader van een toepassing werd verkregen, buiten dit kader worden 

gebruikt. De sms- en MMS-provider verbindt zich ertoe de geldende regels na te 

leven met betrekking tot opslag en archivering van de sms’en en MMS'en die hem 

worden verstuurd door de eindgebruikers. 

 

Specifieke Regels  

C.1 De Premium- of Bulkdiensten voor minderjarigen 

C.1.1 Omschrijving  

Moet worden beschouwd als een Premium- of Bulkdienst gericht aan minderjarigen: 

elke Premium- of Bulkdienst die specifiek, gedeeltelijk of geheel gericht is aan 

personen jonger dan 18 jaar of waarvan men redelijkerwijze kan veronderstellen dat 

hij bijzonder aantrekkelijk is voor deze groep.  

 

C.1.2 Inhoud van de gratis Premium- of Bulkdiensten of als publiciteit  

De Premium- of Bulkdiensten die zich richten tot minderjarigen en alle publiciteit 

die errond wordt gemaakt, mogen in geen geval elementen bevatten die deze 

minderjarigen kunnen schaden of hun lichtgelovigheid of gebrek aan ervaring of 

inzicht uitbuiten. Indien welke algemene Premium- of Bulkdienst dan ook niet 

geschikt is voor een minderjarige of een categorie minderjarigen moet de sms- en 

MMS-provider uitdrukkelijk de aanbevolen leeftijd voor de toegang tot deze dienst 

vermelden in alle publiciteit rond deze dienst. De Premium- of Bulkdiensten voor 

minderjarigen mogen op geen enkele wijze de minderjarigen aansporen zich opnieuw 

in te schrijven voor dezelfde dienst of zich in te schrijven voor een andere dienst.  
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C.2 Spelletjes per sms of MMS 

C.2.1 Naleven van de Belgische wetgeving Elk spel moet een toelating krijgen en op 

elk vlak conform zijn met het Belgisch recht. De commissie van kansspelen kan op 

eigen initiatief beslissen een spel te evalueren. Deze commissie is de enige die 

bevoegd is om een licentie toe te kennen voor het uitbaten van kansspelen.  

 

C.2.2 Organisatie van het spel 

Elk spel moet voldoen aan de volgende voorwaarden:  

-De totaalprijs van een spelsessie moet op elk moment redelijk zijn en in 

verhouding met de aard van het spel. Hetzelfde geldt voor de eenheidsprijs van 

elke sms of MMS (MO of MT) die nodig is voor een deelname aan het spel 

-De reactivering en de stimulering van het spel per sms of MMS-MT zijn 

verboden 

-Alle publiciteitscampagnes of alle communicatie omtrent spelletjes moet 

verplicht de prijs van elke transactie vermelden 

De operatoren bevelen een maximumprijs voor een spelsessie van € 15. De 

operatoren bevelen bovendien aan dat boven de € 15 per maand en per verkort 

nummer, de sms- en MMS-provider vereist dat de eindgebruiker die wenst verder te 

gaan of een spelsessie wenst te hernemen, zich opnieuw inschrijft.  

 

C.2.3 Publiciteit rond spellen 

De sms- en MMS-provider organiseert de promotiecampagne van het spel dat hij via 

een Premiumdienst aanbiedt en waakt daarbij over het feit dat de volgende punten 

nauwgezet in acht worden genomen:  

-De kost van elke sms of MMS (MO & MT) nodig om aan het spel deel te nemen 

-De einddata van de spellen en de verwachte duur van het (de) spel(len) 

-De kost van elke transactie 

-De reeks regels die van toepassing zijn op spellen 

 

C.3 Chatten  

C.3.1 Algemeenheden 

De chatdiensten zijn van het type “Forum”, “privé” of virtueel. De chatdienst van het 

type “Forum” wordt gekenmerkt door het feit dat alle berichten zichtbaar zijn voor 

alle gebruikers.  
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De dienst van het type “privé” wordt gekenmerkt door het feit dat de berichten tussen 

twee of een beperkt aantal mensen, die tot het gesprek werden toegelaten, wordt 

uitgewisseld. De chatdienst van het type “virtueel” wordt gekenmerkt door het feit 

dat het versturen en ontvangen van de berichten gebeurt naar of van een computer.   

De moderering bestaat uit het lezen en verwijderen van berichten die strijdig zijn met 

de geldende wetten en de regels van de sms- en MMS-provider. De animatie bestaat 

uit het sturen van de discussies. Deze animatie kan worden uitgevoerd door een 

server.  

 

C.3.2 Communicatie 

De sms- en MMS-providers moeten in hun communicatie de klanten van de 

operatoren op de hoogte brengen dat een chat van type forum al of niet wordt 

gemodereerd of dat een chat van het type privé of virtueel wordt geanimeerd. De 

dienstenproviders organiseren de promotie van hun chatdiensten via kleine 

aankondigingen in de pers en meer in het algemeen in de media. Het is dus de taak 

van de dienstenproviders om zeker te stellen dat de inhoud van elke publicatie van 

deze aard waar is, dat geen misbruik wordt gemaakt van de eventuele 

lichtgelovigheid of het gebrek aan ervaring van de klanten van de operatoren.  

 

C.3.3 Deelnemingsvoorwaarden 

Wanneer de chatdienst zou worden geanimeerd door een officiële animator van de 

sms- en MMS-provider, of door welke computer/toepassing dan ook, moet de sms- 

en MMS-provider dit uitdrukkelijk vermelden in de publiciteit omtrent deze dienst.  

 

C.3.4 Tarifering 

De tarifering van de chatdiensten hangt samen met de prijzen voor sms’en of MMS-

MO's. De sms-MT's zijn gratis. Deze tariefrestrictie is niet van toepassing voor 

diensten waarbij een eindgebruiker ten hoogste één sms- of MMS-MT krijgt voor het 

versturen van een sms- of MMS-MO.  

 

C.3.5 Het respecteren van de openbare orde en de goede zeden 

De sms- en MMS-provider waakt over het respecteren van de openbare orde en de 

goede zeden, zowel in het kader van de chatdiensten als in de publiciteit die er rond 

wordt gevoerd.  
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C.3.6 Publiciteit voor chatdiensten 

Alle publiciteit voor een Premiumchatdienst moet op elk moment duidelijk als 

dusdanig aan de eindgebruiker worden voorgesteld. De sms- en MMS-provider mag 

geen zijdelingse middelen zoals bijvoorbeeld kleine mededelingen in de pers, 

gebruiken om de eindgebruiker onbewust naar een Premiumchatdienst te leiden.  

 

C.4 Informatie- en adviesdiensten  

De operatoren bevelen de sms- en MMS-provider aan voor elk van zijn Premium-

informatie- of -adviesdiensten melding te maken van volgende zaken. De rangen en 

hoedanigheden van de personen of de organisaties die het advies formuleren; de 

identiteit van de personen of organisaties die het advies formuleren. Conform met de 

wet van 11 maart 2003 zullen de adviezen worden verstrekt volgens de regels en 

gebruiken van de professionele verenigingen waarvan de partners van de 

dienstenproviders afhankelijk zijn, de ethische regels die eventueel door voornoemde 

professionele verenigingen zijn vastgelegd.  

 

C.5 Logo's & beltonen 

De sms- en MMS-provider moet in alle publiciteit de lijst vermelden van de mobiele 

telefoons die downloads van logo's en/of beltonen die zij voorstellen, kunnen 

ontvangen.  

 

C.6 Versturen van sms’en en MMS'en vanaf een internetsite 

De sms-MT's en MMS-MT's die verstuurd worden vanaf een website moeten 

uitdrukkelijk de naam vermelden van de website vanwaar zij werden verstuurd. De 

sms- en MMS-provider moet waken over het respecteren van de geldende wetten 

voor opslag en archivering van alle verstuurde sms’en of MMS'en via de sms/MMS-

dienst via internet, die door de sms- en MMS-provider wordt aangeboden. Om elk 

verkeerd gebruik van anonieme sms’en en MMS'en te vermijden moet de sms- en 

MMS-provider een blokkeringsmechanisme installeren waardoor elke eindgebruiker 

kan vermijden dat anonieme sms’en of MMS'en naar hem worden verstuurd vanuit 

een sms/MMS-dienst via internet, die door de de sms- en MMS-provider wordt 

aangeboden.  
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Bijlage 2. Privacywetgeving 1992-1998 

 

Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de 

persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de 

verwerking van persoonsgegevens 

 

Gecoördineerde versie, zoals laatst gewijzigd door de wet van 11 december 1998, 

B.S., 3 februari 1999. 

http://www.law.kuleuven.ac.be/icri 

NL: http://www.privacy.fgov.be/Wet98gecoord.htm 

FR: http://www.privacy.fgov.be/loi98coordi.htm 

 

Hoofdstuk I Art. 1-3 Begripsomschrijvingen, beginsel en werkingssfeer 

Hoofdstuk II Art. 4-8 Algemene voorwaarden voor de rechtmatigheid van 

de verwerking van persoonsgegevens 

Hoofdstuk III Art. 9-15 Rechten van de betrokkene 

Hoofdstuk IV Art. 16 Vertrouwelijkheid en beveiliging van de verwerking 

Hoofdstuk V Art. 17-20 Voorafgaande aangifte en openbaarheid van de 

verwerkingen 

Hoofdstuk VI Art. 21 Doorgifte van persoonsgegevens naar landen buiten de 

Europese Gemeenschap 

Hoofdstuk VII Art. 22-36 Commissie voor de bescherming van de persoonlijke 

levenssfeer 

Hoofdstuk VIII Art. 37-43 Strafbepalingen 

Hoofdstuk IX Art. 44-52 Slotbepalingen 
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Hoofdstuk I 

 

Begripsomschrijvingen, beginsel en werkingssfeer 

 

Artikel 1. § 1. Voor de toepassing van deze wet wordt onder " persoonsgegevens " 

iedere informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke 

persoon verstaan, hierna "betrokkene" genoemd; als identificeerbaar wordt 

beschouwd een persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name 

aan de hand van een identificatienummer of van één of meer specifieke elementen 

die kenmerkend zijn voor zijn of haar fysieke, fysiologische, psychische, 

economische, culturele of sociale identiteit. 

 

§ 2. Onder " verwerking " wordt verstaan elke bewerking of elk geheel van 

bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd met behulp 

van geautomatiseerde procédés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, 

bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van 

doorzending, verspreiden of op enigerlei andere wijze ter beschikking stellen, 

samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of 

vernietigen van persoonsgegevens. 

 

§ 3. Onder "bestand" wordt verstaan elk gestructureerd geheel van persoonsgegevens 

die volgens bepaalde criteria toegankelijk zijn, ongeacht of dit geheel gecentraliseerd 

dan wel gedecentraliseerd is of verspreid op een functioneel of geografisch bepaalde 

wijze. 

 

§ 4. Onder "verantwoordelijke voor de verwerking" wordt de natuurlijke persoon of 

de rechtspersoon, de feitelijke vereniging of het openbaar bestuur verstaan die alleen 

of samen met anderen het doel en de middelen voor de verwerking van 

persoonsgegevens bepaalt. Indien het doel en de middelen voor de verwerking door 

of krachtens een wet, een decreet of een ordonnantie zijn bepaald, is de 

verantwoordelijke voor de verwerking de natuurlijke persoon, de rechtspersoon, de 

feitelijke vereniging of het openbaar bestuur die door of krachtens de wet, het decreet 

of de ordonnantie als de voor de verwerking verantwoordelijke wordt aangewezen.  
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§ 5. Onder " verwerker "wordt de natuurlijke persoon, de rechtspersoon, de feitelijke 

vereniging of het openbaar bestuur verstaan die ten behoeve van de voor de 

verwerking verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt, met uitsluiting van de 

personen die onder rechtstreeks gezag van de verantwoordelijke voor de verwerking 

gemachtigd zijn om de gegevens te verwerken.  

 

§ 6. Onder " derde " wordt de natuurlijke persoon, de rechtspersoon, de feitelijke 

vereniging of het openbaar bestuur verstaan, niet zijnde de betrokkene, noch de 

verantwoordelijke voor de verwerking, noch de verwerker, noch de personen die 

onder rechtstreeks gezag van de verantwoordelijke of de verwerker gemachtigd zijn 

om de gegevens te verwerken.  

 

§ 7. Onder " ontvanger " wordt de natuurlijke persoon, de rechtspersoon, de feitelijke 

vereniging of het openbaar bestuur verstaan, aan wie de gegevens worden 

meegedeeld, ongeacht of het al dan niet een derde betreft; administratieve of 

gerechtelijke instanties aan wie gegevens kunnen worden meegedeeld in het kader 

van een bijzondere onderzoeksprocedure worden evenwel niet beschouwd als 

ontvangers. 

 

§ 8. Onder " toestemming van de betrokkene " (consentement de la personne 

concernée) wordt elke vrije, specifieke en op informatie berustende wilsuiting 

verstaan, waarmee de betrokkene of zijn wettelijke vertegenwoordiger aanvaardt dat 

persoonsgegevens betreffende de betrokkene worden verwerkt. 

 

Art. 2. Iedere natuurlijke persoon heeft in verband met de verwerking van 

persoonsgegevens die op hem betrekking hebben, recht op bescherming van zijn 

fundamentele rechten en vrijheden, inzonderheid op bescherming van zijn 

persoonlijke levenssfeer. 

 

Art. 3. § 1. Deze wet is van toepassing op elke geheel of gedeeltelijk 

geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens, alsmede op elke niet-

geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die in een bestand zijn 

opgenomen of die bestemd zijn om daarin te worden opgenomen.  
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§ 2. Deze wet is niet van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens die 

door een natuurlijk persoon in activiteiten met uitsluitend persoonlijke of 

huishoudelijke doeleinden wordt verricht.  

 

§ 3. a) De artikelen 6, 7 en 8 zijn niet van toepassing op verwerkingen van 

persoonsgegevens voor uitsluitend journalistieke, artistieke of literaire doeleinden 

wanneer de verwerking betrekking heeft op persoonsgegevens die kennelijk publiek 

zijn gemaakt door de betrokken persoon of die in nauw verband staan met het 

publiek karakter van de betrokken persoon of van het feit waarin die persoon 

betrokken is. 

b) Artikel 9, § 1 is niet van toepassing op verwerkingen van persoonsgegevens voor 

uitsluitend journalistieke, artistieke of literaire doeleinden wanneer de toepassing 

ervan de verzameling van gegevens bij de betrokken persoon in het gedrang zou 

brengen.  

Artikel 9, § 2 is niet van toepassing op verwerkingen van persoonsgegevens voor 

uitsluitend journalistieke, artistieke of literaire doeleinden wanneer de toepassing 

ervan tot één of meer van de volgende gevolgen zou leiden : 

-door de toepassing wordt de verzameling van gegevens in het gedrang gebracht; 

-door de toepassing wordt een voorgenomen publicatie in het gedrang gebracht; 

-de toepassing zou aanwijzingen verschaffen over de bronnen van informatie. 

c) De artikelen 10 en 12 zijn niet van toepassing op verwerkingen van 

persoonsgegevens voor uitsluitend journalistieke, artistieke of literaire doeleinden in 

de mate dat de toepassing ervan een voorgenomen publicatie in het gedrang zou 

brengen of aanwijzingen zou verschaffen over de bronnen van informatie. 

d) De artikelen 17, § 3, 9° en 12° , § 4 en § 8, evenals de artikelen 18, 21 en 22 zijn 

niet van toepassing op verwerkingen van persoonsgegevens voor uitsluitend 

journalistieke, artistieke of literaire doeleinden. 

 

§ 4. De artikelen 6 tot 10, 12, 14, 15, 17, 17bis, eerste lid, 18, 20 en 31, §§ 1 tot 3, 

zijn niet van toepassing op de verwerkingen van persoonsgegevens door de 

Veiligheid van de Staat, door de Algemene Dienst inlichting en veiligheid van de 

Krijgsmacht, door de Veiligheidsautoriteit, door de veiligheidsofficieren en door het 

Vast Comité van Toezicht op de inlichtingendiensten en de Dienst Enquêtes ervan, 

indien die verwerkingen noodzakelijk zijn voor de uitoefening van hun opdrachten.  
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§ 5. De artikelen 9, 10, § 1 en 12 zijn niet van toepassing : 

1° op de verwerkingen van persoonsgegevens beheerd door openbare overheden met 

het oog op de uitoefening van hun opdrachten van gerechtelijke politie;  

2° op de verwerkingen van persoonsgegevens beheerd door de politiediensten 

bedoeld in artikel 3 van de wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op 

politie- en inlichtingendiensten, met het oog op de uitoefening van hun opdrachten 

van bestuurlijke politie;  

3° op de verwerkingen van persoonsgegevens beheerd, met het oog op de uitoefening 

van hun opdrachten van bestuurlijke politie, door andere openbare overheden die 

aangewezen zijn bij een in Ministerraad overlegd koninklijk besluit, na advies van de 

Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer; 

4° op de verwerkingen van persoonsgegevens die noodzakelijk zijn geworden ten 

gevolge van de toepassing van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het 

gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld;  

5° op de verwerking van persoonsgegevens beheerd door het Vast Comité van 

Toezicht op de politiediensten en de Dienst Enquêtes ervan met het oog op de 

uitoefening van hun wettelijke opdrachten.  

 

§ 6. De artikelen 6, 8, 9, 10 , § 1 en 12 zijn niet van toepassing na een machtiging 

door de Koning bij een in Ministerraad overlegd besluit, op de verwerkingen beheerd 

door het Europees Centrum voor vermiste en seksueel uitgebuite kinderen, hierna 

genoemd " het Centrum ", instelling van openbaar nut die is opgericht bij akte van 25 

juni 1997 en erkend bij koninklijk besluit van 10 juli 1997 voor de ontvangst, de 

overzending aan de gerechtelijke overheid en de opvolging van gegevens betreffende 

personen die ervan verdacht worden in een bepaald dossier van vermissing of 

seksuele uitbuiting, een misdaad of wanbedrijf te hebben begaan. Dit besluit bepaalt 

de duur en de voorwaarden van de machtiging na advies van de Commissie voor de 

bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Het Centrum kan geen bestand houden 

betreffende personen die ervan verdacht worden een misdaad of wanbedrijf te 

hebben begaan of van veroordeelde personen. De raad van beheer van het Centrum 

wijst onder de personeelsleden van het Centrum een aangestelde voor de 

gegevensverwerking aan die kennis heeft van het beheer en de bescherming van 

persoonsgegevens. De uitoefening van zijn taken mag voor de aangestelde geen 

nadelen ten gevolge hebben.  
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Hij mag in het bijzonder, niet ontslagen of als aangestelde vervangen worden wegens 

de uitoefening van de taken die hem zijn toevertrouwd. De Koning bepaalt bij een in 

Ministerraad overlegd besluit na advies van de Commissie voor de bescherming van 

de persoonlijke levenssfeer de taken van de aangestelde en de wijze waarop deze 

worden uitgevoerd, alsmede de wijze waarop het Centrum verslag dient uit te 

brengen aan de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer 

over de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de verleende machtiging. 

De personeelsleden en degenen die voor het Centrum persoonsgegevens verwerken, 

zijn tot geheimhouding verplicht. Elke schending van die geheimhoudingsplicht 

wordt gestraft overeenkomstig het bepaalde in artikel 458 van het Strafwetboek. In 

het raam van zijn ondersteunende taken inzake de opsporing van de als vermist of 

ontvoerd opgegeven kinderen, kan het Centrum alleen telefoongesprekken opnemen 

wanneer de oproeper hierover geïnformeerd wordt en voor zover hij zich daartegen 

niet heeft verzet.  

 

Art. 3bis. Deze wet is van toepassing : 

1° op de verwerking van persoonsgegevens die wordt verricht in het kader van de 

effectieve en daadwerkelijke activiteiten van een vaste vestiging van de 

verantwoordelijke voor de verwerking op het Belgisch grondgebied of op een plaats 

waar de Belgische wet uit hoofde van het internationaal publiek recht van toepassing 

is;  

2° op de verwerking van persoonsgegevens door een verantwoordelijke die geen 

vaste vestiging op het grondgebied van de Europese Gemeenschap heeft, indien voor 

de verwerking van persoonsgegevens gebruik gemaakt wordt van al dan niet 

geautomatiseerde middelen die zich op het Belgisch grondgebied bevinden, andere 

dan degene die uitsluitend aangewend worden voor de doorvoer van de 

persoonsgegevens over het Belgisch grondgebied. In de in het vorige lid onder 2° 

bedoelde omstandigheden moet de verantwoordelijke voor de verwerking een op het 

Belgisch grondgebied gevestigde vertegenwoordiger aanwijzen, onverminderd 

rechtsvorderingen die tegen de verantwoordelijke zelf kunnen worden ingesteld. 
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Hoofdstuk II 

 

Algemene voorwaarden voor de rechtmatigheid van de verwerking van 

persoonsgegevens 

 

Art. 4. § 1. Persoonsgegevens dienen : 

1° eerlijk en rechtmatig te worden verwerkt; 

2° voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden te 

worden verkregen en niet verder te worden verwerkt op een wijze die, rekening 

houdend met alle relevante factoren, met name met de redelijke verwachtingen van 

de betrokkene en met de toepasselijke wettelijke en reglementaire bepalingen, 

onverenigbaar is met die doeleinden. Onder de voorwaarden vastgesteld door de 

Koning na advies van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke 

levenssfeer, wordt verdere verwerking van de gegevens voor historische, statistische 

of wetenschappelijke doeleinden niet als onverenigbaar beschouwd; 

3° toereikend, terzake dienend en niet overmatig te zijn, uitgaande van de doeleinden 

waarvoor zij worden verkregen of waarvoor zij verder worden verwerkt; 

4° nauwkeurig te zijn en, zo nodig, te worden bijgewerkt; alle redelijke maatregelen 

dienen te worden getroffen om de gegevens die, uitgaande van de doeleinden 

waarvoor zij worden verkregen of waarvoor zij verder worden verwerkt, 

onnauwkeurig of onvolledig zijn, uit te wissen of te verbeteren; 5° in een vorm die 

het mogelijk maakt de betrokkenen te identificeren, niet langer te worden bewaard 

dan voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij worden verkregen of 

verder worden verwerkt, noodzakelijk is. De Koning voorziet, na advies van de 

Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, in passende 

waarborgen voor persoonsgegevens die, langer dan hiervóór bepaald, voor 

historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden worden bewaard.  

 

§ 2. Op de verantwoordelijke voor de verwerking rust de plicht om voor de naleving 

van het bepaalde in § 1 zorg te dragen.  
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Art. 5. Persoonsgegevens mogen slechts verwerkt worden in één van de volgende 

gevallen : 

a) wanneer de betrokkene daarvoor zijn ondubbelzinnige toestemming heeft 

verleend; 

b) wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst 

waarbij de betrokkene partij is of voor de uitvoering van maatregelen die aan het 

sluiten van die overeenkomst voorafgaan en die op verzoek van de betrokkene zijn 

genomen; 

c) wanneer de verwerking noodzakelijk is om een verplichting na te komen waaraan 

de verantwoordelijke voor de verwerking is onderworpen door of krachtens een wet, 

een decreet of een ordonnantie; 

d) wanneer de verwerking noodzakelijk is ter vrijwaring van een vitaal belang van de 

betrokkene; 

e) wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van 

openbaar belang of die deel uitmaakt van de uitoefening van het openbaar gezag, die 

is opgedragen aan de verantwoordelijke voor de verwerking of aan de derde aan wie 

de gegevens worden verstrekt;  

f) wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van het 

gerechtvaardigde belang van de verantwoordelijke voor de verwerking of van de 

derde aan wie de gegevens worden verstrekt, mits het belang of de fundamentele 

rechten en vrijheden van de betrokkene die aanspraak maakt op bescherming uit 

hoofde van deze wet, niet zwaarder doorwegen.  

De Koning kan, bij een in Ministerraad overlegd besluit, na advies van de Commissie 

voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, nader bepalen in welke 

gevallen de onder f) bedoelde voorwaarde niet geacht wordt te zijn vervuld. 

 

Art. 6. § 1. De verwerking van persoonsgegevens waaruit de raciale of etnische 

afkomst, de politieke opvattingen, de godsdienstige of levensbeschouwelijke 

overtuiging of het lidmaatschap van een vakvereniging blijken, alsook de verwerking 

van persoonsgegevens die het seksuele leven betreffen, is verboden. 
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§ 2. Het verbod om de in § 1 van dit artikel bedoelde persoonsgegevens te 

verwerken, is niet van toepassing in een van de volgende gevallen : 

a) wanneer de betrokkene schriftelijk heeft toegestemd in een dergelijke verwerking 

met dien verstande dat deze toestemming te allen tijde door de betrokkene kan 

worden ingetrokken; de Koning kan, bij een in Ministerraad overlegd besluit na 

advies van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, 

bepalen in welke gevallen het verbod om de in dit artikel bedoelde gegevens te 

verwerken niet door de schriftelijke toestemming van de betrokkene ongedaan kan 

worden gemaakt; 

b) wanneer de verwerking noodzakelijk is met het oog op de uitvoering van de 

specifieke verplichtingen en rechten van de verantwoordelijke voor de verwerking 

met betrekking tot het arbeidsrecht; 

c) wanneer de verwerking noodzakelijk is ter verdediging van de vitale belangen van 

de betrokkene of van een andere persoon indien de betrokkene fysiek of juridisch 

niet in staat is zijn instemming te getuigen; 

d) wanneer de verwerking wordt verricht door een stichting, een vereniging of enige 

andere instantie zonder winstoogmerk die op politiek, levensbeschouwelijk, 

godsdienstig, mutualistisch of vakbondsgebied werkzaam is, in het kader van haar 

gerechtvaardigde activiteiten, mits de verwerking uitsluitend betrekking heeft op de 

leden van de stichting, de vereniging of de instantie of op de personen die in verband 

met haar streefdoelen regelmatige contacten met haar onderhouden, en de gegevens 

niet zonder de toestemming van de betrokkenen aan derden worden doorgegeven; 

e) wanneer de verwerking betrekking heeft op gegevens die duidelijk door de 

betrokkene openbaar zijn gemaakt; 

f) wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de vaststelling, de uitoefening of de 

verdediging van een recht in rechte; 

g) wanneer de verwerking noodzakelijk is voor het wetenschappelijk onderzoek en 

verricht wordt onder de voorwaarden vastgesteld door de Koning bij een in 

Ministerraad overlegd besluit, na advies van de Commissie voor de bescherming van 

de persoonlijke levenssfeer; 

h) wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de verwezenlijking van een 

doelstelling vastgesteld door of krachtens de wet met het oog op de toepassing van 

de sociale zekerheid; 
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i) wanneer de verwerking wordt verricht in uitvoering van de wet van 4 juli 1962 

betreffende de openbare statistiek; 

j) wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de doeleinden van preventieve 

geneeskunde of medische diagnose, het verstrekken van zorg of behandelingen aan 

de betrokkene of een verwant, of het beheer van gezondheidsdiensten handelend in 

het belang van de betrokkene en de gegevens worden verwerkt onder het toezicht van 

een beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg; 

k) wanneer de verwerking door verenigingen met rechtspersoonlijkheid of 

instellingen van openbaar nut die als hoofddoel de verdediging van de rechten van de 

mens en van de fundamentele vrijheden hebben, verricht wordt voor de 

verwezenlijking van dat doel, op voorwaarde dat voor de verwerking een machtiging 

is verleend door de Koning bij een in Ministerraad overlegd besluit, na advies van de 

Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer; 

l) wanneer de verwerking van de persoonsgegevens bedoeld in § 1 om een andere 

belangrijke reden van publiek belang door een wet, een decreet of een ordonnantie 

wordt toegelaten.  

In het geval bedoeld onder j) zijn de beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg en 

zijn aangestelden of gemachtigden tot geheimhouding verplicht. 

 

§ 3. Onverminderd de toepassing van de artikelen 7 en 8 van deze wet is de 

verwerking van persoonsgegevens die het seksuele leven betreffen, toegestaan 

wanneer de verwerking wordt verricht door een vereniging met rechtspersoonlijkheid 

of door een instelling van openbaar nut met als statutair hoofddoel de evaluatie, de 

begeleiding en de behandeling van personen van wie het seksueel gedrag 

gekwalificeerd kan worden als een misdrijf en die voor de verwezenlijking van dat 

doel door de bevoegde overheid worden erkend en gesubsidieerd; voor dergelijke 

verwerkingen, waarvan de bedoeling moet bestaan in de evaluatie, begeleiding en 

behandeling van de in deze paragraaf bedoelde personen en de verwerking 

uitsluitend persoonsgegevens betreft die, wanneer ze het seksueel leven betreffen, 

enkel betrekking hebben op laatstgenoemde personen, moet door de Koning bij een 

in een Ministerraad overlegd besluit, na advies van de Commissie voor de 

bescherming van de persoonlijke levenssfeer, een bijzondere, individuele machtiging 

worden verleend. 
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Het in deze paragraaf bedoelde besluit preciseert de duur van de machtiging, de 

modaliteiten voor de controle van de gemachtigde vereniging of instelling door de 

bevoegde overheid en de wijze waarop door deze overheid aan de Commissie voor 

de persoonlijke levenssfeer verslag moet worden uitgebracht over de verwerking van 

persoonsgegevens in het kader van de verleende machtiging.  

 

§ 4. De Koning legt bij een in Ministerraad overlegd besluit, na advies van de 

Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer de bijzondere 

voorwaarden op waaraan de verwerking van de in dit artikel bedoelde 

persoonsgegevens moet voldoen. 

 

Art. 7 § 1. De verwerking van persoonsgegevens die de gezondheid betreffen, is 

verboden. 

 

§ 2. Het verbod om de in § 1 bedoelde persoonsgegevens te verwerken, is niet van 

toepassing in de volgende gevallen : 

a) wanneer de betrokkene schriftelijk heeft toegestemd in een dergelijke verwerking 

met dien verstande dat deze toestemming te allen tijde door de betrokkene kan 

worden ingetrokken; de Koning kan, bij een in Ministerraad overlegd besluit na 

advies van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, 

bepalen in welke gevallen het verbod om gegevens betreffende de gezondheid te 

verwerken niet door de schriftelijke toestemming van de betrokkene ongedaan kan 

worden gemaakt; 

b) wanneer de verwerking noodzakelijk is met het oog op de uitvoering van de 

specifieke verplichtingen en rechten van de verantwoordelijke voor de verwerking 

met betrekking tot het arbeidsrecht; 

c) wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de verwezenlijking van een 

doelstelling vastgesteld door of krachtens de wet met het oog op de toepassing van 

de sociale zekerheid; 

d) wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de bevordering en de bescherming 

van de volksgezondheid met inbegrip van bevolkingsonderzoek; 

e) wanneer de verwerking om redenen van zwaarwegend algemeen belang verplicht 

wordt door of krachtens een wet, een decreet of een ordonnantie; 
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f) wanneer de verwerking noodzakelijk is ter verdediging van vitale belangen van de 

betrokkene of van een andere persoon indien de betrokkene fysiek of juridisch niet in 

staat is om zijn toestemming te geven; 

g) wanneer de verwerking noodzakelijk is voor het voorkomen van een concreet 

gevaar of voor de beteugeling van een bepaalde strafrechtelijke inbreuk; 

h) wanneer de verwerking betrekking heeft op gegevens die duidelijk door de 

betrokkene zijn openbaar gemaakt; 

i) wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de vaststelling, de uitoefening of de 

verdediging van een recht in rechte; 

j) wanneer de verwerking noodzakelijk is voor doeleinden van preventieve 

geneeskunde of medische diagnose, het verstrekken van zorg of behandelingen aan 

de betrokkene of een verwant, of het beheer van de gezondheidsdiensten handelend 

in het belang van de betrokkene en de gegevens worden verwerkt onder het toezicht 

van een beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg; 

k) wanneer de verwerking noodzakelijk is voor het wetenschappelijk onderzoek en 

verricht wordt onder de voorwaarden vastgesteld door de Koning bij een in 

Ministerraad overlegd besluit, na advies van de Commissie voor de bescherming van 

de persoonlijke levenssfeer. 

 

§ 3. De Koning legt, bij een in Ministerraad overlegd besluit en na advies van de 

Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, bijzondere 

voorwaarden vast waaraan de verwerking van de in dit artikel bedoelde 

persoonsgegevens moet voldoen. 

 

§ 4. Persoonsgegevens betreffende de gezondheid mogen, behoudens schriftelijke 

toestemming van de betrokkene of wanneer de verwerking noodzakelijk is voor het 

voorkomen van een dringend gevaar of voor de beteugeling van een bepaalde 

strafrechtelijke inbreuk, enkel worden verwerkt onder de verantwoordelijkheid van 

een beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg. 

De Koning kan, na advies van de Commissie voor de bescherming van de 

persoonlijke levenssfeer en bij een in Ministerraad overlegd besluit, bepalen welke 

categorieën van personen als beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg in de zin 

van deze wet worden beschouwd.  
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Bij de verwerking van de in dit artikel bedoelde persoonsgegevens zijn de 

beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg en zijn aangestelden of gemachtigden, tot 

geheimhouding verplicht. 

 

§ 5. Persoonsgegevens betreffende de gezondheid moeten worden ingezameld bij de 

betrokkene. Zij kunnen slechts via andere bronnen worden ingezameld op 

voorwaarde dat dit in overeenstemming is met de paragrafen 3 en 4 van dit artikel en 

dat dit noodzakelijk is voor de doeleinden van de verwerking of de betrokkene niet in 

staat is om de gegevens te bezorgen. 

 

Art. 8. § 1. De verwerking van persoonsgegevens inzake geschillen voorgelegd aan 

hoven en rechtbanken alsook aan administratieve gerechten, inzake verdenkingen, 

vervolgingen of veroordelingen met betrekking tot misdrijven, of inzake 

administratieve sancties of veiligheidsmaatregelen, is verboden. 

 

§ 2. Het verbod om de in § 1 bedoelde persoonsgegevens te verwerken, is niet van 

toepassing op verwerkingen : 

a) onder toezicht van een openbare overheid of van een ministeriële ambtenaar in de 

zin van het Gerechtelijk Wetboek, indien de verwerking noodzakelijk is voor de 

uitoefening van hun taken; 

b) door andere personen, indien de verwerking noodzakelijk is voor de 

verwezenlijking van doeleinden die door of krachtens een wet, een decreet of een 

ordonnantie zijn vastgesteld; 

c) door natuurlijke personen of door privaatrechtelijke of publiekrechtelijke 

rechtspersonen in zoverre dat noodzakelijk is voor het beheer van hun eigen 

geschillen; 

d) door advocaten of andere juridische raadgevers in zoverre de verwerking 

noodzakelijk is voor de verdediging van de belangen van de cliënten; 

e) die noodzakelijk zijn voor het wetenschappelijk onderzoek en verricht worden 

onder de voorwaarden vastgesteld door de Koning bij een in Ministerraad overlegd 

besluit, na advies van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke 

levenssfeer. 
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§ 3. De personen die krachtens § 2 gemachtigd zijn om de in § 1 bedoelde 

persoonsgegevens te verwerken, zijn tot geheimhouding verplicht. 

 

§ 4. De Koning legt, bij een in Ministerraad overlegd besluit, na advies van de 

Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, bijzondere 

voorwaarden vast waaraan de verwerking van de in § 1 bedoelde persoonsgegevens 

moet voldoen. ". 
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Hoofdstuk III 

 

Rechten van de betrokkene 

 

Art. 9. § 1. Indien persoonsgegevens betreffende de betrokkene bij hemzelf worden 

verkregen, moet de verantwoordelijke voor de verwerking of diens 

vertegenwoordiger uiterlijk op het moment dat de gegevens worden verkregen aan de 

betrokkene ten minste de hierna volgende informatie verstrekken, behalve indien hij 

daarvan reeds op de hoogte is : 

a) de naam en het adres van de verantwoordelijke voor de verwerking en, in 

voorkomend geval, van diens vertegenwoordiger; 

b) de doeleinden van de verwerking; 

c) het bestaan van een recht om zich op verzoek en kosteloos tegen de voorgenomen 

verwerking van hem betreffende persoonsgegevens te verzetten, indien de 

verwerking verricht wordt met het oog op direct marketing; 

d) andere bijkomende informatie, met name : 

-de ontvangers of de categorieën ontvangers van de gegevens, 

-het al dan niet verplichte karakter van het antwoord en de eventuele gevolgen van 

nietbeantwoording, 

-het bestaan van een recht op toegang en op verbetering van de persoonsgegevens die 

op hembetrekking hebben; 

behalve indien die verdere informatie, met inachtneming van de specifieke 

omstandigheden waaronder de persoonsgegevens verkregen worden, niet nodig is om 

tegenover de betrokkene een eerlijke verwerking te waarborgen; 

e) andere informatie afhankelijk van de specifieke aard van de verwerking, die wordt 

opgelegd door de Koning na advies van de Commissie voor de bescherming van de 

persoonlijke levenssfeer. 

 

§ 2. Indien de persoonsgegevens niet bij de betrokkene zijn verkregen, moet de 

verantwoordelijke voor de verwerking of zijn vertegenwoordiger, op het moment van 

de registratie van de gegevens of wanneer mededeling van de gegevens aan een 

derde wordt overwogen, uiterlijk op het moment van de eerste mededeling van de 

gegevens, tenminste de volgende informatie verstrekken, tenzij de betrokkene 

daarvan reeds op de hoogte is : 
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a) de naam en het adres van de verantwoordelijke voor de verwerking en, in 

voorkomend geval, van diens vertegenwoordiger; 

b) de doeleinden van de verwerking; 

c) het bestaan van een recht om zich op verzoek en kosteloos tegen de voorgenomen 

verwerking van hem betreffende persoonsgegevens te verzetten, indien de 

verwerking verricht wordt met het oog op direct marketing; in dit geval dient de 

betrokkene in kennis te worden gesteld vooraleer de persoonsgegevens voor de eerste 

keer aan een derde worden verstrekt of voor rekening van derden worden gebruikt 

voor direct marketing; 

d) andere bijkomende informatie, met name : 

-de betrokken gegevenscategorieën; 

-de ontvangers of de categorieën ontvangers; 

-het bestaan van een recht op toegang en op verbetering van de persoonsgegevens die 

op hem betrekking hebben; 

behalve indien die verdere informatie, met inachtneming van de specifieke 

omstandigheden waaronder de gegevens verwerkt worden, niet nodig is om 

tegenover de betrokkene een eerlijke verwerking te waarborgen; 

e) andere informatie afhankelijk van de specifieke aard van de verwerking, die wordt 

opgelegd door de Koning na advies van de Commissie voor de bescherming van de 

persoonlijke levenssfeer. 

De verantwoordelijke voor de verwerking wordt van de in deze paragraaf bedoelde 

kennisgeving vrijgesteld 

a) wanneer, met name voor statistische doeleinden of voor historisch of 

wetenschappelijk onderzoek of voor bevolkingsonderzoek met het oog op de 

bescherming en de bevordering van de volksgezondheid, de kennisgeving aan de 

betrokkene onmogelijk blijkt of onevenredig veel moeite kost; 

b) wanneer de registratie of de verstrekking van de persoonsgegevens verricht wordt 

met het oog op de toepassing van een bepaling voorgeschreven door of krachtens een 

wet, een decreet of een ordonnantie. 

De Koning bepaalt bij een in Ministerraad overlegd besluit na advies van de 

Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer de voorwaarden 

voor de toepassing van het vorige lid.  
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Indien de eerste mededeling van de gegevens geschiedde vóór de inwerkingtreding 

van deze bepaling, moet de mededeling van de informatie, in afwijking van het eerste 

lid, uiterlijk geschieden binnen een termijn van 3 jaar vanaf de datum van 

inwerkingtreding van deze bepaling. De informatie moet evenwel niet worden 

meegedeeld indien de verantwoordelijke voor de verwerking was vrijgesteld van de 

verplichting om de betrokkene in kennis te stellen van de registratie van de gegevens 

krachtens de wettelijke en reglementaire bepalingen van toepassing op de dag 

voorafgaand aan de datum van inwerkingtreding van deze bepaling. 

 

Art. 10. § 1. De betrokkene die zijn identiteit bewijst, heeft het recht om vanwege de 

verantwoordelijke voor de verwerking te verkrijgen : 

a) kennis van het al dan niet bestaan van verwerkingen van hem betreffende 

gegevens alsmede ten minste informatie over de doeleinden van deze verwerkingen, 

van de categorieën gegevens waarop deze verwerkingen betrekking hebben en van de 

categorieën ontvangers aan wie de gegevens worden verstrekt; 

b) verstrekking in begrijpelijke vorm van de gegevens zelf die worden verwerkt, 

alsmede alle beschikbare informatie over de oorsprong van die gegevens; 

c) mededeling van de logica die aan een geautomatiseerde verwerking van hem 

betreffende gegevens ten grondslag ligt in geval van geautomatiseerde 

besluitvorming in de zin van artikel 12bis; 

d) kennis van de mogelijkheid om de in de artikelen 12 en 14 bedoelde beroepen in 

te stellen en eventueel inzage te nemen van het in artikel 18 bedoelde openbaar 

register. 

Daartoe richt de betrokkene een gedagtekend en ondertekend verzoek aan de 

verantwoordelijke voor de verwerking of aan iedere andere persoon die de Koning 

aanwijst. De inlichtingen worden onverwijld en ten laatste binnen vijfenveertig 

dagen na ontvangst van het verzoek meegedeeld. De Koning kan nadere regelen voor 

de uitoefening van het in het eerste lid bedoelde recht bepalen. 

 

§ 2. Elke persoon heeft het recht om, hetzij op rechtstreekse wijze, hetzij met behulp 

van een beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg, kennis te krijgen van de 

persoonsgegevens die betreffende zijn gezondheid worden verwerkt. 

Op verzoek van de verantwoordelijke van de verwerking of op verzoek van de 

betrokkene kan de mededeling gebeuren door tussenkomst van een door de 
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betrokkene gekozen beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg. Indien er duidelijk 

geen gevaar is voor inbreuken op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer 

van de betrokkene en de gegevens niet gebruikt worden om maatregelen en besluiten 

te nemen ten aanzien van een individuele betrokkene, kan de kennisgeving ook 

worden uitgesteld indien de gezondheidsgegevens verwerkt worden voor medisch- 

wetenschappelijk onderzoek, doch slechts in de mate dat de kennisgeving het 

onderzoek op ernstige wijze zou schaden en uiterlijk tot op het moment van de 

beëindiging van het onderzoek. In dat geval moet de betrokkene aan de 

verantwoordelijke voor de verwerking vooraf zijn schriftelijke toestemming hebben 

gegeven dat de hem betreffende persoonsgegevens voor medisch-wetenschappelijke 

doeleinden kunnen worden verwerkt en dat kennisgeving van deze persoonsgegevens 

om die reden kan worden uitgesteld. 

 

§ 3. Aan een aanvraag bedoeld in § 1 en § 2 moet geen gevolg worden gegeven dan 

na verloop van een redelijke termijn, te rekenen van de dagtekening van een vroegere 

aanvraag van dezelfde persoon waarop is geantwoord of te rekenen van de 

dagtekening waarop de gegevens hem ambtshalve zijn meegedeeld. 

 

Art. 11 

(opgeheven bij Wet van 11 december 1998) 

 

Art. 12 

§1. Eenieder is gerechtigd alle onjuiste persoonsgegevens die op hem betrekking 

hebben kosteloos te doen verbeteren. 

" Eenieder is bovendien gerechtigd om wegens zwaarwegende en gerechtvaardigde 

redenen die verband houden met zijn bijzondere situatie, zich ertegen te verzetten dat 

hem betreffende gegevens het voorwerp van een verwerking vormen, behalve 

wanneer de rechtmatigheid van de verwerking gesteund is op de in artikel 5, b) en c) 

bedoelde redenen. Indien de persoonsgegevens verkregen worden met het oog op 

direct marketing mag de betrokkene zich kosteloos en zonder enige motivering tegen 

de voorgenomen verwerking van hem betreffende persoonsgegevens verzetten. In 

geval van gerechtvaardigd verzet mag de door de verantwoordelijke voor de 

verwerking verrichte verwerking niet langer op deze persoonsgegevens betrekking 

hebben. ; 
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Eenieder is tevens gerechtigd kosteloos de verwijdering van of het verbod op de 

aanwending van alle hem betreffende persoonsgegevens te bekomen die gelet op het 

doel van de verwerking, onvolledig of niet ter zake dienend zijn, of waarvan de 

registratie, de mededeling of de bewaring verboden zijn, of die na verloop van de 

toegestane duur zijn bewaard. 

 

§2. Om de in § 1 bedoelde rechten uit te oefenen dient de belanghebbende een 

gedagtekend en ondertekend verzoek in bij de verantwoordelijke voor de verwerking 

of bij iedere andere persoon die de Koning aanwijst. 

 

§ 3 Binnen een maand te rekenen van het tijdstip van indiening van het verzoek op 

grond van § 2, deelt de verantwoordelijke voor de verwerking de verbeteringen of 

verwijderingen van gegevens, gedaan op grond van § 1, mee aan de betrokkene zelf, 

alsmede aan de personen aan wie de onjuiste, onvolledige of niet ter zake dienende 

gegevens zijn meegedeeld, voor zover hij nog kennis heeft van de bestemmelingen 

van de mededeling en de kennisgeving aan deze bestemmelingen niet onmogelijk 

blijkt of onevenredig veel moeite kost. Indien de betrokkene zich tegen de verwerking 

of de voorgenomen verwerking van hem betreffende persoonsgegevens verzet in 

toepassing van § 1, tweede en derde lid, deelt de verantwoordelijke voor de 

verwerking aan de betrokkene binnen dezelfde termijn mee welk gevolg hij aan het 

verzoek heeft gegeven. 

 

§ 4 (opgeheven bij Wet van 11 december 1998) 

 

Art. 12bis. Een besluit waaraan voor een persoon rechtsgevolgen verbonden zijn of 

dat hem in aanmerkelijke mate treft, mag niet louter worden genomen op grond van 

een geautomatiseerde gegevensverwerking die bestemd is om bepaalde aspecten van 

zijn persoonlijkheid te evalueren. Het in het eerste lid vastgestelde verbod geldt niet 

indien het besluit wordt genomen in het kader van een overeenkomst of zijn 

grondslag vindt in een bepaling voorgeschreven door of krachtens een wet, decreet 

of ordonnantie. In die overeenkomst of in die bepaling moeten passende maatregelen 

zijn genomen ter bescherming van de gerechtvaardigde belangen van de betrokkene. 

Minstens moet hem de mogelijkheid geboden worden om op nuttige wijze zijn 

standpunt naar voor te brengen. 
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Art. 13 Eenieder die zijn identiteit bewijst, is gerechtigd zich kosteloos tot de 

Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer te wenden, teneinde 

de in de artikelen 10 en 12 bedoelde rechten uit te oefenen ten aanzien van de 

verwerkingen van persoonsgegevens bedoeld in artikel 3, paragrafen 4, 5 en 6. 

De Koning bepaalt, na advies van de Commissie voor de bescherming van de 

persoonlijke levenssfeer en bij een in Ministerraad overlegd besluit, de wijze waarop 

deze rechten worden uitgeoefend. De Commissie voor de bescherming van de 

persoonlijke levenssfeer deelt uitsluitend aan de betrokkene mede dat de nodige 

verificaties werden verricht. Evenwel bepaalt de Koning, na advies van de commissie 

voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, bij een in Ministerraad 

overlegd besluit, welke informatie de commissie aan de betrokkene mag meedelen 

indien het verzoek van de betrokkene een verwerking van persoonsgegevens betreft 

door politiediensten met het oog op identiteitscontrole. 

 

Art. 14. §1. De voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg, zitting houdende zoals 

in kort geding, neemt kennis van de vorderingen betreffende het door of krachtens de 

wet verleende recht om kennis te krijgen van persoonsgegevens, alsook van de 

vorderingen tot verbetering, tot verwijdering of tot het verbieden van de aanwending 

van onjuiste persoonsgegevens of die gelet op het doel van de verwerking onvolledig 

of niet ter zake dienend zijn, dan wel waarvan de registratie de mededeling of de 

bewaring verboden is tegen de verwerking waarvan de betrokkene zich heeft verzet 

of die langer bewaard werden dan de toegestane duur. 

 

§2. De voorzitter van de rechtbank van de woonplaats van de eiser is bevoegd voor 

de in §1 bedoelde vorderingen. Indien de eiser geen woonplaats in België heeft, is de 

voorzitter van de rechtbank van de woonplaats van de verantwoordelijke voor de 

verwerking, die een natuurlijke persoon is, bevoegd. Indien de verantwoordelijke 

voor de verwerking een rechtspersoon is, is de voorzitter van de rechtbank van de 

maatschappelijke of administratieve zetel bevoegd. De beschikking wordt in 

openbare rechtszitting uitgesproken. Zij is uitvoerbaar bij voorraad, niettegenstaande 

hoger beroep of verzet. 
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§3. De vordering wordt ingediend bij verzoekschrift op tegenspraak. Het 

verzoekschrift vermeldt op straffe van nietigheid : 

1° de dag, de maand en het jaar; 

2° de naam, de voornaam, het beroep en de woonplaats van de eiser; 

3° de naam, de voornaam en de woonplaats van de op te roepen persoon; 

4° het voorwerp van de vordering en de korte samenvatting van de middelen; 

5° de handtekening van de eiser of van zijn advocaat. 

 

§4. Het verzoekschrift wordt bij ter post aangetekende brief toegezonden aan de 

griffier van het gerecht of ter griffie neergelegd. Nadat, in voorkomend geval de 

rolrechten zijn betaald, worden de partijen door de griffier bij gerechtsbrief 

opgeroepen om te verschijnen op de zitting die de rechter bepaalt. Bij de oproeping 

wordt een afschrift van het verzoekschrift gevoegd. 

 

§5. De op grond van §1 ingestelde vordering is pas ontvankelijk als het verzoek, 

bedoeld in artikel 10, §1, of dat bedoeld in artikel 12, §2, is afgewezen of als daaraan 

naargelang het geval, binnen de door artikel 10, § 1, tweede lid dan wel door artikel 

12, § 3, eerste lid, voorgeschreven termijn geen gevolg is gegeven. 

 

§6. Indien onjuiste, onvolledige of niet ter zake dienende gegevens of gegevens 

waarvan de bewaring verboden is aan derden zijn medegedeeld, dan wel wanneer een 

mededeling van gegevens heeft plaatsgehad na verloop van de tijd waarin de 

bewaring van die gegevens toegelaten is, kan de voorzitter van de rechtbank gelasten 

dat de verantwoordelijke voor de verwerking aan die derden van de verbetering of de 

verwijdering van die gegevens kennis geeft. 

 

§7. Wanneer dwingende redenen de vrees doen rijzen dat bewijsmateriaal dat kan 

worden aangevoerd bij een in §1 bedoelde vordering zou kunnen worden verheeld of 

verdwijnen, gelast de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg op eenzijdig 

verzoekschrift, ondertekend en ingediend door de partij of haar advocaat, elke 

maatregel ter voorkoming van die verheling of verdwijning. 
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§8. De bepalingen van de §§6 en 7 houden geen beperking in van de algemene 

bevoegdheid ter zake van de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg, zetelend 

in kort geding. 

 

Art. 15. Onmiddellijk bij het ontvangen van het verzoek tot verbetering, verwijdering 

of verbod van gebruik of bekendmaking van persoonsgegevens of bij de 

kennisgeving van de instelling van het geding bedoeld in artikel 14 en tot een 

beslissing in kracht van gewijsde is getreden, dient de verantwoordelijke voor de 

verwerking bij elke mededeling van een persoonsgegeven duidelijk aan te geven dat 

het gegeven betwist is. 

 

Art. 15bis. Indien een betrokkene schade lijdt doordat ten opzichte van hem in strijd 

wordt gehandeld met de bij of krachtens deze wet bepaalde voorschriften, zijn het 

hiernavolgende tweede en derde lid van toepassing, onverminderd de aanspraken op 

grond van andere wettelijke regels. De verantwoordelijke voor de verwerking is 

aansprakelijk voor de schade die voortvloeit uit een handeling in strijd met de bij of 

krachtens deze wet bepaalde voorschriften. Hij is van deze aansprakelijkheid 

ontheven indien hij bewijst dat het feit dat de schade heeft veroorzaakt hem niet kan 

worden toegerekend. 
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Hoofdstuk IV 

 

Vertrouwelijkheid en beveiliging van de verwerking 

 

Art. 16. § 1. Indien de verwerking wordt toevertrouwd aan een verwerker, moet de 

verantwoordelijke voor de verwerking, en in voorkomend geval zijn 

vertegenwoordiger in België : 

1° een verwerker kiezen die voldoende waarborgen biedt ten aanzien van de 

technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te 

verrichten verwerking; 

2° toezien op de naleving van die maatregelen, met name door ze vast te leggen in 

contractuele bepalingen; 

3° de aansprakelijkheid van de verwerker ten aanzien van de verantwoordelijke voor 

de verwerking vaststellen in de overeenkomst; 

4° met de verwerker overeenkomen dat de verwerker slechts handelt in opdracht van 

de verantwoordelijke voor de verwerking en dat de verwerker is gebonden door 

dezelfde verplichtingen als deze die waartoe de verantwoordelijke in toepassing van 

paragraaf 3 is gehouden; 

5° in een geschrift of op een elektronische drager de elementen van de overeenkomst 

met betrekking tot de bescherming van de gegevens en de eisen met betrekking tot de 

maatregelen bedoeld in paragraaf 3 vaststellen. 

 

§ 2. De verantwoordelijke voor de verwerking of, in voorkomend geval, zijn 

vertegenwoordiger in België moet : 

1° er nauwlettend over waken dat de gegevens worden bijgewerkt, dat de onjuiste, 

onvolledige en niet terzake dienende gegevens, alsmede die welke zijn verkregen of 

verder verwerkt in strijd met de artikelen 4 tot 8, worden verbeterd of verwijderd; 

2° ervoor zorgen dat voor de personen die onder zijn gezag handelen, de toegang tot 

de gegevens en de verwerkingsmogelijkheden, beperkt blijven tot hetgeen die 

personen nodig hebben voor de uitoefening van hun taken of tot hetgeen noodzakelijk 

is voor de behoeften van de dienst; 
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3° alle personen die onder zijn gezag handelen, kennisgeven van de bepalingen van 

deze wet en haar uitvoeringsbesluiten, alsmede van alle relevante voorschriften 

inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer die bij het verwerken van 

persoonsgegevens gelden; 

4° zich ervan vergewissen of programma’s voor de geautomatiseerde verwerking van 

persoonsgegevens in overeenstemming zijn met de vermeldingen van de aangifte 

waarvan sprake is in artikel 17 en dat er geen wederrechtelijk gebruik van wordt 

gemaakt. 

 

§ 3. Eenieder die handelt onder het gezag van de verantwoordelijke voor de 

verwerking of van de verwerker alsmede de verwerker zelf, die toegang heeft tot 

persoonsgegevens, mag deze slechts in opdracht van de verantwoordelijke voor de 

verwerking verwerken, behoudens op grond van een verplichting door of krachtens 

een wet, een decreet of een ordonnantie. 

 

§ 4 Om de veiligheid van de persoonsgegevens te waarborgen, moeten de 

verantwoordelijke voor de verwerking, en in voorkomend geval zijn 

vertegenwoordiger in België, alsmede de verwerker, de gepaste technische en 

organisatorische maatregelen treffen die nodig zijn voor de bescherming van de 

persoonsgegevens tegen toevallige of ongeoorloofde vernietiging, tegen toevallig 

verlies, evenals tegen de wijziging van of de toegang tot, en iedere andere niet 

toegelaten verwerking van persoonsgegevens. Deze maatregelen moeten een passend 

beveiligingsniveau verzekeren, rekening houdend, enerzijds, met de stand van de 

techniek terzake en de kosten voor het toepassen van de maatregelen en, anderzijds, 

met de aard van de te beveiligen gegevens en de potentiële risico's. Op advies van de 

Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer kan de Koning voor 

alle of voor bepaalde categorieën van verwerkingen aangepaste normen inzake 

informaticaveiligheid uitvaardigen. 

 



 43

Hoofdstuk V 

 

Voorafgaande aangifte en openbaarheid van de verwerkingen 

 

Art. 17 § 1. Voordat wordt overgegaan tot één of meer volledig of gedeeltelijk 

geautomatiseerde verwerkingen van gegevens die voor de verwezenlijking van een 

doeleinde of van verscheidene samenhangende doeleinden bestemd zijn, doet de 

verantwoordelijke voor de verwerking of, in voorkomend geval, diens 

vertegenwoordiger, daarvan aangifte bij de Commissie voor de bescherming van de 

persoonlijke levenssfeer. Het vorige lid is niet van toepassing op verwerkingen die 

alleen tot doel hebben een register bij te houden dat door of krachtens een wet, een 

decreet of een ordonnantie bedoeld is om het publiek voor te lichten en door 

eenieder dan wel door ieder persoon die zich op een gerechtvaardigd belang kan 

beroepen, kan worden geraadpleegd. 

 

§ 2 De Commissie doet binnen drie werkdagen een ontvangbewijs van de aangifte 

geworden. Indien de aangifte onvolledig is, moet de Commissie de aangever daarvan 

op de hoogte brengen. 

 

§ 3. Deze aangifte moet vermelden : 

1° de datum van de aangifte en in voorkomend geval, de wet, het decreet of de 

ordonnantie of de reglementaire akte waarbij de geautomatiseerde verwerking wordt 

ingesteld; 

2° de naam, de voornamen en het volledig adres of de benaming en de zetel van de 

houder van het bestand en in voorkomend geval van zijn vertegenwoordiger in 

België; 

3° (opgeheven) 

4° de benaming van de geautomatiseerde verwerking; 

5° het doel of het geheel van samenhangende doeleinden van de geautomatiseerde 

verwerking; 

6° de categorieën van de verwerkte persoonsgegevens met een bijzondere 

beschrijving van de gegevens bedoeld in de artikelen 6 tot 8; 

7° de categorieën van ontvangers aan wie de gegevens kunnen worden verstrekt; 
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8° de waarborgen die aan de mededeling van gegevens aan derden verbonden 

moeten zijn; 

9° de wijze waarop de personen op wie de gegevens betrekking hebben daarvan in 

kennis worden gesteld, de dienst waarbij het recht op toegang kan worden 

uitgeoefend en de maatregelen genomen om de uitoefening van dat recht te 

vergemakkelijken; 

10° de termijn waarna, in voorkomend geval, de gegevens niet meer mogen bewaard, 

gebruikt of verspreid worden. 

11° een algemene beschrijving om op voorhand te kunnen beoordelen of de 

veiligheidsmaatregelen die in toepassing van artikel 16 van deze wet genomen zijn, 

afdoende zijn; 

12° de redenen waarop de verantwoordelijke voor de verwerking in voorkomend 

geval de toepassing van artikel 3, § 3, van deze wet steunt. 

 

§ 4. In het kader van haar controle- en onderzoeksbevoegdheid bedoeld in artikel 31 

en 32 is de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer 

gemachtigd tot het opeisen van andere gegevens, met name de oorsprong van de 

persoonsgegevens, de gekozen automatiseringstechniek en de voorziene 

beveiligingsmaatregelen. 

 

§ 5. Voor elk doeleinde of geheel van samenhangende doeleinden waarvoor tot een 

of meer volledig of gedeeltelijk geautomatiseerde verwerkingen wordt overgegaan, is 

een aangifte vereist. De Commissie stelt de aard en de structuur van de aangifte vast.  

 

§ 6. Wanneer de verwerkte gegevens, zelfs occasioneel, bestemd zijn om naar het 

buitenland te worden doorgezonden, moet, ongeacht de gebruikte gegevensdrager, 

daarenboven in de aangifte worden vermeld : 

1° de categorieën van gegevens die worden doorgezonden; 

2° voor elke categorie van gegevens, het land van bestemming. 

 

§ 7. Ingeval aan een geautomatiseerde verwerking een einde wordt gemaakt of enige 

informatie vermeld in de § 3 wijzigt, moet daarvan eveneens aangifte worden 

gedaan. 
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§ 8. De Koning kan na advies van de Commissie voor de bescherming van de 

persoonlijke levenssfeer bepaalde categorieën vrijstellen van de in dit artikel 

bedoelde aangifte wanneer, rekening houdend met de verwerkte gegevens, er 

kennelijk geen gevaar is voor inbreuken op de rechten en vrijheden van de 

betrokkenen, en de doeleinden van de verwerking, de categorieën van verwerkte 

gegevens, de categorieën betrokkenen, de categorieën ontvangers en de periode 

gedurende welke de gegevens worden bewaard, gepreciseerd worden. Indien voor 

geautomatiseerde verwerkingen in toepassing van het vorige lid een vrijstelling van 

de aanmeldingsplicht wordt verleend, moeten de inlichtingen vermeld in de §§ 3 en 6 

door de verantwoordelijke voor de verwerking meegedeeld worden aan iedereen die 

daarom verzoekt. 

 

§ 9 De verantwoordelijke voor de verwerking is gehouden op het ogenblik van de 

verrichting van de aangifte, een bijdrage te storten aan de rekenplichtige aangesteld 

bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, 

overeenkomstig de bepalingen van de wetten op de Rijkscomptabiliteit. De Koning 

stelt het bedrag van deze bijdrage, die tienduizend frank niet mag overschrijden, vast. 

Hij regelt tevens de modaliteiten voor de betaling ervan. 

 

Art. 17bis. De Koning stelt, na advies van de Commissie voor de bescherming van de 

persoonlijke levenssfeer de categorieën van verwerkingen vast die specifieke risico’s 

inhouden voor de persoonlijke rechten en vrijheden van de betrokkenen en stelt voor 

deze verwerkingen, eveneens op voorstel van de Commissie voor de bescherming van 

de persoonlijke levenssfeer, bijzondere voorwaarden vast om de rechten en de 

vrijheden van de betrokkenen te waarborgen. In het bijzonder kan Hij bepalen dat de 

verantwoordelijke voor de verwerking, alleen of samen met andere 

verantwoordelijken, een aangestelde voor de gegevensbescherming aanwijst die op 

onafhankelijke wijze zorgt voor de toepassing van deze wet en van haar 

uitvoeringsmaatregelen. De Koning bepaalt bij een in Ministerraad overlegd besluit, 

na advies van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, 

het statuut van de aangestelde voor de gegevensbescherming. 
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Art. 18 Bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer 

wordt een register gehouden van de geautomatiseerde verwerkingen van 

persoonsgegevens. Bij de inschrijving in dat register moeten de gegevens bedoeld in 

artikel 17, §§3 en 6 worden opgenomen. Dat register staat ter inzage van eenieder op 

de wijze door de Koning bepaald. 

 

Art. 19 Wanneer de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer 

meent dat een niet-geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die in een 

bestand zijn opgenomen of bestemd zijn om daarin te worden opgenomen een 

mogelijke schending van de persoonlijke levenssfeer inhoudt, kan zij hetzij 

ambtshalve, hetzij op verzoek van een betrokkene de verantwoordelijke voor de 

verwerking opleggen haar mededeling te verstrekken van het geheel of een gedeelte 

van de inlichtingen opgesomd in artikel 17. 

 

Art. 20 Indien door of krachtens een wet wordt voorzien in een specifiek systeem van 

voorafgaande machtigingen of aangiften van verwerkingen van gegevens, dat 

voorziet in het ter beschikking stellen van een bijzonder toezichtscomité van de 

inlichtingen vermeld in artikel 17, §§ 3 en 6 en in het inschrijven in een openbaar 

register van de vermeldingen bedoeld in artikel 17, §§ 3 en 6, wordt geacht aan de 

verplichtingen van de artikelen 17, 18 en 19 te zijn voldaan wanneer het geheel van 

deze informatie op permanente wijze ter beschikking wordt gehouden van de 

Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. 

Artikel 17, § 9 is van overeenkomstige toepassing. 
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Hoofdstuk VI 

 

Doorgifte van persoonsgegevens naar landen buiten de Europese Gemeenschap 

 

Art. 21. § 1. Persoonsgegevens die aan een verwerking worden onderworpen na 

doorgifte ervan naar een land buiten de Europese Gemeenschap, mogen slechts 

worden doorgegeven indien dat land een passend beschermingsniveau waarborgt en 

de andere bepalingen van deze wet en de uitvoeringsbesluiten ervan worden 

nageleefd. De vraag of het beschermingsniveau passend is, wordt beoordeeld met 

inachtneming van alle omstandigheden die op de doorgifte van gegevens of op een 

categorie gegevensdoorgiften van invloed zijn; in het bijzonder wordt rekening 

gehouden met de aard van de gegevens, met het doeleinde en met de duur van de 

voorgenomen verwerking of verwerkingen, het land van herkomst en het land van 

eindbestemming, de algemene en sectoriële rechtsregels die in het betrokken land 

gelden, alsmede de beroepscodes en de veiligheidsmaatregelen die in die landen 

worden nageleefd. 

 

§ 2. De Koning bepaalt, na advies van de Commissie voor de bescherming van de 

persoonlijke levenssfeer en conform artikel 25 van richtlijn 95/46/EG van het 

Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke 

personen in verband met  

 

Art. 22. § 1. In afwijking van het bepaalde in artikel 21 mag een doorgifte of 

categorie doorgiften van persoonsgegevens naar een land buiten de Europese 

Gemeenschap dat geen waarborgen biedt voor een adequaat beschermingsniveau, 

plaatsvinden in één van de volgende gevallen : 

1° de betrokkene heeft daarvoor zijn ondubbelzinnige toestemming gegeven; 

2° de doorgifte is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst tussen de 

betrokkene en de verantwoordelijke voor de verwerking of voor de uitvoering van op 

verzoek van de betrokkene genomen precontractuele maatregelen; 

3° de doorgifte is noodzakelijk voor de sluiting of de uitvoering van een in het belang 

van de betrokkene tussen de verantwoordelijke voor de verwerking en een derde 

gesloten of te sluiten overeenkomst; 
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4° de doorgifte is noodzakelijk of wettelijk verplicht vanwege een zwaarwegend 

algemeen belang of voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van een 

recht in rechte; 

5° de doorgifte is noodzakelijk ter vrijwaring van het vitaal belang van de 

betrokkene; 

6° de doorgifte geschiedt vanuit een openbaar register dat krachtens wettelijke of 

bestuursrechtelijke bepalingen bedoeld is om het publiek voor te lichten en dat door 

eenieder dan wel door iedere persoon die zich op een gerechtvaardigd belang kan 

beroepen, kan worden geraadpleegd, voor zover in het betrokken geval is voldaan 

aan de wettelijke voorwaarden voor raadpleging. Onverminderd het bepaalde in het 

vorige lid kan de Koning, na advies van de Commissie voor de bescherming van de 

persoonlijke levenssfeer, machtiging verlenen voor een doorgifte of een categorie 

doorgiften van persoonsgegevens naar een land buiten de Europese Gemeenschap 

dat geen waarborgen voor een passend beschermingsniveau biedt, indien de 

verantwoordelijke voor de verwerking voldoende waarborgen biedt ten aanzien van 

de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, de fundamentele rechten en 

vrijheden van personen, alsmede ten aanzien van de uitoefening van de daaraan 

verbonden rechten; deze waarborgen kunnen met name voortvloeien uit passende 

contractuele bepalingen. 
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Hoofdstuk VII 

 

Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. 

 

Art. 23. Bij het Ministerie van Justitie wordt een onafhankelijke Commissie 

ingesteld, "Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer" 

genaamd, die samengesteld is uit leden, onder wie de Voorzitter, die om beurten door 

de Kamer van Volksvertegenwoordigers en door de Senaat worden aangewezen. De 

zetel van de Commissie is gevestigd in het administratief arrondissement Brussel-

Hoofdstad. 

 

Art. 24. § 1. De Commissie bestaat uit acht vaste leden, onder wie een magistraat die 

het voorzitterschap waarneemt, en acht plaatsvervangende leden, onder wie een 

magistraat. 

 

§ 2. De Commissie bestaat uit een gelijk aantal Nederlandstalige en Franstalige 

leden. 

 

§ 3. De leden van de Commissie worden om beurten door de Kamer van 

volksvertegenwoordigers en door de Senaat aangewezen. 

 

§ 4. De leden van de Commissie worden gekozen voor een hernieuwbare termijn van 

6 jaar op door de Ministerraad voorgedragen lijsten die voor ieder te bekleden 

mandaat twee kandidaten bevatten. Zij kunnen door de Kamer die hen heeft 

aangewezen, van hun opdracht worden ontheven wegens tekortkomingen in hun 

taken of wegens inbreuk op de waardigheid van hun ambt. De leden moeten alle 

waarborgen bieden met het oog op een onafhankelijke uitoefening van hun opdracht 

alsmede volledig bevoegd zijn op het stuk van de informaticasystemen. De 

Commissie is op zodanige wijze samengesteld dat in haar midden een evenwicht 

bestaat tussen de verschillende sociaal-economische groepen.  
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Benevens de voorzitter, bevat de Commissie onder haar vaste leden en onder haar 

plaatsvervangende leden, ten minste een jurist, een informaticus, een persoon die 

beroepservaring kan voorleggen in het beheer van persoonsgegevens afhangende 

van de private sector en een persoon die beroepservaring kan voorleggen in het 

beheer van persoonsgegevens afhangende van de openbare sector. 

 

§ 5. Om tot vast dan wel plaatsvervangend lid van de Commissie te worden benoemd 

en het te blijven, moeten de kandidaten aan de volgende voorwaarden voldoen : 

1° Belg zijn; 

2° de burgerlijke en politieke rechten genieten; 

3° geen lid zijn van het Europees parlement of van de Wetgevende Kamers, noch van 

een gemeenschaps-of gewestraad. 

 

§ 6. Binnen de perken van hun bevoegdheden krijgen de leden van de Commissie van 

niemand onderrichtingen. Zij kunnen niet van hun mandaat worden ontheven voor 

meningen die zij uiten of daden die zij stellen bij het vervullen van hun functie. 

 

§ 7. Het is de leden van de Commissie verboden aanwezig te zijn bij een 

beraadslaging over zaken waarbij zij een persoonlijk belang hebben of waarbij hun 

bloed- of aanverwanten tot en met de vierde graad een persoonlijk belang hebben. . 

 

Art. 25. Wanneer een vast lid verhinderd is of afwezig alsmede in het geval dat zijn 

mandaat openvalt, wordt het lid vervangen door zijn plaatsvervanger. Het vast of het 

plaatsvervangend lid waarvan het mandaat een einde neemt voor het verstrijken van 

de termijn van zes jaar wordt volgens de in artikel 24 bedoelde procedures vervangen 

door een vast of een plaatsvervangend lid dat voor de rest van de termijn wordt 

gekozen. 

 

Art. 26. De Voorzitter van de Commissie oefent zijn functie voltijds uit. 

Tijdens de duur van zijn mandaat mag hij geen andere beroepsbezigheid uitoefenen. 

De Kamer die hem heeft benoemd kan afwijkingen op die onverenigbaarheid 

toestaan op voorwaarde dat ze de betrokkene niet beletten zijn opdracht naar behoren 

te vervullen. 
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In zijn vervanging als magistraat wordt voorzien door een benoeming in overtal. 

Wanneer het een korpschef betreft wordt in zijn vervanging voorzien door de 

benoeming in overtal van een magistraat tot de onmiddellijk lagere rang. Hij geniet 

een wedde die gelijkstaat met die van eerste-advocaat-generaal bij het Hof van 

Cassatie, alsmede de daaraan verbonden verhogingen en voordelen. Hij neemt zijn 

plaats op de ranglijst weer in van het ogenblik af dat hij zijn mandaat neerlegt. 

 

Art. 27. Alvorens hun ambt te aanvaarden, leggen de Voorzitter en de vaste of de 

plaatsvervangende leden, naar gelang van het geval, in handen van de Voorzitter van 

de Kamer van Volksvertegenwoordigers of van de Voorzitter van de Senaat de 

volgende eed af : 

"Ik zweer de plichten van mijn opdracht gewetensvol en onpartijdig te vervullen." 

 

Art. 28. De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer moet 

binnen een maand na haar instelling, haar reglement van orde opstellen. Het wordt 

medegedeeld aan de Wetgevende Kamers. De Commissie beraadslaagt slechts dan 

op geldige wijze, wanneer ten minste de meerderheid van haar leden aanwezig is. Zij 

beslist bij volstrekte meerderheid. Bij staking van de stemmen is de stem van de 

Voorzitter of bij diens afwezigheid, van zijn plaatsvervanger doorslaggevend. 

 

Art. 29. § 1. De Commissie dient van adv ies, hetzij uit eigen beweging, hetzij op 

verzoek van de Regering, van de Wetgevende Kamers, van de Gemeenschaps- of 

Gewestexecutieven, van de Gemeenschaps- of Gewestraden, van het Verenigd 

College of van de Verenigde Vergadering bedoeld in artikel 60 van de bijzondere 

wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen, of van een 

toezichtscomité, omtrent iedere aangelegenheid die betrekking heeft op de toepassing 

van de grondbeginselen van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, in het 

kader van deze wet en van de wetten die bepalingen bevatten inzake de bescherming 

van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van 

persoonsgegevens. 

 

§ 2. Elk verzoek wordt bij de Commissie ingediend bij ter post aangetekende brief. 

Tenzij de wet anders bepaalt, brengt de Commissie advies uit binnen zestig dagen 

nadat alle daartoe noodzakelijke gegevens aan de Commissie zijn medegedeeld.  
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§ 3. In de gevallen waar het advies van de Commissie door of krachtens een wet, een 

decreet of een ordonnantie vereist is, mag aan deze vereiste voorbijgegaan worden 

wanneer het advies niet werd verleend binnen de termijn bedoeld in paragraaf 2. In 

de gevallen waar het advies van de Commissie vereist is krachtens een bepaling van 

deze wet, met uitzondering van artikel 11, wordt de termijn bedoeld in 12 in speciaal 

gemotiveerde dringende gevallen verminderd tot ten minste vijftien dagen. 

 

§ 4. De adviezen van de Commissie zijn met redenen omkleed. 

 

§ 5. De Commissie deelt haar advies aan de betrokken overheid mede. Een afschrift 

van het advies wordt medegedeeld aan de minister van Justitie. In de gevallen waar 

het advies van de Commissie vereist is, wordt het samen met de reglementsbepaling 

waarop het betrekking heeft, in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.  

 

Art. 30. § 1. De Commissie kan aanbevelingen richten, hetzij uit eigen beweging, 

hetzij op verzoek van de Regering, van de Wetgevende Kamers, van de 

Gemeenschaps- of Gewestexecutieven, van de Gemeenschaps- of Gewestraden, van 

het Verenigd College of van de Verenigde Vergadering bedoeld in artikel 60 van de 

bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen, of 

van een toezichtscomité, omtrent iedere aangelegenheid die betrekking heeft op de 

toepassing van de grondbeginselen van de bescherming van de persoonlijke 

levenssfeer in het kader van deze wet en van de wetten die bepalingen bevatten 

inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de 

verwerking van persoonsgegevens. 

 

§ 2. Alvorens een aanbeveling te richten tot een bepaalde verantwoordelijke voor de 

verwerking, geeft de Commissie de houder van het bestand de gelegenheid zijn 

standpunt te doen kennen. 

 

§ 3. De aanbevelingen van de Commissie zijn met redenen omkleed. Een afschrift 

van elke aanbeveling wordt medegedeeld aan de Minister van Justitie. 
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Art. 31 § 1. Onverminderd enige vordering voor de rechtbanken en tenzij de wet 

anders bepaalt, onderzoekt de Commissie de getekende en gedateerde klachten die 

haar worden toegestuurd. Deze klachten kunnen betrekking hebben op haar opdracht 

in verband met de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de 

verwerking van persoonsgegevens of op andere opdrachten die haar door de wet zijn 

toevertrouwd. 

 

§ 2. De rechtspleging wordt geregeld in het reglement van orde. Dit voorziet in de 

uitoefening van een recht van verdediging. 

 

§ 3. De Commissie onderzoekt of de klacht ontvankelijk is. Ten aanzien van 

ontvankelijke klachten vervult de Commissie elke bemiddelingstaak die zij nuttig 

oordeelt. Zo een minnelijke schikking tussen de partijen wordt bereikt, op basis van 

het respect voor de persoonlijke levenssfeer, stelt zij een proces-verbaal op, waarin 

de bereikte oplossing wordt uiteengezet. Zo geen minnelijke schikking wordt bereikt, 

geeft de Commissie een advies over de gegrondheid van de klacht. Zij kan het advies 

vergezeld doen gaan van aanbevelingen aan de verantwoordelijke voor de 

verwerking. 

 

§ 4. De beslissingen, adviezen en aanbevelingen van de Commissie zijn met redenen 

omkleed. 

 

§ 5. De Commissie deelt haar beslissing, advies of aanbeveling mede aan de klager, 

de verantwoordelijke voor de verwerking en alle andere in de rechtspleging 

betrokken partijen. Een afschrift van de beslissing, het advies of de aanbevelingen 

wordt medegedeeld aan de Minister van Justitie. 

 

Art. 32 §1. De Commissie mag voor het vervullen van al haar taken een beroep doen 

op de medewerking van deskundigen. Zij mag een of meer van haar leden, eventueel 

bijgestaan door deskundigen, belasten met de uitvoering van een onderzoek ter 

plaatse. De leden van de Commissie hebben in dit geval de hoedanigheid van officier 

van gerechtelijke politie, hulpofficier van de procureur des Konings. Ze kunnen 

onder meer mededeling eisen van elk document dat hen bij hun onderzoek van nut 

kan zijn. 
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Ze hebben tevens toegang tot alle plaatsen waarvan ze redelijkerwijze kunnen 

vermoeden dat er werkzaamheden worden verricht die in verband staan met de 

toepassing van deze wet. 

 

§ 2 Tenzij de wet anders bepaalt, doet de Commissie bij de procureur des Konings 

aangifte van de misdrijven waarvan zij kennis heeft. De Commissie dient ieder jaar 

bij de Wetgevende Kamers een verslag over haar werkzaamheden in. Dit verslag, dat 

openbaar is, bevat naast de algemene informatie over de toepassing van deze wet en 

over de activiteiten van de Commissie, specifieke informatie over de toepassing van 

de artikelen 3, §§ 3 en 6, 13, 17 en 18 

. 

§ 3. Onverminderd de bevoegdheid van de gewone hoven en rechtbanken met het 

oog op de toepassing van de algemene beginselen inzake bescherming van de 

persoonlijke levenssfeer, kan de voorzitter van de Commissie ieder geschil 

aangaande de toepassing van deze wet en haar uitvoeringsmaatregelen aan de 

rechtbank van eerste aanleg voorleggen. 

 

Art. 32bis. § 1. Met het oog op de toepassing van internationale verdragen, kan de 

Koning bij een in Ministerraad overlegd besluit de Commissie voor de bescherming 

van de persoonlijke levenssfeer aanwijzen om, krachtens deze verdragen, opdrachten 

uit te voeren die identiek zijn aan die welke deze wet aan de Commissie toekent. 

 

§ 2. Met het oog op de toepassing van internationale verdragen, is de Commissie 

voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer gemachtigd om bepaalde van 

haar leden of personeelsleden aan te wijzen in de hoedanigheid van 

vertegenwoordigers bij internationale autoriteiten, belast met opdrachten die 

identiek zijn aan die welke deze wet aan de Commissie toekent. De Koning bepaalt 

de nadere regels van de vertegenwoordiging na advies van de Commissie voor de 

bescherming van de persoonlijke levenssfeer. 

 

Art. 33. Onverminderd artikel 32, § 2, zijn de leden en de personeelsleden van de 

Commissie en de deskundigen om wier medewerking is verzocht, verplicht het 

vertrouwelijk karakter te bewaren van de feiten, de handelingen of de inlichtingen 

waarvan zij uit hoofde van hun functie kennis hebben gehad. 
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Art. 34. De werkingskosten van de Commissie voor de bescherming van de 

persoonlijke levenssfeer en van haar secretariaat komen ten laste van de begroting 

van het Ministerie van Justitie. De bijdragen bedoeld in de artikelen 17, § 9 en 20, 

tweede lid, worden door de rekenplichtige van de Commissie gestort op een speciaal 

daartoe geopend artikel van de Rijksmiddelenbegroting. 

 

Art. 35. De Commissie beschikt over een secretariaat waarvan het personeel 

verbonden is aan het Ministerie van Justitie. 

 

Art. 36. De Voorzitter heeft recht op een vergoeding gelijk aan de weddebijslag 

toegekend aan een onderzoeksrechter met negen jaar ambtsuitoefening in een 

rechtbank waarvan het rechtsgebied ten minste 500 000 inwoners telt. De 

plaatsvervangende Voorzitter en de vaste of plaatsvervangende leden hebben recht 

op presentiegelden gelijk aan een dertigste van de vergoeding toegekend aan de 

Voorzitter. Zij zijn gerechtigd op de vergoedingen voor reis- en verblijfskosten 

overeenkomstig de bepalingen die van toepassing zijn op het personeel van de 

ministeries. De personen die niet tot het bestuur behoren of voor wie de rang waartoe 

hun graad behoort niet is bepaald, worden gelijkgesteld met ambtenaren van rang 13; 

De Voorzitter wordt gelijkgesteld met een ambtenaar van rang 17. De deskundigen 

wier medewerking door de Commissie wordt gevorderd of die de leden bijstaan 

welke belast zijn met een onderzoek ter plaatse, kunnen worden vergoed op de wijze 

bepaald door de Minister van Justitie in overleg met de ministers tot wier 

bevoegdheid het Openbaar Ambt en de Begroting behoren. De vergoeding bedoeld in 

het eerste lid wordt gekoppeld aan de mobiliteitsregeling toepasselijk op de 

bezoldiging van het Rijkspersoneel in actieve dienst. 
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Hoofdstuk VIII 

 

Strafbepalingen 

 

Art. 37. Met een geldboete van tweehonderd tot tienduizend frank, wordt gestraft elk 

lid of elk personeelslid van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke 

levenssfeer of elke deskundige die de in artikel 33 bepaalde verplichting tot 

vertrouwelijkheid heeft geschonden. 

 

Art. 38. Met geldboete van honderd frank tot twintigduizend frank wordt gestraft de 

verantwoordelijke voor de verwerking, zijn vertegenwoordiger in België, zijn 

aangestelde of lasthebber die een van de verplichtingen opgelegd bij de artikelen 15 

of 16, § 1 niet nakomt. 

 

Art. 39. Met geldboete van honderd frank tot honderdduizend frank wordt gestraft : 

1° de verantwoordelijke, zijn vertegenwoordiger in België, zijn aangestelde of 

gemachtigde diepersoonsgegevens verwerkt met overtreding van de voorwaarden die 

in artikel 4,§§ 1, worden opgelegd; 

2° de verantwoordelijke voor de verwerking, zijn vertegenwoordiger in België, zijn 

aangestelde of gemachtigde die persoonsgegevens verwerkt buiten de door artikel 5 

toegelaten gevallen; 

3° de verantwoordelijke voor de verwerking, zijn vertegenwoordiger in België, zijn 

aangestelde of gemachtigde die persoonsgegevens verwerkt in overtreding van de 

artikelen 6, 7 of 8; 

4° de verantwoordelijke voor de verwerking, zijn vertegenwoordiger in België, zijn 

aangestelde of gemachtigde die de verplichtingen bepaald in artikel 9 niet heeft 

nageleefd; 

5° de verantwoordelijke voor de verwerking , zijn vertegenwoordiger in België, zijn 

aangestelde of gemachtigde die geen mededeling doet van de inlichtingen bedoeld in 

artikel 10, § 1, binnen vijfenveertig dagen na ontvangst van het verzoek, of die 

wetens onjuiste of onvolledige inlichtingen verstrekt; 
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6° hij die om een persoon te dwingen hem inlichtingen mede te delen verkregen door 

de uitoefening van het recht omschreven in artikel 10, § 1, of om zijn instemming te 

geven met de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens, jegens hem 

gebruik maakt van feitelijkheden, geweld of bedreiging; 

7° de verantwoordelijke voor de verwerking , zijn vertegenwoordiger in België, zijn 

aangestelde of gemachtigde die een geautomatiseerde verwerking van 

persoonsgegevens start, het beheer erover heeft of blijft hebben dan wel daaraan een 

einde maakt, zonder dat aan de vereisten van artikel 17 is voldaan; 

8° de verantwoordelijke voor de verwerking , zijn vertegenwoordiger in België, zijn 

aangestelde of gemachtigde die, onvolledige of onjuiste inlichtingen verstrekt in de 

aangiften voorgeschreven bij artikel 17; 

9° (opgeheven) 

10° de verantwoordelijke voor de verwerking, zijn vertegenwoordiger in België, zijn 

aangestelde of gemachtigde die, in overtreding van artikel 19, weigert om aan de 

Commissie de informatie mee te delen met betrekking tot een niet-geautomatiseerde 

verwerking van persoonsgegevens die in een bestand zijn opgenomen of bestemd zijn 

om daarin te worden opgenomen; 

11° (opgeheven) 

12° hij die persoonsgegevens doorgeeft, doet of laat doorgeven naar een land buiten 

de Europese Gemeenschap dat is opgenomen in de lijst bedoeld in artikel 21, § 2, 

met miskenning van de vereisten van artikel 22. 

 

Art. 40. Bij veroordeling wegens een misdrijf omschreven in de artikelen 38 of 39, 

kan de rechtbank bevelen dat het vonnis in zijn geheel of bij uittreksel wordt 

opgenomen in een of meer dagbladen op de wijze die zij bepaalt, een en ander op 

kosten van de veroordeelde.  

 

Art. 41. § 1. Bij de veroordeling wegens een misdrijf omschreven in artikel 39 kan de 

rechter de verbeurdverklaring uitspreken van de dragers van persoonsgegevens 

waarop het misdrijf betrekking heeft, zoals manuele bestanden, magneetschijven of 

magneetbanden, met uitzondering van de computers of enige andere apparatuur, of 

de uitwissing van die gegevens gelasten. De verbeurdverklaring of de uitwissing 

kunnen worden gelast, ook wanneer de dragers van persoonsgegevens niet aan de 

veroordeelde toebehoren. 
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Artikel 8,§ 1, van de wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en 

de probatie is niet van toepassing op de verbeurdverklaring, noch op de uitwissing 

gelast overeenkomstig het eerste en tweede lid. De verbeurdverklaarde voorwerpen 

moeten worden vernietigd wanneer de beslissing in kracht van gewijsde is gegaan. 

 

§ 2. Onverminderd de ontzeggingen van een bevoegdheid gesteld in bijzondere 

bepalingen, kan de rechtbank, bij veroordeling wegens een misdrijf genoemd in 

artikel 39, het verbod uitspreken om gedurende ten hoogste twee jaar rechtstreeks of 

door een tussenpersoon, het beheer te hebben over enige verwerking van 

persoonsgegevens. 

 

§ 3. Elke overtreding van het verbod bepaald in §2 of elke herhaling met betrekking 

tot de in de artikelen 37, 38 en 39 voorziene misdrijven, worden gestraft met 

gevangenisstraf van drie maanden tot twee jaar en met geldboete van honderd frank 

tot honderdduizend frank of met een van die straffen alleen. 

 

Art. 42 De verantwoordelijke voor de verwerking of zijn vertegenwoordiger in 

België is burgerrechtelijk aansprakelijk voor de betaling van de boeten waartoe zijn 

aangestelde of lasthebber is veroordeeld. 

 

Art. 43. Alle bepalingen van Boek I van het Strafwetboek, met inbegrip van 

hoofdstuk VII en artikel 85, worden toegepast op de misdrijven, omschreven bij deze 

wet of bij de uitvoeringsbesluiten ervan. 
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Hoofdstuk IX 

 

Slotbepalingen 

 

Art. 44 De Koning kan bij een in Ministerraad overlegd besluit, na advies van de 

Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, nadere regels 

stellen voor de toepassing van de bepalingen van deze wet teneinde rekening te 

houden met de specificiteit van de onderscheiden sectoren. Beroepsverenigingen en 

andere organisaties die categorieën van verantwoordelijken voor de verwerking 

vertegenwoordigen, die ontwerpen van gedragscodes hebben opgesteld of 

voornemens zijn bestaande gedragscodes te wijzigen of te verlengen, kunnen deze 

voorleggen aan de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. 

De Commissie vergewist er zich in het bijzonder van dat de haar voorgelegde 

ontwerpen in overeenstemming zijn met deze wet en met haar uitvoeringsbesluiten, 

en onderzoekt, voor zover dat mogelijk is, de standpunten van de betrokkenen of van 

hun vertegenwoordigers. 

 

Art. 45. De Koning kan de overheden aanwijzen welke in oorlogstijd of in de tijd die 

overeenkomstig artikel 7 van de wet van 12 mei 1927 op de militaire opeisingen 

daarmee gelijkstaat, alsmede tijdens de bezetting van het Belgisch grondgebied door 

de vijand, het bevel geven om de verwerkte gegevens te vernietigen of die zelf belast 

zijn met de vernietiging van die gegevens. De Koning kan tevens de bedragen 

vaststellen van de vergoeding voor de vernietigingen bepaald in het vorige lid. Met 

geldboete van honderd frank tot honderdduizend frank wordt gestraft, hij die de 

besluiten ter uitvoering van het eerste lid, overtreedt of ten onrechte gebruikt, dan 

wel misbruik maakt van het daarin bepaalde recht tot vernietiging. 

 

Inwerkingtreding 

Gegeven te Brussel, 8 december 1992. 

BOUDEWIJN 

Van Koningswege : 

De Minister van Justitie, 

M. WATHELET 
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11 MAART 2003.—Wet betreffende bepaalde juridische aspecten van de 

diensten van de informatiemaatschappij als bedoeld in artikel 77 van de 

Grondwet (1) 

 

ALBERT II, Koning der Belgen, 

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. 

De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt : 

 

Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 77 van de 

Grondwet. Zij zet de bepalingen om van de richtlijn 2000/31/EG van het Europees 

Parlement en de Raad van 8 juni 2000 betreffende bepaalde juridische aspecten van 

de diensten van de informatiemaatschappij, met name de elektronische handel, in de 

interne markt. 

 

Art. 2. § 1. Onder de in §§ 2 tot 5 genoemde voorwaarden stelt de Koning, in 

afwijking van de bepalingen van artikel 5 van de wet van 11 maart 2003 betreffende 

bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij, de 

modaliteiten vast volgens dewelke de overheden die Hij aanduidt maatregelen 

kunnen nemen tot beperking van het vrije verkeer van een dienst van de 

informatiemaatschappij geleverd door een in een andere lidstaat van de Europese 

Unie gevestigde dienstverlener. 

 

§ 2. De in §§ 1 en 6 bedoelde maatregelen moeten : 

1° noodzakelijk zijn voor een van de volgende doelstellingen : 

— de openbare orde, in het bijzonder de preventie van, het onderzoek naar, de 

opsporing en de vervolging van strafbare feiten, waaronder de bescherming van 

minderjarigen en de bestrijding van het aanzetten tot haat wegens ras, geslacht, 

godsdienst of nationaliteit en van de schendingen van de menselijke waardigheid ten 

aanzien van individuen, 

— de bescherming van de volksgezondheid, 

— de openbare veiligheid, met inbegrip van het waarborgen van de nationale 

veiligheid en defensie, 

— de bescherming van consumenten, met inbegrip van beleggers; 
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2° worden genomen ten aanzien van een bepaalde dienst van de 

informatiemaatschappij waardoor afbreuk wordt gedaan aan de onder punt 1° 

genoemde doelstellingen of een ernstig gevaar daarvoor ontstaat; 

3° evenredig zijn aan die doelstellingen. 

 

§ 3. Onverminderd gerechtelijke procedures, met inbegrip van de daden in het kader 

van een opsporingsonderzoek of een gerechtelijk onderzoek, moeten de overheden 

bedoeld in § 1, alvorens maatregelen te nemen, de lid-Staat waarin de betrokken 

dienstverlener is gevestigd, verzoeken de nodige maatregelen te nemen om de in § 2, 

1°, bedoelde doelstellingen te waarborgen. 

 

§ 4. Indien de betrokken lid-Staat geen gevolg geeft aan dat verzoek of geen 

voldoende maatregelen neemt, delen de overheden bedoeld in § 1 dit aan de 

onderzoeksrechter van het gerechtelijk arrondissement Brussel mede. Eerst 

informeren zij de betrokken lid-Staat en de Europese Commissie van hun 

voornemen. 

 

§ 5. In dringende gevallen en onder de voorwaarden vermeld in § 2, kunnen de 

overheden bedoeld in § 1 de mededeling aan de onderzoeksrechter onmiddellijk 

doen, op voorwaarde dat zij de Europese Commissie alsook de betrokken lid-Staat 

onverwijld van dit feit in kennis stellen.  

 

§ 6. Wanneer de onderzoeksrechter van de overheden bedoeld in § 1, 

overeenkomstig de bepalingen van § 2 en van §§ 4 of 5 een mededeling ontvangen 

heeft, kan hij middels een met redenen omklede beschikking de dienstverleners die 

daartoe in staat zijn, gelasten om de communicatietechniek die gebruikt wordt om de 

handelingen uit te voeren die het naleven van de doelstellingen bedoeld in § 2, 1°, in 

gevaar brengen of kunnen brengen niet meer ter beschikking te stellen van de 

dienstverlener die gevestigd is in een andere lid-Staat van de Europese Unie en dit 

binnen de perken en voor de duur die hij bepaalt en die één maand niet kan 

overschrijden. De onderzoeksrechter kan de uitwerking van zijn beschikking één of 

meerdere keren verlengen; hij moet er een einde aan stellen zodra de 

omstandigheden die ze rechtvaardigen, verdwenen zijn. 
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Art. 3. § 1. De voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg stelt het bestaan vast en 

beveelt de staking van een zelfs onder het strafrecht vallende daad die een 

overtreding uitmaakt van de bepalingen van de wet van 11 maart 2003 betreffende 

bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij. In 

afwijking van het vorige lid kan de voorzitter van de rechtbank van koophandel het 

bestaan vaststellen en de staking bevelen van een zelfs onder het strafrecht vallende 

daad, die een inbreuk uitmaakt op de bepalingen van voornoemde wet, wanneer die 

daad binnen de in artikel 573 van het Gerechtelijk Wetboek omschreven 

bevoegdheid van de voorzitter van de rechtbank van koophandel ligt. De voorzitter 

van de bevoegde rechtbank kan aan de overtreder een termijn toestaan om aan de 

inbreuk een eind te maken of bevelen dat de activiteit wordt gestaakt. Hij kan de 

opheffing van de staking bevelen zodra bewezen is dat een einde werd gemaakt aan 

de inbreuk. Behalve de stopzetting van de gewraakte daad, kan de voorzitter bevelen 

dat het vonnis, op de wijze die hij adequaat vindt, geheel of gedeeltelijk wordt 

bekendgemaakt op kosten van de overtreder. Hij kan meer bepaald bevelen dat zijn 

vonnis, of de samenvatting ervan, wordt bekendgemaakt in kranten of op een andere 

wijze. Deze maatregelen van openbaarmaking mogen evenwel slechts opgelegd 

worden indien zij ertoe bijdragen dat de gewraakte daad ophoudt. 

 

§ 2. De vordering wordt ingesteld op verzoek van : 

1° de belanghebbenden; 

2° de voor deze materie bevoegde minister(s); 

3° een beroepsregulerende overheid, een beroeps- of interprofessionele vereniging 

met rechtspersoonlijkheid, een ziekenfonds of een landsbond; 

4° een vereniging ter verdediging van de consumentenbelangen met 

rechtspersoonlijkheid, voor zover die voldoet aan de voorwaarden van artikel 98, § 1, 

4°, van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting 

en bescherming van de consument; 

5° een bevoegde instantie die hiertoe gerechtigd is in overeenstemming met artikel 

21, tweede lid, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de misleidende en 

vergelijkende reclame, de onrechtmatige bedingen en de op afstand gesloten 

overeenkomsten inzake de vrije beroepen. 

 

 



 64

In afwijking van de bepalingen van de artikelen 17 en 18 van het Gerechtelijk 

Wetboek kunnen de in de punten 3° en 4° bedoelde verenigingen en organisaties in 

rechte optreden voor de verdediging van hun statutair omschreven collectieve 

belangen. 

 

§ 3. De vordering wordt ingesteld en behandeld zoals in kortgeding. 

Zij mag worden ingesteld bij verzoekschrift op tegenspraak, overeenkomstig de 

artikelen 1034ter tot 1034sexies van het Gerechtelijk Wetboek. Er wordt uitspraak 

gedaan over de vordering, niettegenstaande vervolging voor dezelfde feiten voor een 

strafrechtelijk rechtscollege. Het vonnis is uitvoerbaar bij voorraad, niettegenstaande 

elk rechtsmiddel en zonder borgtocht. Elke uitspraak wordt, binnen acht dagen en 

door toedoen van de griffier van het bevoegde rechtscollege, aan de Minister 

bevoegd voor Economische Zaken meegedeeld, tenzij het vonnis gewezen is op zijn 

verzoek. Bovendien is de griffier verplicht dezelfde minister onverwijld in te lichten 

over het beroep tegen een uitspraak die krachtens deze wet gewezen is. Wanneer de 

uitspraak betrekking heeft op een dienstverlener met een gereglementeerd beroep dat 

ressorteert onder een beroepsregulerende overheid, moet die uitspraak bovendien 

worden meegedeeld aan die overheid. Ook moet de griffier van het rechtscollege, 

waar beroep is aangetekend tegen deze uitspraak, zulks onmiddellijk melden aan de 

bevoegde beroepsregulerende overheid. 

 

Art. 4. Artikel 587 van het Gerechtelijk Wetboek, vervangen bij de wet van 3 april 

1997 en gewijzigd bij de wetten van 10 augustus 1998, 4 mei 1999 en 2 augustus 

2002, wordt als volgt aangevuld : « 11° over de vorderingen bedoeld in artikel 3, § 1, 

eerste lid, van de wet van 11 maart 2003 betreffende bepaalde juridische aspecten 

van de diensten van de informatiemaatschappij als bedoeld in artikel 77 van de 

Grondwet. » 

 

Art. 5. Artikel 589 van hetzelfde Wetboek, vervangen bij de wet van 11 april 1999 en 

gewijzigd bij de wetten van 11 april 1999, 26 mei 2002, 17 juli 2002, 2 augustus 

2002 en 20 december 2002 wordt aangevuld als volgt : « 9° in artikel 3, § 1, tweede 

lid, van de wet van 11 maart 2003 betreffende bepaalde juridische aspecten van de 

diensten van de informatiemaatschappij als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet. »  
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Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met ’s Lands zegel zal worden bekleed en door 

het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt. 

 

Gegeven te Brussel, 11 maart 2003. 

ALBERT Van Koningswege  

 De Minister van Economie, Ch. PICQUE 

De Minister van Justitie, M. VERWILGHEN 

Met ’s Lands zegel gezegeld : 

De Minister van Justitie, 

M. VERWILGHEN 

 

 

Nota 

 

(1) Zitting 2002-2003. 

Kamer van volksvertegenwoordigers. 

Documenten. — Wetsontwerp, 50-2100, nr. 1. — Amendementen, 50-2100, nr. 

2. — Verslag, 50-2100, nr. 3. — Tekst aangenomen door de commissie (artikel 78 

van de Grondwet), 50-2100, nr. 4. — Tekst aangenomen door de commissie (artikel 

77 van de Grondwet, 50-2100, nr. 5. — Tekst aangenomen in plenaire vergadering 

en overgezonden aan de Senaat (artikel 78 van de Grondwet), 50-2100, nr. 6. — 

Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat (artikel 77 

van de Grondwet), 50-2297, nr. 1. 

Integraal verslag. — 13 februari 2003. 

Senaat. 

Documenten. — Ontwerp overgezonden door de Kamer van 

volksvertegenwoordigers, 2-1480, nr. 1. — Verslag, 2-1480, nr. 2. — Tekst 

aangenomen in plenaire vergadering en aan de koning ter bekrachtiging voorgelegd, 

2-1480, nr. 3. 

Handelingen. — 27 februari 2003. 
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FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE,K.M.O., MIDDENSTAND 

EN ENERGIE 

[C - 2003/11125]       N. 2003 — 1033 

 

11 MAART 2003. — Wet betreffende bepaalde juridische aspecten van de 

diensten van de informatiemaatschappij (1) 

 

ALBERT II, Koning der Belgen, 

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. 

De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt : 

 

HOOFDSTUK I. — Voorafgaande bepalingen 

 

Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de 

Grondwet. Zij zet de bepalingen om van de richtlijn 2000/31/EG van het Europees 

Parlement en de Raad van 8 juni 2000 betreffende bepaalde juridische aspecten van 

de diensten van de informatiemaatschappij, met name de elektronische handel, in de 

interne markt. 

 

Art. 2. Voor de toepassing van deze wet en de uitvoeringsbesluiten ervan wordt 

verstaan onder : 

1° « dienst van de informatiemaatschappij » : elke dienst die gewoonlijk tegen 

vergoeding, langs elektronische weg op afstand en op 

individueel verzoek van een afnemer van de dienst verricht wordt; 

2° « elektronische post » : tekst-, spraak, geluids- of beeldbericht dat over een 

openbaar communicatienetwerk wordt verzonden en in het netwerk of in de 

eindapparatuur van de ontvanger kan worden opgeslagen tot het door de afnemer 

wordt opgehaald; 

3° « dienstverlener » : iedere natuurlijke of rechtspersoon die een dienst van de 

informatiemaatschappij levert; 
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4° « gevestigde dienstverlener » : een dienstverlener die vanuit een duurzame 

vestiging voor onbepaalde tijd daadwerkelijk een economische activiteit uitoefent. 

De aanwezigheid en het gebruik van technische middelen en technologieën die nodig 

zijn voor het leveren van de dienst, vormen als zodanig geen vestiging van de 

dienstverlener;  

5° « afnemer van de dienst » : iedere natuurlijke of rechtspersoon die, al dan niet 

voor beroepsdoeleinden, gebruikmaakt van een dienst van de 

informatiemaatschappij, in het bijzonder om informatie te verkrijgen of toegankelijk 

te maken; 

6° « consument » : iedere natuurlijke persoon die uitsluitend voor niet beroepsmatige 

doeleinden goederen of diensten verwerft of gebruikt; 

7° « reclame » : elke vorm van communicatie bestemd voor het direct of indirect 

promoten van de goederen, diensten of het imago van een onderneming, organisatie 

of persoon die een commerciële, industriële of ambachtelijke activiteit of een 

gereglementeerd beroep uitoefent. 

Voor de toepassing van deze wet vormt het volgende op zich geen reclame : 

a) informatie die rechtstreeks toegang geeft tot de activiteit van een onderneming, 

organisatie of persoon, in het bijzonder een domeinnaam of een elektronisch 

postadres; 

b) mededelingen die onafhankelijk en in het bijzonder zonder financiële 

tegenprestatie zijn samengesteld; 

8° « gereglementeerd beroep » : elke beroepsactiviteit voor zover de toegang tot of 

uitoefening dan wel één van de wijzen van uitoefening door wettelijke, reglmentaire 

of bestuursrechtelijke bepalingen, direct of indirect afhankelijk is gesteld van het 

bezit van een diploma, opleidingsbewijs of bekwaamheidsattest; 

9° « vrij beroep » : elke zelfstandige beroepsactiviteit, die dienstverlening of levering 

van goederen omvat welke geen daad van koophandel of ambachtsbedrijvigheid is, 

zoals bedoeld in de wet van 18 maart 1965 op het ambachtsregister, en die niet wordt 

bedoeld in de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de 

voorlichting en bescherming van de consument, met uitsluiting van de 

landbouwbedrijvigheid en de veeteelt. 
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Art. 3. Deze wet regelt bepaalde juridische aspecten van de diensten van de 

informatiemaatschappij. 

Zij is niet van toepassing op : 

1° belastingen; 

2° kwesties in verband met diensten van de informatiemaatschappij geregeld door de 

wetgevende of reglementaire bepalingen tot bescherming van de persoonlijke 

levenssfeer en de verwerking van persoonsgegevens; 

3° kwesties in verband met overeenkomsten of praktijken die onder het kartelrecht 

vallen; 

4° de volgende diensten van de informatiemaatschappij : 

a) de activiteiten van notarissen, voorzover die een direct specifiek verband met de 

uitoefening van de publieke taken inhouden; 

b) de vertegenwoordiging van een cliënt en de verdediging van zijn belangen voor 

het gerecht; 

c) gokactiviteiten waarbij een geldbedrag wordt ingezet, met inbegrip van de 

loterijen en weddenschappen. 

 

HOOFDSTUK II. — Grondbeginselen 

 

Afdeling 1. — Het beginsel van vrijheid van vestiging 

 

Art. 4. Het starten en het uitoefenen van een activiteit van dienstverlener op het 

gebied van de informatiemaatschappij worden niet afhankelijk gesteld van een 

voorafgaande vergunning of enige andere vereiste met gelijke werking. Het eerste lid 

laat vergunningsstelsels onverlet die niet specifiek en uitsluitend betrekking hebben 

op de diensten van de informatiemaatschappij, of die vallen onder de stelsels van 

vergunningen waarin titel III van de wet van 21 maart 1991 betreffende de 

hervorming van sommige economische overheidsbedrijven voorziet. 

 

Afdeling 2. — Het beginsel van vrij verrichten van diensten 

 

Art. 5. Het verrichten van diensten van de informatiemaatschappij door een op 

Belgisch grondgebied gevestigde dienstverlener moet aan de in België van 

toepassing zijnde vereisten voldoen. 
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Het vrije verkeer van diensten van de informatiemaatschappij op Belgisch 

grondgebied, verricht door een in een andere lid-Staat van de Europese Unie 

gevestigde dienstverlener, is niet beperkt door de vereisten toepasselijk in België of 

in andere staten. Het eerste en het tweede lid zijn gericht op de specifieke of 

algemene vereisten inzake de diensten van de informatiemaatschappij en de verleners 

van deze diensten. Zij hebben geen betrekking op de vereisten inzake goederen als 

zodanig, de fysieke levering ervan of diensten die niet langs elektronische weg 

worden verleend. 

 

Afdeling 3. — Afwijkingen van het beginsel van het vrij verrichten van diensten 

 

Art. 6. In afwijking van artikel 5, blijven de hoofdstukken IIIbis, IIIter, Vbis en Vter 

van de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen 

van toepassing. In afwijking van artikel 5 is de reclame voor de verhandeling van 

aandelen van maatschappijen die collectief beleggen in effecten, zoals bedoeld in 

artikel 105 van de wet van 4 december 1990 op de financiële transacties en de 

financiële markten, onderworpen aan de wetgeving van de staat van verhandeling. 

Artikel 5 is niet van toepassing : 

1° op de vrijheid van de partijen om het op hun contract toepasselijke recht te kiezen; 

2° op contractuele verplichtingen betreffende consumentenovereenkomsten; 

3° op het auteursrecht en naburige rechten, rechten met betrekking tot de ligging van 

halfgeleidende producten, rechten sui generis inzake gegevensbanken, industriële 

eigendomsrechten; 

4° wat betreft de formele geldigheid van contracten waarbij rechten op onroerende 

zaken ontstaan of worden overgedragen, indien op die contracten ingevolge het recht 

van de lid-Staat van de Europese Unie waar de onroerende zaak is gelegen, 

verplichte vormvereisten van toepassing zijn; 

5° op de toelating van ongevraagde reclame via elektronische post. 
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HOOFDSTUK III. — Informatie en doorzichtigheid 

 

Art. 7. § 1. Onverminderd de overige wettelijke en reglementaire 

informatievoorschriften zorgt elke dienstverlener van de informatiemaatschappij 

ervoor dat de afnemers van de dienst en de bevoegde autoriteiten gemakkelijk, 

rechtstreeks en permanent toegang krijgen tenminste tot de volgende informatie : 

1° zijn naam of handelsnaam; 

2° het geografische adres waar de dienstverlener is gevestigd; 

3° nadere gegevens die een snel contact en een rechtstreekse en effectieve 

communicatie met hem mogelijk maken, met inbegrip van zijn elektronisch 

postadres; 

4° desgevallend het handelsregister waar hij is ingeschreven en zijn 

inschrijvingsnummer; 

5° wanneer een activiteit aan een vergunningsstelsel is onderworpen, de gegevens 

over de bevoegde toezichthoudende autoriteit; 

6° wat gereglementeerde beroepen betreft : 

a) de beroepsvereniging of beroepsorganisatie waarbij de dienstverlener is 

ingeschreven, 

b) de beroepstitel en de staat waar die is toegekend, 

c) een verwijzing naar de van toepassing zijnde beroepsregels en de wijze van 

toegang ertoe; 

7° wanneer de dienstverlener een aan de belasting over de toegevoegde waarde 

onderworpen activiteit uitoefent, het identificatienummer zoals bedoeld in artikel 50 

van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde; 

8° de gedragscodes die hij desgevallend heeft onderschreven, alsook de informatie 

over de manier waarop die codes langs elektronische weg kunnen worden 

geraadpleegd. 

 

§ 2. Onverminderd de overige wettelijke en reglementaire voorschriften op het 

gebied van prijsaanduiding moeten de diensten van de informatiemaatschappij die 

naar prijzen verwijzen, deze duidelijk en ondubbelzinnig aangeven en meer in het 

bijzonder vermelden of belasting en leveringskosten inbegrepen zijn. 
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Art. 8. § 1. Onverminderd de overige wettelijke en reglementaire 

informatievoorschriften verstrekt de dienstverlener, voordat de afnemer zijn order 

langs elektronische weg plaatst, op duidelijke, begrijpelijke en ondubbelzinnige 

wijze ten minste de volgende informatie : 

1° de talen waarin het contract kan worden gesloten; 

2° de verschillende technische stappen om tot de sluiting van het contract te komen; 

3° de technische middelen waarmee invoerfouten kunnen worden opgespoord en 

gecorrigeerd voordat de order wordt geplaatst; 

4° uitsluitsel omtrent de vraag of de dienstverlener het gesloten contract zal 

archiveren en of het toegankelijk zal zijn. 

 

§ 2. De contractuele bepalingen en de algemene voorwaarden van het contract 

moeten de afnemer op een zodanige wijze ter beschikking worden gesteld dat hij 

deze kan opslaan en weergeven. 

 

Art. 9. Voordat de afnemer zijn order plaatst, stelt de dienstverlener de afnemer 

passende technische middelen ter beschikking, waarmee hij invoerfouten kan 

opsporen en corrigeren. 

 

Art. 10. Wanneer de afnemer van een dienst langs elektronische weg een order 

plaatst, worden de volgende beginselen in acht genomen : 

1° de dienstverlener bevestigt zo spoedig mogelijk langs elektronische weg de 

ontvangst van de order van de afnemer; 

2° het ontvangstbewijs vermeldt onder meer een samenvatting van de order; 

3° de order en het ontvangstbewijs worden geacht te zijn ontvangen wanneer deze 

toegankelijk zijn voor de partijen tot wie zij zijn gericht. 

 

Art. 11. Partijen die niet als consument handelen, kunnen bij middel van 

overeenkomst afwijken van de bepalingen van artikel 7, § 1, 8°, en van de artikelen 

8, § 1, 9 en 10. 

De bepalingen van artikel 7, § 1, 8°, van artikel 8, § 1, van artikel 9 en van artikel 10, 

1° en 2°, zijn niet van toepassing op contracten die uitsluitend via uitwisseling van 

elektronische post gesloten zijn. 

 



 72

Art. 12. Ten aanzien van de consumenten heeft de dienstverlener de plicht te 

bewijzen dat aan de eisen voorzien in de artikelen 7 tot 10 is voldaan. 

 

HOOFDSTUK IV. — Reclame 

 

Art. 13. Onverminderd de overige wettelijke en reglementaire 

informatievoorschriften voldoet de reclame die deel uitmaakt van een dienst van de 

informatiemaatschappij, of een dergelijke dienst vormt, aan de volgende 

voorwaarden : 

1° onmiddellijk na de ontvangst ervan is de reclame, vanwege de globale indruk, met 

inbegrip van de presentatie, duidelijk als zodanig herkenbaar; zij draagt leesbaar, 

goed zichtbaar en ondubbelzinnig de vermelding « reclame »; 

2° de natuurlijke of rechtspersoon voor wiens rekening de reclame geschiedt, is 

duidelijk te identificeren; 

3° verkoopbevorderende aanbiedingen, zoals aankondigingen van 

prijsverminderingen en eraan verbonden aanbiedingen, zijn duidelijk als zodanig 

herkenbaar en de voorwaarden om van deze aanbiedingen gebruik te kunnen maken, 

zijn gemakkelijk te vervullen en worden duidelijk en ondubbelzinnig aangeduid; 

4° verkoopbevorderende wedstrijden of spelen zijn duidelijk als zodanig herkenbaar 

en de deelnemingsvoorwaarden zijn gemakkelijk te vervullen en worden duidelijk en 

ondubbelzinnig aangeduid. 

 

Art. 14. § 1. Het gebruik van elektronische post voor reclame is verboden zonder de 

voorafgaande, vrije, specifieke en geïnformeerde toestemming van de geadresseerde 

van de boodschappen. Op de gezamelijke voordracht van de Minister bevoegd voor 

Justitie en van de Minister bevoegd voor Economische Zaken, kan de Koning 

voorzien in uitzonderingen op het verbod als bepaald in het eerste lid. 

 

§ 2. Bij het versturen van reclame per elektronische post zorgt de dienstverlener voor 

het volgende : 

1° hij verschaft duidelijke en begrijpelijke informatie over het recht zich te verzetten 

tegen het ontvangen, in de toekomst, van reclame; 

2° hij duidt een geschikt middel aan om dit recht langs elektronische weg efficiënt uit 

te oefenen en stelt dit middel ter beschikking. 
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Op de gezamenlijke voordracht van de Minister bevoegd voor Justitie en van de 

Minister bevoegd voor Economische Zaken, bepaalt de Koning de modaliteiten 

volgens dewelke de dienstverleners de wil van de bestemmeling respecteren om niet 

langer reclame via elektronische post te ontvangen. 

 

§ 3. Bij het versturen van reclame per elektronische post is het verboden : 

1° het elektronisch adres of de identiteit van een derde te gebruiken; 

2° informatie te vervalsen of te verbergen die het mogelijk maakt de oorsprong van 

de boodschap van de elektronische post of de weg waarlangs hij overgebracht werd 

te herkennen. 

 

§ 4. De dienstverlener moet het bewijs leveren dat reclame via elektronische post 

werd gevraagd. 

 

Art. 15. Reclame die deel uitmaakt van een door een lid van een gereglementeerd 

beroep verleende dienst van de informatiemaatschappij, of die op zichzelf een 

dergelijke dienst uitmaakt, is toegestaan, mits de beroepsregels, met name ten 

aanzien van de onafhankelijkheid, de waardigheid, de beroepseer en het 

beroepsgeheim, alsmede de eerlijkheid ten opzichte van cliënten en confraters in acht 

worden genomen. 

 

HOOFDSTUK V. — Langs elektronische weg gesloten contracten 

 

Art. 16. § 1. Aan elke wettelijke of reglementaire vormvereiste voor de 

totstandkoming van contracten langs elektronische weg is voldaan wanneer de 

functionele kwaliteiten van deze vereiste zijn gevrijwaard. 

 

§ 2. Voor de toepassing van § 1, moet in overweging worden genomen dat : 

— aan de vereiste van een geschrift is voldaan door een opeenvolging van 

verstaanbare tekens die toegankelijk zijn voor een latere raadpleging, welke ook de 

drager en de transmissiemodaliteiten ervan zijn; 
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— aan de uitdrukkelijke of stilzwijgende vereiste van een handtekening is voldaan 

wanneer deze laatste beantwoordt aan de voorwaarden van ofwel artikel 1322, 

tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek, ofwel van artikel 4, § 4, van de wet van 9 

juli 2001 tot vaststelling van bepaalde regels in verband met het juridische kader 

voor elektronische handtekeningen en certificatiediensten;  

— aan de vereiste van een geschreven vermelding van degene die zich verbindt, kan 

worden voldaan door om het even welk procédé dat waarborgt dat de vermelding 

effectief uitgaat van deze laatste. 

 

§ 3. Tevens kan de Koning, binnen achttien maanden die volgen op de 

inwerkingtreding van deze wet, elke wettelijke of reglementaire bepaling aanpassen 

die een belemmering zou vormen voor het sluiten van contracten langs elektronische 

weg en die niet onder de toepassing zou vallen van de §§ 1 en 2. 

De koninklijke besluiten genomen krachtens het eerste lid zijn opgeheven wanneer 

ze niet bij wet bekrachtigd geweest zijn binnen vijftien maanden na hun 

bekendmaking in het Belgisch Staatsblad. 

 

Art. 17. Artikel 16 is niet van toepassing op de contracten die tot één van de 

volgende categorieën behoren : 

1° contracten die rechten doen ontstaan of overdragen ten aanzien van onroerende 

zaken, met uitzondering van huurrechten; 

2° contracten waarvoor de wet de tussenkomst voorschrijft van de rechtbank, de 

autoriteit of de beroepsgroep die een publieke taak uitoefent; 

3° contracten voor persoonlijke en zakelijke zekerheden welke gesteld worden door 

personen die handelen voor doeleinden buiten hun handels- of beroepsactiviteit; 

4° contracten die onder het familierecht of het erfrecht vallen. 
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HOOFDSTUK VI. — Aansprakelijkheid van dienstverleners die als tussenpersoon 

optreden 

 

Afdeling 1. — « Mere conduit » (doorgeefluik) 

 

Art. 18. Wanneer een dienst van de informatiemaatschappij bestaat in het doorgeven 

in een communicatienetwerk van door een afnemer van de dienst verstrekte 

informatie, of in het verschaffen van toegang tot een communicatienetwerk, is de 

dienstverlener niet aansprakelijk voor de doorgegeven informatie, als aan elk van de 

volgende voorwaarden voldaan is : 

1° het initiatief tot de doorgifte niet bij de dienstverlener ligt; 

2° de ontvanger van de doorgegeven informatie niet door de dienstverlener wordt 

geselecteerd; 

3° de doorgegeven informatie niet door de dienstverlener wordt geselecteerd of 

gewijzigd. 

Het doorgeven van informatie en het verschaffen van toegang in de zin van het eerste 

lid omvatten de automatische, tussentijdse en tijdelijke opslag van de doorgegeven 

informatie, voor zover deze opslag uitsluitend dient om de doorgifte in het 

communicatienetwerk te bewerkstelligen en niet langer duurt dan redelijkerwijs voor 

het doorgeven nodig is. 

 

Afdeling 2. — Opslag in de vorm van tijdelijke kopiëring van gegevens 

 

Art. 19. Wanneer een dienst van de informatiemaatschappij bestaat in het doorgeven 

via een communicatienetwerk van door een afnemer van de dienst verstrekte 

informatie, is de dienstverlener niet aansprakelijk voor de automatische, tussentijdse 

en tijdelijke opslag van die informatie, wanneer deze opslag enkel geschiedt om 

latere doorgifte van die informatie aan andere afnemers van de dienst en op hun 

verzoek doeltreffender te maken, als aan elk van de volgende voorwaarden is 

voldaan : 

1° de dienstverlener de informatie niet wijzigt; 

2° de dienstverlener de toegangsvoorwaarden voor de informatie in acht neemt; 

3° de dienstverlener de alom erkende en in de bedrijfstak gangbare regels betreffende 

de bijwerking van de informatie naleeft; 
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4° de dienstverlener niets wijzigt aan het alom erkende en in de bedrijfstak gangbare 

rechtmatige gebruik van technologie voor het verkrijgen van gegevens over het 

gebruik van de informatie; 

5° de dienstverlener prompt handelt om de door hem opgeslagen informatie te 

verwijderen of de toegang ertoe onmogelijk te maken, zodra hij er daadwerkelijk 

kennis van heeft dat de informatie verwijderd werd van de plaats waar zij zich 

oorspronkelijk in het net bevond, of dat de toegang ertoe onmogelijk werd gemaakt, 

of zodra een administratieve of gerechtelijke autoriteit heeft bevolen de informatie te 

verwijderen of de toegang ertoe onmogelijk te maken en voorzover hij handelt 

overeenkomstig de procedure voorzien in artikel 20, § 3. 

 

Afdeling 3. — Hosting (host-diensten) 

 

Art. 20. § 1. Wanneer een dienst van de informatiemaatschappij bestaat in de opslag 

van de door een afnemer van de dienst verstrekte informatie, is de dienstverlener niet 

aansprakelijk voor de op verzoek van de afnemer van de dienst opgeslagen 

informatie, op voorwaarde dat : 

1° de dienstverlener niet daadwerkelijk kennis heeft van de onwettige activiteit of 

informatie, of wat een schadevergoedingsvordering betreft, geen kennis heeft van 

feiten of omstandigheden waaruit het onwettelijke karakter van de activiteit of de 

informatie blijkt; of  

2° de dienstverlener, zodra hij van het bovenbedoelde daadwerkelijk kennis heeft, 

prompt handelt om de informatie te verwijderen of de toegang ertoe onmogelijk te 

maken en voor zover hij handelt overeenkomstig de procedure bepaald in § 3. 

 

§ 2. § 1 is niet van toepassing wanneer de afnemer van de dienst op gezag of onder 

toezicht van de dienstverlener handelt. 

 

§ 3. Wanneer de dienstverlener daadwerkelijk kennis krijgt van een onwettige 

activiteit of informatie, meldt hij dit onverwijld aan de procureur des Konings, die de 

nodige maatregelen neemt overeenkomstig artikel 39bis van het Wetboek van 

strafvordering. 
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Zolang de procureur des Konings geen beslissing heeft genomen met betrekking tot 

het kopiëren, ontoegankelijk maken en verwijderen van de in een informaticasysteem 

opgeslagen gegevens, kan de dienstverlener enkel maatregelen nemen om de toegang 

tot de informatie te verhinderen. 

 

Afdeling 4. — Toezichtverplichtingen 

 

Art. 21. § 1. Met betrekking tot de levering van de in de artikelen 18, 19 en 20 

bedoelde diensten hebben de dienstverleners geen algemene verplichting om toe te 

zien op de informatie die zij doorgeven of opslaan, noch om actief te zoeken naar 

feiten of omstandigheden die op onwettige activiteiten duiden. Het in het eerste lid 

genoemde beginsel geldt enkel voor de algemene verplichtingen. Het laat het recht 

van de bevoegde gerechtelijke instanties onverlet om, in een specifiek geval, een 

tijdelijke toezichtverplichting op te leggen, indien een wet in deze mogelijkheid 

voorziet. 

 

§ 2. De in § 1 bedoelde dienstverleners zijn verplicht de bevoegde gerechtelijke of 

administratieve autoriteiten onverwijld in kennis te stellen van vermeende onwettige 

activiteiten of informatie die door de afnemers van hun dienst worden geleverd. 

Hiervoor nemen zij de regels in acht, zoals die vastgelegd zijn in de procedures 

vermeld in artikel 20, § 3. Onverminderd andere wettelijke of reglementaire 

bepalingen dienen deze dienstverleners de bevoegde gerechtelijke of administratieve 

autoriteiten op hun verzoek informatie te verstrekken waarmee de afnemers van hun 

dienst, met wie zij opslagovereenkomsten hebben gesloten, kunnen worden 

geïdentificeerd. 
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HOOFDSTUK VII. — Controlemaatregelen en sancties 

 

Afdeling 1. — Waarschuwingsprocedure 

 

Art. 22. Wanneer vastgesteld wordt dat een handeling een inbreuk vormt op deze wet 

of op een uitvoeringsbesluit ervan, kan de Minister bevoegd voor Economische 

Zaken, of de ambtenaar die hij met toepassing van artikel 23 aanwijst, een 

waarschuwing richten aan de overtreder waarbij die tot beëindiging van deze 

handeling wordt aangemaand. De waarschuwing wordt aan de overtreder ter kennis 

gebracht binnen een termijn van drie weken te rekenen vanaf de vaststelling van de 

feiten, door middel van een aangetekende brief met ontvangstbericht of door de 

overhandiging van een afschrift van het proces-verbaal waarin de feiten zijn 

vastgesteld. De waarschuwing kan ook per fax of elektronische post worden 

meegedeeld. De waarschuwing vermeldt : 

1° de ten laste gelegde feiten en de overtreden wetsbepaling of wetsbepalingen; 

2° de termijn waarbinnen zij dienen te worden stopgezet; 

3° dat, indien aan de waarschuwing geen gevolg wordt gegeven, ofwel de Minister 

bevoegd voor Economische Zaken een vordering tot staking kan instellen, ofwel de 

in artikel 23 aangestelde ambtenaren de procureur des Konings kunnen inlichten of 

de regeling in der minne bepaald in artikel 24 kunnen toepassen. 

 

Afdeling 2. — Opsporing en vaststelling van de bij deze wet verboden daden 

 

Art. 23. Onverminderd de bevoegdheden van de officieren van de gerechtelijke 

politie, kunnen de door de Minister bevoegd voor Economische Zaken aangestelde 

ambtenaren de inbreuken bedoeld in artikel 26 van deze wet opsporen en vaststellen. 

De door deze ambtenaren opgemaakte processen-verbaal hebben bewijskracht tot het 

tegendeel bewezen is. Een afschrift ervan wordt bij een aangetekende brief met 

ontvangstmelding binnen dertig dagen na de datum van vaststelling, aan de 

overtreder toegezonden.  
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Buiten de bepalingen waarin artikel 113, § 2, van de wet van 14 juli 1991 betreffende 

de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument voorziet, 

bepaalt de Koning, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, de 

bevoegdheden van de in het eerste lid genoemde ambtenaren om inbreuken op te 

sporen en vast te stellen, die ze genieten bij de uitoefening van hun functie. 

Onverminderd hun ondergeschiktheid aan hun meerderen in het bestuur, oefenen de 

in het eerste lid genoemde ambtenaren de in het tweede lid verleende bevoegdheden 

uit, onder het toezicht van de procureur-generaal en van de federale procureur voor 

wat de taken betreft inzake de opsporing en de vaststelling van inbreuken 

omschreven in deze wet. Wanneer toepassing wordt gemaakt van artikel 22, wordt 

het in het eerste lid bedoelde proces-verbaal slechts aan de procureur des Konings 

toegezonden, wanneer aan de waarschuwing geen gevolg is gegeven. Wanneer 

toepassing wordt gemaakt van artikel 24, wordt het proces-verbaal aan de procureur 

des Konings pas toegezonden, wanneer de overtreder niet is ingegaan op het voorstel 

tot minnelijke schikking. 

 

Afdeling 3. — Minnelijke schikking 

 

Art. 24. De in artikel 23 bedoelde ambtenaren kunnen, op inzage van de processen-

verbaal die een inbreuk van de in artikel 26 genoemde voorschriften vaststellen, aan 

de overtreders de betaling van een som voorstellen waarvan de betaling de 

strafvordering doet vervallen. De Koning stelt de tarieven alsook de wijze van 

betaling en inning vast. Het in het eerste lid bedoelde bedrag mag niet meer belopen 

dan het maximum van de bij artikel 26 van deze wet bepaalde geldboeten, verhoogd 

met de opcentiemen.  De binnen de aangegeven termijn uitgevoerde betaling doet de 

strafvordering vervallen, behalve indien tevoren een klacht gericht werd aan de 

procureur des Konings, de onderzoeksrechter verzocht werd een onderzoek in te 

stellen of indien het feit bij de rechtbank aanhangig gemaakt werd. In deze gevallen 

worden de betaalde bedragen aan de overtreder teruggestort. 

 

Art. 25. De artikelen 22, 23 en 24 zijn niet van toepassing op titularissen van vrije 

beroepen. 

 



 80

Afdeling 4. — Strafsancties 

 

Art. 26. § 1. Worden bestraft met een boete van 1.000 tot 20.000 euro de 

dienstverleners die de met redenen omklede beschikkingen bedoeld in artikel 2, § 6, 

eerste lid, van de wet van 11 maart 2003 betreffende bepaalde juridische aspecten 

van de diensten van de informatiemaatschappij als bedoeld in artikel 77 van de 

Grondwet, niet naleven. 

§ 2. Met een geldboete van 250 tot 10.000 euro worden gestraft, zij die de 

voorschriften van de artikelen 7 tot 10 en 13 overtreden. 

§ 3. Met een geldboete van 250 tot 25.000 euro worden gestraft, zij die per 

elektronische post reclame verzenden met overtreding van de voorschriften van 

artikel 14. 

 

§ 4. Met een geldboete van 500 tot 50.000 euro worden gestraft, zij die te kwader 

trouw de voorschriften van de artikelen 7 tot 10, 13 en 14 overtreden. 

 

§ 5. Met een geldboete van 1.000 tot 20.000 euro worden gestraft : 

1° zij die de beschikkingen niet naleven van een vonnis of arrest gewezen op grond 

van artikel 3 van de wet van 11 maart 2003 betreffende bepaalde juridische aspecten 

van de diensten van de informatiemaatschappij als bedoeld in artikel 77 van de 

Grondwet, naar aanleiding van een vordering tot staking; 

2° zij die met opzet het vervullen van de opdracht van de in artikel 23 genoemde 

personen voor het opsporen en vaststellen van de overtredingen of het niet-naleven 

van deze wet, verhinderen of belemmeren; 

3° de dienstverleners die weigeren hun medewerking te verlenen, zoals vereist door 

artikel 21, § 1, tweede lid, of door artikel 21, § 2. Wanneer de feiten voorgelegd aan 

de rechtbank, het voorwerp zijn van een vordering tot staking, kan er niet over de 

strafvordering beslist worden dan nadat een in kracht van gewijsde gegane beslissing 

is genomen over de vordering tot staking. 
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§ 6. De vennootschappen en verenigingen met rechtspersoonlijkheid zijn 

burgerrechtelijk aansprakelijk voor de veroordelingen tot schadevergoeding, 

geldboeten, kosten, verbeurdverklaringen, teruggave en geldelijke sancties van welke 

aard ook, die wegens inbreuk op de bepalingen van deze wet tegen hun organen of 

aangestelden zijn uitgesproken. Dit geldt eveneens voor de leden van alle 

handelsverenigingen die geen rechtspersoonlijkheid bezitten, wanneer de inbreuk 

door een vennoot, zaakvoerder of aangestelde is gepleegd ter gelegenheid van een tot 

de werkzaamheid van de vereniging behorende verrichting. Evenwel is de 

burgerrechtelijk aansprakelijke vennoot persoonlijk niet verder gehouden dan tot de 

sommen of waarden die de verrichting hem opgebracht heeft. Deze 

vennootschappen, verenigingen en leden kunnen rechtstreeks voor de strafrechter 

gedagvaard worden door het openbaar ministerie of door de burgerlijke partij. 

 

§ 7. De bepalingen van boek I van het Strafwetboek, met inbegrip van hoofdstuk VII 

en van artikel 85, zijn van toepassing op de inbreuken bedoeld in dit artikel. 

Onverminderd de toepassing van de gewone regelen inzake herhaling, worden de in 

§ 4 genoemde straffen verdubbeld wanneer de inbreuk zich voordoet binnen vijf jaar 

na een in kracht van gewijsde gegane veroordeling wegens dezelfde overtreding. In 

afwijking van artikel 43 van het Strafwetboek, oordeelt de rechtbank, zo deze een 

veroordeling uitspreekt naar aanleiding van een van de inbreuken bedoeld in dit 

artikel, of de bijzondere verbeurdverklaring bevolen moet worden. Deze bepaling is 

niet van toepassing in het geval van herhaling als bedoeld in tweede lid van deze 

paragraaf. Na het verstrijken van een termijn van tien dagen na de uitspraak, is de 

griffier van de rechtbank of van het hof ertoe gehouden de Minister bevoegd voor 

Economische Zaken elk vonnis of arrest betreffende een inbreuk bedoeld in dit 

artikel ter kennis te brengen bij een gewone brief. De griffier is eveneens verplicht de 

voormelde minister onverwijld in te lichten over elke voorziening tegen een 

dergelijke uitspraak. 

 

Art. 27. De rechtbank kan de aanplakking van het vonnis of van de door haar 

opgestelde samenvatting ervan bevelen gedurende de door haar bepaalde termijn 

zowel buiten als binnen de inrichting van de overtreder, evenals de bekendmaking 

van het vonnis of van de samenvatting ervan door middel van kranten of op enige 

andere wijze, en dit alles op kosten van de overtreder;  
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zij kan bovendien de verbeurdverklaring bevelen van onrechtmatige winsten die met 

behulp van de inbreuk werden gemaakt. 

 

HOOFDSTUK VIII. — Slotbepalingen 

 

Art. 28. Artikel 1317 van het Burgerlijk Wetboek wordt aangevuld met het volgende 

lid : « Ze mag op elke informatiedrager geplaatst worden, mits ze opgemaakt en 

bewaard wordt onder de door de Koning, bij een besluit vastgesteld na overleg in de 

Ministerraad, bepaalde voorwaarden. » 

 

Art. 29. Artikel 23, 5°, tweede lid, van de wet van 14 juli 1991 betreffende de 

handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument, ingevoegd 

bij de wet van 25 mei 1999, wordt opgeheven. 

 

Art. 30. In de bijlage van de wet van 26 mei 2002 betreffende de intracommunautaire 

vorderingen tot staking op het gebied van de bescherming van de 

consumentenbelangen wordt een punt 10° ingevoegd, luidende : « 10° De wet van 11 

maart 2003 betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de 

informatiemaatschappij, en de uitvoeringsbesluiten ervan. » 

 

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met ’s Lands zegel zal worden bekleed en door 

het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt. 

 

Gegeven te Brussel, 11 maart 2003. 

ALBERT Van Koningswege : 

De Minister van Economie, Ch. PICQUE 

De Minister van Justitie, M. VERWILGHEN 

Met ’s Lands zegel gezegeld : 

De Minister van Justitie, M. VERWILGHEN 
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Nota 

 

(1) Zitting 2002-2003. 

Kamer van volksvertegenwoordigers. 

Documenten. — Wetsontwerp, 50-2100, nr. 1. — Amendementen, 50-2100, 

nr. 2. — Verslag, 50-2100, nr. 3. — Tekst aangenomen door de commissie (artikel 

78 van de Grondwet), 50-2100, nr. 4. — Tekst aangenomen door de commissie 

(artikel 77 van de Grondwet, 50- 100, nr. 5. — Tekst aangenomen in plenaire 

vergadering en overgezonden aan de Senaat (artikel 78 van de Grondwet), 50-2100, 

nr. 6. — Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 

(artikel 77 van de Grondwet), 50-2297, nr. 1. 

Integraal verslag. — 13 februari 2003. 

Senaat. 

Documenten. — Ontwerp overgezonden door de Kamer van 

volksvertegenwoordigers, 2-1480, nr. 1. — Verslag, 2-1480, nr. 2. — Tekst 

aangenomen in plenaire vergadering en aan de koning ter bekrachtiging voorgelegd, 

2-1480, nr. 3. 

Handelingen. — 27 februari 2003. 
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Bijlage 4. KB tot reglementering van het verzenden van reclame per 

elektronische post 

 

4 APRIL 2003. - Koninklijk besluit tot reglementering van het verzenden van 

reclame per elektronische post 

Bron: http://www.staatsblad.be 

 

Verschenen op 28 mei 2003. 

 

ALBERT II, Koning der Belgen, 

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. 

 

Gelet op de wet van 11 maart 2003 betreffende bepaalde juridische aspecten van de 

diensten van de informatiemaatschappij, inzonderheid op artikel 14, § 1, tweede lid 

en artikel 14, § 2, tweede lid; 

 

Gelet op het verzoek om spoedbehandeling, gemotiveerd door het feit dat de 

dienstverleners van de informatiemaatschappij de uitzonderingen op het verbod van 

gebruik van elektronische post voor reclame zonder toestemming van de 

bestemmeling, moeten kennen vanaf de inwerkingtreding van de wet; en dat bij 

gebreke aan dergelijke uitzonderingen, de activiteit van bepaalde dienstverleners 

verlamd dreigt te worden; 

 

Gelet op het advies 35.077/1 van de Raad van State, gegeven op 20 maart 2003, met 

toepassing van artikel 84, eerste lid, 2°, van de gecoördineerde wetten op de Raad 

van State; 

 

Op de voordracht van Onze Minister van Economie en van Onze Minister van 

Justitie, 

Hebben Wij besloten en besluiten Wij : 

 

Artikel 1. In afwijking van artikel 14, § 1, eerste lid van de wet van 11 maart 2003 

betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de 

informatiemaatschappij, en onverminderd hetgeen bepaald is in artikel 2 van dit 
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besluit, is elke dienstverlener ervan vrijgesteld de voorafgaande toestemming te 

vragen om reclame per elektronische post te ontvangen : 

 

1° bij zijn klanten, natuurlijke of rechtspersonen, indien elk van de volgende 

voorwaarden vervuld is : 

a) hij heeft rechtstreeks hun elektronische contactgegevens verkregen in het kader 

van de verkoop van een product of een dienst, mits de wettelijke en reglementaire 

voorwaarden betreffende de bescherming van de private levenssfeer nageleefd zijn; 

b) hij gebruikt de beschouwde elektronische contactgegevens uitsluitend voor 

gelijkaardige producten of diensten die hijzelf levert; 

c) hij geeft aan de klanten, op het ogenblik waarop hun elektronische 

contactgegevens worden verzameld, de mogelijkheid om zich kosteloos en op 

gemakkelijke wijze tegen de uitbating te verzetten. 

 

2° bij rechtspersonen als de elektronische contactgegevens die hij met dat doel 

gebruikt onpersoonlijk zijn. 

 

Art. 2. Ieder persoon kan rechtstreeks aan een bepaalde dienstverlener zonder kosten 

en zonder een reden op te geven, zijn wil kenbaar maken om van hem geen reclame 

per elektronische post meer te ontvangen. 

De dienstverlener is ertoe verplicht :  

1° binnen een redelijke termijn per elektronische post een ontvangstbewijs te geven 

dat aan de betrokken persoon de registratie van zijn aanvraag bevestigt; 

2° binnen een redelijke termijn de nodige maatregelen te nemen om de wil van deze 

persoon na te leven; 

3° lijsten bij te werken met personen die hun wil kenbaar gemaakt hebben om van 

hem geen reclame per elektronische post te ontvangen. 

 

Art. 3. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad 

wordt bekendgemaakt. 

 

Art. 4. Onze Minister bevoegd voor Justitie en Onze minister bevoegd voor 

Economie zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit. 
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Gegeven te Brussel, 4 april 2003. 

ALBERT 

Van Koningswege : 

De Minister van Economie, 

Ch. PICQUE 

De Minster van Justitie, 

M. VERWILGHEN 
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Bijlage 5. Mobileweb.be – Script voor verzenden van sms’jes 

 

MobileWeb.be™ SMS Gateway  

Technical Specification  

 

Revision History  

 

Date  Version Remarks Author   

15/03/2002  V 1.0   Peter Maes  

09/04/2002  V 1.01  Added creditsleft to gateway 

reply  

Peter Maes  

25/10/2002  V 3.00  Added Operator Logo  Dirk Devriendt 

9/12/2002  V.3.00 Added  description of http out Peter 

Maes  

 

20/2/2003  V 3.01  Added sample php script  Danny Lein  

 

ARCHITECTURE  

 

Server platform  

Our server platform consists of Microsoft Windows 2000 servers with SQL 2000 

which are under 24/24 monitoring and have redundant network connections.  

 

Application  

The MobileWeb SMS Gateway front end is written with Microsoft ASP and 

ASP.NET architecture (front end). The back end is written in C# and C++.  

 

Security  

Servers reside in a state of the art data center with extensive security facilities and 

disaster prevention. We offer IP filtering for all internet inbound communications via 

a Netscreen Solid State Firewall. The communication to the Belgian mobile perators 

is done via digital leased lines and is backed up by ISDN lines.  
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Modules  

The SMS Gateway consists of 2 modules:  

1. Send Mobile Terminated Messages (http in): bulk sending of SMS messages to 

individuals or groups. These message can be sent in real-time or on a pre-defined 

moment.  

2. Receive Mobile Originated Messages (http out): automatic receipt of SMS 

messages which are sent by GSM devices to one of the shortcodes supported by 

MobileWeb.be.  

 

MODULE: SEND MOBILE TERMINATED MESSAGES (HTTP IN)  

 

Description:  

The “MobileWeb HTTP In” functionality allows Mobileweb clients to send Text 

SMS messages via the ” HTTP GET” method.  

 

URL:  

http://www.mobileweb.be/content/smsin/smsin.asp?  

 

Mandatory Parameters:  

logon:    your Mobileweb Logonid (usually your email address)  

pass:    your MobileWeb password  

gsmnr:   the number to which to send the message  

format:   32479123456 (*)  

msgcontent:   the message body of the SMS message  

 

(*) Important: - country code has to be mentioned (also for Belgium)  

- no zeroes between country and operator code  

- no spaces or punctuation marks  
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Optional parameters  

senddatetime: you can define a date time to send the SMS message  

should be in ISO format: yyyy-mm-ddThh:mm:ss.000 (eg:2002-02-

02T15:13:12.999)  

msgdesc:  description of the message. Will not be sent to recipient.  

type:  specify a message type if you are sending a “smart message”, such as 

an operator logo or a picture message, use the table below to define 

the message type ID  

 

Message Type  Description  

1 (default)  standard SMS text 

message  

4  Operator Logo  

 

Reply from Mobileweb SMS Gateway  

xml file containing with the following structure and info:  

<?xmlversion="1.0"?>  

<mwgate version=="3.0">  

<status> $status$ </status>  

<error>$error$ </error>  

<reference>$reference$</reference>  

<credits>$creditsleft</credits>  

</mwgate>  

where:  

$status$ is the message status (accepted or not accepted)  

$error$ is the error message: none or the specific error message  

$reference$ is the mobileweb transaction reference  

$creditsleft$ is the number of credits left  
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Error codes  

Error  Description  Action  

E1  Internal error  Abort sending and contact 

Mobileweb.be Support  

E2  No Logon or password  provide logon and 

password  

E3  Invalid Logon or 

Password  

Provide correct logon and 

password  

E4  No GSMNR  Provide gsmnr  

E5  Invalid GSMNR  Provide gsmnr with valid 

format  

E6  Invalid length 

messagecontent , length 

has to be between 1 and 

160 characters  

Provide correct message 

with correct length  

E7  Invalid send date: date is 

in the past  

 

E8  Invalid send hour: hour is 

in the past  

 

E9  Invalid datetime format  ISO date time required  

E10  Insufficient credits  Buy new credits  

E11  Failed to create Message 

in queue  

Abort sending and contact 

MobileWeb.be support  
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Example Script (VBSCRIPT)  

1) Prepare Sending  

set xmlHTTP = Server.CreateObject("Msxml2.XMLHTTP")  

set xmlDoc = Server.CreateObject("Msxml2.DOMDocument”)  

sQuery = 

“http://www.mobileweb.be/content/smsin/smsin.asp?logon=your@account.here&pas

s=password&gsmnr=32475123445&msgcontent=test&format=xml”  

2) Sending  

xmlHTTP.open "GET", sQuery, false  

on error resume next xmlHTTP.send()  

on error goto null  

'treat response  

xmlDoc.async = false  

xmlDoc.loadXML(xmlHTTP.responseText)  

3) Error Handling  

if xmlDoc.parseError.errorCode <> 0 Then  

Error handling invalid response or XML not valid  

else  

4)Treat Response  

strXMLOUT = xmlDOC.XML  

Treat response here  

Set xmlDoc = Nothing  

Set xmlHTTP = Nothing  

end if  
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Example Script (php)  

<?  

$document = 

"http://www.mobileweb.be/content/smsin/smsin.asp?logon=your.account@he

re&pass=password&gsmnr=32475123445&msgcontent=test&format=xml";  

$parser = xml_parser_create(); // create parser object  

xml_parser_set_option($parser,XML_OPTION_SKIP_WHITE,1); // remove 

unneeded spaces  

xml_parser_set_option($parser,XML_OPTION_CASE_FOLDING,0); // case 

sensitive on  

$xmlDocument = implode("",file($document)); // read document  

@xml_parse_into_struct($parser,$xmlDocument,$d_ar,$i_ar);  

xml_parser_free($parser); // free the parser object  

$status = $d_ar[1]['value'];  

$error = $d_ar[2]['value'];  

$reference = $d_ar[3]['value'];  

$credits = $d_ar[4]['value'];  

/* 4 variables are created here  

$status = the status of your message (accepted - not accepted)  

$error = if an error occured, the errorcode is available in this variable  

$reference = the reference number from MobileWeb  

$credits = the number of credits left on your account */  

/* Check if the SMS is accepted or not */  

if ($status == "accepted")  

{  

// SMS is accepted  

}  

else  

{  

// SMS is NOT accepted, errorcode is in $error  

// PLEASE WRITE YOUR OWN ERROR HANDLING PROCEDURE HERE  

}  

?>  
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Sending Operator Logos  

When sending an operator logo, the message body represents a binary version of the 

image. This string should be compliant with the Nokia Smart Messaging 

Specification (without the message header information) in order for the logo to be 

correctly displayed on the receiving mobile phone. An operator logo will typically 

have an image header of the form “00480E01” (without the quotes, the 48 and 0E 

represent the width and height of the picture in hexadecimal format), followed by the 

image data, formatted as an OTA bitmap.  

 

For example, the following string will display the MobileWeb.be logo:  

00480E01038000000000000000038000000000000000038000000000000000000410

214088820200CE7630204094820200DEF633394C5533838CF7B554A552554A425

2EF3554A55E557A425E1C0554A550554242501E0493394E223B8B8E360000000

0000000003303DEF07F9FE0F7BC630000000000000000E18000000000000000  

 

MODULE: RECEIVE MOBILE ORIGINATED MESSAGES (HTTP OUT)  

 

Description  

With the MobileWeb.be HTTP out application, it is possible to receive Mobile 

Originated messages in your own web application. All incoming SMS messages that 

are received on one of the MobileWeb.be shortcodes (eg, 3339 or 3455) or on one of 

the customers’ shortcodes for which the application is enabled, and that have YOUR 

keyword (a keyword is maximum 10 character long) as the first characters, will 

automatically be posted on your webserver via HTTP POST.  

 

Url  

The url we can use to send the HTTP post messages .  

Eg: http://www.yourserver.be/sms/receive.asp  
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Parameters  

The parameters we include in the HTTP post are:  

 

Name  Datatype Remark   

SendDateTime  Timestamp  ISO format:  

yyyy-mm-

ddThh:mm:ss.000  

Eg:2002-02-

02T15:13:12.999  

MsgeContent  String  The content of the 

SMS  

Eg:”XYZ Test”  

ShortCode  Int  The shortcode the 

SMS was received on  

Eg:3455  

SenderGSMNR  Bigint  The sending GSMNR  

MessageID  Int  The Mobileweb.be 

transaction reference  

 

 

Contact information  

For more information about the MobileWeb.be™ SMS Gateway please contact:  

Peter Maes  

Senior Software Designer  

Rue de Verdunstraat 742  

1130 Brussel  

Peter.maes@venturebay.com  

Tel +32 2 247 37 00  

 

Terms of use  

MobileWeb.be™ is a trademark of e-Zone NV, a Belgian technology and consulting 

company. All rights reserved. By using the MobileWeb.be™ SMS Gateway, you 

agree with the General Conditions, which you can consult on www.mobileweb.be.  
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Bijlage 6. Brief aanvraag casestudy 

 

Beste, 

 

Ik ben Barbara Boels, studente Communicatiewetenschappen aan de Katholieke 

Universiteit van Leuven.  In samenwerking met mijn promotor Professor Dr. D. De 

Grooff schrijf ik een eindverhandeling over het gebruik van sms in 

marketingcampagnes.  

 

Onze algemene probleemstelling: ‘Is sms een goed en efficiënt marketinginstrument’ 

wordt getoetst worden door de link te leggen met de realiteit.  Aan de hand van 

casestudies verifiëren we of de aangehaalde voor- en nadelen uit de literatuurstudie 

ook gelden in de praktijk.  Omwille van uw ervaringen uit ‘the field’ wil ik graag uw 

casestudy in mijn eindverhandeling opnemen.   

 

De praktijkstudie is gebaseerd op de literatuurstudie die praktisch afgerond is. De 

resultaten van deze literatuurstudie geven weer wat direct marketing is en hoe een 

direct marketingcampagne tot stand komt.  Ook tonen deze resultaten hoe de short 

message service fungeert in al haar aspecten zoals technologie, gebruikersmarkt en 

recente evoluties.  Het laatste onderdeel van de literatuurstudie geeft weer hoe sms 

zich gedraagt als marketinginstrument.  Ook hier wordt het technologisch aspect, net 

als de regelgeving betreffende mobiele marketing besproken.  Daarenboven 

bespreken we de toepassingen van mobiele marketing (wedstrijden, voting…) en 

daarbij mocht het opstellen van een mobiel marketingplan zeker niet ontbreken.  

 

Heeft u reeds ervaring met een mobiele marketingcampagne en bent u bereid tot een 

interview?  Dan zou ik graag een vraaggesprek afnemen en u enkele gerichte vragen 

stellen. Extra informatie, net als andere bronnen, zijn eveneens welkom,.   

 

Ik bedank u alvast voor de medewerking en ik kijk uit naar uw positief antwoord.  

Met vriendelijke groet, 

Barbara Boels 
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Bijlage 7. Vragen, voorbereiding en structuur van interviews met bevoorrechte 

getuigen 

 

1. Doel van het gesprek toelichten  

Thesisonderwerp toelichten en inhoud van eindverhandeling kort schetsen 

 

2. Peilen naar het bedrijf Gomista / Leo Burnett 

  -activiteiten    -functie van de contactpersoon 

  -missie    -klanten 

  -extra info (jaarverslag…) 

 

3. Vragen  

  

-aan welke criteria moet een medium voldoen om een goed en efficiënt direct 

marketing instrument te zijn? 

 

-wat is uw mening over sms als marketinginstrument? 

 

-geef uw eigen SWOT analyse over sms als marketinginstrument? 

-strenght  -opportunity 

-weakness  -threats 

 

-welke rol speelt sms als marketinginstrument voor uw bedrijf? 

 

-hoe lang gebruikt u sms als marketinginstrument (evolutie)? 

 

-welke bedrijven zijn geïnteresseerd en/of maken gebruik van dit marketingmedium 

(klantbedrijven)? 

 

-wie zijn de doelgroepen voor mobiele marketingcampagnes?  

  -hoe stemt dit overeen met het mission statement van uw bedrijf? 

  -hoe stemt dit overeen met het mission statement van het klantbedrijf? 

 

-hoe worden de sms’jes verstuurd (technologie) (uitbesteden)? 
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-hoe beïnvloeden de Belgische regelgevingen de ontwikkelingen van mobiele 

marketingcampagnes? Aan welke regelgeving hecht u het meest belang, welke 

regelgeving volgt u (BDMA, code of conduct, Belgische Wet)? 

 

-maakt u gebruik van een mobiel marketingplan? 

 Ja  -Wat is de rol van het bedrijf in het opstellen van een mobiel  

  marketingplan?       

  -Wat is de rol van uw bedrijf in een evaluatie van de campagne? 

Nee -waarom niet? 

  -wie wel en wie is de contactpersoon? 

  -resultaten?  

 

-hebt u een concrete gevalstudie die afgerond is en waarvan ik de evaluatie zou 

mogen inkijken? 

 

-bent u voorstander van geïntegreerde mobiele marketingcampagnes? 

 

-hoe ziet u de toekomst van sms als marketinginstrument in?  

 -MMS als nieuw medium / evolutie van bestaand medium? 

 -hoe weten wie MMS abonnee is? 

 

-kent u nog contactpersonen die bereid zijn om mee te werken aan mijn 

eindverhandeling en die nog nieuwe, interessante bijkomende informatie kunnen 

geven? 

 

4.  Bedanken voor de medewerking 

 


