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 Universele verklaring van de rechten van de mens van 10 december 1948
 (B.S., 31 maart 1949)

J 1. De verklaring heeft het karakter van een beginselverklaring die als zodanig geen rechtsgevolgen doet ontstaan. De schending ervan kan niet wor-
den ingeroepen als grond tot cassatie (Cass., 15 maart 1965, Pas., 1965, I, 734).

(Uittreksel)

Art. 12. Niemand zal het voorwerp zijn van willekeurige
inmengingen in zijn privaat leven, zijn familie, zijn woning,

of zijn briefwisseling, noch van een aanslag op zijn eer en
zijn faam. Een ieder heeft het recht op de bescherming van
de wet tegen dergelijke inmengingen of aanslagen.

Verdrag 19 december 1966 inzake burgerrechten en politieke rechten
 (B.S., 6 juli 1983)

F 1. Goedgekeurd bij wet 15 mei 1981, B.S., 6 juli 1983

2. Nota: Resolutie 68/167 "The right of privacy in the digital age" aangenomen door de Algemene Vergadering (68ste zitting) op 18 december 2013.

J 3. Op de website van de «Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights» (http:// www.ohchr.org/EN/HRBodies/ Pages/Hu-
manRightsBodies.aspx) kan men de beslissingen van het mensenrechtencomité (HRC) naar aanleiding van individuele klachten (zie «jurisprudence») en
de «general comments» terugvinden.

(Uittreksel)

DEEL III

Art. 17. 1. Niemand mag worden onderworpen aan wil-
lekeurige of onwettige inmenging in zijn privé leven, zijn
gezinsleven, zijn huis en zijn briefwisseling, noch aan on-
wettige aantasting van zijn eer en goede naam.

2. Een ieder heeft recht op bescherming door de wet
tegen zodanige inmenging of aantasting.  {1É2

R 1. – Vgl. art. 8 EVRM, opgenomen in rubriek «I. Internationale regel-
geving, 2. Raad van Europa, 2.1. EVRM», infra, opgenomen in rubriek «I.
Internationale regelgeving, 2. Raad van Europa, 2.1. EVRM», infra

J 2. – Het aanwenden door de Belgische rechter van bewijskrachtige
gegevens die overeenkomstig de Nederlandse wetgeving en art. 8.2 EVRM
in Nederland zijn verkregen door het afluisteren van telefoongesprekken,
is niet strijdig met art. 17 BUPO (Cass., 26 januari 1993, A.C., 1993, nr. 52).
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Verdrag 20 november 1989 inzake de rechten van het kind
 (B.S., 17 januari 1992)

F 1. Goedgekeurd bij Decr. Vl. R. 15 mei 1991, B.S., 13 juli 1991
F 2. Goedgekeurd bij Decr. W. R. 25 juni 1991, B.S., 9 augustus 1991
F 3. Goedgekeurd bij Decr. D. R. 3 juli 1991, B.S., 5 september 1991
F 4. Goedgekeurd bij wet 25 november 1991, B.S., 17 januari 1992
R 5. Zie Decr. Vl. Parl. 15 juli 1997 houdende instelling van het kindeffectrapport en de toetsing van het regeringsbeleid aan de naleving van de rechten
van het kind, B.S., 7 oktober 1997
R 6. Zie Decr. Vl. Parl. 15 juli 1997 houdende oprichting van een Kinderrechtencommissariaat en instelling van het ambt van Kinderrechtencommissa-
ris, B.S., 7 oktober 1997
J 7. Op de website van de «Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights» (http://www. ohchr.org/EN/HRBodies/ Pages/ Hu-
manRightsBodies.aspx) kan men de rapporten van het kinderrechtencomité consulteren. Er bestaat geen individuele klachtenprocedure.

(Uittreksel)

DEEL I

Art. 16. 1. Geen enkel kind mag worden onderworpen aan
willekeurige of onrechtmatige inmenging in zijn privé-leven,

in zijn gezinsleven, zijn huis of zijn briefwisseling, noch aan
enige onrechtmatige aantasting van zijn eer en goede naam.

2. Het kind heeft recht op bescherming door de wet
tegen zodanige inmenging of aantasting.
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Verdrag 4 november 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele 
vrijheden

 (B.S., 19 augustus 1955, err., B.S., 29 juni 1961)

(Uittreksel)

TITEL I
}1[RECHTEN EN VRIJHEDEN]1

}1. Opschrift gewijzigd bij art. 2, 2, Prot. nr. 11, 11 mei 1994, B.S., 4 juli
1997, goedgekeurd bij wet 27 november 1996, B.S., 4 juli 1997

Art. 8. }1[Recht op eerbiediging van privé-, familie- en ge-
zinsleven]1

1. Eenieder heeft recht op eerbiediging van zijn privé-le-
ven, zijn gezinsleven, zijn huis en zijn briefwisseling.

2. Geen inmenging van enig openbaar gezag is toege-
staan met betrekking tot de uitoefening van dit recht dan
voor zover bij de wet is voorzien en in een democratische
samenleving nodig is in het belang van 's lands veiligheid,
de openbare veiligheid, of het economisch welzijn van het
land, de bescherming van de openbare orde en het voorko-
men van strafbare feiten, de bescherming van de gezond-
heid of de goede zeden, of voor de bescherming van de
rechten en vrijheden van anderen.  {2É12

}1. – Opschrift ingevoegd bij art. 2, 2, Prot. nr. 11, 11 mei 1994, B.S., 4 juli
1997, goedgekeurd bij wet 27 november 1996, B.S., 4 juli 1997

R 2. – Zie art. 17 BUPO, opgenomen in rubriek «I. Internationale regel-
geving, 1. Verenigde Naties», supra, opgenomen in rubriek «I. Internatio-
nale regelgeving, 1. Verenigde Naties», supra
R 3. – Zie art. 15, 22 en 29 G.W, opgenomen in rubriek «II. Belgische
wet- en regelgeving, 1. Algemeen: privacy en gegevensverwerking», infra,
opgenomen in rubriek «II. Belgische wet- en regelgeving, 1. Algemeen: pri-
vacy en gegevensverwerking», infra.

J 4. – De rechtspraak wordt als volgt geclasseerd:
— Algemeen
— Recht op eerbiediging van het privé-leven 
— Recht op eerbiediging van het gezinsleven: het familierecht
— Recht op eerbiediging van het gezinsleven: de jeugdbescherming
— Recht op eerbiediging van het gezinsleven: immigratie en verwijdering
van vreemdelingen
— Recht op eerbiediging van de woning
— Recht op eerbiediging van de privé-communicatie
— De toepassing van art. 8 in zaken die verband houden met de gezond-
heid en de leefomgeving
J 5. Algemeen

– Zie ook de rechtspraak onder art. 10 EVRM, onder het kopje «Algemeen»
– Inmenging in de persoonlijke levenssfeer kan bij wet zijn voorzien, zelfs in-
dien aan bestuurlijke overheden ruime discretionaire bevoegdheden wor-
den toegekend. In dat geval moeten echter voldoende waarborgen worden

geboden tegen misbruik van bevoegdheid (EHRM, 25 maart 1983, Silver e.a.
v. V.K., Publ. Cour Eur. D.H., Série A, nr. 61).
– Het begrip «wet» in § 2 moet begrepen worden in zijn materiële, niet in
zijn formele betekenis. Het omvat dus ook infralegale besluiten en veror-
deningen en zelfs ongeschreven recht. Als wet geldt de van kracht zijnde
rechtsregel, zoals hij door interne rechtscolleges wordt geïnterpreteerd.
Een inmenging is slechts bij wet voorzien, indien de wet voldoende toe-
gankelijk is voor de rechtsonderhorige en indien de werkingssfeer en de
normatieve inhoud van de regeling voldoende precies zijn, om de gevol-
gen ervan met redelijke voorspelbaarheid te voorzien (EHRM, 24 april
1990, Kruslin v. Frankrijk, Publ. Cour Eur. D.H., Série A, nr. 176 A).
– Een regeling die een grondrecht beperkt en een appreciatiebevoegdheid
toekent aan een bestuurlijke overheid bij de uitvoering ervan, is niet bij de
wet voorzien, indien het toepassingsgebied en de modaliteiten niet vol-
doende duidelijk zijn. Dit is het geval, wanneer noch de redenen, noch de
duur van de beperkende maatregel (in casu: controle op de briefwisseling
van gedetineerden) in de regeling werden omschreven (EHRM,
15 november 1996, Calogero Diana v. Italië).
– Uit art. 8.2 EVRM volgt niet dat het bewijs dat verkregen werd met mis-
kenning van de in die bepaling gestelde regels steeds moet worden uitge-
sloten (Cass., 3 mei 2005, P.05.0618.N).

J 6. Recht op eerbiediging van het privé-leven

– In geval van geheime inmengingen moeten voldoende en adequate
waarborgen geboden worden tegen misbruiken. De waarborgen worden
beoordeeld in het licht van alle omstandigheden van de zaak, zoals de
aard, de omvang en de duur van de inmenging, de redenen om ertoe over
te gaan, de bevoegde overheid om de inmenging te bevelen, uit te voeren
en te controleren, en de aard van het door het interne recht geboden ver-
haal (EHRM, 6 september 1978, Klass e.a. v. Duitse Bondsrepubliek, Publ.
Cour Eur. D.H., Série A, nr. 28).
– Het recht op eerbiediging van het privé leven verplicht de Staat maatrege-
len te nemen ter bescherming van de seksuele integriteit. Civielrechtelijke
rechtsbescherming voldoet niet in geval van een ernstige schending van de
seksuele integriteit. Strafvervolging moet in dat geval mogelijk zijn (EHRM,
26 maart 1985, X. en Y. v. Nederland, Publ. Cour Eur. D.H., Série A, nr. 91).
– Hoewel het vereiste van de voorzienbaarheid in de bijzondere context
van geheime veiligheidscontroles van een andere aard is dan in de meeste
andere domeinen, moet de wet die de controle toelaat, in voldoende dui-
delijke bewoordingen zijn gesteld, zodat de burgers kunnen weten in
welke omstandigheden en onder welke voorwaarden de overheid tot ge-
heime inmenging in het privé leven kan beslissen (EHRM, 26 maart 1987,
Leander v. Zweden, Publ. Cour Eur. D.H., Série A, nr. 116).
– Het recht op eerbiediging van het privé leven omvat het recht op toe-
gang tot de dossiers die diensten over de eigen persoon hebben opgesteld.
De vertrouwelijkheid van de gegevens en de belangen van derden kunnen
dit recht beperken. De weigering van de toegang moet echter door een on-
afhankelijk organisme kunnen worden beoordeeld (EHRM, 7 juli 1989,
Gaskin v. V.K., Publ. Cour Eur. D.H., Série A, nr. 160).
– De weigering om de geslachtsverandering in de akten van de burgerlijke
stand te vermelden, de voornamen te veranderen en officiële documenten die
het geslacht vermelden, te verbeteren, plaatst de transseksueel voortdurend



I. Internationale regelgeving • 2. Raad van Europa • 2.1. EVRM
Verdrag 4 november 1950 - EVRM (Art. 8)

4 Larcier Geannoteerde Wetboeken – Privacy (17 oktober 2018) – © Larcier

in een situatie die onverenigbaar is met de eerbiediging van het privé leven
(EHRM, 25 maart 1992, B. v. Frankrijk, Publ. Cour Eur. D.H., Série A, nr. 232 C).
– Het gebruik van geheime agenten om een netwerk van drughandelaren
te infiltreren, betekent geen inmenging in het privé leven, ook niet indien
in dat raam telefoongesprekken werden afgeluisterd (EHRM, 15 juni
1992, Lüdi v. Zwitserland, Publ. Cour Eur. D.H., Série A, nr. 238).
– De naam van een persoon betreft het privé- en het gezinsleven als mid-
del tot identificatie en verankering in een familie (EHRM, 22 februari
1994, Burghartz v. Zwitserland, Publ. Cour Eur. D.H., Série A, nr. 280-B).
– De weigering een naamsverandering toe te staan, betekent op zich geen in-
menging in het recht op eerbiediging van het privé-leven, en evenmin een te-
kortkoming aan de positieve verplichting tot eerbiediging ervan (EHRM,
25 november 1994, Stjerna v. Finland, Publ. Cour Eur. D.H., Série A, nr. 299-B).
– Schenden het recht op eerbiediging van het privé-leven: de openbaar-
making van de identiteit van een vrouw als seropositief in een arrest dat
haar eveneens seropositieve man veroordeelt wegens verkrachting en po-
ging tot vrijwillige doodslag, dit laatste wegens de hem bekende seroposi-
tiviteit alsook de weigering het gerechtelijk dossier in deze zaak langer dan
tien jaar vertrouwelijk te houden.
Schenden dit recht niet: de dagvaarding van de artsen van deze vrouw om
te getuigen achter gesloten deuren en de inbeslagneming van haar medi-
sche dossiers (EHRM, 25 februari 1997, Z. v. Finland).
– Noch het algemeen rechtsbeginsel dat verbiedt om op iemand dwang uit
te oefenen, noch het door artikel 8 EVRM gewaarborgde recht op eerbiedi-
ging van het privé-leven, waartoe het recht op eerbiediging van de licha-
melijke integriteit behoort, staan eraan in de weg dat voor de noodwendig-
heden van het strafonderzoek van een persoon met diens toestemming een
bloedstaal wordt genomen (Cass., 25 februari 1997, A.C., 1997, nr. 110).
– De mededeling van een medisch dossier door een overheid aan een an-
dere overheid is niet strijdig met art. 8, indien de overdracht van dit dossier
voorzien is bij wet en doorslaggevend voor de beslissing over de toeken-
ning van een uitkering (EHRM, 27 augustus 1997, M.S. v. Zweden).
– De bepaling van art. 8.1, EVRM, luidens welke een ieder recht heeft op eer-
biediging van zijn privé-leven en zijn gezinsleven, in zoverre zij in beginsel
de Staat verbod oplegt zich te mengen in het privé-leven en in het gezinsle-
ven van de individuen, stelt een norm die in de regel voldoende nauwkeurig
en volledig is om directe werking te hebben; in zoverre die bepaling evenwel
verplichtingen bevat in die zin dat de Staat, bij het bepalen van het stelsel
van familiebanden, zoals dat van de rechten van de natuurlijke kinderen op
de nalatenschap van hun overleden vader, zo moet handelen dat dezen een
normaal gezinsleven kunnen leiden, is zij niet voldoende nauwkeurig en
volledig om directe werking te hebben; in zoverre legt zij aan de Staat slechts
een verplichting op om te handelen, die de wetgever moet nakomen, maar
kan zij niet gelden als bron van subjectieve rechten en van verplichtingen
voor particulieren (Cass., 19 september 1997, A.C., 1997, nr. 363).
– Art. 8 kan in welomschreven omstandigheden de positieve verplichting
met zich brengen het recht op fysieke integriteit van een bedreigd persoon
preventief te beschermen (EHRM, 28 oktober 1998, Osman v. V.K.).
– Wegzending uit het leger wegens homosexuele geaardheid en onder-
zoek naar die geaardheid nadat de betrokkenen ze bevestigden, schenden
het recht op eerbiediging van het privé-leven (EHRM, 27 september 1999,
Lustig-Preau & Beckett v. VK).
– Het begrip privé-leven mag niet restrictief worden geïnterpreteerd. Het
registreren van het feit dat een persoon handelscontacten onderhoudt
met de Russische ambassade is een inmenging in zijn privé-leven (EHRM,
16 februari 2000, Amann t. Zwitserland).
– De openbaarmaking in de pers van het lidmaatschap van een vrijmetse-
laarsloge van een magistraat schendt het recht op eerbiediging van het
privé-leven niet (EHRM, 2 augustus 2001, N.F. v. Italië).
– Het verbod van hulp bij zelfdoding is niet strijdig met dit artikel. Reke-
ning werd gehouden met de ruime marge van beoordeling van het OM al
dan niet te vervolgen en van de rechter bij het bepalen van de strafmaat
(EHRM, 29 april 2002, Pretty v. VK).
– Transseksuelen hebben na een heelkundige geslachtsverandering recht
op de volledige erkenning van hun nieuwe geslacht en op de wijziging van
alle officiële documenten die het geslacht vermelden (EHRM, 11 juli 2002,
Christine Goodwin v. VK).
– Artikel 8 is van toepassing op het verzoek de identiteit te kennen van zijn
biologische ouders. Doch de wettelijke mogelijkheid van anonieme beval-
ling, gekoppeld aan de mogelijkheid van latere opsporing van de moeder-
lijke afstamming met de toestemming van een daartoe bevoegde commis-
sie die alle rechten en belangen afweegt is niet strijdig met dit artikel
(EHRM, 13 februari 2003, Odièvre v. Frankrijk).
– Wanneer telefoongesprekken van persoonlijke aard, afgeluisterd in het
raam van een strafonderzoek hun weg hebben gevonden naar de pers, is het
aan de regering om te bewijzen dat te dezen geen fout werd begaan door
een persoon met een openbare functie en is zij verplicht een onderzoek in te

stellen naar de omstandigheden waarin journalisten toegang hebben gekre-
gen tot de inhoud van die gesprekken (EHRM, 17 juli 2003, Craxy (nr. 1) v.
Italië).
– Het beroepsgeheim waaraan art. 458 Sw. de leden van een balie onder-
werpt, berust op de noodzaak volledige veiligheid te verzekeren aan dege-
nen die zich aan hen toevertrouwen, maar noch die bepaling noch art. 8
EVRM beletten de inbeslagname en het gebruik door een onderzoeksrech-
ter van stukken die betrekking hebben op de verdachte activiteiten van
een advocaat; wat dat betreft is de beoordeling van de onderzoeksrechter
voorlopig, aangezien ze kan worden gecontroleerd door de onderzoeks-
en vonnisgerechten (Cass., 9 juni 2004, P.04.0424.F).
– Uit de omstandigheid alleen dat de rechter het probatie-uitstel heeft her-
roepen met toepassing van art. 14, § 2, Probatiewet, kan geen miskenning
worden afgeleid van het evenredigheidsbeginsel dat m.n. is vervat in
art. 8.2 EVRM (Cass., 16 juni 2004, P.04.0428.F).
– De regelmatige bespieding door paparazzi die hun foto's over de handel
en wandel van de dochter van een regerende prins, die geen openbare
functie bekleedt, en de publicatie ervan in de sensatiepers beantwoorden
niet aan een rechtmatig belang aan informatie in een democratische sa-
menleving. De vrijheid van informatie weegt te dezen niet op tegen de be-
scherming van haar recht op eerbiediging van haar privé leven (EHRM,
24 juni 2004, von Hannover v. Duitsland).
– De vrijheid seksuele relaties aan te gaan wordt afgeleid uit het recht te be-
schikken over het eigen lichaam, een aspect van de persoonlijke autonomie.
Daaruit volgt dat de strafwet in beginsel niet mag worden toegepast op sek-
suele praktijken waarin werd toegestemd. Slechts wegens bijzonder ernstige
redenen mag de overheid zich mengen in seksuele aangelegenheden voor de
bescherming van de waarden vermeld in § 2. Een van deze redenen is de be-
scherming van de eerbiediging van de wensen van de slachtoffers van buiten-
sporige seksuele praktijken (EHRM, 17 februari 2005, K.A en A.D. v. België).
– Het arrest dat beslist dat er geen enkele inmenging van de overheid in
het recht op eerbiediging van het privé-leven kan volgen uit de omstandig-
heid dat een werkgever, in zijn winkel, videoconferentie-apparatuur heeft
geïnstalleerd die gericht is op de kassa waarmee één van zijn bedienden
misdrijven te zijnen nadele zou plegen, schendt art. 8 EVRM niet (Cass.,
2 maart 2005, P.04.1644.F).
– Zo een vaststelling van een verkeersovertreding op de openbare weg door
ter zake bevoegde overheidspersonen een door art. 8, tweede lid, EVRM toe-
gestane inmenging in de uitoefening van het recht op privacy is, wordt dit
recht evenwel miskend wanneer deze vaststelling is gebeurd in een auto uit-
gerust met drie camera's en in aanwezigheid van onbevoegde derden die tot
een televisieproductiehuis behoren en die vanaf het begin elke beweging
«live» volgden, zodat aldus het prerogatief van de politie doelbewust ge-
deeld werd met derden die van meet af aan op een actieve wijze bij de initiële
opsporingsfase werden betrokken (Cass., 8 november 2005, P.05.1106.N).
– Het geheime toezicht op burgers is slechts geoorloofd in de mate, dat het
strikt noodzakelijk is voor de bescherming van de democratische instellin-
gen. Dergelijke inmengingen in het privé leven moeten gestoeld zijn op
pertinente en voldoende motieven en in verhouding zijn tot de rechtmatig
nagestreefde doeleinden. Deze beginselen gelden ook voor de bewaring
voor langere tijd van aldus verkregen inlichtingen (EHRM, 6 juni 2006, Se-
gersted-Wiberg e.a. v. Zweden).
– Het recht om de waarheid te kennen omtrent de biologische afstam-
ming moet afgewogen worden tegen het recht van derden op de on-
schendbaarheid van het lichaam van een overledene, het recht op eerbied
voor de doden en het openbaar belang bij de bescherming van de rechts-
zekerheid. Deze beginselen kunnen ertoe leiden niemand te dwingen tot
enige medische analyse, in het bijzonder tot een DNA onderzoek (EHRM,
13 juli 2006, Jäggi v. Zwitserland).
– De onschendbaarheid van de stoffelijke resten van een overledene mag
tijdelijk zijn (EHRM, 13 juli 2006, Jäggi v. Zwitserland).
– De vereiste toestemming van de vader voor het inplanten van een inge-
vroren embryo is geen schending van het recht op privacy van de moeder,
ook al betekent dit dat de moeder om medische redenen geen biologische
kinderen meer zal kunnen krijgen (EHRM, grote kamer, 10 april 2007,
Evans v. Verenigd Koninkrijk).
– De weigering van een adoptie door een lesbische vrouw die samenleeft
met een vrouwelijke partner om redenen die impliciet maar onmisken-
baar verband houden met haar seksuele geaardheid en haar gezinsituatie
en niet door het adoptierecht zijn voorzien, schenden art. 14 in combina-
tie met art. 8 (EHRM, grote kamer, 22 januari 2008, E.B. v. Frankrijk).
– De wettelijke onmogelijkheid om de identiteit te achterhalen van de per-
soon die een seksuele advertentie betreffende een 12-jarig kind op het in-
ternet heeft geplaatst, schendt het recht op privacy van het kind (EHRM,
2 december 2008, K.U. v. Finland).
– De allesomvattende en ongedifferentieerde macht van de overheid om vin-
gerafdrukken, celweefsel en DNA profielen bij te houden van verdachten die
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niet veroordeeld zijn, zeker wanneer het minderjarigen betreft, is een onge-
rechtvaardigde inmenging in het recht op privacy (EHRM, grote kamer,
4 december 2008, S. and Marper v. Verenigd Koninkrijk).
– Gelet op het recht van de eisers om naar het buitenland te trekken om een
abortus te plegen en op de mogelijkheid om zowel voor als na de abortus de
nodige medische verzorging in Ierland te verkrijgen en gelet op het feit dat het
verbod om abortus te plegen in Ierland gebaseerd is op diep liggende morele
waarden van het Ierse volk met betrekking tot de bescherming van het onge-
borene schendt het verbod om abortus te plegen omwille van gezondheids- of
welzijnsredenen art. 8 EVRM niet ten opzichte van de eerste en de tweede ei-
seres (EHRM, grote kamer, 16 december 2010, A., B. en C. v. Ierland).
– De Ierse grondwet voorziet uitzonderlijk in de mogelijkheid om abortus
te plegen wanneer er een werkelijk en substantieel risico is voor het leven
van de moeder en dit risico alleen vermeden kan worden door een vroeg-
tijdige beëindiging van de zwangerschap. Bij gebrek aan toegankelijke en
effectieve procedures verkeerde de derde eiseres evenwel niet in de moge-
lijkheid om dit recht daadwerkelijk uit te oefenen. Art. 8 EVRM is geschon-
den (EHRM, grote kamer, 16 december 2010, A., B. en C. v. Ierland).
– De Oostenrijkse wetgeving die sperma- en eicelschenking verbiedt voor in
vitro fertilisatie is een inmenging in het recht op privé-leven van de betrok-
kene. Deze inmenging maakt evenwel in casu volgens het EHRM geen schen-
ding uit van art. 8 EVRM. Het is echter de taak van de Lid-Staten om derge-
lijke snel evoluerende domeinen op te volgen. Het Hof wijst erop dat er een
groeiende consensus ontstaat om de schenking van voortplantingscellen te
aanvaarden (EHRM, grote kamer, 3 november 2011, S.H. e.a. v. Oostenrijk).
– Bij de afweging tussen de bescherming van de vrijheid van meningsui-
ting en het recht op privé-leven houdt het E.H.R.M. rekening met de bij-
drage aan het debat van algemeen belang, de bekendheid van de persoon
die het voorwerp van de reportage uitmaakt, zijn toestemming, de inhoud,
vorm en gevolgen van de publicatie, en de omstandigheden waarin de
foto werd getrokken. In casu kon het verspreiden van een foto van Prins
Rainer op straat niet opgevat worden als een inmenging in het privéleven
waartegen de Staat bescherming moet voorzien (E.H.R.M., 7 februari
2012, von Hannover (nr. 2) v. Duitsland).
– De weigering tot hernieuwing van het contract van een priester die
godsdienstleerkracht is in een staatsschool en die er openlijk voor uitkomt
gehuwd te zijn en bij een protestbeweging tegen de Kerk te zijn aangeslo-
ten, genomen door de bisschop en uitgevoerd door de overheid, houdt
weliswaar een inmenging, maar geen schending in van artikel 8 EVRM
(E.H.R.M., grote kamer, 12 juni 2014, Fernandez Martinez v. Spanje).

J 7. Recht op eerbiediging van het gezinsleven: het familierecht

– Het recht op eerbiediging van het gezinsleven veronderstelt het bestaan
van een familie, maar art. 8 maakt geen onderscheid tussen het op een hu-
welijk gebaseerde en het buitenechtelijke gezin (EHRM, 13 juni 1979,
Marckx v. België, Publ. Cour Eur. D.H., Série A, nr. 31).
– Art. 8 verbiedt inmengingen in het gezinsleven buiten de grenzen en de
voorwaarden van § 2; aan deze negatieve verplichting kunnen ook posi-
tieve verplichtingen worden toegevoegd die inherent zijn aan een effec-
tieve «eerbiediging» van het gezinsleven (EHRM, 13 juni 1979, Marckx v.
België, Publ. Cour Eur. D.H., Série A, nr. 31).
– Mater semper certa est (EHRM, 13 juni 1979, Marckx v. België, Publ. Cour
Eur. D.H., Série A, nr. 31).
– Het erfrecht, de schenkingen en de legaten tussen nauwe bloedverwanten
zijn nauw verbonden met het gezinsleven. Art. 8 vereist echter niet dat een
kind recht heeft op een verzekerd aandeel in de nalatenschap van zijn ou-
ders, onverminderd de implicaties van het discriminatieverbod van art. 14
(EHRM, 13 juni 1979, Marckx v. België, Publ. Cour Eur. D.H., Série A, nr. 31).
– Het recht op eerbiediging van het gezinsleven vereist dat over het recht
van bewaring van kinderen en over de omgang met hun ouders op korte
termijn wordt beslist (EHRM, 8 juli 1987, W. v. V.K., Publ. Cour Eur. D.H.,
Série A, nr. 121).
– Een kind verwekt door ongehuwde samenwoners heeft van rechtswege
vanaf de geboorte een band van gezinsleven met de moeder én de vader,
ook indien de ouders op dat ogenblik niet langer samen wonen of hun ver-
houding beëindigd is. De wettelijke mogelijkheid tot pleegvoogdij met het
oog op adoptie van het kind zonder medeweten en instemming van de va-
der, schendt het recht op eerbiediging van zijn gezinsleven (EHRM, 26 mei
1994, Keegan v. Ierland, Publ. Cour Eur. D.H., Série A, nr. 290).
– Het recht op eerbiediging van het gezinsleven vereist dat de biologische en
sociale realiteit primeert op een wettelijk vermoeden, wanneer dit vermoe-
den duidelijk in strijd is met de feiten en met de wens van de betrokken perso-
nen en niemand van hen enig tastbaar voordeel oplevert (EHRM, 27 oktober
1994, Kroon e.a. v. Nederland, Publ. Cour Eur. D.H., Série A, nr. 297-C).
– De weigering de vader een afdwingbaar bezoekrecht toe te kennen t.a.v.
zijn tienjarige dochter is niet strijdig met art. 8, wanneer de weigering
wordt gemotiveerd door de onwil van het meisje haar vader te bezoeken

(EHRM, 23 september 1994, Hokkanen v. Finland, Publ. Cour Eur. D.H.,
Série A, nr. 299-A).
– De Staat kan niet worden verplicht een transseksueel die naar het mannelijk
geslacht is overgegaan, te erkennen als de vader van het kind van de vrouw
met wie hij een stabiele relatie heeft en dat kunstmatig werd verwekt met
zaad van een donor (EHRM, 22 april 1997, X, Y en Z v. Verenigd Koninkrijk).
– Art. 8 is toepasselijk op een vergoeding voor ouderschapsverlof (EHRM,
27 maart 1998, Petrovic v. Oostenrijk).
– Adoptie zonder instemming van de biologische vader van de geadop-
teerde is niet strijdig met art. 8, wanneer de betrekkingen tussen vader en
kind weinig talrijk en intens waren en wanneer de adoptant, gehuwd met
de moeder, sedert jaren de facto als vader optrad t.a.v. het kind (EHRM,
28 oktober 1998, Söderbäck v. Zweden).
– De zorg voor een kind na scheiding niet toevertrouwen aan de vader met
de doorslaggevende overweging dat hij in een homoseksuele relatie sa-
menleeft met een man, wat als een abnormaliteit wordt gekwalificeerd,
schendt artikel 8 in combinatie met artikel 14 (EHRM, 21 december 1999,
Salgueiro de Silva Mouta t. Portugal).
– Onvoldoende of te trage medewerking van de bevoegde overheid aan de
tenuitvoerlegging van een rechterlijke beslissing genomen op grond van
het verdrag van Den Haag van 25 oktober 1980 betreffende de burger-
rechtelijke aspecten van de internationale ontvoering van kinderen,
schendt het recht op eerbiediging van het gezinsleven (EHRM, 25 januari
2000, Ignaccolo-Zenide t. Roemenië).
– Het recht op eerbiediging van het gezinsleven omvat regelmatige omgang
van een grootouder met zijn kleinkind (EHRM, 27 april 2000, L. t. Finland).
– Het recht op eerbiediging van het gezinsleven wordt geschonden, indien
een ouder de omgang met zijn kind wordt ontzegd na een proces, waarin
het standpunt en de middelen van deze ouder onvoldoende aan bod kwa-
men (EHRM, 13 juli 2000, Elsholz t. Duitsland).
– Weliswaar houdt het gezinsleven een aantal rechten en verplichtingen
in voor de ouders ten aanzien van de minderjarige kinderen en impliceert
de eerbiediging van het gezinsleven het recht voor de ouders om zelf be-
slissingen te nemen met betrekking tot de opvoeding van hun kinderen,
doch het gezinsleven in de zin van artikel 8 van het Europees Verdrag voor
de Rechten van de Mens wordt in beginsel niet geraakt door een bepaling
die de uitoefening van het ouderlijk gezag ten aanzien van meerderjarig
geworden kinderen in de weg zou staan (Arbitragehof nr. 29/2001,
1 maart 2001, B.S., 23 mei 2001, B.6.).
– In een geschil tussen de ouders over het omgangsrecht met hun kind,
wordt deze bepaling geschonden, indien dit kind niet door de rechter
wordt gehoord. Is het nog jong, dan moet de mogelijkheid worden over-
wogen een kader te scheppen, aangepast aan zijn jonge leeftijd (EHRM,
11 oktober 2001, Sakin v. Duitsland).
– Strenge beperkingen aan het bezoekrecht van gevaarlijke gedetineer-
den, o.m. de onmogelijkheid van vrijwel elk lichamelijk contact met ge-
zinsleden, schendt dit artikel niet (EHRM, 4 februari 2003, van der Ven en
Lorsé e.a. v. Nederland, 2 arresten).
– Geschillen omtrent het hoederecht en het omgangsrecht met kinderen
na echtscheiding moeten onverwijld worden beslecht (EHRM,
23 september 2003, Hansen v. Turkije).
– De bescherming van het gezinsleven houdt niet noodzakelijk in dat alle ver-
schilpunten tussen het huwelijk en het feitelijk samenwonen worden wegge-
werkt; onderzocht moet worden of, onder meer gelet op de stand van de wet-
geving in de verdragsluitende staten en de economische belangen van het
land, het onderscheid dat wordt gemaakt berust op een objectief criterium en
niet onredelijk is gelet op het beoogde doel. Het O.M. had tot vernietiging ge-
concludeerd op grond van dit middel (Cass., 17 november 2003, S.03.0018.N).
– Artikel 8 wordt geschonden, indien bij gerechtelijk vastgestelde ontvoe-
ring van een kind door een ouder de overheid niet de gepaste stappen on-
derneemt voor zijn terugkeer naar de ouder aan wie het was toegewezen,
zoals voorgeschreven door de Haagse conventie (EHRM, 29 april 2004, Ig-
lesias Gil en A.U.L. v. Spanje).
– De Staat is niet verplicht medewerking te verlenen aan een adoptie naar
het buitenland, indien het belang van de kinderen dit niet vereist en de tot
oordeelsvermogen gekomen kinderen dit niet willen (EHRM, 22 juni
2004, Pini en Bertani & Manera en Atripaldi v. Roemenië).
– Een substantiële beperking in de tijd van de mogelijkheid tot betwisting
van het vaderschap schendt art. 8. Het mogelijk belang van het kind bij het
bezit van staat van afstamming van een bepaalde man mag niet prevale-
ren op zijn recht het vaderschap van een kind te betwisten, dat volgens we-
tenschappelijke bewijzen die hij beweert te bezitten, niet het zijne is
(EVRM, 12 januari 2006, Mizzi v. Malta).
– Laakbaar gedrag van de vader en een gebrek aan verstandhouding tus-
sen de ouders ontslaat de bevoegde overheden niet van de verplichting
alles in het werk te stellen om na scheiding het behoud van de omgang van
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het gemeenschappelijk kind met beide ouders mogelijk te maken (EHRM,
18 juli 2006, Fiala v. Tsjechië).
– Rechtbanken zijn ook niet oppermachtig en in familiale geschillen soms
niet opgewassen tegen ouders die niet in staat zijn hun wederzijdse grie-
ven te overstijgen en zo het belang van hun kind verwaarlozen (EHRM,
18 juli 2006, Pedovic v. Tsjechië).
– De vereiste dat de tot levenslange opsluiting veroordeelde gevangene
uitzonderlijke omstandigheden moet kunnen aantonen bij het verzoek
om zijn partner via artificiële inseminatie te mogen bevruchten, legt de lat
zodanig hoog dat er geen sprake kan zijn van een weging van private en
publieke belangen. Er is sprake van een schending van art. 8 EVRM
(EHRM, grote kamer, 4 december 2007, Dickson v. VK).
– Het feit dat de samenwonende partner niet vrijgesteld is van de verplich-
ting om te getuigen tegen de partner in een strafzaak tegen die partner
vormt geen schending van art. 8 EVRM. De wetgever kan een dergelijke
vrijstelling voorbehouden aan de gehuwden of wettelijk samenwonen-
den, met uitsluiting van andere de facto vormen van samenwoning
(EHRM, 3 april 2012, Ver der Heijden v. Nederland).

J 8. Recht op eerbiediging van het gezinsleven: de jeugdbe-
scherming

– Maatregelen van bijzondere jeugdzorg mogen niet zo worden uitge-
voerd, dat regelmatige contacten tussen ouders en kinderen ernstig wor-
den bemoeilijkt (EHRM, 24 maart 1988, Olsson v. Zweden, Publ. Cour Eur.
D.H., Série A, nr. 130).
– Langdurige beperking van de omgang tussen een moeder en haar in het
raam van de bijzondere jeugdzorg geplaatste zoon door bezoek, briefwis-
seling en telefoongesprekken, moet steunen op ernstige en individueel ge-
motiveerde omstandigheden (EHRM, 25 februari 1992, Margareta en
Roger Andersson v. Zweden, Publ. Cour Eur. D.H., Série A, nr. 226).
– De beslissing tot plaatsing buiten het gezin moet in beginsel worden be-
schouwd als een tijdelijke maatregel. De modaliteiten van uitvoering moe-
ten gericht zijn op de hereniging van de minderjarige met zijn ouder(s), re-
kening gehouden evenwel met het hoger belang van het kind (EHRM,
12 juli 2001, K. en T. v. Finland).
– Bij het nemen van een maatregel van jeugdbescherming moet(en) de
ouder(s) de gelegenheid krijgen te antwoorden op alle elementen in het
dossier en ten volle mee te werken aan het besluitvormingsproces (EHRM,
20 december 2001, Buchberger v. Oostenrijk).
– De scheiding van broers en zusters in geval van noodzakelijke plaatsing
van alle kinderen van hetzelfde gezin, kan gerechtvaardigd zijn door de
behoefte aan steun en bescherming van een pleeggezin, de aard van hun
onderlinge verhoudingen en hun psychische toestand (EHRM, 9 mei
2003, Covezzi en Morselli v. Italië).
– Er moeten uitzonderlijk dwingende redenen zijn om een pasgeboren
kind te onttrekken aan de zorg van de moeder tegen haar wil, als het ge-
volg van een procedure waarin zij, noch haar echtgenoot werden betrok-
ken (EHRM, 8 april 2004, Haase v. Duitsland).
– De plaatsing in instellingen van de vijf kinderen van een gezin, wegens
het gebrek aan een geschikte woning voor dit gezin schendt art. 8 (EHRM,
26 oktober 2006, Wallova en Walla v. Tsjechië).

J 9. Recht op eerbiediging van het gezinsleven: immigratie en
verwijdering van vreemdelingen

– Het recht op eerbiediging van het gezinsleven is van toepassing op de immi-
gratie op grond van gezinshereniging; dit betekent evenwel niet dat de Staat
de algemene verplichting heeft de keuze van het land van verblijf van echtpa-
ren met verschillende nationaliteit te eerbiedigen (EHRM, 28 mei 1985, Ab-
dulaziz, Cabales en Balkandali v. V.K., Publ. Cour Eur. D.H., Série A, nr. 94).
– De uitwijzing van een uit de echt gescheiden vreemdeling schendt het
recht op eerbiediging van het gezinsleven, wanneer deze maatregel in
praktijk tot gevolg heeft, dat de regelmatige omgang met zijn kind ernstig
bemoeilijkt wordt (EHRM, 21 juni 1988, Berrehab v. Nederland, Publ. Cour
Eur. D.H., Série A, nr. 138).
– De uitwijzing van een correctioneel veroordeelde vreemdeling die sedert
zijn tweede levensjaar in België heeft verbleven en enkel in dit land naaste
bloedverwanten heeft met wie hij in nauw contact is gebleven, schendt
het recht op eerbiediging van het gezinsleven (EHRM, 18 februari 1991,
Moustaquim v. België, Publ. Cour Eur. D.H., Série A, nr. 193).
– De uitwijzing van een meermaals strafrechtelijk veroordeelde vreemdeling
die geen reële banden meer heeft met het land waarvan hij de nationaliteit
bezit en die gehuwd is met een vrouw die de nationaliteit van het gastland
bezit en daar steeds heeft verbleven, schendt het recht op eerbiediging van
het gezinsleven, wegens de onevenredigheid tussen de gevolgen van de uit-
wijzing van het echtpaar en het nagestreefde doel, met name de bescher-
ming van de openbare orde en het voorkomen van strafbare feiten (EHRM,
26 maart 1992, Beldjoudi v. Frankrijk, Publ. Cour Eur. D.H., Série A, nr. 234 A).

– De uitvoering van een bevel het grondgebied te verlaten, gericht tot een
doofstomme en ongeletterde vreemdeling van 22 jaar die sedert zijn kin-
derjaren bij zijn ouders in het gastland woont, schendt artikel 8, ook al
werd hij bij herhaling strafrechtelijk veroordeeld (EHRM, 13 juli 1995,
Nasri v. Frankrijk, Publ. Cour Eur. D.H., Série A, nr. 322-B).
– Door te eisen dat de echtparen van vreemdelingen die geen onderdanen
zijn van een Lid-Staat van de Europese Unie en de gezinshereniging genie-
ten, zich niet alleen in de rechtssituatie van echtgenoten maar bovendien
in de feitelijke situatie van samenwonende echtgenoten bevinden, mengt
de wetgever zich in het privé-leven van de betrokkenen op een manier die
niet onevenredig is, voor zover die vereiste zich ertoe beperkt de admini-
stratieve overheid in de gelegenheid te stellen, binnen een redelijke ter-
mijn, na te gaan of de samenwoning werkelijk en duurzaam is (Arbitrage-
hof nr. 4/96, 9 januari 1996, B.S., 27 februari 1996, B.12.).
– Inzake immigratie kan uit art. 8 niet worden afgeleid dat de Staat een al-
gemene verplichting zou hebben de keuze van de gemeenschappelijke
verblijfplaats van echtparen te eerbiedigen en gezinshereniging op hun
grondgebied toe te laten. Om de omvang van de verplichtingen van de
Staat te beoordelen, moeten alle aspecten van de situatie in aanmerking
worden genomen (EHRM, 19 februari 1996, Gül v. Zwitserland).
– Detentie en uitwijzing verbreken op zich de band van gezinsleven tussen
een ouder en zijn kind niet (EHRM, 7 augustus 1996, C. v. België).
– De uitwijzing na een lange gevangenisstraf wegens ernstige misdrijven
van een vreemdeling die steeds banden heeft behouden met zijn land van
herkomst is geen onredelijke of onevenredige inmenging in het recht op
eerbiediging van zijn gezinsleven (EHRM, 7 augustus 1996, C. v. België).
– Weigering van gezinshereniging van een minderjarige zoon met zijn
vader in Nederland, zo de eerste steeds in Marokko heeft verbleven en er
nog nauwe bloedverwanten heeft, schendt het recht op eerbiediging van
het gezinsleven niet (EHRM, 28 november 1996, Ahmut v. Nederland).
– Het vaderschap van het kind van een Franse vrouw en het huwelijk met
haar na een onwettige terugkeer naar Frankrijk, doen a posteriori geen af-
breuk aan de rechtmatigheid van de uitzetting – met verbod van terugkeer
– van een Algerijn, vroeger veroordeeld voor verkrachting en diefstal en
die nog banden heeft met zijn land van herkomst (EHRM, 29 januari 1997,
Bouchelkia v. Frankrijk).
– De weigering een verblijfsvergunning te geven voor een jong kind, dat in
Turkije werd toevertrouwd aan een tante, terwijl de ouders wettig immi-
greerden in Nederland en van hen bezwaarlijk kan worden verwacht dat
ze naar Turkije terugkeren, schendt art. 8 (EHRM, 21 december 2001, Sen
v. Nederland).
– Het Hof interpreteert art. 8 t.a.v. de Lid-Staten in het licht van het EG-
recht in verband met het recht van toegang en verblijf van de EG-burgers
(EHRM, 17 januari 2006, Aristimuno Mendizabal v. Frankrijk).
– De Staat is vrij de toegang en het verblijf van vreemdelingen te controle-
ren. Dit impliceert de mogelijkheid ontradende sancties op te leggen voor
de overtreding van die reglementeringen. De meest logische is de uitwij-
zing van de vreemdeling. Die maatregel kan echter onevenredig zijn, wan-
neer de vreemdeling voldoende sterke persoonlijke of familiale banden
heeft in het gastland (EHRM, 15 juni 2006, Shevanova v. Letland).
– Verschillende internationale teksten vereisen dat de overheid alle noodzake-
lijke maatregelen neemt om de opsluiting van minderjarigen zo veel als moge-
lijk te beperken. In casu, vormde de opsluiting van de kinderen met hun fami-
lie in het detentiecentrum gedurende vijftien dagen een schending van art. 8
EVRM gelet op het feit dat de accommodatie niet aangepast was en gelet op
de jonge leeftijd van de kinderen (EHRM, 19 januari 2012, Popov v. Frankrijk).

J 10. Recht op eerbiediging van de woning

– De uitsluiting van beroepsactiviteiten uit het begrip privé leven wordt
niet gerechtvaardigd door enige principiële reden. De Franse tekst («domi-
cile») laat toe zekere bedrijfsruimten (in casu het kabinet van een advo-
caat) de bescherming van artikel 8 te bieden (EHRM, 16 december 1992,
Niemietz v. Duitse Bondsrepubliek, Publ. Cour Eur. D.H., Série A, nr. 251 B).
– Art. 8, § 1, EVRM verhindert niet dat een proces-verbaal van vaststelling
van overspel als bewijsmiddel wordt gebruikt voor een echtscheiding op
grond van grove beledigingen (Cass., 19 oktober 1995, A.C., 1995, nr. 447).
– De effectieve eerbiediging van de woning verplicht de Staat niet de eige-
naar op zijn vraag en in alle omstandigheden toe te staan een verhuurde
woning terug in gebruik te nemen (EHRM, 21 november 1995, Velosa Bar-
reto v. Portugal, Publ. Cour Eur. D.H., Série A, nr. 334).
– Het recht op eerbiediging van de woning is toepasselijk op het enige ge-
zinsverblijf dat permanent wordt bewoond, ook indien die bewoning strij-
dig is met de wet (EHRM, 25 september 1996, Buckley v. V.K.).
– Art. 8 wordt geschonden door agenten van politie die om de openbare rust
te verzekeren de woning betreden van een uit de echt gescheiden vrouw bij
de ophaling van meubelen door haar ex-man, wanneer blijkt dat de vrouw
niet aanwezig was en de agenten er zich niet van hadden vergewist of deze
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ophaling in overeenstemming was met de overeengekomen modaliteiten
van uitvoering van de boedelscheiding (EHRM, 23 september 1998, McLeod
v. V.K.).
– De voortdurende dreiging van de feitelijke uitzetting uit een huurwo-
ning is een inmenging in het recht op eerbiediging van de woning, ook in-
dien dit het gevolg is van een rechterlijke beslissing (EHRM, 18 februari
1999, Larkos v. Cyprus).
– Huiszoeking in de woningen van journalisten die van geen misdrijf wor-
den verdacht en in de kantoren van een omroep op grond van een zeer al-
gemeen geformuleerd bevel en zonder de betrokkenen te informeren over
de redenen van de huiszoekingen, schenden artikel 8 (EHRM, 15 juli 2003,
Ernst e.a. v. België).
– Het Hof onderschat de moeilijkheden voor de overheid niet werkbare ac-
commodatie te vinden voor de zigeunerbevolking. Het is een domein
waarin de nationale overheden een marge van appreciatie hebben bij het
uitstippelen en nastreven van hun sociale en huisvestingspolitiek. De mo-
gelijkheid van uitdrijving uit een woning op korte termijn, zonder opgave
van redenen of mogelijkheid van een beroep op een rechter schendt even-
wel artikel 8 EVRM (EHRM, 27 mei 2004, Connors v. VK).
– Een huiszoeking blijkt niet onregelmatig te zijn en is niet in strijd met de
art. 8 EVRM en 17 IVBPR alleen omdat zij betrekking heeft op een beroeps-
journalist, in zoverre het onderzoek is geopend wegens miskenning van
het beroepsgeheim en omkoping en in zoverre de rechters hebben vastge-
steld dat die journalist bij de zaak is betrokken als dader of mededader
(Cass., 1 december 2004, P.04.1305.F).
– Een huiszoekingsbevel moet een minimum aanwijzingen en specificaties
bevatten, zodat het mogelijk blijft na te gaan of de grenzen van de opdracht
niet werden overschreden (EHRM, 9 december 2004, Van Rossem v. België).
– Noch het recht van verdediging wordt miskend, noch de art. 6.1 en 8 EVRM
worden geschonden omdat de aanwijzing, waarop de onderzoeksrechter zijn
onaantastbaar oordeel over de noodzaak van de huiszoeking steunt, werd
vernomen uit anonieme informatie (Cass., 15 maart 2005, P.04.1463.N).
– Een bedrijfslokaal geniet slechts de bescherming van art. 8 EVRM wan-
neer het bewoond is of wanneer er bescheiden worden bewaard die een
vertrouwelijk karakter hebben (Cass., 4 oktober 2005, P.05.0537.N).
– Inmenging van het openbaar gezag met betrekking tot de uitoefening van
het recht op eerbiediging van het huis, in de zin van art. 8.2 EVRM houdt in
dat dit openbaar gezag zich ongevraagd inlaat of bemoeit met de uitoefe-
ning van het door art. 8.1 EVRM gewaarborgde recht; dit is niet het geval
wanneer een vertegenwoordiger van het openbaar gezag, ingaande op het
verzoek van de beklaagden of een van hen, zich bereid verklaart in te staan
voor het transport van de verdovende middelen, die het voorwerp uitmaken
van een door de beklaagden opgezette belangrijke internationale verhan-
deling van verdovende middelen (Cass., 31 oktober 2006, P.06.1016.N).
– De strijd tegen terrorisme en de urgentie van de situatie kunnen recht-
vaardigen dat een huiszoekingsbevel in bredere bewoordingen is opge-
steld dan normaal aanvaard zou worden. In casu vormde de algemene en
onbeperkte machtiging om op een welbepaald adres alle correspondentie,
boeken, elektronische apparatuur, financiële documenten en vele andere
items te onderzoeken en in beslag te nemen geen schending uit van artikel
8 EVRM (EHRM, 20 oktober 2015, Sher ea v. Verenigd Koninkrijk).
– Het nastreven van de doelstellingen die de artikelen 21 en 34, § 3, Wet
Politieambt en artikel 74/7 Vreemdelingenwet aan de politie toewijzen,
houdt geen verband met de gevallen waarin de wet de met een opdracht
van bestuurlijke politie belaste politieambtenaren toestaat binnen te drin-
gen in een niet voor het publiek toegankelijke plaats en volstaat als dusda-
nig niet om die politieagenten te machtigen een huiszoeking te verrichten
in de woonplaats van de betrokkenen (Cass., 17 mei 2017, P.17.0517.F).

J 11. Recht op eerbiediging van de privé-communicatie

– De weigering een gedetineerde met bepaalde personen te laten corres-
ponderen, omdat zij geen bloedverwanten of vrienden zijn, schendt het
recht op eerbiediging van de briefwisseling (EHRM, 28 juni 1984, Camp-
bell en Fell v. V.K., Publ. Cour Eur. D.H., Série A, nr. 80).
– Het overmaken aan politieoverheden van gegevens over de bij telefoon-
gesprekken betrokken aansluitingen en over de tijdstippen en de duur van
de gesprekken is een inmenging in het recht op eerbiediging van de brief-
wisseling. Ze is slechts toelaatbaar binnen de grenzen en onder de voor-
waarden van, art. 8, § 2 (EHRM, 2 augustus 1984, Malone v. V.K., Publ.
Cour Eur. D.H., Série A, nr. 82).
– Het niet overhandigen aan een persoon in voorlopige hechtenis van een
brief die het onderzoek of de vervolging niet kan hinderen, schendt het
recht op eerbiediging van de briefwisseling (EHRM, 20 juni 1988, Schö-
nenberger en Durmaz v. Zwitserland, Publ. Cour Eur. D.H., Série A, nr. 137).
– De Staat is verantwoordelijk voor het onrechtmatige gebruik van de op-
name van een telefoongesprek, dat onwettig geregistreerd werd door een
privaat persoon met medeweten van een commissaris van de gerechtelijke

politie (EHRM, 23 november 1993, A. v. Frankrijk, Publ. Cour Eur. D.H.,
Série A, nr. 277-B).
– Het aanwenden door de Belgische rechter van bewijskrachtige gegevens
die overeenkomstig de Nederlandse wetgeving in Nederland zijn verkregen
door het afluisteren van telefoongesprekken, is niet strijdig met de art. 8,
§ 2, EVRM, 17 IVBPR en 29 G.W., als wordt vastgesteld dat de telefoontap
gebeurde op basis van een wettelijke voorziening die, o.m. door bepaling
van een voldoende referentiekader waarin de toepassingsmodaliteiten van
de tap-maatregel gepreciseerd zijn, kwalitatief voldoet aan de minimum-
standaard van het EVRM (Cass., 30 mei 1995, A.C., 1995, nr. 262).
– Art. 8 is toepasselijk op de in- en uitgaande telefoongesprekken op de
lijn van een bedrijf (EHRM, 25 maart 1998, Kopp v. Zwitserland).
– De onontvankelijkheid van de betwisting van de wettigheid van de tele-
foontap van een derde op grond van het feit dat de klager niet de titularis
is van de afgeluisterde lijn, schendt art. 8 (EHRM, 24 augustus 1998, Lam-
bert v. Frankrijk).
– Controle op de briefwisseling tussen een voorlopig gedetineerde en zijn
advocaat kan gerechtvaardigd zijn, rekening gehouden met de dreiging
van terrorisme in al zijn vormen, indien de controleprocedure voldoende
waarborgen biedt tegen misbruik (EHRM, 5 juli 2001, Erdem v. Duitsland).
– Opsporing van iemands telefoonverkeer, zelfs voor een tijdvak dat afge-
sloten is op het ogenblik dat die opsporing wordt gelast, houdt een mis-
kenning in van het recht op eerbiediging van het privé-leven (Cass.,
19 januari 2005, P.04.1383.F).
– De niet-nakoming van gelijkwaardige waarborgen bij huiszoeking bij
een advocaat voor papieren documenten en bestanden op PC is onevenre-
dig en schendt deze bepaling t.a.v. de advocaat en t.a.v.degene op wie de
bestanden betrekking hebben (EHRM, 16 oktober 2007, Wieser en Bicos
Beteiligungen GmbH v. Oostenrijk).
– De EU-witwasrichtlijn, zoals die in Frankrijk geïmplementeerd wordt, en die
vereist dat een advocaat elk «vermoeden» van witwassen door zijn cliënt moet
melden, vormt geen schending van art. 8 EVRM. Het beroepsgeheim is niet
onschendbaar en moet afgewogen worden tegen het belang van de lidstaten
om witwassen te bestrijden. Belangrijk bij de afweging is het feit dat deze ver-
plichting niet geldt wanneer de advocaten hun cliënt in een gerechtelijke pro-
cedure verdedigen (EHRM, 6 december 2012, Michaud v. Frankrijk).
– Het gebruik van de opname van een gesprek door een deelnemer aan dat
gesprek zonder medeweten van de andere deelnemers, buiten het geval van
louter gebruik voor zichzelf en anders dan het gebruik bedoeld in artikel
314bis, § 2, tweede lid, Strafwetboek, kan een inbreuk zijn op artikel 8 EVRM;
bij de beoordeling of dat gebruik een inbreuk oplevert op artikel 8 EVRM be-
trekt de rechter onder meer het criterium van de redelijke privacyverwach-
ting van de deelnemers aan het gesprek of het doel dat met het gebruik van
de opname wordt beoogd en daarbij kunnen onder meer de inhoud van het
gesprek, de omstandigheden waaronder het gesprek plaatsvond, de hoeda-
nigheid van de deelnemers aan het gesprek en de hoedanigheid van de be-
stemmeling van de opname een rol (Cass, 7 juni 2016, P.16.0294.N).
– De Lid-Staten moeten ervoor zorgen dat wanneer de werkgever de elektro-
nische communicatie van de werknemer controleert er voldoende adequate
garanties zijn tegen misbruiken. De gecontroleerde werknemers moeten
over een intern rechtsmiddel beschikken waarbij de rechter moet kunnen
nagaan of de proportionaliteit van de bewaking gegarandeerd is (het EHRM
somt daarbij zes criteria op die in aanmerking moeten worden genomen)
(EHRM, grote kamer, 5 september 2017, Barbulescu t. Roemenië).

J 12. De toepassing van art. 8 in zaken die verband houden
met de gezondheid en de leefomgeving

– Buitensporige geluidshinder kan problemen doen rijzen m.b.t. het recht
op eerbiediging van het privé leven (EHRM, 21 februari 1990, Powell en
Rayner v. V.K., Publ. Cour Eur. D.H., Série A, nr. 172).
– Buitensporige geluids- en geurhinder veroorzaakt door een waterzuive-
ringsinstallatie gebouwd in een bestaand woongebied is een schending
van het recht op eerbiediging van de woning, wanneer de overheid niet op
passende wijze de overlast compenseert en het recht op het effectief genot
van een woning in een gezonde omgeving verzekert (EHRM, 9 december
1994, López Ostra v. Spanje, Publ. Cour Eur. D.H., Série A, nr. 303-C).
– Het recht op eerbiediging van het privé-leven en het gezinsleven is toe-
passelijk op de rechtstreekse gevolgen van schadelijke emissies voor de
omwonenden. Ernstige aantasting van het leefmilieu kan personen bero-
ven van het rustig genot van hun woning op een wijze die hun privé-leven
en gezinsleven schaadt. De staat die nalaat tijdig de essentiële informatie
hieromtrent te verspreiden schendt deze grondrechten, wanneer de om-
wonenden de risico's van het verblijf in de bezoedelde omgeving niet kun-
nen inschatten (EHRM, 19 februari 1998, Guerra e.a. v. Italië).
– Wanneer een overheid gevaarlijke activiteiten onderneemt die latent
schadelijke gevolgen kunnen hebben voor de gezondheid van de perso-
nen die eraan deelnemen, vereist het recht op eerbiediging van het privé-
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leven en het gezinsleven een effectieve en toegankelijke procedure om
mededeling te krijgen van alle pertinente gegevens (EHRM, 9 juni 1998,
McGinley en Egan v. U.K.).
– In een arrest van een kamer van 2 oktober 2001 werd geoordeeld dat de
geluidsoverlast door de nachtvluchten op Heathrow rechten van de om-
wonenden op grond van art. 8 hadden geschonden. De grote kamer oor-
deelde er anders over. Uit art. 8 kunnen geen specifieke regels inzake leef-
milieu worden afgeleid. Op Heathrow gelden de algemene normen voor
alle luchthavens in het VK. Het economisch belang van deze internatio-
nale luchthaven mag niet worden onderschat. De omwonenden hebben
door de geluidshinder slechts een beperkt waardeverlies geleden voor hun
woning. Ze kunnen dus zonder persoonlijke buitensporige inspanning
naar een stillere omgeving uitwijken. Het VK heeft in casu geen beleid ge-
voerd in strijd met art. 8 (EHRM, 8 juli 2003, Hatton e.a. v. VK).
– Wanneer de overheid niet de hand houdt aan de naleving van de regels
inzake geluidshinder in een uitgaansbuurt, worden de rechten van de be-
woners geschonden (EHRM, 16 november 2004, Moreno Gomez v. Spanje).
– Wanneer niet wordt opgetreden tegen een onderneming die de natio-
nale normen inzake leefmilieu in hoge mate overtreedt, worden de rech-

ten van de omwonenden, waarvan de gezondheid wordt bedreigd, ge-
schonden (EHRM, 9 juni 2005, Fadeyeva v. Rusland).

– Wanneer administratieve en rechterlijke beslissingen de stopzetting be-
velen van de activiteit van een bedrijf dat toxische afvalstoffen verwerkt,
omdat het in de onmiddellijke nabijheid is gelegen van een bewoonde
buurt en deze beslissingen niet op korte termijn worden nagekomen,
wordt het recht op eerbiediging van de woning van de buurtbewoners ge-
schonden (EHRM, 2 november 2006, Giacomelli v. Italië).

– Het verwijderen van lichaamsweefsel van een overledene zonder toestem-
ming van diens nabestaanden, met het oog op het creëren van bio-implan-
taten door farmaceutische bedrijven, maakt in hoofde van de nabestaanden
een schending van art. 3 uit (EHRM, 13 januari 2015, Elberte v. Letland). 

– Eiseres besliste om haar IVF-embryos niet meer te gebruiken om zwan-
ger te worden en wou ze aan het stamcelonderzoek schenken. De wet ver-
bood dit echter. Volgens het EHRM was er geen schending van artikel 8
EVRM aangezien er ter zake een grote appreciatiemarge is voor de Lid-Sta-
ten (EHRM, grote kamer, 27 augustus 2015, Parrillo v. Italië).
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Verdrag 28 januari 1981 tot bescherming van personen ten opzichte van de geautomatiseerde 
verwerking van persoonsgegevens

 (B.S., 30 december 1993)
F 1. Goedgekeurd bij wet 17 juni 1991, B.S., 30 december 1993
R 2. Zie wet 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, B.S.,
5 september 2018, opgenomen in rubriek «II. Belgische wet- en regelgeving, 1. Algemeen: privacy en gegevensverwerking», infra
3. In herziening. Te consulteren op http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/dataprotection/modernisation_FR.asp
4. Voor een goed begrip dient verwezen naar het "rapport explicatif/explanary report", te consulteren op http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Reports/
Html/108.htm
5. Na een lang onderhandelingsproces te hebben doorlopen, heeft de Raad van Ministers op 18 mei 2018 te Elseneur in Denemarken (STE223) het verdrag tot
bescherming van personen ten opzichte van de automatische verwerking van persoonsgegevens (STE 108) van 28 mei 1981 goedgekeurd. Hoewel de kernprin-
cipes van het Verdrag 108 de tand des tijds hebben doorstaan en de op beginsels gebaseerde neutraal-technologische benadering een onmiskenbare kracht is,
meende de Raad van Europa dat dit phare-instrument aan modernisering toe was. De modernisering van het Verdrag 108 streefde 2 belangrijke doelen na: een
antwoord vinden op de uitdagingen die voortkomen uit het gebruik van nieuwe informatietechnologieën enerzijds en anderzijds de daadwerkelijke uitvoering
van het Verdrag versterken. Het gemoderniseerde Verdrag 108 blijft van toepassing over alle sectoren heen, overheid en particuliere, ongeacht of het nu gaat
over verwerkingen verricht door de politie, inlichtingendiensten, Veiligheid van de Staat of economische actoren. Het Verdrag herbevestigt de oorspronkelijke
principes door bepaalde ervan te versterken en formuleert enkele nieuwe garanties. Van bij het ontwerp werd rekening gehouden met de beginsels inzake trans-
parantie, proportionaliteit, verantwoordelijkheid, minimale gegevensverwerking, eerbiediging van de privacy, en deze worden nu - onder andere - voortaan er-
kend als sleutelelementen van het beschermingsmechanisme en werden ingevoegd in het gemoderniseerd instrument. Ook is een mechanisme ingevoerd voor
een regelmatige opvolging en beoordeling van de eerbiediging van het Verdrag. Dit instrument staat sedert 25 juni 2018 open voor ratificering. Het treedt in
werking zodra alle Partijen van het Verdrag 108 - hetzij 53 Staten - op 1 oktober 2018 hebben ingestemd met hun toetreding tot het Verdrag. De Staten die het
ratificeren kunnen, als zij dat wensen, de onmiddellijke, voorlopige toepassing ervan aanvaarden waar na een termijn van 5 jaar, het gemoderniseerd Verdrag
in werking kan treden als 38 Staten het op die datum hebben geratificeerd. Voortbouwend op het Verdrag 108 van 1981 waartoe meer dan 50 Staten zijn toe-
getreden, blijft het gemoderniseerd Verdrag, dat de ambitie heeft een gemeenschappelijke mondiale norm te zijn, toegankelijk voor alle landen van de planeet. 

HOOFDSTUK I

ALGEMENE BEPALINGEN

Onderwerp en doel

Art. 1. Dit Verdrag heeft tot doel op het grondgebied van
elke Partij aan iedere natuurlijke persoon, ongeacht zijn
nationaliteit of verblijfplaats, de eerbiediging van zijn rech-
ten en fundamentele vrijheden te waarborgen en met
name zijn recht op persoonlijke levenssfeer ten opzichte
van de geautomatiseerde verwerking van persoonsgege-
vens hem betreffend («gegevensbescherming»).

Begripsomschrijvingen

Art. 2. Voor de toepassing van dit Verdrag:
a) wordt onder «persoonsgegevens» verstaan: iedere in-

formatie betreffende een geïdentificeerde of identificeer-
bare natuurlijke persoon («betrokkene»);

b) wordt onder «geautomatiseerd bestand» verstaan: ie-
dere verzameling gegevens die langs geautomatiseerde
weg wordt verwerkt;

c) omvat «geautomatiseerde verwerking»: de volgende ge-
heel of gedeeltelijk langs geautomatiseerde weg uitgevoerde
bewerkingen: opslag van gegevens, toepassing van logische
en/of rekenkundige bewerkingen op die gegevens; het wijzi-
gen, uitwissen, opvragen en verspreiden van die gegevens;

d) wordt onder «houder van een bestand» verstaan: de
natuurlijke persoon of rechtspersoon, de overheidsinstan-
tie, de dienst of enig ander lichaam dat volgens het natio-
nale recht de bevoegdheid heeft te beslissen welk doel het
geautomatiseerde bestand moet dienen, welke catego-
rieën persoonsgegevens dienen te worden opgeslagen en
welke bewerkingen hierop zullen worden toegepast.

Werkingssfeer

Art. 3. 1. De Partijen verbinden zich dit Verdrag toe te
passen op de geautomatiseerde bestanden van persoons-
gegevens en op de geautomatiseerde verwerking van per-
soonsgegevens in de openbare en particuliere sector.

2. Elke Staat kan bij de ondertekening of de nederleg-
ging van zijn akte van bekrachtiging, aanvaarding, goed-
keuring of toetreding, of op elk later tijdstip, door middel
van een verklaring gericht aan de Secretaris-Generaal van
de Raad van Europa kenbaar maken dat:

a) hij dit Verdrag niet zal toepassen op bepaalde catego-
rieën geautomatiseerde bestanden van persoonsgegevens,
waarvan een lijst zal worden overgelegd.

Hij mag in die lijst echter geen categorieën geautomati-
seerde bestanden opnemen die krachtens zijn interne recht
onder voorschriften inzake gegevensbescherming vallen. Hij
dient deze lijst derhalve door middel van een nieuwe verkla-
ring te herzien telkens wanneer nieuwe categorieën geauto-
matiseerde bestanden van persoonsgegevens onder zijn na-
tionale stelsel van gegevensbescherming komen te vallen;

b) hij dit Verdrag eveneens zal toepassen op gegevens
betreffende groeperingen, verenigingen, stichtingen, ven-
nootschappen of enig ander lichaam dat direct of indirect
uit natuurlijke personen bestaat, ongeacht of het rechts-
persoonlijkheid bezit;

c) hij dit Verdrag eveneens zal toepassen op bestanden
van persoonsgegevens die niet langs geautomatiseerde
weg worden verwerkt.

3. Elke Staat die de werkingssfeer van dit Verdrag door
middel van een van de in het tweede lid, letter b) of c), hier-
boven bedoelde verklaringen heeft uitgebreid, kan in deze
verklaring aangeven dat de uitbreidingen slechts van toe-
passing zijn op bepaalde categorieën bestanden van per-
soonsgegevens waarvan een lijst wordt overgelegd.
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4. Een Partij die bepaalde categorieën geautomati-
seerde bestanden van persoonsgegevens door middel van
een verklaring als bedoeld in het tweede lid, letter a), hier-
boven heeft uitgesloten, kan niet van een Partij die deze
niet heeft uitgesloten, verlangen dat laatstgenoemde Partij
dit Verdrag op zodanige categorieën toepast.

5. Evenmin kan een Partij die niet tot één der uitbreidingen
bedoeld in het tweede lid, letters b) en c), van dit artikel is over-
gegaan van een Partij die wel tot uitbreiding is overgegaan,
verlangen dat deze op die punten dit Verdrag zal toepassen.

6. De verklaringen bedoeld in het tweede lid van dit artikel
worden van kracht op het tijdstip van inwerkingtreding van dit
Verdrag ten aanzien van de Staat die deze heeft ingediend in-
dien deze Staat die verklaringen heeft ingediend bij onderteke-
ning of bij nederlegging van zijn akte van bekrachtiging, aan-
vaarding, goedkeuring of toetreding, dan wel drie maanden
na ontvangst hiervan door de Secretaris-Generaal van de Raad
van Europa indien zij op een later tijdstip zijn ingediend. Deze
verklaringen kunnen geheel of gedeeltelijk worden ingetrok-
ken door middel van een kennisgeving gericht aan de Secreta-
ris-Generaal van de Raad van Europa. De intrekking wordt van
kracht drie maanden na de datum van ontvangst van een zo-
danige kennisgeving.  {1

R 1. – Bij de neerlegging van de bekrachtigingsoorkonde heeft België
de volgende verklaringen afgelegd:

«Ter uitvoering van artikel 3, tweede lid, letter a, van het Ver-
drag zal België het Verdrag niet toepassen:

– op de verwerking van persoonsgegevens die worden be-
heerd door natuurlijke personen en die, uit hun aard, bestemd
zijn voor privé, familiaal of huiselijk gebruik en zodanige be-
stemming houden;

– op de verwerking die uitsluitend betrekking heeft op per-
soonsgegevens die het onderwerp uitmaken van een openbaar-
making krachtens een wettelijk of reglementair voorschrift;

– op de verwerking die betrekking heeft op persoonsgegevens
waarvan de persoon op wie ze slaan, de openbaarmaking zelf
verzorgt dan wel deze laat verrichten, voor zover bij de verwer-
king het doel van de openbaarmaking in acht wordt genomen.

Ter uitvoering van artikel 3, tweede lid, letter c, van het Ver-
drag, zal België het Verdrag eveneens toepassen op de bestan-
den van persoonsgegevens die door middel van niet-geautoma-
tiseerde gegevensdragers worden bijgehouden.»

HOOFDSTUK II

GRONDBEGINSELEN VAN GEGEVENSBESCHERMING

Verplichtingen van Partijen

Art. 4. 1. Elke Partij treft in zijn interne recht de noodza-
kelijke maatregelen om uitvoering te geven aan de grond-
beginselen van databescherming, vervat in dit hoofdstuk.

2. Deze maatregelen dienen te zijn getroffen uiterlijk op
het tijdstip waarop dit Verdrag ten aanzien van die Partij in
werking treedt.

Hoedanigheid van de gegevens

Art. 5. Persoonsgegevens die langs geautomatiseerde
weg worden verwerkt, dienen:

a) op eerlijke en wettige wijze te worden verkregen en
verwerkt;

b) te worden opgeslagen voor duidelijk omschreven en
gerechtvaardigde doeleinden en niet te worden gebruikt
op een wijze die onverenigbaar is met die doeleinden;

c) toereikend, ter zake dienend en niet overmatig te zijn,
uitgaande van de doeleinden waarvoor zij worden opge-
slagen;

d) nauwkeurig te zijn en, zo nodig, te worden bijgewerkt;
e) te worden bewaard in een zodanige vorm dat de betrok-

kene hierdoor niet langer te identificeren is dan strikt noodza-
kelijk is voor het doel waarvoor de gegevens zijn opgeslagen.

Bijzondere categorieën gegevens

Art. 6. Persoonsgegevens waaruit ras, politieke overtui-
ging, godsdienstige of andere levensbeschouwing blijkt,
alsmede die welke betrekking hebben op gezondheid of
seksueel gedrag, mogen niet langs geautomatiseerde weg
worden verwerkt, tenzij het interne recht passende waar-
borgen ter zake biedt. Hetzelfde geldt voor persoonsgege-
vens voor strafrechtelijke veroordelingen.

Beveiliging van gegevens

Art. 7. Er dienen passende beveiligingsmaatregelen te
worden getroffen om persoonsgegevens opgeslagen in ge-
automatiseerde bestanden te beschermen tegen toevallige
of ongeoorloofde vernietiging, toevallig verlies en onge-
oorloofde toegang, wijziging of verspreiding.

Bijkomende waarborgen voor de betrokkene

Art. 8. Een ieder dient in staat te worden gesteld:
a) kennis te nemen van het bestaan van een geautomati-

seerd bestand van persoonsgegevens, de voornaamste doel-
einden hiervan, alsmede de identiteit en de gewone verblijf-
plaats of de hoofdvestiging van de houder van het bestand;

b) met redelijke tussenpozen en zonder overmatige ver-
traging of kosten uitsluitsel te verkrijgen over de vraag of
persoonsgegevens over hem in het geautomatiseerde be-
stand zijn opgeslagen en die gegevens in begrijpelijke
vorm meegedeeld te krijgen;

c) in voorkomend geval die gegevens te doen verbeteren
of uitwissen, indien deze zijn verwerkt in strijd met de be-
palingen van het interne recht ter uitvoering van de grond-
beginselen vervat in de artikelen 5 en 6 van dit Verdrag;

d) over een rechtsmiddel te beschikken, indien geen ge-
volg wordt gegeven aan een verzoek om uitsluitsel of, al
naargelang het geval, mededeling, verbetering of uitwisse-
ling van persoonsgegevens als bedoeld in letter b) en letter
c) van dit artikel.

Uitzonderingen en beperkingen

Art. 9. 1. Op het in de artikelen 5, 6 en 8 van dit Verdrag
bepaalde is geen uitzondering toegestaan, tenzij binnen
de in dit artikel gestelde grenzen.

2. Van het in de artikelen 5, 6 en 8 van dit Verdrag be-
paalde kan worden afgeweken, indien de wet van de Partij
in een dergelijke afwijking voorziet en het hier een maatre-
gel betreft die in een democratische samenleving noodza-
kelijk is ten behoeve van:

a) de bescherming van de veiligheid van de Staat, de
openbare veiligheid, de geldelijke belangen van de Staat of
de bestrijding van strafbare feiten;

b) de bescherming van de betrokkene en van de rechten
en vrijheden van anderen.

3. Aan de uitoefening van de in letters b, c) en d) van
artikel 8 opgesomde rechten mogen bij de wet beperkingen
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worden gesteld wat betreft geautomatiseerde bestanden van
persoonsgegevens die worden gebruikt voor statistiek of voor
wetenschappelijk onderzoek, indien er kennelijk geen risico
bestaat dat inbreuk zal worden gemaakt op de persoonlijke le-
venssfeer van de betrokkenen.

Sancties en rechtsmiddelen

Art. 10. Elke partij verbindt zich passende sancties en
rechtsmiddelen in te stellen ter zake van schending van be-
palingen van het interne recht waarmede uitvoering
wordt gegeven aan de grondbeginselen van gegevensbe-
scherming, vervat in dit hoofdstuk.

Verdergaande bescherming

Art. 11. Geen der bepalingen van dit hoofdstuk mag wor-
den uitgelegd in de zin van een beperking of aantasting
van de bevoegdheid van iedere Partij om aan betrokkenen
een verdergaande bescherming te bieden dan bij dit Ver-
drag is bepaald.

HOOFDSTUK III

GRENSOVERSCHRIJDEND VERKEER VAN GEGEVENS

Grensoverschrijdend verkeer van persoonsgegevens en 
intern recht

Art. 12. 1. De volgende bepalingen gelden voor het over-
brengen over landsgrenzen, met welk middel dan ook, van
persoonsgegevens die langs geautomatiseerde weg wor-
den verwerkt of die zijn verzameld met het doel deze een
zodanige verwerking te doen ondergaan.

2. Een Partij mag niet louter omwille van de bescher-
ming van de persoonlijke levenssfeer het grensoverschrij-
dende verkeer van persoonsgegevens van haar grondge-
bied naar dat van een andere Partij verbieden of aan een
speciale vergunning onderwerpen.

3. Niettemin mag een Partij van het bepaalde in het
tweede lid afwijken:

a) voor zover haar wetgeving een specifieke regeling
voor bepaalde categorieën persoonsgegevens of geauto-
matiseerde bestanden van persoonsgegevens bevat uit
hoofde van de aard van die gegevens of die bestanden, be-
halve wanneer de voorschriften van de andere Partij een
gelijkwaardige bescherming bieden;

b) indien de overbrenging van haar grondgebied naar dat
van een niet-Verdragsluitende Staat plaatsvindt via het
grondgebied van een andere Partij, ten einde te voorkomen
dat zulke overbrengingen zouden leiden tot het omzeilen van
de wetgeving van de aan het begin van dit lid bedoelde Partij.

HOOFDSTUK IV

WEDERZIJDSE HULP

Samenwerking tussen de Partijen

Art. 13. 1. De Partijen verbinden zich elkaar ter uitvoe-
ring van dit Verdrag onderling hulp te verlenen.

2. Te dien einde:
a) wijst elke Partij één of meer overheden aan, waarvan

zij de naam en het adres mededeelt aan de Secretaris-Ge-
neraal van de Raad van Europa;

b) geeft elke Partij die meer dan één overheid heeft aan-
gewezen in de kennisgeving bedoeld in het vorige lid een
omschrijving van de bevoegdheden van iedere overheid.

3. Een door een Partij aangewezen overheid zal op ver-
zoek van een door een andere Partij aangewezen overheid:

a) inlichtingen verstrekken over haar recht en bestuur-
spraktijk op het gebied van gegevensbescherming;

b) in overeenstemming met haar interne recht en uitslui-
tend ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer alle pas-
sende maatregelen nemen om feitelijke inlichtingen te geven
over een bepaalde geautomatiseerde verwerking die op haar
grondgebied plaatsvindt, met uitzondering evenwel van de
persoonsgegevens die aldus worden verwerkt.  {1

R 1. – Bij de neerlegging van de bekrachtigingsoorkonde heeft België
de volgende verklaring afgelegd:

«Artikel 13 van het Verdrag:
De aangewezen overheid voor het verstrekken van de inlich-

tingen bedoeld in artikel 13, derde lid, letter a, is het Ministerie
van Justitie, Bestuur Burgerlijke en Criminele Zaken, Poelaert-
plein 3, 1000 Brussel.

De aangewezen overheid voor het verstrekken van de inlich-
tingen bedoeld in artikel 13, derde lid, letter b, is de Commissie
voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, Poelaert-
plein 3, 1000 Brussel.»

Hulp aan in het buitenland verblijf houdende betrokkenen

Art. 14. 1. Elke Partij verleent hulp aan iedere in het bui-
tenland verblijf houdende persoon waar het de uitoefe-
ning betreft van de rechten vervat in zijn interne recht, ter
uitvoering van de in artikel 8 van dit Verdrag nedergelegde
grondbeginselen.

2. Indien zulk een persoon op het grondgebied van een
andere Partij verblijf houdt, kan hij desgewenst zijn ver-
zoek indienen door tussenkomst van de door die Partij
aangewezen instantie.

3. Het verzoek om hulp dient alle nodige informatie te
bevatten met betrekking tot in het bijzonder:

a) naam, adres en andere benodigde gegevens ter iden-
tificatie van de verzoeker;

b) het geautomatiseerde bestand van persoonsgegevens
waarop het verzoek betrekking heeft of de houder hiervan;

c) het doel van het verzoek.  {1

R 1. – Bij de neerlegging van de bekrachtigingsoorkonde heeft België
de volgende verklaring afgelegd:

«Artikel 14 van het Verdrag:
De aangewezen overheid is de Commissie voor de bescherming

van de persoonlijke levenssfeer, Poelaertplein 3, 1000 Brussel.»

Waarborgen omtrent hulp verleend door aangewezen 
overheden

Art. 15. 1. Een door een Partij aangewezen overheid die
van een door een andere Partij aangewezen overheid inlich-
ting heeft ontvangen, hetzij ter ondersteuning van een ver-
zoek om hulp, hetzij in antwoord op een verzoek om hulp dat
zij zelf heeft gedaan, mag deze inlichtingen niet voor andere
doeleinden gebruiken dan vermeld in het verzoek om hulp.

2. Elke Partij ziet erop toe dat personen die behoren tot
of handelen namens de aangewezen overheid verplicht
worden de nodige geheimhouding of vertrouwelijkheid te
betrachten ten aanzien van die inlichtingen.

3. In geen geval mag een aangewezen overheid een
verzoek om hulp namens een in het buitenland verblijf
houdende betrokkene als bedoeld in artikel 14, tweede
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lid, eigener beweging en zonder de uitdrukkelijke toe-
stemming van die persoon indienen.

Afwijzing van verzoeken om hulp

Art. 16. Een aangewezen overheid tot wie een verzoek
om hulp als bedoeld in de artikelen 13 of 14 van dit Ver-
drag wordt gericht, mag slecht weigeren hieraan gevolg te
geven wanneer:

a) het verzoek verenigbaar is met de bevoegdheden op
het gebied van gegevensbescherming van de tot antwoor-
den gerechtigde overheden;

b) het verzoek niet in overeenstemming is met de bepa-
lingen van dit Verdrag;

c) uitvoering van het verzoek onverenigbaar zou zijn
met de soevereiniteit, veiligheid of openbare orde van de
Partij die haar heeft aangewezen of met de rechten en fun-
damentele vrijheden van personen ressorterend onder de
rechtsmacht van de Partij.

Kosten en procedures van hulpverlening

Art. 17. 1. De onderlinge hulp die de Partijen elkaar over-
eenkomstig het bepaalde in artikel 13 verlenen en de hulp
die zij overeenkomstig het bepaalde in artikel 14 aan in het
buitenland verblijf houdende betrokkenen verlenen, zal
tot betaling van geen andere kosten en rechten aanleiding
geven dan die welke zijn verschuldigd aan deskundigen en
tolken. Deze kosten komen voor rekening van de Partij die
de overheid heeft aangewezen welke het verzoek om hulp
heeft ingediend.

2. Aan de betrokkene mogen voor stappen welke te zij-
nen behoeve op het grondgebied van een andere Partij zijn
ondernomen geen andere kosten en rechten in rekening
worden gebracht dan die welke zijn verschuldigd door per-
sonen die op het grondgebied van die Partij verblijf houden.

3. De overige bijzonderheden betreffende de hulpverle-
ning, zoals formulieren, procedures en te bezigen talen,
worden rechtstreeks tussen de betrokken Partijen geregeld.

HOOFDSTUK V

ADVIESCOMMISSIE

Samenstelling van de Commissie

Art. 18. 1. Na inwerkingtreding van dit Verdrag wordt
een Adviescommissie ingesteld.

2. Elke Partij wijst een vertegenwoordiger en een plaats-
vervangend vertegenwoordiger in deze Commissie aan. Ie-
dere Lid-Staat van de Raad van Europa die geen Partij bij
het Verdrag is, heeft het recht zich in deze Commissie door
een waarnemer te doen vertegenwoordigen.

3. De Adviescommissie kan met een bij eenparigheid
van stemmen genomen besluit elke Staat die geen lid van
de Raad van Europa is en evenmin Partij bij dit Verdrag is,
uitnodigen zich in een harer bijeenkomsten door een
waarnemer te doen vertegenwoordigen.

Taken van de Commissie

Art. 19. De Adviescommissie:
a) kan voorstellen doen teneinde de toepassing van het

Verdrag te vergemakkelijken of verbeteren;

b) kan, in overeenstemming met artikel 21, voorstellen
tot amendering van dit Verdrag doen;

c) maakt haar oordeel kenbaar over elk voorstel tot
amendering van dit Verdrag dat haar overeenkomstig
artikel 21, derde lid, wordt voorgelegd;

d) kan op verzoek van een Partij een oordeel geven over
ongeacht welk vraagstuk betreffende de toepassing van dit
Verdrag.

Procedure

Art. 20. 1. De Adviescommissie wordt bijeengeroepen door
de Secretaris-Generaal van de Raad van Europa. Zij komt voor
de eerste maal bijeen binnen een termijn van twaalf maan-
den na de inwerkingtreding van dit Verdrag. Vervolgens
komt zij ten minste éénmaal per twee jaar bijeen en in elk
geval telkens wanneer één derde der vertegenwoordigers van
de Partijen verlangen dat zij wordt bijeengeroepen.

2. De meerderheid van de vertegenwoordigers van de
Partijen vormt het voor het houden van een vergadering
van de Adviescommissie benodigde quorum.

3. Na afloop van elke vergadering doet de Adviescom-
missie aan het Comité van Ministers van de Raad van Eu-
ropa een verslag toekomen over haar werkzaamheden en
de werking van het Verdrag.

4. Met inachtneming van de bepalingen van dit Verdrag
stelt de Adviescommissie haar huishoudelijk reglement op.

HOOFDSTUK VI

AMENDEMENTEN

Amendementen

Art. 21. 1. Amendementen op dit Verdrag kunnen wor-
den voorgesteld door een Partij, het Comité van Ministers
van de Raad van Europa of de Adviescommissie.

2. De Secretaris-Generaal van de Raad van Europa geeft
van ieder amenderingsvoorstel kennis aan de Lid-Staten
van de Raad van Europa en aan elke niet-Lid-Staat die is
toegetreden of is uitgenodigd toe te treden tot dit Verdrag
overeenkomstig het bepaalde in artikel 23.

3. Voorts wordt elk amendement voorgesteld door een
Partij of door een Comité van Ministers, ter kennis gebracht
van de Adviescommissie, die aan het Comité van Ministers
zijn oordeel geeft over het voorgestelde amendement.

4. Het Comité van Ministers bestudeert het voorgestelde
amendement en elk door de Adviescommissie kenbaar ge-
maakt oordeel en kan het amendement goedkeuren.

5. De tekst van elk amendement dat het Comité van Minis-
ters overeenkomstig het vierde lid van dit artikel heeft goed-
gekeurd, wordt ter aanvaarding aan de Partijen toegezonden.

6. Ieder amendement dat is goedgekeurd in overeenstem-
ming met het vierde lid van dit artikel treedt in werking op de
dertigste dag na die waarop alle Partijen aan de Secretaris-
Generaal hebben medegedeeld dat zij het hebben aanvaard.

HOOFDSTUK VII

SLOTBEPALINGEN

Inwerkingtreding

Art. 22. 1. Dit Verdrag is opengesteld voor ondertekening
door de Lid-Staten van de Raad van Europa. Het dient te
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worden bekrachtigd, aanvaard of goedgekeurd. De akten
van bekrachtiging, aanvaarding of goedkeuring worden ne-
dergelegd bij de Secretaris-Generaal van de Raad van Eu-
ropa.

2. Dit Verdrag treedt in werking op de eerste dag van de
maand volgend op het verstrijken van een tijdvak van drie
maanden na de datum waarop vijf Lid-Staten van de Raad
van Europa te kennen hebben gegeven dat zij ermede in-
stemmen overeenkomstig het in het vorige lid bepaalde,
door dit Verdrag te worden gebonden.

3. Voor iedere Lid-Staat die nadien te kennen geeft dat
hij ermede instemt voor dit Verdrag te worden geboden,
treedt het in werking op de eerste dag van de maand vol-
gens op het verstrijken van een tijdvak van drie maanden
na de datum van nederlegging van de akte van bekrachti-
ging, aanvaarding of goedkeuring.

Toetreding van niet-Lid-Staten

Art. 23. 1. Na inwerkingtreding van dit Verdrag kan het Co-
mité van Ministers van de Raad van Europa iedere Staat die
geen lid is van de Raad van Europa uitnodigen tot dit Verdrag
toe te treden ingevolge een bij meerderheid van stemmen ge-
nomen besluit, zoals bepaald in artikel 20, letter d, van het
Statuut van de Raad van Europa en met eenparigheid van
stemmen van de vertegenwoordigers der Verdragsluitende
Staten die zijn gerechtigd zitting te hebben in de Commissie.

2. Voor iedere Staat die toetreedt, treedt het Verdrag in
werking op de eerste dag van de maand volgend op het
verstrijken van een tijdvak van drie maanden na de datum
van nederlegging van de akte van toetreding bij de Secre-
taris-Generaal van de Raad van Europa.

Territoriale clausule

Art. 24. 1. Iedere Staat kan bij de ondertekening of de ne-
derlegging van zijn akte van bekrachtiging, aanvaarding,
goedkeuring of toetreding het gebied of de gebieden aan-
wijzen waarop dit Verdrag van toepassing zal zijn.

2. Iedere Staat kan op elk later tijdstip door middel van
een verklaring gericht aan de Secretaris-Generaal van de

Raad van Europa de toepassing van dit Verdrag uitbreiden
tot enig ander in de verklaring vermeld gebied. Het Ver-
drag treedt voor dat gebied in werking op de eerste dag
van de maand volgend op het verstrijken van een tijdvak
van drie maanden na de datum van ontvangst van de ver-
klaring door de Secretaris-Generaal.

3. Iedere verklaring afgelegd krachtens beide voor-
gaande leden kan wat betreft elk daarin vermeld gebied
worden ingetrokken door middel van een kennisgeving ge-
richt aan de Secretaris-Generaal. De intrekking wordt van
kracht op de eerste dag van de maand volgend op het ver-
strijken van een tijdvak van zes maanden na de datum van
ontvangst van de kennisgeving door de Secretaris-Generaal.

Voorbehouden

Art. 25. Geen enkel voorbehoud op de bepalingen van
dit Verdrag is toegestaan.

Opzegging

Art. 26. 1. Iedere Partij kan op elk tijdstip dit Verdrag op-
zeggen door middel van een kennisgeving gericht aan de
Secretaris-Generaal van de Raad van Europa.

2. De opzegging wordt van kracht op de eerste dag van
de maand volgend op het verstrijken van een tijdvak van
zes maanden na de datum van ontvangst van de kennisge-
ving door de Secretaris-Generaal.

Kennisgevingen

Art. 27. De Secretaris-Generaal van de Raad van Europa
geeft de Lid-Staten van de Raad van Europa en iedere Staat
die tot dit Verdrag is toegetreden, kennis van:

a) iedere ondertekening;
b) de nederlegging van iedere akte van bekrachtiging,

aanvaarding, goedkeuring of toetreding;
c) iedere datum van inwerkingtreding van dit Verdrag

ingevolge de artikelen 22, 23 en 24 hiervan;
d) iedere andere akte, kennisgeving of mededeling die

op dit Verdrag betrekking heeft.
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Verdrag 25 maart 1957 betreffende de werking van de Europese Unie (Geconsolideerde versie)
 (PB. C 115, 9 mei 2008, err., PB. C 290, 30 november 2009)

}1. Laatst vervangen bij geconsolideerde versie 2016, PB. C 202, 7 juni 2016, rect., PB. C 400, 28 oktober 2016, rect., PB. C 313, 21 september 2017

(Uittreksel)

TITEL II
ALGEMEEN TOEPASSELIJKE BEPALINGEN

Art. 16. (oud artikel 286 VEG)
1. Eenieder heeft recht op bescherming van zijn per-

soonsgegevens.
2. Het Europees Parlement en de Raad stellen volgens

de gewone wetgevingsprocedure de voorschriften vast be-
treffende de bescherming van natuurlijke personen ten
aanzien van de verwerking van persoonsgegevens door de

instellingen, organen en instanties van de Unie, alsook
door de Lid-Staten, bij de uitoefening van activiteiten die
binnen het toepassingsgebied van het recht van de Unie
vallen, alsmede de voorschriften betreffende het vrij ver-
keer van die gegevens. Op de naleving van deze voorschrif-
ten wordt toezicht uitgeoefend door onafhankelijke autori-
teiten.

De op basis van dit artikel vastgestelde voorschriften doen
geen afbreuk aan de in artikel 39 van het Verdrag betreffende
de Europese Unie bedoelde specifieke voorschriften.  {1

J 1. – Zie rechtspraak onder art. 28, § 1, lid 2, Richtlijn 95/46/EG (richt-
lijn «persoonsgegevens»), nr. 8 

Verdrag 7 februari 1992 betreffende de Europese Unie (Geconsolideerde versie)
 (PB. C 115, 9 mei 2008)

}1. Laatst vervangen bij geconsolideerde versie 2016, PB. C 202, 7 juni 2016, rect., PB. C 400, 28 oktober 2016

(Uittreksel)

TITEL I

GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN

Art. 6. (oud artikel 6 VEU)
1. De Unie erkent de rechten, vrijheden en beginselen

die zijn vastgesteld in het Handvest van de grondrechten
van de Europese Unie van 7 december 2000, als aangepast
op 12 december 2007 te Straatsburg, dat dezelfde juridi-
sche waarde als de Verdragen heeft.

De bepalingen van het Handvest houden geenszins een
verruiming in van de bevoegdheden van de Unie zoals be-
paald bij de Verdragen.

De rechten, vrijheden en beginselen van het Handvest
worden uitgelegd overeenkomstig de algemene bepalin-

gen van titel VII van het Handvest betreffende de uitleg-
ging en toepassing ervan, waarbij de in het Handvest be-
doelde toelichtingen, waarin de bronnen van deze bepa-
lingen vermeld zijn, terdege in acht genomen worden.

2. De Unie treedt toe tot het Europees Verdrag tot be-
scherming van de rechten van de mens en de fundamen-
tele vrijheden. Die toetreding wijzigt de bevoegdheden van
de Unie, zoals bepaald in de Verdragen, niet.

3. De grondrechten, zoals zij worden gewaarborgd door
het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van
de mens en de fundamentele vrijheden en zoals zij voort-
vloeien uit de constitutionele tradities die de Lid-Staten ge-
meen hebben, maken als algemene beginselen deel uit
van het recht van de Unie.  {1É4

J 1. – De verwijzing in art. 6, lid 3, VEU naar het EVRM, ondertekend te
Rome op 4 november 1950, brengt niet mee dat de nationale rechter in
geval van conflict tussen een regel van nationaal recht en dat Verdrag
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rechtstreeks de bepalingen van dit laatste moet toepassen en de daarmee
onverenigbare regel van nationaal recht buiten toepassing moet laten
(H.v.J., 24 april 2012, Kamberaj, C-571/10).

J 2. – Lid 3: Het Unierecht moet aldus worden uitgelegd dat het in de
weg staat aan een nationale regeling volgens welke de rente die bij de terug-
betaling van in strijd met het Unierecht geheven belasting wordt toegekend,
slechts loopt vanaf de dag die volgt op die waarop om terugbetaling van
deze belasting is verzocht (H.v.J., 18 april 2013, Mariana Irimie, C-565/11).
J 3. – Volgens vaste rechtspraak van het Hof is het recht op terugbetaling
van heffingen die door een Lid-Staat in strijd met het Unierecht zijn geïnd,
het gevolg en het complement van de rechten die de justitiabelen ontlenen
aan de bepalingen van het Unierecht die dergelijke heffingen verbieden,
zoals deze door het Hof zijn uitgelegd. De Lid-Staten zijn dus in beginsel ver-
plicht, de in strijd met het recht van de Unie geïnde belastingen terug te be-
talen. Verder heeft het Hof al geoordeeld dat wanneer een Lid-Staat in strijd
met het Unierecht heffingen heeft geïnd, de justitiabelen niet alleen recht
hebben op terugbetaling van de ten onrechte geïnde belasting, maar ook
van de aan die staat betaalde of door deze ingehouden bedragen die recht-
streeks verband houden met die belasting. Het beginsel dat de Lid-Staten ver-
plicht zijn om de in strijd met het Unierecht geïnde heffingen met rente terug
te betalen, vloeit voort uit het Unierecht zelf. Een regeling waarbij een eerder
in strijd met het Unierecht geinde milieuheffing niet wordt terugbetaald,
maar wordt verdisconteerd in een nadien nieuw vastgestelde heffing, is i.c. in
strijd met het uitgangspunt dat een onderdaan recht heeft op terugbetaling
van in strijd met het Unierecht opgelegde belastingen, onder meer omdat
daarbij geen rekening wordt gehouden met de verschuldigde rente over de
ten onrechte geinde heffing (H.v.J., 15 oktober 2014, Zaak C-331/13, Nicula).

J 4. – Het beginsel van loyale samenwerking staat eraan in de weg dat
een Lid-Staat bepalingen vaststelt die de teruggaaf van een belasting die in
een arrest van het Hof in strijd met het recht van de Unie is verklaard of waar-
van de onverenigbaarheid met dat recht uit een dergelijk arrest voortvloeit,
afhankelijk stelt van voorwaarden die specifiek voor die belasting gelden en
die minder gunstig zijn dan de bepalingen die anders op een dergelijk terug-
gaaf van toepassing zouden zijn geweest. Het is aan de verwijzende rechter-
lijke instantie om te verifiëren of dit beginsel in het onderhavige geval is ge-
ëerbiedigd. Het gelijkwaardigheidsbeginsel staat eraan in de weg dat een
Lid-Staat voor vorderingen tot teruggaaf van belasting die op schending van
het Unierecht berusten, minder gunstige procedurebepalingen toepast dan
de procedurebepalingen die gelden voor vergelijkbare, op schending van
bepalingen van intern recht gebaseerde beroepen. Het is aan de verwijzende

rechterlijke instantie, de noodzakelijke verificaties te verrichten om te waar-
borgen dat dat beginsel wordt geëerbiedigd met betrekking tot de regelge-
ving die op het bij hem aanhangige geschil toepasselijk is. Het doeltreffend-
heidsbeginsel staat in de weg aan een stelsel van teruggaaf met rente van in
strijd met het recht van de Unie geïnde belastingen waarvan het bedrag is
vastgesteld in uitvoerbare rechterlijke beslissingen, zoals het stelsel in het
hoofdgeding, dat bepaalt dat de teruggaaf van die belastingen wordt ge-
spreid over een periode van vijf jaar en de uitvoering van dergelijke beslissin-
gen afhankelijk stelt van de beschikbaarheid van uit de heffing van een an-
dere belasting afkomstige middelen, zonder dat de justitiabele de overheids-
organen kan dwingen hun verplichtingen na te komen indien zij daaraan
niet vrijwillig voldoen. Het is aan de verwijzende rechterlijke instantie om te
verifiëren of een wettelijke regeling zoals die in het hoofdgeding toepasselijk
zou zijn bij gebreke van een dergelijk teruggaafstelsel, aan het doeltreffend-
heidsbeginsel beantwoordt (H.v.J., 30 juni 2016, Câmpean, C-200/14).

TITEL V

ALGEMENE BEPALINGEN INZAKE HET EXTERN 
OPTREDEN VAN DE UNIE EN SPECIFIEKE 

BEPALINGEN BETREFFENDE HET 
GEMEENSCHAPPELIJK BUITENLANDS EN 

VEILIGHEIDSBELEID

Afdeling 1
Gemeenschappelijke bepalingen

Art. 39. Overeenkomstig artikel 16 van het Verdrag be-
treffende de werking van de Europese Unie en in afwijking
van lid 2 daarvan stelt de Raad een besluit vast inzake de
voorschriften betreffende de bescherming van natuurlijke
personen ten aanzien van de verwerking van persoonsge-
gevens door Lid-Staten, bij de uitoefening van activiteiten
die binnen het toepassingsgebied van dit hoofdstuk vallen,
alsmede de voorschriften betreffende het vrij verkeer van
die gegevens. Op de naleving van deze voorschriften wordt
toezicht uitgeoefend door onafhankelijke autoriteiten.

Handvest 12 december 2007 van de grondrechten van de Europese Unie
 (PB. C 303, 14 december 2007)

}1. Laatst vervangen bij geconsolideerde versie, PB. C 326, 26 oktober 2012
R 2. Zie art. 6 Verdrag 13 december 2007 betreffende de Europese Unie, PB. C 115, 9 mei 2008, opgenomen in rubriek «I. Internationale regelgeving, 3.
Europese Unie, 3.1. Primaire wetgeving», supra, vervangen bij geconsolideerde versie, PB. C 83, 30 maart 2010
R 3. Zie Verdrag 13 december 2007 betreffende de werking van de Europese Unie, PB. C 115, 9 mei 2008, opgenomen in rubriek «I. Internationale re-
gelgeving, 3. Europese Unie, 3.1. Primaire wetgeving», supra, vervangen bij geconsolideerde versie, PB. C 83, 30 maart 2010
R 4. Zie Prot. nr. 30, 13 december 2007 betreffende de toepassing van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie op Polen en het Ver-
enigd Koninkrijk, PB. C 115, 9 mei 2008

(Uittreksel)

TITEL II

VRIJHEDEN

Art. 7. De eerbiediging van het privé-leven en van het fa-
milie- en gezinsleven

Eenieder heeft recht op eerbiediging van zijn privé-le-
ven, zijn familie- en gezinsleven, zijn woning en zijn com-
municatie.

Art. 8. De bescherming van persoonsgegevens
1. Eenieder heeft recht op bescherming van zijn per-

soonsgegevens.
2. Deze gegevens moeten eerlijk worden verwerkt, voor

bepaalde doeleinden en met toestemming van de betrok-

kene of op basis van een andere gerechtvaardigde grondslag
waarin de wet voorziet. Eenieder heeft recht van inzage in de
over hem verzamelde gegevens en op rectificatie daarvan.

3. Een onafhankelijke autoriteit ziet erop toe dat deze
regels worden nageleefd.

TITEL VI

RECHTSPLEGING

Art. 47. Recht op een doeltreffende voorziening in rechte
en op een onpartijdig gerecht

Eenieder wiens door het recht van de Unie gewaar-
borgde rechten en vrijheden zijn geschonden, heeft recht
op een doeltreffende voorziening in rechte, met inachtne-
ming van de in dit artikel gestelde voorwaarden.
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Eenieder heeft recht op een eerlijke en openbare behan-
deling van zijn zaak, binnen een redelijke termijn, door een
onafhankelijk en onpartijdig gerecht dat vooraf bij wet is
ingesteld. Eenieder heeft de mogelijkheid zich te laten ad-
viseren, verdedigen en vertegenwoordigen.

Rechtsbijstand wordt verleend aan degenen die niet
over toereikende financiële middelen beschikken, voor
zover die bijstand noodzakelijk is om de daadwerkelijke
toegang tot de rechter te waarborgen.  {1É2

R 1. – Zie Aanbeveling Com. 27 november 2013 inzake het recht op
rechtsbijstand voor verdachten of beklaagden in strafprocedures, PB. C
378, 24 december 2013

J 2. – Het in art. 47 Handvest grondrechten Europese Unie neergelegde
beginsel van daadwerkelijke rechterlijke bescherming moet aldus worden
uitgelegd dat het niet is uitgesloten dat daarop door rechtspersonen een
beroep wordt gedaan, en dat de overeenkomstig dit beginsel verleende bij-
stand onder meer de vrijstelling van betaling van het voorschot op de pro-
ceskosten en/of de bijstand door een advocaat kan behelzen.
Dienaangaande is het aan de nationale rechter om na te gaan of de voor-

waarden voor verlening van rechtsbijstand een beperking vormen van het
recht op toegang tot de rechter die dit recht in zijn kern aantast, of met die
voorwaarden een legitiem doel wordt nagestreefd en of er een redelijke
verhouding bestaat tussen de gebruikte middelen en het beoogde doel.
In het kader van deze beoordeling kan de nationale rechter het voorwerp
van het geschil, de redelijke kans van slagen van de verzoeker, het belang
van de zaak dat voor deze op het spel staat, de complexiteit van het toepas-
selijke recht en van de toepasselijke procedure, alsmede het vermogen van
de verzoeker daadwerkelijk zijn verdediging op zich te nemen, in de over-
wegingen betrekken. Voor de evenredigheidsbeoordeling kan de natio-
nale rechter tevens rekening houden met de hoogte van de proceskosten
die moeten worden voorgeschoten en met de vraag of deze mogelijk een al
dan niet onoverkomelijk obstakel voor de toegang tot de rechter vormen.
Wat meer in het bijzonder rechtspersonen betreft, kan de nationale rechter
rekening houden met de situatie waarin deze zich bevinden. Zo kan hij met
name de vorm van de betrokken rechtspersoon, de vraag of deze al dan
niet een winstoogmerk heeft, alsmede de financiële draagkracht van de
vennoten of aandeelhouders ervan en de mogelijkheid voor deze om de
voor de indiening van de vordering in rechte noodzakelijke bedragen te
verkrijgen, in de overwegingen betrekken (H.v.J., 22 december 2010, DEB
Deutsche Energiehandels- und Beratungsgesellschaft, C-279/09).
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Verord. (EU) 2016/679 E.P. en de Raad 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke 
personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van 
die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming)

 (PB. L 119, 4 mei 2016, rect., PB. L 127, 23 mei 2018)
R 1. Zie wet 3 december 2017 tot oprichting van de Gegevensbeschermingsautoriteit, B.S., 10 januari 2018, opgenomen in rubriek «II. Belgische wet-
en regelgeving, 1. Algemeen: privacy en gegevensverwerking», infra
R 2. Zie wet 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, B.S.,
5 september 2018, opgenomen in rubriek «II. Belgische wet- en regelgeving, 1. Algemeen: privacy en gegevensverwerking», infra
R 3. Zie wet 5 september 2018 tot oprichting van het informatieveiligheidscomité en tot wijziging van diverse wetten betreffende de uitvoering van ver-
ordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met
de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van richtlijn 95/46/EG, B.S., 10 september 2018,
opgenomen in rubriek «II. Belgische wet- en regelgeving, 1. Algemeen: privacy en gegevensverwerking», infra
 (Voor de EER relevante tekst)
 HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EU-
ROPESE UNIE,
Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Euro-
pese Unie, en met name artikel 16,
Gezien het voorstel van de Europese Commissie,
Na toezending van het ontwerp van wetgevingshandeling
aan de nationale parlementen,
Gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal
Comité (1),
Gezien het advies van het Comité van de Regio's (2),
Handelend volgens de gewone wetgevingsprocedure (3),
Overwegende hetgeen volgt:
(1) De bescherming van natuurlijke personen bij de ver-
werking van persoonsgegevens is een grondrecht. Krach-
tens artikel 8, lid 1, van het Handvest van de grondrechten
van de Europese Unie (het «Handvest») en artikel 16, lid 1,
van het Verdrag betreffende de werking van de Europese
Unie (VWEU) heeft eenieder recht op bescherming van zijn
persoonsgegevens.
(2) De beginselen en regels betreffende de bescherming
van natuurlijke personen bij de verwerking van hun per-
soonsgegevens dienen, ongeacht hun nationaliteit of ver-
blijfplaats, in overeenstemming te zijn met hun grondrech-
ten en fundamentele vrijheden, met name met hun recht
op bescherming van persoonsgegevens. Deze verordening
beoogt bij te dragen aan de totstandkoming van een
ruimte van vrijheid, veiligheid en recht en van een econo-
mische unie, alsook tot economische en sociale vooruit-
gang, de versterking en de convergentie van de econo-
mieën binnen de interne markt en het welzijn van natuur-
lijke personen.
(3) Richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de
Raad (4) heeft tot doel de bescherming van de grondrech-
ten en de fundamentele vrijheden van natuurlijke perso-
nen in verband met verwerkingsactiviteiten te harmonise-
ren en het vrije verkeer van persoonsgegevens binnen de
Unie te waarborgen.
(4) De verwerking van persoonsgegevens moet ten dienste
van de mens staan. Het recht op bescherming van per-
soonsgegevens heeft geen absolute gelding, maar moet
worden beschouwd in relatie tot de functie ervan in de sa-
menleving en moet conform het evenredigheidsbeginsel

tegen andere grondrechten worden afgewogen. Deze ver-
ordening eerbiedigt alle grondrechten alsook de vrijheden
en beginselen die zijn erkend in het Handvest zoals dat in
de Verdragen is verankerd, met name de eerbiediging van
het privéleven en het familie- en gezinsleven, woning en
communicatie, de bescherming van persoonsgegevens, de
vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst, de vrijheid
van meningsuiting en van informatie, de vrijheid van on-
dernemerschap, het recht op een doeltreffende voorzie-
ning in rechte en op een onpartijdig gerecht, en het recht
op culturele, godsdienstige en taalkundige verscheiden-
heid.
(5) Dankzij de interne markt is een niveau van economi-
sche en sociale integratie bereikt dat tot een aanzienlijke
toename van de grensoverschrijdende stromen van per-
soonsgegevens heeft geleid. De uitwisseling van persoons-
gegevens tussen publieke en particuliere actoren, waaron-
der natuurlijke personen, verenigingen en ondernemin-
gen, is overal in de Unie toegenomen. Het Unierecht noopt
de nationale autoriteiten in de Lid-Staten tot samenwer-
ken en tot het uitwisselen van persoonsgegevens om hun
opdrachten te vervullen of om taken uit te voeren namens
een autoriteit in een andere Lid-Staat.
(6) Door snelle technologische ontwikkelingen en globali-
sering zijn nieuwe uitdagingen voor de bescherming van
persoonsgegevens ontstaan. De mate waarin persoonsge-
gevens worden verzameld en gedeeld, is significant geste-
gen. Dankzij de technologie kunnen bedrijven en overheid
bij het uitvoeren van hun activiteiten meer dan ooit tevo-
ren gebruikmaken van persoonsgegevens. Natuurlijke per-
sonen maken hun persoonsgegevens steeds vaker wereld-
wijd bekend. Technologie heeft zowel de economie als het
maatschappelijk leven ingrijpend veranderd en moet het
vrije verkeer van persoonsgegevens binnen de Unie en de
doorgifte aan derde landen en internationale organisaties
verder vergemakkelijken en daarbij een hoge mate van be-
scherming van persoonsgegevens garanderen.
(7) Die ontwikkelingen vereisen een krachtig en coheren-
ter kader voor gegevensbescherming in de Unie, dat wordt
gesteund door strenge handhaving, omdat zulks van be-
lang is voor het vertrouwen dat nodig is om de digitale eco-
nomie zich in de hele interne markt te laten ontwikkelen.
Natuurlijke personen dienen controle over hun eigen per-
soonsgegevens te hebben. Er dient meer rechtszekerheid
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en praktische zekerheid te worden geboden aan natuur-
lijke personen, marktdeelnemers en overheidsinstanties.
(8) Voor zover deze verordening bepaalt dat de regels die
zij bevat door lidstatelijk recht kunnen worden gespecifi-
ceerd of beperkt, kunnen de Lid-Staten indien nodig ele-
menten van deze verordening in hun recht opnemen om
de samenhang te garanderen en om de nationale bepalin-
gen begrijpbaar te maken voor degenen op wie zij van toe-
passing zijn.
(9) De doelstellingen en beginselen van Richtlijn 95/46/
EG blijven overeind, maar de richtlijn heeft niet kunnen
voorkomen dat gegevens in de Unie op gefragmenteerde
wijze worden beschermd, dat er rechtsonzekerheid heerst
of dat in brede lagen van de bevolking het beeld bestaat
dat met name online-activiteiten aanzienlijke risico's voor
de bescherming van natuurlijke personen inhouden. De
Lid-Staten bieden op het vlak van verwerking van per-
soonsgegevens uiteenlopende niveaus van bescherming
van de rechten en vrijheden van natuurlijke personen, met
name de bescherming van persoonsgegevens, wat het vrije
verkeer van persoonsgegevens binnen de Unie in de weg
kan staan. Die verschillen kunnen dan ook een belemme-
ring vormen voor de uitoefening van economische activi-
teiten op Unieniveau, de mededinging verstoren en de
overheid beletten de taak die zij uit hoofde van het Unie-
recht heeft, te vervullen. Die verschillende beschermings-
niveaus zijn toe te schrijven aan de verschillen in de uitvoe-
ring en toepassing van Richtlijn 95/46/EG.
(10) Teneinde natuurlijke personen een consistent en
hoog beschermingsniveau te bieden en de belemmerin-
gen voor het verkeer van persoonsgegevens binnen de
Unie op te heffen, dient het niveau van bescherming van
de rechten en vrijheden van natuurlijke personen op het
vlak van verwerking van deze gegevens in alle Lid-Staten
gelijkwaardig te zijn. Er moet gezorgd worden voor een in
de gehele Unie coherente en homogene toepassing van de
regels inzake bescherming van de grondrechten en de fun-
damentele vrijheden van natuurlijke personen in verband
met de verwerking van persoonsgegevens. Met het oog op
de verwerking van persoonsgegevens voor het vervullen
van een wettelijke verplichting, voor het vervullen van een
taak van algemeen belang of bij de uitoefening van het
openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke
is verleend, moet de Lid-Staten worden toegestaan natio-
nale bepalingen te handhaven of in te voeren ter nadere
precisering van de wijze waarop de regels van deze veror-
dening moeten worden toegepast. In samenhang met de
algemene en horizontale wetgeving inzake gegevensbe-
scherming ter uitvoering van Richtlijn 95/46/EG beschik-
ken de Lid-Staten over verscheidene sectorgebonden wet-
ten op gebieden waar behoefte is aan meer specifieke be-
palingen. Deze verordening biedt de Lid-Staten ook ruimte
om eigen regels voor de toepassing vast te stellen, onder
meer wat de verwerking van bijzondere persoonsgegeven-
scategorieën («gevoelige gegevens») betreft. In zoverre
staat deze verordening niet in de weg aan lidstatelijk recht
waarin specifieke situaties op het gebied van gegevensver-
werking nader worden omschreven, meer bepaald door
nauwkeuriger te bepalen in welke gevallen verwerking
van persoonsgegevens rechtmatig geschiedt.
(11) Doeltreffende bescherming van persoonsgegevens in
de gehele Unie vereist de versterking en nadere omschrij-
ving van de rechten van betrokkenen en van de verplich-
tingen van degenen die persoonsgegevens verwerken en

van degenen die over die verwerking beslissen, alsmede
gelijkwaardige bevoegdheden op het gebied van toezicht
en handhaving van de regels inzake gegevensbescherming
en vergelijkbare sancties voor overtredingen in de Lid-Sta-
ten.

(12) Artikel 16, lid 2, VWEU machtigt het Europees Parle-
ment en de Raad om de regels vast te stellen betreffende de
bescherming van natuurlijke personen ten aanzien van de
verwerking van persoonsgegevens, alsmede de regels be-
treffende het vrije verkeer van die gegevens.

(13) Teneinde natuurlijke personen in de gehele Unie een
consistent niveau van bescherming te bieden en te voorko-
men dat verschillen het vrije verkeer van persoonsgege-
vens op de interne markt hinderen, is een verordening
nodig om marktdeelnemers, met inbegrip van kleine, mid-
delgrote en micro-ondernemingen, rechtszekerheid en
transparantie te bieden, te voorzien in dezelfde wettelijk
afdwingbare rechten voor natuurlijke personen in alle Lid-
Staten en in verplichtingen en verantwoordelijkheden
voor de verwerkingsverantwoordelijken en de verwerkers,
te zorgen voor consistent toezicht op de verwerking van
persoonsgegevens en voor vergelijkbare sancties in alle
Lid-Staten, alsook voor doeltreffende samenwerking tus-
sen de toezichthoudende autoriteiten van verschillende
Lid-Staten. Voor de goede werking van de interne markt is
het nodig dat het vrije verkeer van persoonsgegevens in de
Unie niet wordt beperkt of verboden om redenen die ver-
band houden met de bescherming van natuurlijke perso-
nen in verband met de verwerking van persoonsgegevens.
Om rekening te houden met de specifieke situatie van
kleine, middelgrote en micro-ondernemingen omvat deze
verordening een afwijking voor organisaties met minder
dan 250 werknemers wat het bijhouden van registers be-
treft. Voorts worden de instellingen, organen en instanties
van de Unie, en de Lid-Staten en hun toezichthoudende
autoriteiten aangemoedigd om bij de toepassing van deze
verordening de specifieke behoeften van de kleine, middel-
grote en micro-ondernemingen in aanmerking te nemen.
De definitie van het begrip kleine, middelgrote en micro-
ondernemingen dient te worden overgenomen uit
artikel 2 van de bijlage bij Aanbeveling 2003/361/EG van
de Commissie (5).

(14) De bescherming die door deze verordening wordt ge-
boden, heeft betrekking op natuurlijke personen, onge-
acht hun nationaliteit of verblijfplaats, in verband met de
verwerking van hun persoonsgegevens. Deze verordening
heeft geen betrekking op de verwerking van gegevens over
rechtspersonen en met name als rechtspersonen geves-
tigde ondernemingen, zoals de naam en de rechtsvorm
van de rechtspersoon en de contactgegevens van de
rechtspersoon.

(15) Om te voorkomen dat een ernstig risico op omzeiling
zou ontstaan, dient de bescherming van natuurlijke perso-
nen technologieneutraal te zijn en mag zij niet afhankelijk
zijn van de gebruikte technologieën. De bescherming van
natuurlijke personen dient te gelden bij zowel geautomati-
seerde verwerking van persoonsgegevens als handmatige
verwerking daarvan indien de persoonsgegevens zijn op-
geslagen of bedoeld zijn om te worden opgeslagen in een
bestand. Dossiers of een verzameling dossiers en de omsla-
gen ervan, die niet volgens specifieke criteria zijn gestruc-
tureerd, mogen niet onder het toepassingsgebied van deze
richtlijn vallen.
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(16) Deze verordening is niet van toepassing op vraagstuk-
ken met betrekking tot de bescherming van de grondrech-
ten en de fundamentele vrijheden of het vrije verkeer van
persoonsgegevens in verband met niet onder het Unie-
recht vallende activiteiten, zoals activiteiten betreffende
nationale veiligheid. Deze verordening is niet van toepas-
sing op de verwerking van persoonsgegevens die de Lid-
Staten verrichten bij activiteiten in verband met het ge-
meenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid van de
Unie.

(17) Verordening (EG) nr. 45/2001 van het Europees Par-
lement en de Raad (6) is van toepassing op de verwerking
van persoonsgegevens door de instellingen, organen en
instanties van de Unie. Verordening (EG) nr. 45/2001 en
andere rechtshandelingen van de Unie die van toepassing
zijn op een dergelijke verwerking van persoonsgegevens,
moeten aan de beginselen en regels van de onderhavige
verordening worden aangepast en in het licht van de on-
derhavige verordening worden toegepast. Om de Unie een
sterk en coherent kader inzake gegevensbescherming ter
beschikking te stellen, moet Verordening (EG) nr. 45/2001
waar nodig worden aangepast zodra de onderhavige ver-
ordening is vastgesteld, opdat deze op hetzelfde tijdstip als
de onderhavige verordening van toepassing kan worden.

(18) Deze verordening is niet van toepassing op de verwer-
king van persoonsgegevens door een natuurlijke persoon
in het kader van een louter persoonlijke of huishoudelijke
activiteit die als zodanig geen enkel verband houdt met
een beroeps- of handelsactiviteit. Tot persoonlijke of huis-
houdelijke activiteiten kunnen behoren het voeren van
correspondentie of het houden van adresbestanden, het
sociaal netwerken en online-activiteiten in de context van
dergelijke activiteiten. Deze verordening geldt wel voor
verwerkingsverantwoordelijken of verwerkers die de mid-
delen verschaffen voor de verwerking van persoonsgege-
vens voor dergelijke persoonlijke of huishoudelijke activi-
teiten.

(19) De bescherming van natuurlijke personen in verband
met de verwerking van persoonsgegevens door bevoegde
autoriteiten met het oog op de voorkoming, het onder-
zoek, de opsporing of de vervolging van strafbare feiten of
de tenuitvoerlegging van straffen, met inbegrip van de be-
scherming tegen en de voorkoming van gevaren voor de
openbare veiligheid, en het vrije verkeer van die gegevens
wordt geregeld in een specifiek rechtshandeling van de
Unie. Deze verordening mag derhalve niet van toepassing
zijn op de met die doeleinden verrichte verwerkingsactivi-
teiten. Overeenkomstig deze verordening door overheids-
instanties verwerkte persoonsgegevens die voor die doel-
einden worden gebruikt, moeten vallen onder een meer
specifieke rechtshandeling van de Unie, namelijk Richtlijn
(EU) 2016/680 van het Europees Parlement en de
Raad (7). De Lid-Staten kunnen bevoegde autoriteiten in
de zin van Richtlijn (EU) 2016/680 taken opdragen die niet
noodzakelijk worden verricht met het oog op de voorko-
ming, het onderzoek, de opsporing of de vervolging van
strafbare feiten of de tenuitvoerlegging van straffen, met
inbegrip van de bescherming tegen en de voorkoming van
gevaren voor de openbare veiligheid, zodat de verwerking
van persoonsgegevens voor die andere doeleinden binnen
het toepassingsgebied van deze verordening valt, voor
zover zij binnen het toepassingsgebied van de Uniewetge-
ving valt.

Aangaande de verwerking van persoonsgegevens door die
bevoegde instanties voor doeleinden die binnen het toe-
passingsgebied van deze verordening vallen, moeten de
Lid-Staten meer specifieke bepalingen kunnen handhaven
of invoeren om de toepassing van de regels van deze veror-
dening aan te passen. In die bepalingen kunnen meer be-
paald specifieke voorschriften voor de verwerking van per-
soonsgegevens door die bevoegde instanties voor de ge-
noemde andere doeleinden worden vastgesteld, rekening
houdend met de grondwettelijke, organisatorische en be-
stuurlijke structuur van de Lid-Staat in kwestie. Wanneer
de verwerking van persoonsgegevens door privaatrechte-
lijke organen onder de onderhavige verordening valt,
moet deze verordening voorzien in de mogelijkheid dat de
Lid-Staten onder specifieke voorwaarden bij wet vastge-
stelde verplichtingen en rechten beperken, indien een der-
gelijke beperking in een democratische samenleving een
noodzakelijke en evenredige maatregel vormt ter bescher-
ming van specifieke belangen van betekenis, waaronder
de openbare veiligheid en de voorkoming, het onderzoek,
de opsporing en de vervolging van strafbare feiten of de
tenuitvoerlegging van straffen, met inbegrip van de be-
scherming tegen en de voorkoming van gevaren voor de
openbare veiligheid. Dit is bijvoorbeeld van belang in het
kader van de bestrijding van witwassen of de werkzaamhe-
den van forensische laboratoria.
(20) Hoewel de onderhavige verordening onder meer van
toepassing is op de activiteiten van gerechten en andere
rechterlijke autoriteiten, zouden in het Unierecht of het lid-
statelijke recht de verwerkingen en verwerkingsprocedu-
res met betrekking tot het verwerken van persoonsgege-
vens door gerechten en andere rechterlijke autoriteiten
nader kunnen worden gespecificeerd. De competentie van
de toezichthoudende autoriteiten mag zich niet uitstrek-
ken tot de verwerking van persoonsgegevens door gerech-
ten in het kader van hun gerechtelijke taken, zulks ten-
einde de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht bij
de uitoefening van haar rechterlijke taken, waaronder be-
sluitvorming, te waarborgen. Het toezicht op die gege-
vensverwerkingen moet kunnen worden toevertrouwd
aan specifieke instanties binnen de rechterlijke organisatie
van de Lid-Staat, die met name de naleving van de regels
van deze verordening moeten garanderen, leden van de
rechterlijke macht van hun verplichtingen krachtens deze
verordening sterker bewust moeten maken, en klachten
met betrekking tot die gegevensverwerkingen moeten be-
handelen.
(21) Deze verordening doet geen afbreuk aan de toepas-
sing van Richtlijn 2000/31/EG van het Europees Parle-
ment en de Raad (8), inzonderheid de regels inzake de
aansprakelijkheid van dienstverleners die als tussenper-
soon optreden in de artikelen 12 tot en met 15 van die
richtlijn. Met die richtlijn wordt beoogd bij te dragen tot
het beter functioneren van de interne markt door het vrije
verkeer van diensten van de informatiemaatschappij tus-
sen de Lid-Staten te waarborgen.
(22) De verwerking van persoonsgegevens in het kader
van de activiteiten van een vestiging van een verwerkings-
verantwoordelijke of een verwerker in de Unie dient over-
eenkomstig deze verordening te worden verricht, onge-
acht of de eigenlijke verwerking in de Unie plaatsvindt.
Vestiging veronderstelt het effectief en daadwerkelijk uit-
oefenen van activiteiten via bestendige verhoudingen. De
rechtsvorm van dergelijke verhoudingen, of het nu gaat
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om een bijkantoor of om een dochteronderneming met
rechtspersoonlijkheid, is daarbij niet doorslaggevend.
(23) Om te waarborgen dat natuurlijke personen niet de
bescherming wordt onthouden waarop zij krachtens deze
verordening recht hebben, dient deze verordening van toe-
passing te zijn op de verwerking van persoonsgegevens
van betrokkenen die zich in de Unie bevinden, door een
niet in de Unie gevestigde verwerkingsverantwoordelijke
of verwerker wanneer de verwerking verband houdt met
het aanbieden van goederen of diensten aan deze betrok-
kenen, ongeacht of dit verband houdt met een betaling.
Om te bepalen of een dergelijke verwerkingsverantwoor-
delijke of verwerker goederen of diensten aan betrokkenen
in de Unie aanbiedt, moet worden nagegaan of de verwer-
kingsverantwoordelijke of verwerker klaarblijkelijk voor-
nemens is diensten aan te bieden aan betrokkenen in één
of meer Lid-Staten in de Unie. De toegankelijkheid van de
website van de verwerkingsverantwoordelijke, van de ver-
werker of van een tussenpersoon in de Unie, van een e-
mailadres of van andere contactgegevens of het gebruik
van een in het derde land waar de verwerkingsverantwoor-
delijke is gevestigd, algemeen gebruikte taal is op zich on-
toereikend om een dergelijk voornemen vast te stellen,
maar ook uit andere factoren zoals het gebruik van een
taal of een valuta die in één of meer Lid-Staten algemeen
wordt gebruikt, met de mogelijkheid om in die taal goede-
ren en diensten te bestellen, of de vermelding van klanten
of gebruikers in de Unie, kan blijken dat de verwerkings-
verantwoordelijke voornemens is goederen en diensten
aan betrokkenen in de Unie aan te bieden.
(24) De verwerking van persoonsgegevens van betrokke-
nen in de Unie door een niet in de Unie gevestigde verwer-
kingsverantwoordelijke of verwerker moet ook onder deze
verordening vallen wanneer dat verband houdt met het
controleren van het gedrag van de betrokkenen voor zover
zich dat binnen de Unie situeert. Om uit te maken of een
verwerking kan worden beschouwd als controle van het
gedrag van betrokkenen, dient te worden vastgesteld of
natuurlijke personen op het internet worden gevolgd, en
onder meer of in dat verband eventueel persoonsgege-
vensverwerkingstechnieken worden gebruikt waarbij een
profiel wordt opgesteld van een natuurlijke persoon, in het
bijzonder om besluiten ten aanzien van hem te nemen of
om zijn persoonlijke voorkeuren, gedragingen en attitudes
te analyseren of te voorspellen.
(25) Wanneer uit hoofde van het internationale publiek-
recht het lidstatelijke recht van toepassing is, dient deze
verordening ook van toepassing te zijn op een verwer-
kingsverantwoordelijke die niet in de Unie is gevestigd,
maar bijvoorbeeld bij een diplomatieke vertegenwoordi-
ging of een consulaire post actief is.
(26) De beginselen van gegevensbescherming moeten
voor elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of iden-
tificeerbare natuurlijke persoon gelden. Gepseudonimi-
seerde persoonsgegevens die door het gebruik van aanvul-
lende gegevens aan een natuurlijke persoon kunnen wor-
den gekoppeld, moeten als gegevens over een identificeer-
bare natuurlijke persoon worden beschouwd. Om te
bepalen of een natuurlijke persoon identificeerbaar is,
moet rekening worden gehouden met alle middelen waar-
van redelijkerwijs valt te verwachten dat zij worden ge-
bruikt door de verwerkingsverantwoordelijke of door een
andere persoon om de natuurlijke persoon direct of indi-
rect te identificeren, bijvoorbeeld selectietechnieken. Om

uit te maken of van middelen redelijkerwijs valt te ver-
wachten dat zij zullen worden gebruikt om de natuurlijke
persoon te identificeren, moet rekening worden gehouden
met alle objectieve factoren, zoals de kosten van en de tijd
benodigd voor identificatie, met inachtneming van de be-
schikbare technologie op het tijdstip van verwerking en de
technologische ontwikkelingen. De gegevensbescher-
mingsbeginselen dienen derhalve niet van toepassing te
zijn op anonieme gegevens, namelijk gegevens die geen
betrekking hebben op een geïdentificeerde of identificeer-
bare natuurlijke persoon of op persoonsgegevens die zoda-
nig anoniem zijn gemaakt dat de betrokkene niet of niet
meer identificeerbaar is. Deze verordening heeft derhalve
geen betrekking op de verwerking van dergelijke ano-
nieme gegevens, onder meer voor statistische of onder-
zoeksdoeleinden.
(27) De onderhavige verordening is niet van toepassing op
de persoonsgegevens van overleden personen. De Lid-Sta-
ten kunnen regels vaststellen betreffende de verwerking
van de persoonsgegevens van overleden personen.
(28) De toepassing van pseudonimisering op persoonsge-
gevens kan de risico's voor de betrokkenen verminderen
en de verwerkingsverantwoordelijken en de verwerkers
helpen om hun verplichtingen inzake gegevensbescher-
ming na te komen. De uitdrukkelijke invoering van «pseu-
donimisering» in deze verordening is niet bedoeld om an-
dere gegevensbeschermingsmaatregelen uit te sluiten.
(29) Om stimuli te creëren voor pseudonimisering bij de
verwerking van persoonsgegevens zouden, terwijl een al-
gemene analyse mogelijk blijft, pseudonimiseringsmaatre-
gelen moeten kunnen worden genomen door dezelfde ver-
werkingsverantwoordelijke wanneer deze de noodzake-
lijke technische en organisatorische maatregelen heeft ge-
troffen om er bij de desbetreffende verwerking voor te
zorgen dat deze verordening ten uitvoer wordt gelegd, en
dat de aanvullende gegevens om de persoonsgegevens
aan een specifieke betrokkene te koppelen, apart worden
bewaard. De verwerkingsverantwoordelijke die de per-
soonsgegevens verwerkt, moet aangeven wie bij dezelfde
verwerkingsverantwoordelijke gemachtigde personen
zijn.
(30) Natuurlijke personen kunnen worden gekoppeld aan
online-identificatoren via hun apparatuur, applicaties, in-
strumenten en protocollen, zoals internetprotocol (IP)-
adressen, identificatiecookies of andere identificatoren
zoals radiofrequentie-identificatietags. Dit kan sporen ach-
terlaten die, met name wanneer zij met unieke identifica-
toren en andere door de servers ontvangen informatie
worden gecombineerd, kunnen worden gebruikt om pro-
fielen op te stellen van natuurlijke personen en natuurlijke
personen te herkennen.
(31) Overheidsinstanties waaraan ingevolge een wettelijke
verplichting persoonsgegevens worden meegedeeld voor
het vervullen van hun overheidstaak, zoals belasting- of
douaneautoriteiten, financiëleonderzoeksdiensten, onaf-
hankelijke bestuurlijke autoriteiten of financiëlemarktau-
toriteiten die belast zijn met de regulering van en het toe-
zicht op de effectenmarkten, mogen niet worden be-
schouwd als ontvangers indien zij persoonsgegevens ont-
vangen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een
bepaald onderzoek van algemeen belang, overeenkomstig
het Unierecht of het lidstatelijke recht. Door overheidsin-
stanties ingediende verzoeken om verstrekking moeten in
ieder geval schriftelijk, gemotiveerd en incidenteel zijn, en
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mogen geen volledig bestand betreffen of resulteren in het
onderling combineren van bestanden. De verwerking van
persoonsgegevens door bedoelde overheidsinstanties
moet stroken met de voor de doeleinden van de verwer-
king toepasselijke gegevensbeschermingsregels.
(32) Toestemming dient te worden gegeven door middel
van een duidelijke actieve handeling, bijvoorbeeld een
schriftelijke verklaring, ook met elektronische middelen, of
een mondelinge verklaring, waaruit blijkt dat de betrok-
kene vrijelijk, specifiek, geïnformeerd en ondubbelzinnig
met de verwerking van zijn persoonsgegevens instemt.
Hiertoe zou kunnen behoren het klikken op een vakje bij
een bezoek aan een internetwebsite, het selecteren van
technische instellingen voor diensten van de informatie-
maatschappij of een andere verklaring of een andere han-
deling waaruit in dit verband duidelijk blijkt dat de betrok-
kene instemt met de voorgestelde verwerking van zijn per-
soonsgegevens. Stilzwijgen, het gebruik van reeds aange-
kruiste vakjes of inactiviteit mag derhalve niet als
toestemming gelden. De toestemming moet gelden voor
alle verwerkingsactiviteiten die hetzelfde doel of dezelfde
doeleinden dienen. Indien de verwerking meerdere doel-
einden heeft, moet toestemming voor elk daarvan worden
verleend. Indien de betrokkene zijn toestemming moet
geven na een verzoek via elektronische middelen, dient dat
verzoek duidelijk en beknopt te zijn en niet onnodig sto-
rend voor het gebruik van de dienst in kwestie.
(33) Het is vaak niet mogelijk op het ogenblik waarop de
persoonsgegevens worden verzameld, het doel van de ge-
gevensverwerking voor wetenschappelijke onderzoeks-
doeleinden volledig te omschrijven. Daarom moet de be-
trokkenen worden toegestaan hun toestemming te geven
voor bepaalde terreinen van het wetenschappelijk onder-
zoek waarbij erkende ethische normen voor wetenschap-
pelijk onderzoek in acht worden genomen. Betrokkenen
moeten de gelegenheid krijgen om hun toestemming al-
leen te geven voor bepaalde onderzoeksterreinen of onder-
delen van onderzoeksprojecten, voor zover het voorgeno-
men doel zulks toelaat.
(34) Genetische gegevens moeten worden gedefinieerd als
persoonsgegevens met betrekking tot de overgeërfde of
verworven genetische kenmerken van een natuurlijke per-
soon die blijken uit een analyse van een biologisch mon-
ster van de persoon in kwestie, met name een chromo-
soomanalyse, een analyse van desoxyribonucleïnezuur
(DNA) of van ribonucleïnezuur (RNA) of uit een analyse
van andere elementen waarmee soortgelijke informatie
kan worden verkregen.
(35) Persoonsgegevens over gezondheid dienen alle gege-
vens te omvatten die betrekking hebben op de gezond-
heidstoestand van een betrokkene en die informatie geven
over de lichamelijke of geestelijke gezondheidstoestand
van de betrokkene in het verleden, het heden en de toe-
komst. Dit omvat informatie over de natuurlijke persoon
die is verzameld in het kader van de registratie voor of de
verlening van gezondheidszorgdiensten als bedoeld in
Richtlijn 2011/24/EU van het Europees Parlement en de
Raad (9) aan die natuurlijke persoon; een aan een natuur-
lijke persoon toegekend cijfer, symbool of kenmerk dat als
unieke identificatie van die natuurlijke persoon geldt voor
gezondheidsdoeleinden; informatie die voortkomt uit het
testen of onderzoeken van een lichaamsdeel of lichaamsei-
gen stof, met inbegrip van genetische gegevens en biologi-
sche monsters; en informatie over bijvoorbeeld ziekte,

handicap, ziekterisico, medische voorgeschiedenis, klini-
sche behandeling of de fysiologische of biomedische staat
van de betrokkene, ongeacht de bron, zoals bijvoorbeeld
een arts of een andere gezondheidswerker, een ziekenhuis,
een medisch hulpmiddel of een in-vitrodiagnostiek.

(36) De hoofdvestiging van een verwerkingsverantwoor-
delijke in de Unie dient de plaats te zijn waar zich zijn cen-
trale administratie in de Unie bevindt, tenzij de besluiten
over de doeleinden van en de middelen voor de verwer-
king van persoonsgegevens worden genomen in een an-
dere vestiging van de verwerkingsverantwoordelijke in de
Unie, in welk geval deze andere vestiging als hoofdvesti-
ging moet worden beschouwd. Welke vestiging de hoofd-
vestiging van een verwerkingsverantwoordelijke in de
Unie is, dient te worden bepaald op grond van objectieve
criteria, zoals het effectief en daadwerkelijk uitvoeren van
beheersactiviteiten, met het oog op het nemen van de
kernbesluiten over de doelstellingen van en de middelen
voor de verwerking via bestendige verhoudingen. Dit crite-
rium mag niet afhangen van het feit of de verwerking van
de persoonsgegevens op die locatie plaatsvindt. De aanwe-
zigheid en het gebruik van technische middelen en tech-
nologieën voor de verwerking van persoonsgegevens of
verwerkingsactiviteiten zijn niet bepalend voor het belang
van een vestiging en zijn dan ook geen doorslaggevende
criteria om te bepalen of het om de hoofdvestiging gaat.
De hoofdvestiging van de verwerker dient de plaats te zijn
waar zich zijn centrale administratie in de Unie bevindt of,
indien hij niet over een centrale administratie in de Unie
beschikt, de plaats waar de voornaamste verwerkingsacti-
viteiten in de Unie plaatsvinden. Bij betrokkenheid van
zowel de verwerkingsverantwoordelijke als de verwerker,
moet de toezichthoudende autoriteit van de Lid-Staat waar
de verwerkingsverantwoordelijke zijn hoofdvestiging
heeft, de bevoegde leidende toezichthoudende autoriteit
blijven, maar de toezichthoudende autoriteit van de ver-
werker moet worden beschouwd als een betrokken toe-
zichthoudende autoriteit en die toezichthoudende autori-
teit moet deelnemen aan de in deze verordening vastge-
stelde samenwerkingsprocedure. In elk geval mogen de
toezichthoudende autoriteiten van de Lid-Staat of de Lid-
Staten waar de verwerker een of meer vestigingen heeft
niet worden aangemerkt als betrokken toezichthoudende
autoriteiten wanneer het ontwerpbesluit alleen de verwer-
kingsverantwoordelijke betreft. Indien de verwerking door
een concern wordt uitgevoerd, dient de hoofdvestiging
van de zeggenschap uitoefenende onderneming als de
hoofdvestiging van het concern te worden beschouwd, be-
halve indien het doel van en de middelen voor de verwer-
king door een andere onderneming worden bepaald.

(37) Een concern dient te bestaan uit een onderneming die
zeggenschap uitoefent en de ondernemingen waarover
zeggenschap wordt uitgeoefend, waarbij de onderneming
die zeggenschap uitoefent de onderneming dient te zijn
die overheersende invloed kan uitoefenen over de andere
ondernemingen uit hoofde van bijvoorbeeld eigendom, fi-
nanciële deelneming of op haar van toepassing zijnde re-
gels, of op grond van de bevoegdheid om regels inzake de
bescherming van persoonsgegevens te doen uitvoeren.
Een onderneming die toezicht uitoefent op de verwerking
van persoonsgegevens in de met haar verbonden onderne-
mingen moet samen met deze ondernemingen als een
concern worden beschouwd.
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(38) Kinderen hebben met betrekking tot hun persoonsge-
gevens recht op specifieke bescherming, aangezien zij zich
allicht minder bewust zijn van de betrokken risico's, gevol-
gen en waarborgen en van hun rechten in verband met de
verwerking van persoonsgegevens. Die specifieke bescher-
ming moet met name gelden voor het gebruik van per-
soonsgegevens van kinderen voor marketingdoeleinden of
voor het opstellen van persoonlijkheids- of gebruikerspro-
fielen en het verzamelen van persoonsgegevens over kin-
deren bij het gebruik van rechtstreeks aan kinderen ver-
strekte diensten. In de context van preventieve of advies-
diensten die rechtstreeks aan een kind worden aangebo-
den, is de toestemming van de persoon die de ouderlijke
verantwoordelijkheid draagt, niet vereist.
(39) Elke verwerking van persoonsgegevens dient behoor-
lijk en rechtmatig te geschieden. Voor natuurlijke perso-
nen dient het transparant te zijn dat hen betreffende per-
soonsgegevens worden verzameld, gebruikt, geraad-
pleegd of anderszins verwerkt en in hoeverre de persoons-
gegevens worden verwerkt of zullen worden verwerkt.
Overeenkomstig het transparantiebeginsel moeten infor-
matie en communicatie in verband met de verwerking van
die persoonsgegevens eenvoudig toegankelijk en begrijpe-
lijk zijn, en moet duidelijke en eenvoudige taal worden ge-
bruikt. Dat beginsel betreft met name het informeren van
de betrokkenen over de identiteit van de verwerkingsver-
antwoordelijke en de doeleinden van de verwerking, als-
ook verdere informatie om te zorgen voor behoorlijke en
transparante verwerking met betrekking tot de natuurlijke
personen in kwestie en hun recht om bevestiging en mede-
deling te krijgen van hun persoonsgegevens die worden
verwerkt. Natuurlijke personen moeten bewust worden
gemaakt van de risico's, regels, waarborgen en rechten in
verband met de verwerking van persoonsgegevens, alsook
van de wijze waarop zij hun rechten met betrekking tot
deze verwerking kunnen uitoefenen. Meer bepaald dienen
de specifieke doeleinden waarvoor de persoonsgegevens
worden verwerkt, expliciet en gerechtvaardigd te zijn en te
zijn vastgesteld wanneer de persoonsgegevens worden
verzameld. De persoonsgegevens dienen toereikend en ter
zake dienend te zijn en beperkt te blijven tot wat noodza-
kelijk is voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt.
Dit vereist met name dat ervoor wordt gezorgd dat de op-
slagperiode van de persoonsgegevens tot een strikt mini-
mum wordt beperkt. Persoonsgegevens mogen alleen
worden verwerkt indien het doel van de verwerking niet
redelijkerwijs op een andere wijze kan worden verwezen-
lijkt. Om ervoor te zorgen dat persoonsgegevens niet lan-
ger worden bewaard dan noodzakelijk is, dient de verwer-
kingsverantwoordelijke termijnen vast te stellen voor het
wissen van gegevens of voor een periodieke toetsing ervan.
Alle redelijke maatregelen moeten worden genomen om
ervoor te zorgen dat onjuiste persoonsgegevens worden
gerectificeerd of gewist. Persoonsgegevens moeten wor-
den verwerkt op een manier die een passende beveiliging
en vertrouwelijkheid van die gegevens waarborgt, ook ter
voorkoming van ongeoorloofde toegang tot of het onge-
oorloofde gebruik van persoonsgegevens en de appara-
tuur die voor de verwerking wordt gebruikt.
(40) Voor rechtmatige verwerking van persoonsgegevens
is de toestemming van de betrokkene vereist of een andere
gerechtvaardigde grondslag waarin de wet voorziet, hetzij
in deze verordening, hetzij in andere Unierechtelijke of
Lid-Staatrechtelijke bepalingen als bedoeld in deze veror-

dening, of ook dat de verwerking noodzakelijk is om te vol-
doen aan wettelijke verplichting die op de verwerkingsver-
antwoordelijke rust of om een overeenkomst uit te voeren
waarbij de betrokkene partij is of om op verzoek van de be-
trokkene voorafgaand aan het aangaan van een overeen-
komst maatregelen te nemen.
(41) Wanneer in deze verordening naar een rechtsgrond of
een wetgevingsmaatregel wordt verwezen, vereist dit niet
noodzakelijkerwijs dat een door een parlement vastge-
stelde wetgevingshandeling nodig is, onverminderd de
vereisten overeenkomstig de grondwettelijke orde van de
Lid-Staat in kwestie. Deze rechtsgrond of wetgevingsmaat-
regel moet evenwel duidelijk en nauwkeurig zijn, en de
toepassing daarvan moet voorspelbaar zijn voor degenen
op wie deze van toepassing is, zoals vereist door de recht-
spraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie («Hof
van Justitie») en het Europees Hof voor de Rechten van de
Mens.
(42) Indien de verwerking plaatsvindt op grond van toe-
stemming van de betrokkene, moet de verwerkingsverant-
woordelijke kunnen aantonen dat de betrokkene toestem-
ming heeft gegeven voor de verwerking. Met name in de
context van een schriftelijke verklaring over een andere
zaak dient te worden gewaarborgd dat de betrokkene zich
ervan bewust is dat hij toestemming geeft en hoever deze
toestemming reikt. In overeenstemming met Richtlijn 93/
13/EEG van de Raad (10) stelt de verwerkingsverantwoor-
delijke vooraf een verklaring van toestemming op in een
begrijpelijke en gemakkelijk toegankelijke vorm en in dui-
delijke en eenvoudige taal; deze verklaring mag geen on-
eerlijke bedingen bevatten. Opdat toestemming met ken-
nis van zaken wordt gegeven, moet de betrokkene ten min-
ste bekend zijn met de identiteit van de verwerkingsverant-
woordelijke en de doeleinden van de verwerking van de
persoonsgegevens. Toestemming mag niet worden geacht
vrijelijk te zijn verleend indien de betrokkene geen echte of
vrije keuze heeft of zijn toestemming niet kan weigeren of
intrekken zonder nadelige gevolgen.
(43) Om ervoor te zorgen dat toestemming vrijelijk wordt
verleend, mag toestemming geen geldige rechtsgrond zijn
voor de verwerking van persoonsgegevens in een specifiek
geval wanneer er sprake is van een duidelijke wanverhou-
ding tussen de betrokkene en de verwerkingsverantwoor-
delijke, met name wanneer de verwerkingsverantwoorde-
lijke een overheidsinstantie is, en dit het onwaarschijnlijk
maakt dat de toestemming in alle omstandigheden van die
specifieke situatie vrijelijk is verleend. De toestemming
wordt geacht niet vrijelijk te zijn verleend indien geen af-
zonderlijke toestemming kan worden gegeven voor ver-
schillende persoonsgegevensverwerkingen ondanks het
feit dat dit in het individuele geval passend is, of indien de
uitvoering van een overeenkomst, daaronder begrepen het
verlenen van een dienst, afhankelijk is van de toestemming
ondanks het feit dat dergelijke toestemming niet noodza-
kelijk is voor die uitvoering.
(44) Een verwerking die noodzakelijk is in het kader van
een overeenkomst of een voorgenomen overeenkomst,
dient rechtmatig te zijn.
(45) Indien de verwerking wordt verricht omdat de verwer-
kingsverantwoordelijke hiertoe wettelijk is verplicht of in-
dien de verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van
een taak van algemeen belang dan wel voor een taak in het
kader van de uitoefening van het openbaar gezag, dient de
verwerking een grondslag te hebben in het Unierecht of
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het lidstatelijke recht. Deze verordening schrijft niet voor
dat voor elke afzonderlijke verwerking specifieke wetge-
ving vereist is. Er kan worden volstaan met wetgeving die
als basis fungeert voor verscheidene verwerkingen op
grond van een wettelijke verplichting die op de verwer-
kingsverantwoordelijke rust, of voor verwerking die nood-
zakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen
belang dan wel voor een taak in het kader van de uitoefe-
ning van het openbaar gezag. Het moet ook het Unierecht
of het lidstatelijke recht zijn dat het doel van de verwerking
bepaalt. Voorts zou dat recht een nadere omschrijving
kunnen geven van de algemene voorwaarden van deze
verordening waaraan de persoonsgegevensverwerking
moet voldoen om rechtmatig te zijn, en specificaties kun-
nen vaststellen voor het bepalen van de verwerkingsver-
antwoordelijke, het type verwerkte persoonsgegevens, de
betrokkenen, de entiteiten waaraan de persoonsgegevens
mogen worden vrijgegeven, de doelbinding, de opslagpe-
riode en andere maatregelen om te zorgen voor rechtma-
tige en behoorlijke verwerking. Ook dient in het Unierecht
of het lidstatelijke recht te worden vastgesteld of de ver-
werkingsverantwoordelijke die is belast met een taak van
algemeen belang dan wel met een taak in het kader van de
uitoefening van het openbaar gezag, een overheidsinstan-
tie of een andere publiekrechtelijke persoon of, indien
zulks is gerechtvaardigd om redenen van algemeen be-
lang, waaronder gezondheidsdoeleinden zoals volksge-
zondheid, sociale bescherming en het beheer van gezond-
heidszorgdiensten, een privaatrechtelijke persoon, zoals
een beroepsvereniging, moet zijn.
(46) De verwerking van persoonsgegevens dient ook als
rechtmatig te worden beschouwd indien zij noodzakelijk is
voor de bescherming van een belang dat voor het leven
van de betrokkene of dat van een andere natuurlijke per-
soon essentieel is. Verwerking van persoonsgegevens op
grond van het vitale belang voor een andere natuurlijke
persoon is in beginsel alleen toegestaan indien de verwer-
king kennelijk niet op een andere rechtsgrond kan worden
gebaseerd. Sommige typen persoonsgegevensverwerking
kunnen zowel gewichtige redenen van algemeen belang
als de vitale belangen van de betrokkene dienen, bijvoor-
beeld wanneer de verwerking noodzakelijk is voor huma-
nitaire doeleinden, onder meer voor het monitoren van
een epidemie en de verspreiding daarvan of in humani-
taire noodsituaties, met name bij natuurrampen of door de
mens veroorzaakte rampen.
(47) De gerechtvaardigde belangen van een verwerkings-
verantwoordelijke, waaronder die van een verwerkingsver-
antwoordelijke aan wie de persoonsgegevens kunnen
worden verstrekt, of van een derde, kan een rechtsgrond
bieden voor verwerking, mits de belangen of de grond-
rechten en de fundamentele vrijheden van de betrokkene
niet zwaarder wegen, rekening houdend met de redelijke
verwachtingen van de betrokkene op basis van zijn ver-
houding met de verwerkingsverantwoordelijke. Een derge-
lijk gerechtvaardigd belang kan bijvoorbeeld aanwezig
zijn wanneer sprake is van een relevante en passende ver-
houding tussen de betrokkene en de verwerkingsverant-
woordelijke, in situaties waarin de betrokkene een klant is
of in dienst is van de verwerkingsverantwoordelijke. In elk
geval is een zorgvuldige beoordeling geboden om te bepa-
len of sprake is van een gerechtvaardigd belang, alsook om
te bepalen of een betrokkene op het tijdstip en in het kader
van de verzameling van de persoonsgegevens redelijker-

wijs mag verwachten dat verwerking met dat doel kan
plaatsvinden. De belangen en de grondrechten van de be-
trokkene kunnen met name zwaarder wegen dan het be-
lang van de verwerkingsverantwoordelijke wanneer per-
soonsgegevens worden verwerkt in omstandigheden
waarin de betrokkenen redelijkerwijs geen verdere verwer-
king verwachten. Aangezien het aan de wetgever staat om
de rechtsgrond voor persoonsgegevensverwerking door
overheidsinstanties te creëren, mag die rechtsgrond niet
van toepassing zijn op de verwerking door overheidsin-
stanties in het kader van de uitvoering van hun taken. De
verwerking van persoonsgegevens die strikt noodzakelijk
is voor fraudevoorkoming is ook een gerechtvaardigd be-
lang van de verwerkingsverantwoordelijke in kwestie. De
verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van direct
marketing kan worden beschouwd als uitgevoerd met het
oog op een gerechtvaardigd belang.
(48) Verwerkingsverantwoordelijken die deel uitmaken
van een concern of een groep van instellingen die aan een
centraal lichaam verbonden zijn, kunnen een gerechtvaar-
digd belang hebben bij de doorzending van persoonsgege-
vens binnen het concern voor interne administratieve
doeleinden, waaronder de verwerking van persoonsgege-
vens van klanten of werknemers. De algemene beginselen
voor de doorgifte van persoonsgegevens, binnen een con-
cern, aan een in een derde land gevestigde onderneming
blijven onverlet.
(49) De verwerking van persoonsgegevens voor zover die
strikt noodzakelijk en evenredig is met het oog op netwerk-
en informatiebeveiliging, d.w.z. dat een netwerk of infor-
matiesysteem op een bepaald vertrouwelijkheidsniveau
bestand is tegen incidentele gebeurtenissen of onrechtma-
tige of kwaadaardige acties die de beschikbaarheid, au-
thenticiteit, integriteit en vertrouwelijkheid van opgesla-
gen of doorgegeven persoonsgegevens in het gedrang
brengen, en de beveiliging van de daarmee verband hou-
dende diensten die door deze netwerken en systemen wor-
den geboden of via deze toegankelijk zijn, door overheids-
instanties, computercrisisteams (computer emergency res-
ponse teams), computercalamiteitenteams (computer se-
curity incident response teams),  aanbieders van
elektronische communicatienetwerken en -diensten en
aanbieders van beveiligingstechnologie en -diensten,
vormt een gerechtvaardigd belang van de verwerkingsver-
antwoordelijke in kwestie. Zo kan er bijvoorbeeld sprake
zijn van het verhinderen van ongeoorloofde toegang tot
elektronische-communicatienetwerken en van versprei-
ding van kwaadaardige codes, alsook van het stoppen van
«denial of service»- aanvallen en van schade aan compu-
ters en elektronischecommunicatiesystemen.
(50) De verwerking van persoonsgegevens voor andere
doeleinden dan die waarvoor de persoonsgegevens aan-
vankelijk zijn verzameld, mag enkel worden toegestaan in-
dien de verwerking verenigbaar is met de doeleinden
waarvoor de persoonsgegevens aanvankelijk zijn verza-
meld. In dat geval is er geen andere afzonderlijke rechts-
grond vereist dan die op grond waarvan de verzameling
van persoonsgegevens werd toegestaan. Indien de verwer-
king noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van al-
gemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefe-
ning van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsver-
antwoordelijke is verleend, kan in het Unierecht of het lid-
statelijke recht worden vastgesteld en gespecificeerd voor
welke taken en doeleinden de verdere verwerking als
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rechtmatig en verenigbaar met de aanvankelijke doelein-
den moet worden beschouwd. De verdere verwerking met
het oog op archivering in het algemeen belang, weten-
schappelijk of historisch onderzoek of statistische doelein-
den, moet als een met de aanvankelijke doeleinden ver-
enigbare rechtmatige verwerking worden beschouwd. De
Unierechtelijke of Lid-Staatrechtelijke bepaling die als
rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens
dient, kan ook als rechtsgrond voor verdere verwerking
dienen. Om na te gaan of een doel van verdere verwerking
verenigbaar is met het doel waarvoor de persoonsgege-
vens aanvankelijk zijn verzameld, moet de verwerkingsver-
antwoordelijke, nadat hij aan alle voorschriften inzake
rechtmatigheid van de oorspronkelijke verwerking heeft
voldaan, onder meer rekening houden met: een eventuele
koppeling tussen die doeleinden en de doeleinden van de
voorgenomen verdere verwerking; het kader waarin de ge-
gevens zijn verzameld; met name de redelijke verwachtin-
gen van de betrokkenen op basis van hun verhouding met
de verwerkingsverantwoordelijke betreffende het verdere
gebruik ervan; de aard van de persoonsgegevens; de gevol-
gen van de voorgenomen verdere verwerking voor de be-
trokkenen; en passende waarborgen bij zowel de oor-
spronkelijke als de voorgenomen verdere verwerkingen.
Wanneer de betrokkene zijn toestemming heeft gegeven
of wanneer de verwerking gebaseerd is op Unierecht of lid-
statelijk recht dat in een democratische samenleving een
noodzakelijke en evenredige maatregel vormt voor met
name het waarborgen van belangrijke doelstellingen van
algemeen belang, moet de verwerkingsverantwoordelijke
de mogelijkheid hebben de persoonsgegevens verder te
verwerken, ongeacht of dat verenigbaar is met de doelein-
den. In ieder geval dient ervoor te worden gezorgd dat de
in deze verordening vervatte beginselen worden toegepast
en dat de betrokkene met name wordt geïnformeerd over
dergelijke andere doeleinden en over zijn rechten, waaron-
der het recht om bezwaar te maken. Het aanwijzen van
mogelijke strafbare feiten of gevaren voor de openbare vei-
ligheid door de verwerkingsverantwoordelijke en de door-
zending van de desbetreffende persoonsgegevens in indi-
viduele zaken of in verschillende zaken die met hetzelfde
strafbare feit of dezelfde gevaren voor de openbare veilig-
heid te maken hebben, aan een bevoegde instantie moe-
ten worden beschouwd als zijnde in het gerechtvaardigde
belang van de verwerkingsverantwoordelijke. De doorgifte
in het gerechtvaardigde belang van de verwerkingsverant-
woordelijke of de verdere verwerking van persoonsgege-
vens moeten evenwel worden verboden wanneer de ver-
werking niet verenigbaar is met een wettelijke, beroeps-
matige of anderszins bindende geheimhoudingsplicht.
(51) Persoonsgegevens die door hun aard bijzonder gevoe-
lig zijn wat betreft de grondrechten en fundamentele vrij-
heden, verdienen specifieke bescherming aangezien de
context van de verwerking ervan significante risico's kan
meebrengen voor de grondrechten en de fundamentele
vrijheden. Die persoonsgegevens dienen ook persoonsge-
gevens te omvatten waaruit ras of etnische afkomst blijkt,
waarbij het gebruik van de term «ras» in deze verordening
niet impliceert dat de Unie theorieën aanvaardt die erop
gericht zijn vast te stellen dat er verschillende menselijke
rassen bestaan. De verwerking van foto's mag niet syste-
matisch worden beschouwd als verwerking van bijzondere
categorieën van persoonsgegevens, aangezien foto's al-
leen onder de definitie van biometrische gegevens vallen

wanneer zij worden verwerkt met behulp van bepaalde
technische middelen die de unieke identificatie of authen-
ticatie van een natuurlijke persoon mogelijk maken. Der-
gelijke persoonsgegevens mogen niet worden verwerkt,
tenzij de verwerking is toegestaan in in deze verordening
vermelde specifieke gevallen, rekening houdend met het
feit dat in de wetgeving van de Lid-Staten specifieke bepa-
lingen inzake gegevensbescherming kunnen worden op-
genomen teneinde de toepassing van de regels van deze
verordening aan te passen met het oog op de vervulling
van een wettelijke verplichting of met het oog op de ver-
vulling van een taak van algemeen belang of van een taak
in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag
dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is verleend.
Naast de specifieke voorschriften voor die verwerking die-
nen de algemene beginselen en andere regels van deze
verordening te worden toegepast, met name wat betreft de
voorwaarden voor rechtmatige verwerking. Er moet onder
meer uitdrukkelijk in afwijkingen van het algemene ver-
bod op de verwerking van die bijzondere categorieën per-
soonsgegevens worden voorzien ingeval de betrokkene
zijn uitdrukkelijke toestemming geeft of in geval van speci-
fieke behoeften, met name wanneer de verwerking wordt
verricht in het kader van gerechtvaardigde activiteiten
door bepaalde verenigingen of stichtingen die ernaar stre-
ven de uitoefening van de fundamentele vrijheden moge-
lijk te maken.
(52) Van het verbod op de verwerking van bijzondere cate-
gorieën van persoonsgegevens moet ook kunnen worden
afgeweken, indien Unierecht of lidstatelijk recht hierin
voorziet en er passende waarborgen worden geboden ter
bescherming van persoonsgegevens en andere grondrech-
ten, wanneer zulks in het algemeen belang is, in het bijzon-
der de verwerking van persoonsgegevens op het gebied
van het arbeidsrecht en het socialebeschermingsrecht,
met inbegrip van de pensioenen, en voor doeleinden in-
zake gezondheidsbeveiliging, -bewaking en -waarschu-
wing, preventie of bestrijding van overdraagbare ziekten
en andere ernstige gezondheidsbedreigingen. In een der-
gelijke afwijking kan worden voorzien voor gezondheids-
doeleinden, zoals de volksgezondheid en het beheer van
gezondheidszorgdiensten, met name om de kwaliteit en
kostenefficiëntie te waarborgen van de procedures voor de
afwikkeling van aanvragen voor uitkeringen en diensten
in het kader van de ziektekostenverzekering, met het oog
op archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk
of historisch onderzoek of statistische doeleinden. Een af-
wijking moet ook voorzien in de mogelijkheid tot verwer-
king van die persoonsgegevens indien dat noodzakelijk is
voor de vaststelling, de uitoefening of de onderbouwing
van een rechtsvordering, in een gerechtelijke procedure
dan wel in een administratieve of buitengerechtelijke pro-
cedure.
(53) Bijzondere categorieën van persoonsgegevens waar-
voor betere bescherming is vereist, mogen alleen voor ge-
zondheidsdoeleinden worden verwerkt indien dat nodig is
om die doeleinden te verwezenlijken in het belang van na-
tuurlijke personen en de samenleving als geheel, met
name bij het beheer van gezondheidszorgdiensten en -stel-
sels of sociale diensten en stelsels van sociale diensten, met
inbegrip van de verwerking door de beheersautoriteiten
en de centrale nationale gezondheidsinstanties van die ge-
gevens met het oog op kwaliteitscontrole, beheersinfor-
matie en het algemeen nationaal en lokaal toezicht op het
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gezondheidszorgstelsel of het stelsel van sociale diensten,
en bij het waarborgen van de continuïteit van de gezond-
heidszorg of de sociale diensten en grensoverschrijdende
gezondheidszorg of voor doeleinden inzake gezondheids-
beveiliging, -bewaking en -waarschuwing of met het oog
op archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk
of historisch onderzoek of statistische doeleinden op basis
van Unierecht of lidstatelijk recht die aan een doelstelling
van algemeen belang moet voldoen, alsook voor studies
van algemeen belang op het gebied van de volksgezond-
heid. Derhalve dient deze verordening te voorzien in ge-
harmoniseerde voorwaarden voor de verwerking van bij-
zondere categorieën van persoonsgegevens over de ge-
zondheid, in geval van specifieke behoeften, met name in-
d i en  d e z e  g e g e v en s  m e t  h e t  o o g  o p  b e p a a l d e
gezondheidsdoeleinden worden verwerkt door personen
die wettelijk aan het beroepsgeheim gebonden zijn. Het
Unierecht of het lidstatelijke recht moet voorzien in speci-
fieke en passende maatregelen voor de bescherming van
de grondrechten en persoonsgegevens van natuurlijke
personen. De Lid-Staten moet worden toegestaan andere
voorwaarden, waaronder beperkingen, met betrekking tot
de verwerking van genetische gegevens, biometrische ge-
gevens of gegevens over gezondheid te handhaven of in te
voeren. Wanneer deze voorwaarden van toepassing zijn
op de grensoverschrijdende verwerking van deze per-
soonsgegevens, mag dit evenwel geen belemmering vor-
men voor het vrije verkeer van gegevens binnen de Unie.
(54) Het kan om redenen van algemeen belang op het ge-
bied van de volksgezondheid nodig zijn om bijzondere ca-
tegorieën van persoonsgegevens zonder toestemming van
de betrokkene te verwerken. Die verwerking moet worden
onderworpen aan passende en specifieke maatregelen ter
bescherming van de rechten en vrijheden van natuurlijke
personen. In dit verband dient «volksgezondheid» over-
eenkomstig de definitie van Verordening (EG) nr. 1338/
2008 van het Europees Parlement en de Raad (11) te wor-
den uitgelegd als alle elementen in verband met de ge-
zondheid, namelijk gezondheidstoestand, inclusief morbi-
diteit en beperkingen, de determinanten die een effect
hebben op die gezondheidstoestand, de behoeften aan ge-
zondheidszorg, middelen ten behoeve van de gezond-
heidszorg, de verstrekking van en de universele toegang
tot gezondheidszorg, alsmede de uitgaven voor en de fi-
nanciering van de gezondheidszorg, en de doodsoorzaken.
Dergelijke verwerking van persoonsgegevens over gezond-
heid om redenen van algemeen belang mag er niet toe te
leiden dat persoonsgegevens door derden zoals werkge-
vers, of verzekeringsmaatschappijen en banken voor an-
dere doeleinden worden verwerkt.
(55) Bovendien vindt de verwerking van persoonsgege-
vens door overheidsinstanties ter verwezenlijking van in
het constitutionele recht of in het volkenrecht vastgelegde
doelstellingen van officieel erkende religieuze verenigin-
gen plaats op grond van een algemeen belang.
(56) Als het bij verkiezingsactiviteiten voor de goede wer-
king van de democratie in een Lid-Staat vereist is dat poli-
tieke partijen persoonsgegevens over de politieke opvat-
tingen van personen verzamelen, kan de verwerking van
zulke gegevens op grond van een algemeen belang wor-
den toegestaan, mits er passende waarborgen worden
vastgesteld.
(57) Indien een verwerkingsverantwoordelijke aan de
hand van de door hem verwerkte persoonsgegevens geen

natuurlijke persoon kan identificeren, mag hij niet worden
verplicht om, uitsluitend om aan een bepaling van deze
verordening te voldoen, aanvullende gegevens te verkrij-
gen ter identificatie van de betrokkene. De verwerkingsver-
antwoordelijke mag evenwel niet weigeren de door de be-
trokkene tot staving van de uitoefening van zijn rechten
verstrekte aanvullende gegevens aan te nemen. De identi-
teit van de betrokkene dient ook digitaal te worden vastge-
steld, bijvoorbeeld aan de hand van dezelfde persoonlijke
beveiligingsgegevens, die door de betrokkene worden ge-
bruikt voor het aanmelden op de door de verwerker van de
gegevens aangeboden onlinedienst.

(58) Overeenkomstig het transparantiebeginsel moet in-
formatie die bestemd is voor het publiek of voor de betrok-
kene beknopt, eenvoudig toegankelijk en begrijpelijk zijn
en moet duidelijke en eenvoudige taal en, in voorkomend
geval, aanvullend visualisatie worden gebruikt. Die infor-
matie kan elektronisch worden verstrekt, bijvoorbeeld
wanneer die tot het publiek is gericht, via een website. Dit
geldt in het bijzonder voor situaties, waarin het vanwege
zowel het grote aantal actoren als de technologische com-
plexiteit van de praktijk voor een betrokkene moeilijk is te
weten en te begrijpen of, door wie en met welk doel zijn
persoonsgegevens worden verzameld, zoals bij onlinead-
vertenties. Aangezien kinderen specifieke bescherming
verdienen, dient de informatie en communicatie, wanneer
de verwerking specifiek tot een kind is gericht, in een zoda-
nig duidelijke en eenvoudige taal te worden gesteld dat
het kind deze makkelijk kan begrijpen.

(59) Er dienen regelingen voorhanden te zijn om de be-
trokkene in staat te stellen zijn rechten uit hoofde van deze
verordening gemakkelijker uit te oefenen, zoals mechanis-
men om te verzoeken om met name inzage in en rectifica-
tie of wissing van persoonsgegevens en, indien van toepas-
sing, deze gratis te verkrijgen, alsmede om het recht van
bezwaar uit te oefenen. De verwerkingsverantwoordelijke
dient ook middelen te verstrekken om verzoeken elektro-
nisch in te dienen, vooral wanneer persoonsgegevens
langs elektronische weg worden verwerkt. De verwer-
kingsverantwoordelijke dient te worden verplicht onver-
wijld en ten laatste binnen een maand op een verzoek van
de betrokkene te reageren, en om de redenen op te geven
voor een eventuele voorgenomen weigering om aan der-
gelijke verzoeken gehoor te geven.

(60) Overeenkomstig de beginselen van behoorlijke en trans-
parante verwerking moet de betrokkene op de hoogte worden
gesteld van het feit dat er verwerking plaatsvindt en van de
doeleinden daarvan. De verwerkingsverantwoordelijke dient
de betrokkene de nadere informatie te verstrekken die noodza-
kelijk is om tegenover de betrokkene een behoorlijke en trans-
parante verwerking te waarborgen, met inachtneming van de
specifieke omstandigheden en de context waarin de persoons-
gegevens worden verwerkt. Voorts moet de betrokkene wor-
den geïnformeerd over het bestaan van profilering en de ge-
volgen daarvan. Indien de persoonsgegevens van de betrok-
kene moeten worden verkregen, moet hem worden meege-
deeld of hij verplicht is de persoonsgegevens te verstrekken en
wat de gevolgen zijn van niet-verstrekking van de gegevens.
Die informatie kan met behulp van gestandaardiseerde icoon-
tjes worden verstrekt, teneinde op goed zichtbare, begrijpelijke
en duidelijk leesbare wijze de zin van de voorgenomen verwer-
king weer te geven. Elektronisch weergegeven icoontjes moe-
ten machineleesbaar zijn.
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(61) De informatie over de verwerking van persoonsgege-
vens betreffende de betrokkene dient hem te worden mee-
gedeeld bij het verzamelen bij de betrokkene van de gege-
vens of, indien de gegevens uit een andere bron zijn verkre-
gen, binnen een redelijke termijn, die afhangt van de om-
s t a n d i g h e d e n  v a n  h e t  g e v a l .  W a n n e e r  d e
persoonsgegevens rechtmatig aan een andere ontvanger
kunnen worden verstrekt, dient de betrokkene te worden
meegedeeld wanneer de persoonsgegevens voor het eerst
aan de ontvanger worden verstrekt. Wanneer de verwer-
kingsverantwoordelijke voornemens is de persoonsgege-
vens te verwerken met een ander doel dan dat waarvoor zij
zijn verzameld, moet de verwerkingsverantwoordelijke de
betrokkene vóór die verdere verwerking informatie over
dat andere doel en andere noodzakelijke informatie ver-
strekken. Wanneer de oorsprong van de persoonsgege-
vens niet aan de betrokkene kan worden meegedeeld
omdat verschillende bronnen zijn gebruikt, moet alge-
mene informatie worden verstrekt.

(62) Niettemin is het niet noodzakelijk de verplichting tot
informatieverstrekking op te leggen wanneer de betrok-
kene al over de informatie beschikt, wanneer de registratie
of mededeling van de persoonsgegevens uitdrukkelijk bij
wet is voorgeschreven of wanneer de informatieverstrek-
king aan de betrokkene onmogelijk blijkt of onevenredig
veel inspanningen zou kosten. Dit laatste zou met name
het geval kunnen zijn wanneer verwerking met het oog op
archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of
historisch onderzoek of statistische doeleinden geschiedt.
In dat verband mag in aanmerking worden genomen om
hoeveel betrokkenen het gaat, hoe oud de gegevens zijn en
welke passende waarborgen moeten worden ingebouwd.

(63) Een betrokkene moet het recht hebben om de per-
soonsgegevens die over hem zijn verzameld, in te zien, en
om dat recht eenvoudig en met redelijke tussenpozen uit
te oefenen, zodat hij zich van de verwerking op de hoogte
kan stellen en de rechtmatigheid daarvan kan controleren.
Dit houdt ook in dat betrokkenen het recht dienen te heb-
ben op inzage in hun persoonsgegevens betreffende hun
gezondheid, zoals de gegevens in hun medisch dossier, dat
informatie bevat over bijvoorbeeld diagnosen, onder-
zoeksresultaten, beoordelingen door behandelende artsen
en verrichte behandelingen of ingrepen. Elke betrokkene
dient dan ook het recht te hebben, te weten en te worden
meegedeeld voor welke doeleinden de persoonsgegevens
worden verwerkt, indien mogelijk hoe lang zij worden be-
waard, wie de persoonsgegevens ontvangt, welke logica er
ten grondslag ligt aan een eventuele automatische verwer-
king van de persoonsgegevens en, ten minste wanneer de
verwerking op profilering is gebaseerd, wat de gevolgen
van een dergelijke verwerking zijn. Indien mogelijk moet
de verwerkingsverantwoordelijke op afstand toegang kun-
nen geven tot een beveiligd systeem waarop de betrok-
kene direct zijn persoonsgegevens kan inzien. Dat recht
mag geen afbreuk doen aan de rechten of vrijheden van
anderen, met inbegrip van het zakengeheim of de intellec-
tuele eigendom en met name aan het auteursrecht dat de
software beschermt. Die overwegingen mogen echter niet
ertoe leiden dat de betrokkene alle informatie wordt ont-
houden. Wanneer de verwerkingsverantwoordelijke een
grote hoeveelheid gegevens betreffende de betrokkene
verwerkt, moet hij de betrokkene voorafgaand aan de in-
formatieverstrekking kunnen verzoeken om te preciseren

op welke informatie of welke verwerkingsactiviteiten het
verzoek betrekking heeft.
(64) De verwerkingsverantwoordelijke dient, met name
met betrekking tot onlinediensten en online-identificato-
ren, alle redelijke maatregelen te nemen om de identiteit
te controleren van een betrokkene die om inzage verzoekt.
Een verwerkingsverantwoordelijke mag persoonsgege-
vens niet uitsluitend bewaren om op eventuele verzoeken
te kunnen reageren.
(65) Een betrokkene moet het recht hebben om hem be-
treffende persoonsgegevens te laten rectificeren en dient
te beschikken over een «recht op vergetelheid» wanneer de
bewaring van dergelijke gegevens inbreuk maakt op deze
verordening die of op Unierecht of het lidstatelijk recht dat
op de verwerkingsverantwoordelijke van toepassing is.
Meer bepaald moeten betrokkenen het recht hebben hun
persoonsgegevens te laten wissen en niet verder te laten
verwerken wanneer de persoonsgegevens niet langer
noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn ver-
zameld of anderszins verwerkt, wanneer de betrokkenen
hun toestemming hebben ingetrokken of bezwaar maken
tegen de verwerking van hun persoonsgegevens, of wan-
neer de verwerking van hun persoonsgegevens op een
ander punt niet met deze verordening in overeenstem-
ming is. Dat recht is met name relevant wanneer de be-
trokkene toestemming heeft gegeven als kind, toen hij zich
nog niet volledig bewust was van de verwerkingsrisico's,
en hij dergelijke persoonsgegevens later wil verwijderen,
met name van het internet. De betrokkene dient dat recht
te kunnen uitoefenen niettegenstaande het feit dat hij
geen kind meer is. Het dient echter rechtmatig te zijn per-
soonsgegevens langer te bewaren wanneer dat noodzake-
lijk is voor de uitoefening van het recht op vrijheid van me-
ningsuiting en van informatie, voor de nakoming van een
wettelijke verplichting, voor de uitvoering van een taak in
het algemeen belang of in het kader van de uitoefening
van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverant-
woordelijke is verleend, om redenen van algemeen belang
op het vlak van volksgezondheid, met het oog op archive-
ring in het algemeen belang, wetenschappelijk of histo-
risch onderzoek of statistische doeleinden of voor de vast-
stelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvor-
dering.
(66) Ter versterking van het recht op vergetelheid in de on-
lineomgeving, dient het recht op wissing te worden uitge-
breid door de verwerkingsverantwoordelijke die persoons-
gegevens openbaar heeft gemaakt te verplichten de ver-
werkingsverantwoordelijken die deze persoonsgegevens
verwerken, ervan op de hoogte te stellen dat de betrokkene
heeft verzocht om het wissen van links naar, of kopieën of
reproducties van die persoonsgegevens. Die verwerkings-
verantwoordelijke dient daarbij, met inachtneming van de
beschikbare technologie en de middelen waarover hij be-
schikt, redelijke maatregelen te nemen, waaronder techni-
sche maatregelen, om de verwerkingsverantwoordelijken
die de persoonsgegevens verwerken, over het verzoek van
de betrokkene te informeren.
(67) Tot de methoden ter beperking van de verwerking
van persoonsgegevens zou kunnen behoren dat de gese-
lecteerde persoonsgegevens tijdelijk naar een ander ver-
werkingssysteem worden overgebracht, dat de geselec-
teerde gegevens voor gebruikers niet beschikbaar worden
gemaakt of dat gepubliceerde gegevens tijdelijk van een
website worden gehaald. In geautomatiseerde bestanden
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moet in beginsel met technische middelen worden ge-
zorgd voor een zodanige beperking van de verwerking van
persoonsgegevens dat de persoonsgegevens niet verder
kunnen worden verwerkt en niet kunnen worden gewij-
zigd. Het feit dat de verwerking van persoonsgegevens be-
perkt is, moet duidelijk in het bestand zijn aangegeven.
(68) Om de zeggenschap over zijn eigen gegevens verder
te versterken, dient de betrokkene wanneer de persoons-
gegevens via geautomatiseerde procedés worden ver-
werkt, ook de mogelijkheid te hebben de hem betreffende
persoonsgegevens die hij aan een verwerkingsverantwoor-
delijke heeft verstrekt, in een gestructureerd, gangbaar,
machineleesbaar en interoperabel formaat te verkrijgen
en die aan een andere verwerkingsverantwoordelijke door
te zenden. De verwerkingsverantwoordelijken dienen
ertoe te worden aangemoedigd interoperabele formaten
te ontwikkelen die gegevensoverdraagbaarheid mogelijk
maken. Dit recht dient te gelden wanneer de betrokkene
de persoonsgegevens heeft verstrekt door zijn toestem-
ming te geven dan wel wanneer de verwerking noodzake-
lijk is voor de uitvoering van een overeenkomst. Dit recht
mag niet gelden wanneer de verwerking op basis van een
andere rechtsgrond dan een toestemming of een overeen-
komst geschiedt. Door de aard ervan mag dit recht niet
worden uitgeoefend jegens verwerkingsverantwoordelij-
ken die persoonsgegevens verwerken in het kader van de
uitoefening van hun openbare taken. Derhalve mag dit
recht niet gelden indien de verwerking van de persoonsge-
gevens nodig is voor de vervulling van een op de verwer-
kingsverantwoordelijke rustende wettelijke verplichting,
voor de vervulling van een taak van algemeen belang of in
het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat
aan de verwerkingsverantwoordelijke is verleend. Het
recht van de betrokkene om hem betreffende persoonsge-
gevens door te zenden of te ontvangen, mag voor de ver-
werkingsverantwoordelijke geen verplichting doen ont-
staan om technisch compatibele systemen voor gegevens-
verwerking op te zetten of te houden. Wanneer het in een
bepaalde verzameling persoonsgegevens meer dan één
betrokkene aanbelangt, moet het recht om de persoonsge-
gevens te ontvangen de rechten en vrijheden van andere
betrokkenen overeenkomstig deze verordening onverlet
laten. Voorts mag dit recht niet afdoen aan het recht van
de betrokkene om zijn persoonsgegevens te laten wissen
en aan de beperkingen die in deze verordening aan dat
recht zijn gesteld, en mag het in het bijzonder niet inhou-
den dat de hem betreffende persoonsgegevens die de be-
trokkene ter uitvoering van een overeenkomst heeft ver-
strekt, voor zover en zolang de persoonsgegevens noodza-
kelijk zijn voor de uitvoering van die overeenkomst, wor-
den gewist. Voor zover dit technisch haalbaar is, moet de
betrokkene het recht hebben te verkrijgen dat de gegevens
direct van de ene naar de andere verwerkingsverantwoor-
delijke worden doorgezonden.
(69) Wanneer persoonsgegevens rechtmatig mogen wor-
den verwerkt omdat de verwerking nodig is ter vervulling
van een taak van algemeen belang of in het kader van de
uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verwer-
kingsverantwoordelijke is verleend, dan wel op grond van
de gerechtvaardigde belangen van een verwerkingsverant-
woordelijke of een derde, dient een betrokkene niettemin
bezwaar te kunnen maken tegen de verwerking van gege-
vens die op zijn specifieke situatie betrekking hebben. De
verwerkingsverantwoordelijke moet aantonen dat zijn

dwingende belangen zwaarder wegen dan de belangen of
de grondrechten en de fundamentele vrijheden van de be-
trokkene.
(70) Wanneer persoonsgegevens worden verwerkt ten be-
hoeve van direct marketing dient de betrokkene, ongeacht
of het een aanvankelijke dan wel een verdere verwerking
betreft, het recht te hebben te allen tijde en kosteloos be-
zwaar te maken tegen deze verwerking, ook in het geval
van profilering voor zover deze betrekking heeft op de di-
rect marketing. Dat recht moet uitdrukkelijk, op duidelijke
wijze en gescheiden van overige informatie, onder de aan-
dacht van de betrokkene worden gebracht.
(71) De betrokkene dient het recht te hebben niet te wor-
den onderworpen aan een louter op geautomatiseerde
verwerking gebaseerd besluit, dat een maatregel kan be-
helzen – over persoonlijke hem betreffende aspecten,
waaraan voor hem rechtsgevolgen zijn verbonden of dat
hem op vergelijkbare wijze aanmerkelijk treft, zoals de au-
tomatische weigering van een online ingediende krediet-
aanvraag of van verwerking van sollicitaties via internet
zonder menselijke tussenkomst. Een verwerking van die
aard omvat «profilering», wat bestaat in de geautomati-
seerde verwerking van persoonsgegevens ter beoordeling
van persoonlijke aspecten van een natuurlijke persoon,
met name om kenmerken betreffende beroepsprestaties,
economische situatie, gezondheid, persoonlijke voorkeu-
ren of interesses, betrouwbaarheid of gedrag, locatie of
verplaatsingen van de betrokkene te analyseren of te voor-
spellen, wanneer daaraan voor hem rechtsgevolgen zijn
verbonden of dat hem op vergelijkbare wijze aanmerkelijk
treft. Besluitvorming op basis van een dergelijke verwer-
king, met inbegrip van profilering, dient echter wel moge-
lijk te zijn wanneer deze uitdrukkelijk is toegestaan bij
Unierecht of lidstatelijk recht dat op de verwerkingsverant-
woordelijke van toepassing is, onder meer ten behoeve van
de controle en voorkoming van belastingfraude en -ont-
duiking overeenkomstig de regelgeving, normen en aan-
bevelingen van de instellingen van de Unie of de nationale
met toezicht belaste instanties, en om te zorgen voor de
veiligheid en betrouwbaarheid van een dienst die door de
verwerkingsverantwoordelijke wordt verleend, of noodza-
kelijk voor de sluiting of uitvoering van een overeenkomst
tussen de betrokkene en een verwerkingsverantwoorde-
lijke, of wanneer de betrokkene zijn uitdrukkelijke toe-
stemming heeft gegeven. In ieder geval moeten voor der-
gelijke verwerking passende waarborgen worden gebo-
den, waaronder specifieke informatie aan de betrokkene
en het recht op menselijke tussenkomst, om zijn standpunt
kenbaar te maken, om uitleg over de na een dergelijke be-
oordeling genomen besluit te krijgen en om het besluit
aan te vechten. Een dergelijke maatregel mag geen betrek-
king hebben op een kind.
Teneinde een voor de betrokkene behoorlijke en transpa-
rante verwerking te garanderen, met inachtneming van de
concrete omstandigheden en context waarin de persoons-
gegevens worden verwerkt, dient de verwerkingsverant-
woordelijke voor de profilering passende wiskundige en
statistische procedures te hanteren en technische en orga-
nisatorische maatregelen te treffen waarmee factoren die
aanleiding geven tot onjuistheden van persoonsgegevens
worden gecorrigeerd en het risico op fouten wordt gemini-
maliseerd, en de persoonsgegevens zodanig te bewaren
dat rekening wordt gehouden met de potentiële risico's
voor de belangen en rechten van de betrokkene en dient
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hij onder meer te voorkomen dat zulks voor natuurlijke
personen discriminerende gevolgen zou hebben op grond
van ras of etnische afkomst, politieke overtuiging, gods-
dienst of levensbeschouwelijke overtuigingen, lidmaat-
schap van een vakbond, genetische of gezondheidsstatus,
of seksuele gerichtheid, of dat de verwerking zou leiden tot
maatregelen met een vergelijkbaar effect. Geautomati-
seerde besluitvorming en profilering gebaseerd op bijzon-
dere categorieën van persoonsgegevens mogen uitslui-
tend op specifieke voorwaarden worden toegestaan.
(72) Voor profilering gelden de regels van deze verorde-
ning betreffende de verwerking van persoonsgegevens,
bijvoorbeeld de rechtsgronden voor verwerking of begin-
selen van gegevensbescherming. Het Europees Comité
voor gegevensbescherming dat door deze verordening
wordt ingesteld (het «Comité») dient de mogelijkheid te
krijgen om in dat verband richtsnoeren op te stellen.
(73) In het Unierecht of het lidstatelijke recht kunnen be-
perkingen worden gesteld aan de specifieke beginselen en
het recht op informatie, inzage en rectificatie of wissing
van gegevens, het recht op gegevensoverdraagbaarheid,
het recht om bezwaar te maken, alsook aan besluiten ge-
baseerd op profilering, aan de melding aan de betrokkene
van een inbreuk op persoonsgegevens en bepaalde daar-
mee verband houdende verplichtingen van de verwer-
kingsverantwoordelijken, voor zover dat in een democrati-
sche samenleving noodzakelijk en evenredig is voor de be-
scherming van de openbare veiligheid, waaronder de be-
scherming van het menselijk leven en met name bij
natuurrampen of door de mens veroorzaakte rampen,
voor de voorkoming, het onderzoek en de vervolging van
strafbare feiten of de tenuitvoerlegging van straffen, met
inbegrip van de bescherming tegen en de voorkoming van
gevaren voor de openbare veiligheid, of van schendingen
van de beroepscodes voor gereglementeerde beroepen,
voor de bescherming van andere belangrijke doelstellin-
gen van algemeen en openbaar belang in de Unie of een
Lid-Staat, met name een gewichtig economisch of financi-
eel belang van de Unie of een Lid-Staat, voor het houden
van openbare registers die nodig zijn om redenen van alge-
meen belang, voor de verdere verwerking van gearchi-
veerde persoonsgegevens teneinde specifieke informatie
over het politieke gedrag onder voormalige totalitaire regi-
mes te verkrijgen of voor de bescherming van de betrok-
kene of de rechten en vrijheden van anderen, met inbegrip
van sociale bescherming, volksgezondheid en humanitaire
doeleinden. Deze beperkingen moeten in overeenstem-
ming zijn met de vereisten van het Handvest en het Euro-
pees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens
en de fundamentele vrijheden.
(74) De verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van de
verwerkingsverantwoordelijke moeten worden vastge-
steld voor elke verwerking van persoonsgegevens die door
of namens hem wordt uitgevoerd. Meer bepaald dient de
verwerkingsverantwoordelijke te worden verplicht pas-
sende en effectieve maatregelen uit te voeren en te kunnen
aantonen dat elke verwerkingsactiviteit overeenkomstig
deze verordening geschiedt, ook wat betreft de doeltref-
fendheid van de maatregelen. Bij die maatregelen moet re-
kening worden gehouden met de aard, de omvang, de con-
text en het doel van de verwerking en het risico voor de
rechten en vrijheden van natuurlijke personen.
(75) Het qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende ri-
sico van natuurlijke personen kan voortvloeien uit per-

soonsgegevensverwerking die kan resulteren in ernstige li-
chamelijke, materiële of immateriële schade, met name:
waar de verwerking kan leiden tot discriminatie, identi-
teitsdiefstal of -fraude, financiële verliezen, reputatie-
schade, verlies van vertrouwelijkheid van door het be-
roepsgeheim beschermde persoonsgegevens, ongeoor-
loofde ongedaanmaking van pseudonimisering, of enig
ander aanzienlijk economisch of maatschappelijk nadeel;
wanneer de betrokkenen hun rechten en vrijheden niet
kunnen uitoefenen of worden verhinderd controle over
hun persoonsgegevens uit te oefenen; wanneer persoons-
gegevens worden verwerkt waaruit ras of etnische af-
komst, politieke opvattingen, religie of levensbeschouwe-
lijke overtuigingen, of vakbondslidmaatschap blijkt, en bij
de verwerking van genetische gegevens of gegevens over
gezondheid of seksueel gedrag of strafrechtelijke veroor-
delingen en strafbare feiten of daarmee verband hou-
dende veiligheidsmaatregelen; wanneer persoonlijke as-
pecten worden geëvalueerd, om met name beroepspresta-
ties, economische situatie, gezondheid, persoonlijke voor-
keuren of interesses, betrouwbaarheid of gedrag, locatie of
verplaatsingen te analyseren of te voorspellen, teneinde
persoonlijke profielen op te stellen of te gebruiken; wan-
neer persoonsgegevens van kwetsbare natuurlijke perso-
nen, met name van kinderen, worden verwerkt; of wan-
neer de verwerking een grote hoeveelheid persoonsgege-
vens betreft en gevolgen heeft voor een groot aantal be-
trokkenen.
(76) De waarschijnlijkheid en de ernst van het risico voor
de rechten en vrijheden van de betrokkene moeten wor-
den bepaald onder verwijzing naar de aard, het toepas-
singsgebied, de context en de doeleinden van de verwer-
king. Het risico moet worden bepaald op basis van een ob-
jectieve beoordeling en vastgesteld moet worden of de ver-
werking gepaard gaat met een risico of een hoog risico.
(77) Richtsnoeren voor de tenuitvoerlegging van passende
maatregelen, en om aan te tonen dat de verwerkingsver-
antwoordelijke of de verwerker de regels naleeft, vooral
wat betreft de vaststelling van het risico in verband met de
verwerking, de beoordeling van de oorsprong, aard, waar-
schijnlijkheid en ernst daarvan, en de bepaling van beste
praktijken om het risico te verminderen, kunnen met
name worden verstrekt door middel van goedgekeurde ge-
dragscodes, goedgekeurde certificeringen, richtsnoeren
van het Comité of aanwijzingen van een functionaris voor
gegevensbescherming. Het Comité kan tevens richtsnoe-
ren uitvaardigen met betrekking tot verwerkingen die
waarschijnlijk niet zullen resulteren in een hoog risico voor
de rechten en vrijheden van natuurlijke personen, en aan-
geven met welke maatregelen in dat geval kan worden vol-
staan om dat risico aan te pakken.
(78) Ter bescherming van de rechten en vrijheden van na-
tuurlijke personen in verband met de verwerking van per-
soonsgegevens zijn passende technische en organisatori-
sche maatregelen nodig om te waarborgen dat aan de
voorschriften van deze verordening wordt voldaan. Om de
naleving van deze verordening aan te kunnen tonen, moet
de verwerkingsverantwoordelijke interne beleidsmaatre-
gelen nemen en maatregelen toepassen die voldoen aan
met name de beginselen van gegevensbescherming door
ontwerp en gegevensbescherming door standaardinstel-
lingen. Dergelijke maatregelen kunnen onder meer be-
staan in het minimaliseren van de verwerking van per-
soonsgegevens, het zo spoedig mogelijk pseudonimiseren
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van persoonsgegevens, transparantie met betrekking tot
de functies en de verwerking van persoonsgegevens, het in
staat stellen van de betrokkene om controle uit te oefenen
op de informatieverwerking en uit het in staat stellen van
de verwerkingsverantwoordelijke om beveiligingskenmer-
ken te creëren en te verbeteren. Bij de de ontwikkeling, de
uitwerking, de keuze en het gebruik van toepassingen,
diensten en producten die zijn gebaseerd op de verwerking
van persoonsgegevens, of die persoonsgegevens verwer-
ken bij de uitvoering van hun opdracht, dienen de produ-
centen van de producten, diensten en toepassingen te
worden gestimuleerd om bij de ontwikkeling en de uitwer-
king van dergelijke producten, diensten en toepassingen
rekening te houden met het recht op bescherming van per-
soonsgegevens en, met inachtneming van de stand van de
techniek, erop toe te zien dat de verwerkingsverantwoor-
delijken en de verwerkers in staat zijn te voldoen aan hun
verplichtingen inzake gegevensbescherming. De beginse-
len van gegevensbescherming door ontwerp en gegevens-
bescherming door standaardinstellingen moeten ook bij
openbare aanbestedingen in aanmerking worden geno-
men.
(79) Voor de bescherming van de rechten en vrijheden van
betrokkenen en de verantwoordelijkheid en aansprakelijk-
heid van verwerkingsverantwoordelijken en verwerkers is
het noodzakelijk, onder meer wat het toezicht door en de
maatregelen van de toezichthoudende autoriteiten be-
treft, dat de bij deze verordening vastgestelde verantwoor-
delijkheden op duidelijke wijze worden toegewezen, ook
wanneer de verwerkingsverantwoordelijke de doeleinden
en de middelen voor de verwerking samen met andere ver-
werkingsverantwoordelijken vaststelt, of wanneer een ver-
werking namens een verwerkingsverantwoordelijke wordt
uitgevoerd.
(80) Wanneer een niet in de Unie gevestigde verwerkings-
verantwoordelijke of verwerker persoonsgegevens van be-
trokkenen die zich in de Unie bevinden, verwerkt, en de
verwerking verband houdt met de aanbieding van goede-
ren of diensten – ongeacht of een betaling door de betrok-
kenen is vereist – aan die zich in de Unie bevindende be-
trokkenen of met het controleren van hun gedrag in de
Unie, dient de verwerkingsverantwoordelijke of de verwer-
ker een vertegenwoordiger aan te wijzen, tenzij de verwer-
king incidenteel is, niet de grootschalige verwerking van
bijzondere categorieën van persoonsgegevens, of de ver-
werking van persoonsgegevens betreffende strafrechte-
lijke veroordelingen en strafbare feiten inhoudt en gelet op
de aard, de context, de omvang en de verwerkingsdoelein-
den waarschijnlijk geen risico oplevert voor de rechten en
vrijheden van natuurlijke personen, of tenzij de verwer-
kingsverantwoordelijke een overheidsinstantie of -orgaan
is. De vertegenwoordiger dient ten behoeve van de verwer-
kingsverantwoordelijke of de verwerker op te treden en
kan door iedere toezichthoudende autoriteit worden bena-
derd. De vertegenwoordiger dient uitdrukkelijk te worden
aangewezen via een schriftelijk mandaat van de verwer-
kingsverantwoordelijke of van de verwerker om namens
hen op te treden met betrekking tot zijn verplichtingen uit
hoofde van deze verordening. De aanwijzing van een der-
gelijke vertegenwoordiger heeft geen invloed op de ver-
antwoordelijkheid of aansprakelijkheid van de verwer-
kingsverantwoordelijke of van de verwerker uit hoofde van
deze verordening. Die vertegenwoordiger moet zijn taken
verrichten volgens het van de verwerkingsverantwoorde-

lijke of de verwerker ontvangen mandaat, en moet onder
meer samenwerken met de bevoegde toezichthoudende
autoriteiten met betrekking tot alle maatregelen die ter na-
leving van deze verordening worden genomen. In geval
van niet-naleving door de verwerkingsverantwoordelijke
of de verwerker dient de aangewezen vertegenwoordiger
aan handhavingsprocedures te worden onderworpen.
(81) Teneinde te waarborgen dat met betrekking tot de
verwerking die door de verwerker ten behoeve van de ver-
werkingsverantwoordelijke moet worden verricht, aan de
voorschriften van deze verordening wordt voldaan, mag
de verwerkingsverantwoordelijke, wanneer hij een verwer-
ker verwerkingsactiviteiten toevertrouwt, alleen een be-
roep doen op verwerkers die voldoende garanties bieden,
met name op het gebied van deskundigheid, betrouwbaar-
heid en middelen, om ervoor te zorgen dat de technische
en organisatorische maatregelen beantwoorden aan de
voorschriften van deze verordening, mede wat de beveili-
ging van de verwerking betreft. Het feit dat de verwerker
zich aansluit bij een goedgekeurde gedragscode of bij een
goedgekeurde certificeringsregeling kan worden gebruikt
als een element om aan te tonen dat aan de verplichtingen
van de verwerkingsverantwoordelijke wordt voldaan. De
uitvoering van de verwerking door een verwerker dient uit
hoofde van het Unierecht of het lidstatelijke recht te wor-
den geregeld in een overeenkomst of een andere rechts-
handeling waardoor de verwerker aan de verwerkingsver-
antwoordelijke gebonden is, en die een nadere omschrij-
ving omvat van het onderwerp en de duur van de verwer-
king, de aard en de doeleinden van de verwerking, het
soort persoonsgegevens en de categorieën van betrokke-
nen, en dient rekening te houden met de specifieke taken
en verantwoordelijkheden van de verwerker in het kader
van de te verrichten verwerking en het risico in verband
met de rechten en vrijheden van de betrokkene. De verwer-
kingsverantwoordelijke en de verwerker kunnen kiezen
voor het gebruik van een individuele overeenkomst of
standaardcontractbepalingen, die hetzij rechtstreeks door
de Commissie, hetzij door een toezichthoudende autoriteit
in het kader van het coherentiemechanisme en vervolgens
door de Commissie worden vastgesteld. Na de voltooiing
van de verwerking ten behoeve van de verwerkingsverant-
woordelijke, dient de verwerker, naargelang de wens van
de verwerkingsverantwoordelijke, de persoonsgegevens
terug te geven of te wissen, tenzij het Unierecht of het lid-
statelijke recht dat op de verwerker van toepassing is de
verplichting oplegt de persoonsgegevens op te slaan.
(82) Om de naleving van deze verordening aan te kunnen
tonen, dient de verwerkingsverantwoordelijke of de ver-
werker een register bij te houden van verwerkingsactivitei-
ten die onder zijn verantwoordelijkheid hebben plaatsge-
vonden. Elke verwerkingsverantwoordelijke en elke ver-
werker dient ertoe te worden verplicht medewerking te
verlenen aan de toezichthoudende autoriteit en dit regis-
ter desgevraagd te verstrekken met het oog op het gebruik
daarvan voor het toezicht op de verwerkingsactiviteiten.
(83) Teneinde de veiligheid te waarborgen en te voorko-
men dat de verwerking inbreuk maakt op deze verorde-
ning, dient de verwerkingsverantwoordelijke of de verwer-
ker de aan de verwerking inherente risico's te beoordelen
en maatregelen, zoals versleuteling, te treffen om die ri-
sico's te beperken. Die maatregelen dienen een passend
niveau van beveiliging, met inbegrip van vertrouwelijk-
heid, te waarborgen, rekening houdend met de stand van



I. Internationale regelgeving • 3. Europese Unie • 3.2. Dataprotectie
Verord. (EU) 2016/679 E.P. en de Raad 27 april 2016

30 Larcier Geannoteerde Wetboeken – Privacy (17 oktober 2018) – © Larcier

de techniek en de uitvoeringskosten afgezet tegen de ri-
sico's en de aard van de te beschermen persoonsgegevens.
Bij de beoordeling van de gegevensbeveiligingsrisico's
dient aandacht te worden besteed aan risico's die zich
voordoen bij persoonsgegevensverwerking, zoals de ver-
nietiging, het verlies, de wijziging, de ongeoorloofde ver-
strekking van of de ongeoorloofde toegang tot de doorge-
zonden, opgeslagen of anderszins verwerkte gegevens,
hetzij per ongeluk hetzij onrechtmatig, hetgeen met name
tot lichamelijke, materiële of immateriële schade kan lei-
den.
(84) Teneinde de naleving van deze verordening te verbe-
teren indien de verwerking waarschijnlijk gepaard gaat
met hoge risico's in verband met de rechten en vrijheden
van natuurlijke personen, dient de verwerkingsverant-
woordelijke of de verwerker verantwoordelijk te zijn voor
het verrichten van een gegevensbeschermingseffectbeoor-
deling om met name de oorsprong, de aard, het specifieke
karakter en de ernst van dat risico te evalueren. Met het re-
sultaat van de beoordeling dient rekening te worden ge-
houden bij het bepalen van de passende maatregelen die
moeten worden genomen om aan te tonen dat deze veror-
dening bij de verwerking van persoonsgegevens wordt na-
geleefd. Wanneer een gegevensbeschermingseffectbeoor-
deling uitwijst dat verwerking gepaard gaat met een hoog
risico dat de verwerkingsverantwoordelijke niet kan beper-
ken door maatregelen die met het oog op de beschikbare
technologie en de uitvoeringskosten redelijk zijn, dient
vóór de verwerking een raadpleging van de toezichthou-
dende autoriteit plaats te vinden.
(85) Een inbreuk in verband met persoonsgegevens kan,
wanneer dit probleem niet tijdig en op passende wijze
wordt aangepakt, resulteren in lichamelijke, materiële of
immateriële schade voor natuurlijke personen, zoals ver-
lies van controle over hun persoonsgegevens of de beper-
king van hun rechten, discriminatie, identiteitsdiefstal of -
fraude, financiële verliezen, ongeoorloofde ongedaanma-
king van pseudonimisering, reputatieschade, verlies van
vertrouwelijkheid van door het beroepsgeheim be-
schermde persoonsgegevens, of enig ander aanzienlijk
economisch of maatschappelijk nadeel voor de natuurlijke
persoon in kwestie. Daarom moet de verwerkingsverant-
woordelijke, zodra hij weet dat een inbreuk in verband met
persoonsgegevens heeft plaatsgevonden, de toezichthou-
dende autoriteit onverwijld en waar mogelijk niet meer
dan 72 uur nadat hij er kennis van heeft genomen, in ken-
nis stellen van de inbreuk in verband met persoonsgege-
vens, tenzij de verwerkingsverantwoordelijke conform het
verantwoordingsbeginsel kan aantonen dat het onwaar-
schijnlijk is dat deze inbreuk risico's voor de rechten en
vrijheden van natuurlijke personen met zich brengt. Wan-
neer die kennisgeving niet binnen 72 uur kan worden ge-
realiseerd, dient de kennisgeving vergezeld te gaan van
een verklaring voor de vertraging en kan de informatie
zonder onredelijke verdere vertraging in fasen worden ver-
strekt.
(86) De verwerkingsverantwoordelijke moet de betrok-
kene zonder onredelijke vertraging in kennis stellen van de
inbreuk in verband met persoonsgegevens wanneer die in-
breuk in verband met persoonsgegevens grote risico's voor
de rechten en vrijheden van de natuurlijke persoon met
zich kan brengen, zodat hij de nodige voorzorgsmaatrege-
len kan treffen. De kennisgeving dient zowel de aard van
de inbreuk in verband met persoonsgegevens te vermel-

den als aanbevelingen over hoe de natuurlijke persoon in
kwestie mogelijke negatieve gevolgen kan beperken. Der-
gelijke kennisgevingen aan betrokkenen dienen zo snel als
redelijkerwijs mogelijk te worden gedaan, in nauwe sa-
menwerking met de toezichthoudende autoriteit en met
inachtneming van de door haarzelf of door andere rele-
vante autoriteiten, zoals rechtshandhavingsautoriteiten,
aangereikte richtsnoeren. Zo zouden betrokkenen bijvoor-
beeld onverwijld in kennis moeten worden gesteld wan-
neer een onmiddellijk risico op schade moet worden be-
perkt, terwijl een langere kennisgevingstermijn gerecht-
vaardigd kan zijn wanneer er passende maatregelen moe-
ten worden genomen tegen aanhoudende of soortgelijke
inbreuken in verband met persoonsgegevens.
(87) Nagegaan moet worden of alle passende technische
en organisatorische maatregelen zijn genomen om vast te
stellen of een inbreuk in verband met persoonsgegevens
heeft plaatsgevonden, en om de toezichthoudende autori-
teit en de betrokkene daarvan onverwijld in kennis te stel-
len. Het feit dat de kennisgeving is gedaan zonder onrede-
lijke vertraging moet worden vastgesteld, met name reke-
ning houdend met de aard en de ernst van de inbreuk in
verband met persoonsgegevens en de gevolgen en nega-
tieve effecten voor de betrokkene. Die kennisgeving kan
ertoe leiden dat de toezichthoudende autoriteit optreedt
overeenkomstig haar in deze verordening neergelegde
taken en bevoegdheden.
(88) Bij de vaststelling van gedetailleerde regels betref-
fende de methode en de procedures voor het melden van
inbreuken in verband met persoonsgegevens dient de no-
dige aandacht te worden besteed aan de omstandigheden
van die inbreuk, onder meer aan de vraag of de persoons-
gegevens al dan niet waren beschermd door adequate
technische maatregelen die de kans op identiteitsfraude of
andere vormen van misbruik beperkten. Bovendien dient
bij dergelijke regels en procedures rekening te worden ge-
houden met de gerechtvaardigde belangen van de rechts-
handhavingsautoriteiten wanneer vroegtijdige bekend-
making het onderzoek naar de omstandigheden van een
inbreuk in verband met persoonsgegevens nodeloos zou
hinderen.
(89) Richtlijn 95/46/EG voorzag in een algemene verplich-
ting om de verwerking van persoonsgegevens aan de toe-
zichthoudende autoriteiten te melden. Die verplichting
leidt tot administratieve en financiële lasten, maar heeft
niet in alle gevallen bijgedragen tot betere bescherming
van de persoonsgegevens. Die ongedifferentieerde alge-
mene kennisgevingsverplichtingen moeten derhalve wor-
den afgeschaft en worden vervangen door doeltreffende
procedures en mechanismen die gericht zijn op de soorten
verwerkingen die naar hun aard, reikwijdte, context en
doeleinden waarschijnlijk hoge risico's voor de rechten en
vrijheden van natuurlijke personen met zich brengen. Der-
gelijke verwerkingen kunnen die zijn waarbij met name
wordt gebruikgemaakt van nieuwe technologieën, of die
welke van een nieuw type zijn en waarbij er vooraf geen
gegevensbeschermingseffectbeoordeling is verricht door
de verwerkingsverantwoordelijke, of wanneer zij noodza-
kelijk worden gelet op de tijd die sinds de aanvankelijke
verwerking is verstreken.
(90) In dergelijke gevallen dient de verwerkingsverantwoor-
delijke voorafgaand aan de verwerking een gegevensbescher-
mingseffectbeoordeling te verrichten om de specifieke waar-
schijnlijkheid en de ernst van de hoge risico's te beoordelen,
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rekening houdend met de aard, omvang, context en doelen
van de verwerking en de bronnen van de risico's. Bij deze ef-
fectbeoordeling moet met name worden gekeken naar de ge-
plande maatregelen, waarborgen en mechanismen om dat ri-
sico te beperken, de persoonsgegevens te beschermen en aan
te tonen dat aan deze verordening is voldaan.
(91) Dit dient met name te gelden voor grootschalige ver-
werkingen die bedoeld zijn voor de verwerking van een
aanzienlijke hoeveelheid persoonsgegevens op regionaal,
nationaal of supranationaal niveau, waarvan een groot
aantal betrokkenen gevolgen zou kunnen ondervinden en
die bijvoorbeeld vanwege hun gevoelige aard een hoog ri-
sico met zich kunnen brengen, wanneer conform het be-
reikte niveau van technologische kennis een nieuwe tech-
nologie op grote schaal wordt gebruikt, alsmede voor ver-
werkingen die een hoog risico voor de rechten en vrijhe-
den van de betrokkenen inhouden, met name wanneer
betrokkenen als gevolg van die verwerkingen hun rechten
moeilijker kunnen uitoefenen. Een gegevensbescherming-
seffectbeoordeling dient ook te worden gemaakt wanneer
persoonsgegevens worden verwerkt met het oog op het
nemen van besluiten met betrekking tot specifieke natuur-
lijke personen na een systematische en uitgebreide beoor-
deling van persoonlijke aspecten van natuurlijke personen
die gebaseerd is op de profilering van deze gegevens, of na
de verwerking van bijzondere categorieën van persoonsge-
gevens, biometrische gegevens, of gegevens betreffende
strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten of daar-
mee verband houdende veiligheidsmaatregelen. Een gege-
vensbeschermingseffectbeoordeling is tevens nodig voor
de grootschalige bewaking van openbaar toegankelijke
ruimten, met name wanneer optisch-elektronische appa-
ratuur wordt gebruikt, of voor alle andere verwerkingen
wanneer de bevoegde toezichthoudende autoriteit oor-
deelt dat zij waarschijnlijk een hoog risico inhouden voor
de rechten en vrijheden van betrokkenen, met name
omdat de betrokkenen als gevolg van deze verwerkingen
een recht niet kunnen uitoefenen of geen beroep kunnen
doen op een dienst of een overeenkomst, of omdat deze
verwerkingen systematisch op grote schaal worden uitge-
voerd. De verwerking van persoonsgegevens mag niet als
een grootschalige verwerking worden beschouwd als het
gaat om de verwerking van persoonsgegevens van patiën-
ten of cliënten door een individuele arts, een andere zorg-
professional of door een advocaat. In die gevallen mag een
gegevensbeschermingseffectbeoordeling niet verplicht
worden gesteld.
(92) Onder bepaalde omstandigheden kan het redelijk en
nuttig zijn dat de gegevensbeschermingseffectbeoordeling
zich niet beperkt tot een enkel project, bijvoorbeeld wan-
neer overheidsinstanties of -organen een gemeenschappe-
lijk applicatie- of verwerkingsplatform willen opzetten of
wanneer meerdere verwerkingsverantwoordelijken van
plan zijn een gemeenschappelijke applicatie- of verwer-
kingsomgeving in te voeren voor een hele bedrijfstak, of
een segment daarvan, of voor een gangbare horizontale
activiteit.
(93) In het kader van de vaststelling van het lidstatelijke
recht waarop de vervulling van de taken van de overheids-
instantie of het overheidsorgaan is gebaseerd, en waarin
de specifieke verwerking of reeks verwerkingen wordt ge-
regeld, kunnen de Lid-Staten het noodzakelijk achten een
dergelijke beoordeling uit te voeren voordat met de ver-
werking wordt begonnen.

(94) Wanneer een gegevensbeschermingseffectbeoorde-
ling uitwijst dat de verwerking, bij afwezigheid van de
waarborgen, beveiligingsmaatregelen en risicobeper-
kende mechanismen, met een hoog risico voor de rechten
en vrijheden van natuurlijke personen gepaard zou gaan,
en de verwerkingsverantwoordelijke van mening is dat het
niet mogelijk is dat risico te beperken door middel van
maatregelen die met het oog op de beschikbare technolo-
gie en uitvoeringskosten redelijk zijn, dient de toezicht-
houdende autoriteit voordat met de verwerking wordt be-
gonnen te worden geraadpleegd. Een dermate hoog risico
doet zich wellicht voor bij bepaalde soorten persoonsgege-
vensverwerking en de omvang en frequentie van de ver-
werking, hetgeen kan leiden tot schade of aantasting van
de rechten en vrijheden van natuurlijke personen. De toe-
zichthoudende autoriteit dient binnen een nader bepaalde
termijn op het verzoek om raadpleging te reageren. Het
uitblijven van een reactie van de toezichthoudende autori-
teit binnen die termijn dient evenwel een optreden van de
toezichthoudende autoriteit overeenkomstig haar in deze
verordening neergelegde taken en bevoegdheden onverlet
te laten, onder meer de bevoegdheid om verwerkingen te
verbieden. Als onderdeel van die raadplegingsprocedure
kan het resultaat van een gegevensbeschermingseffectbe-
oordeling die voor de verwerking in kwestie wordt uitge-
voerd, aan de toezichthoudende autoriteit worden voorge-
legd, meer bepaald wat betreft de voorgenomen maatre-
gelen om het risico voor de rechten en vrijheden van na-
tuurlijke personen te beperken.
(95) De verwerker dient de verwerkingsverantwoordelijke,
indien nodig en op verzoek, bij te staan om ervoor te zor-
gen dat de verplichtingen ingevolge de uitvoering van ge-
gevensbeschermingseffectbeoordelingen en vooraf-
gaande raadpleging van de toezichthoudende autoriteit
worden nagekomen.
(96) De toezichthoudende autoriteit dient tevens te wor-
den geraadpleegd tijdens de voorbereiding van een wetge-
vings- of regelgevingsmaatregel houdende verwerking van
persoonsgegevens, om ervoor te zorgen dat de voorgeno-
men verwerking strookt met deze verordening, en met
name om de risico's daarvan voor betrokkenen te beper-
ken.
(97) Indien de verwerking door een overheidsinstantie
wordt uitgevoerd, met uitzondering van gerechten of onaf-
hankelijke rechterlijke autoriteiten die handelen in het
kader van hun gerechtelijke taken, of indien in de particu-
liere sector de verwerking door een verwerkingsverant-
woordelijke wordt uitgevoerd die als kerntaak heeft ver-
werkingsactiviteiten uit te voeren die grootschalige regel-
matige en systematische observatie van betrokkenen ver-
eisen, indien de verwerkingsverantwoordelijke of de
verwerker hoofdzakelijk is belast met grootschalige ver-
werking van bijzondere categorieën van persoonsgege-
vens en van gegevens met betrekking tot strafrechtelijke
veroordelingen en strafbare feiten, dient een persoon met
deskundige kennis van gegevensbeschermingswetgeving
en -praktijken de verwerkingsverantwoordelijke of de ver-
werker bij te staan bij het toezicht op de interne naleving
van deze verordening. In de particuliere sector hebben de
kerntaken van een verwerkingsverantwoordelijke betrek-
king op diens hoofdactiviteiten en niet op de verwerking
van persoonsgegevens als nevenactiviteit. Het vereiste ni-
veau van deskundigheid dient met name te worden be-
paald op grond van de uitgevoerde gegevensverwerkings-
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activiteiten en de bescherming die voor de door de verwer-
kingsverantwoordelijke of de verwerker verwerkte gege-
vens  vereis t  is .  Derge li jke funct io nar issen voor
gegevensbescherming dienen in staat te zijn hun taken en
verplichtingen onafhankelijk te vervullen, ongeacht of zij
in dienst zijn van de verwerkingsverantwoordelijke.
(98) Verenigingen en andere organen die categorieën van
de verwerkingsverantwoordelijken of verwerkers verte-
genwoordigen, dienen te worden aangemoedigd om bin-
nen de grenzen van deze verordening gedragscodes op te
stellen, teneinde de doeltreffende uitvoering van deze ver-
ordening te bevorderen, rekening houdend met het speci-
fieke karakter van de verwerkingen in sommige sectoren
en de specifieke behoeften van kleine, middelgrote en
micro-ondernemingen. Deze gedragscodes zouden met
name het ijkpunt kunnen zijn voor de verplichtingen van
verwerkingsverantwoordelijken en verwerkers, rekening
houdend met de aan de verwerking verbonden risico's
voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen.
(99) Bij de opstelling van een gedragscode, of bij wijziging
of uitbreiding van een dergelijke code, moeten verenigin-
gen en andere organen die categorieën van verwerkings-
verantwoordelijken of verwerkers vertegenwoordigen,
overleg plegen met de belanghebbenden ter zake, waaron-
der waar mogelijk met betrokkenen, en rekening houden
met bijdragen en standpunten naar aanleiding van dit
overleg.
(100) Teneinde de transparantie en naleving van deze ver-
ordening te versterken, dient het instellen van certifice-
ringsmechanismen en gegevensbeschermingszegels en -
merktekens te worden bevorderd, zodat betrokkenen snel
het gegevensbeschermingsniveau van producten en dien-
sten ter zake kunnen beoordelen.
(101) Verkeer van persoonsgegevens van en naar landen
buiten de Unie en internationale organisaties is noodzake-
lijk voor de ontwikkeling van het internationale handels-
verkeer en de internationale samenwerking. De groei van
dit verkeer brengt nieuwe uitdagingen en aandachtspun-
ten met zich voor de bescherming van persoonsgegevens.
Wanneer persoonsgegevens echter van de Unie aan ver-
werkingsverantwoordelijken, verwerkers of andere ont-
vangers in derde landen of internationale organisaties
worden doorgegeven, mag dit niet ten koste gaan van het
beschermingsniveau waarvan natuurlijke personen in de
Unie door deze verordening verzekerd zijn, ook in gevallen
van verdere doorgiften van persoonsgegevens van het
derde land of de internationale organisatie aan verwer-
kingsverantwoordelijken, verwerkers in hetzelfde of een
ander derde land of in dezelfde of een andere internatio-
nale organisatie. Doorgifte aan derde landen en internati-
onale organisaties mag in ieder geval alleen plaatsvinden
in volledige overeenstemming met deze verordening. Een
doorgifte kan alleen plaatsvinden indien de verwerkings-
verantwoordelijke of de verwerker, onder voorbehoud van
de andere bepalingen van deze verordening, de bepalin-
gen van deze verordening met betrekking tot de doorgifte
van persoonsgegevens aan derde landen of internationale
organisaties naleeft.
(102) Deze verordening doet geen afbreuk aan internatio-
nale overeenkomsten die de Unie en derde landen met el-
kaar hebben gesloten om de doorgifte van persoonsgege-
vens te regelen en waarin passende waarborgen voor de
betrokkenen zijn opgenomen. De Lid-Staten kunnen inter-
nationale overeenkomsten sluiten over de doorgifte van

persoonsgegevens naar derde landen of internationale or-
ganisaties, op voorwaarde dat dergelijke overeenkomsten
deze verordening of andere bepalingen van Unierecht on-
verlet laten en een adequaat beschermingsniveau bieden
voor de grondrechten van de betrokkenen.
(103) De Commissie kan besluiten, met rechtskracht voor
de gehele Unie, dat een derde land, een gebied of een wel-
bepaalde sector in een derde land, of een internationale or-
ganisatie een passend niveau van gegevensbescherming
biedt, en daarmee in de gehele Unie rechtszekerheid en
eenvormigheid verschaft ten aanzien van het derde land
dat of de internationale organisatie die wordt geacht een
dergelijk beschermingsniveau te bieden. In zulke gevallen
mogen persoonsgegevens naar dat derde land of die inter-
nationale organisatie worden doorgegeven zonder dat ver-
dere toestemming noodzakelijk is. De Commissie kan
eveneens besluiten om, nadat zij het derde land of de inter-
nationale organisatie daarvan in kennis heeft gesteld en
een volledige toelichting van haar beweegredenen heeft
gegeven, een dergelijk besluit in te trekken.
(104) Overeenkomstig de fundamentele waarden waarop
de Unie is gegrondvest, in het bijzonder de bescherming
van de mensenrechten, dient de Commissie bij haar beoor-
deling van het derde land of van een grondgebied of een
specifieke verwerkingssector binnen een derde land, in
aanmerking te nemen in welke mate de rechtsstatelijk-
heid, de toegang tot de rechter en de internationale men-
senrechtennormen en -regels in het derde land worden ge-
ëerbiedigd, en dient zij de algemene en sectorale wetge-
ving, waaronder de wetgeving betreffende openbare vei-
ligheid, defensie en nationale veiligheid en openbare orde
en strafrecht, van het land in aanmerking te nemen. Bij de
vaststelling van een adequaatheidsbesluit (besluit waarbij
het beschermingsniveau adequaat wordt verklaard) voor
een grondgebied of een specifieke sector in een derde land,
moeten er duidelijke en objectieve criteria worden vastge-
steld, zoals specifieke verwerkingsactiviteiten en het toe-
passingsgebied van de geldende wettelijke normen en
wetgeving in het derde land. Het derde land dient zich
ertoe te verbinden een passend beschermingsniveau te
waarborgen, in feite overeenkomend met het niveau dat in
de Unie wordt verzekerd, vooral wanneer persoonsgege-
vens in één of meer specifieke sectoren worden verwerkt.
Het derde land dient met name te zorgen voor effectief en
onafhankelijk toezicht op de gegevensbescherming en
voor mechanismen van samenwerking met de autoriteiten
op het gebied van gegevensbescherming van de Lid-Sta-
ten. Voorts dienen de betrokkenen te beschikken over
daadwerkelijke en afdwingbare rechten en daadwerkelijk
administratief beroep en beroep in rechte te kunnen instel-
len.
(105) Afgezien van de internationale verplichtingen die
het derde land of de internationale organisatie is aange-
gaan, dient de Commissie rekening te houden met de ver-
plichtingen die voortvloeien uit de deelneming van het
derde land of de internationale organisatie aan multilate-
rale of regionale regelingen, in het bijzonder wat de be-
scherming van persoonsgegevens betreft, alsook met de
uitvoering van deze verplichtingen. Meer bepaald moet re-
kening worden gehouden met de toetreding van het derde
land tot het Verdrag van de Raad van Europa van
28 januari 1981 tot bescherming van personen met be-
trekking tot de geautomatiseerde verwerking van per-
soonsgegevens en het bijbehorende Aanvullend Protocol.
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Bij de beoordeling van het beschermingsniveau in derde
landen of internationale organisaties dient de Commissie
overleg te plegen met het Comité.
(106) De Commissie dient toe te zien op de werking van de
besluiten over het beschermingsniveau in een derde land,
een gebied of welbepaalde sector in een derde land of in
een internationale organisatie, en op de besluiten die zijn
genomen op grond van artikel 25, lid 6, of artikel 26, lid 4,
van Richtlijn 95/46/EG. De Commissie dient in haar ade-
quaatheidsbesluiten waarbij het beschermingsniveau pas-
send wordt verklaard een periodiek toetsingsmechanisme
voor het functioneren ervan op te nemen. Die periodieke
toetsing dient in overleg met het derde land of de interna-
tionale organisatie in kwestie te worden uitgevoerd en
moet rekening houden met alle relevante ontwikkelingen
in het derde land of de internationale organisatie. Met het
oog op het toezicht en de uitvoering van de periodieke
toetsingen, dient de Commissie rekening te houden met
de opvattingen en bevindingen van het Europees Parle-
ment en van de Raad, evenals met andere relevante orga-
nisaties en bronnen. De Commissie moet binnen een rede-
lijke termijn de werking van laatstgenoemde besluiten
evalueren en alle relevante vaststellingen rapporteren aan
het comité in de zin van Verordening (EU) nr. 182/2011
van het Europees Parlement en de Raad (12), als opgericht
uit hoofde van de onderhavige verordening, aan het Euro-
pees Parlement en aan de Raad.
(107) De Commissie kan vaststellen dat een derde land,
een gebied of een bepaalde verwerkingssector in een
derde land, of een internationale organisatie geen passend
beschermingsniveau meer waarborgt. De doorgifte van
persoonsgegevens naar dat derde land of die internatio-
nale organisatie dient dan te worden verboden, tenzij aan
de vereisten van deze verordening met betrekking tot
doorgiften die onderworpen zijn aan passende waarbor-
gen, met inbegrip van bindende bedrijfsvoorschriften, en
afwijkingen voor specifieke situaties wordt voldaan. Er
dient te worden geregeld dat er in die gevallen overleg
plaatsvindt tussen de Commissie en de derde landen of in-
ternationale organisaties in kwestie. De Commissie moet
het derde land of de internationale organisatie tijdig op de
hoogte brengen van haar motivering en met de andere
partij in overleg treden om de situatie te verhelpen.
(108) Indien er geen adequaatheidsbesluit is genomen,
dient de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker
maatregelen te nemen om het ontoereikende niveau van
gegevensbescherming in een derde land te verhelpen door
middel van passende waarborgen voor de betrokkene.
Dergelijke passende waarborgen kunnen erin bestaan ge-
bruik te maken van bindende bedrijfsvoorschriften, stan-
daardbepalingen inzake gegevensbescherming die zijn
vastgesteld door de Commissie, standaardbepalingen in-
zake gegevensbescherming die zijn vastgesteld door een
toezichthoudende autoriteit of contractbepalingen die zijn
toegestaan door een toezichthoudende autoriteit. Die
waarborgen moeten de naleving van gegevensbescher-
mingsvereisten en de geldende rechten van de betrokke-
nen voor verwerkingen binnen de Unie waarborgen, waar-
onder de beschikbaarheid van afdwingbare rechten van
betrokkenen en van doeltreffende beroepen, zoals het in-
stellen van administratief beroep of beroep in rechte en
het eisen van een vergoeding in de Unie of in een derde
land. Zij moeten met name betrekking hebben op de nale-
ving van de algemene beginselen inzake de verwerking

van persoonsgegevens, de beginselen van gegevensbe-
scherming door ontwerp en gegevensbescherming door
standaardinstellingen. Doorgiften kunnen ook worden
verricht door overheidsinstanties of -organen met over-
heidsinstanties of -organen in derde landen of met interna-
tionale organisaties met overeenkomstige taken en func-
ties, ook op basis van bepalingen die moeten worden op-
genomen in administratieve regelingen, zoals een memo-
randum van overeenstemming met afdwingbare en
bruikbare rechten voor betrokkenen. De toestemming van
de bevoegde toezichthoudende autoriteit zou moeten wor-
den verkregen wanneer de waarborgen worden geboden
in niet juridisch bindende administratieve regelingen.
(109) Dat de verwerkingsverantwoordelijke of de verwer-
ker gebruik kan maken van standaardbepalingen inzake
gegevensbescherming die zijn vastgesteld door de Com-
missie of een toezichthoudende autoriteit, dient niet in te
houden dat hij de standaardbepalingen inzake gegevens-
bescherming niet in een bredere overeenkomst mag opne-
men, zoals een overeenkomst tussen de verwerker en een
andere verwerker, of geen andere bepalingen of extra
waarborgen mag toevoegen, mits deze niet direct of indi-
rect in tegenspraak zijn met de door de Commissie of een
toezichthoudende autoriteit vastgestelde standaardcon-
tractbepalingen en geen afbreuk doen aan de grondrech-
ten of de fundamentele vrijheden van de betrokkenen. Ver-
werkingsverantwoordelijken en verwerkers moeten wor-
den aangemoedigd om via contractuele verplichtingen
meer waarborgen te bieden in aanvulling op de standaard-
clausules inzake gegevensbescherming.
(110) Een concern of een groepering van ondernemingen
die een gezamenlijke economische activiteit beoefent,
dient voor zijn internationale doorgiften uit de Unie naar
organisaties binnen hetzelfde concern of dezelfde groepe-
ring van ondernemingen die een gezamenlijke economi-
sche activiteit beoefent te kunnen gebruikmaken van
goedgekeurde bindende bedrijfsvoorschriften, mits daarin
alle essentiële beginselen en afdwingbare rechten zijn
vastgelegd die passende waarborgen bieden ten aanzien
van de doorgifte of categorieën van doorgiften van per-
soonsgegevens.
(111) Doorgifte dient mogelijk te zijn in bepaalde gevallen
waarin de betrokkene daartoe uitdrukkelijk toestemming
heeft gegeven, wanneer de doorgifte incidenteel en nood-
zakelijk is in het kader van een overeenkomst of van een
rechtsvordering, ongeacht of het een gerechtelijke of een
administratieve of buitengerechtelijke procedure betreft,
waaronder procedures bij regelgevingsinstanties. Door-
gifte dient ook mogelijk te zijn wanneer in het Unierecht of
het lidstatelijke recht vastgelegde gewichtige redenen van
algemeen belang zulks vereisen, of wanneer het gaat om
een doorgifte uit een bij de wet ingesteld register dat be-
doeld is voor raadpleging door het publiek of personen
met een gerechtvaardigd belang. In laatstgenoemd geval
mogen bij een dergelijke doorgifte niet alle van de in dit re-
gister opgenomen persoonsgegevens of categorieën van
gegevens worden verstrekt; wanneer een register bedoeld
is voor raadpleging door personen met een gerechtvaar-
digd belang, mag de doorgifte slechts plaatsvinden op ver-
zoek van deze personen of wanneer de gegevens voor hen
zijn bestemd, waarbij ten volle rekening wordt gehouden
met de belangen en de grondrechten van de betrokkene.
(112) Die afwijkingen dienen met name te gelden voor ge-
gevensdoorgiften die nodig zijn op grond van gewichtige
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redenen van algemeen belang, zoals internationale gege-
vensuitwisselingen tussen mededingingsautoriteiten, be-
lasting- of douanediensten, financiële toezichthoudende
autoriteiten, diensten met bevoegdheid op het gebied van
de sociale zekerheid of de volksgezondheid, bijvoorbeeld
in geval van opsporing van contacten in het kader van de
bestrijding van besmettelijke ziekten of met het oog op de
terugdringing en/of uitbanning van doping in de sport.
Doorgifte van persoonsgegevens dient ook als rechtmatig
te worden beschouwd wanneer deze nodig is voor de be-
scherming van een belang dat essentieel is voor de vitale
belangen van de betrokkene of een andere persoon, daar-
onder begrepen diens fysieke integriteit of leven, indien de
betrokkene niet in staat is zijn toestemming te geven. Bij
ontstentenis van een adequaatheidsbesluit kan het Unie-
recht of het lidstatelijke recht om gewichtige redenen van
algemeen belang uitdrukkelijk grenzen stellen aan de
doorgifte van specifieke categorieën van gegevens naar
een derde land of een internationale organisatie. De Lid-
Staten moeten dergelijke bepalingen aan de Commissie
meedelen. Iedere doorgifte aan een internationale huma-
nitaire organisatie van persoonsgegevens van een betrok-
kene die lichamelijk of juridisch niet in staat is toestem-
ming te geven, kan, indien zij plaatsvindt met het oog op
de uitvoering van een opdracht die krachtens de Verdra-
gen van Genève of met het oog op de naleving van het in-
ternationaal humanitair recht in gewapende conflicten,
worden beschouwd als noodzakelijk in het kader van een
gewichtige reden van algemeen belang of omdat het van
vitaal belang is voor de betrokkene.
(113) Doorgiften die als niet repetitief kunnen worden om-
schreven en slechts een klein aantal betrokkenen betref-
fen, dienen ook mogelijk te zijn voor de behartiging van
dwingende gerechtvaardigde belangen van de verwer-
kingsverantwoordelijke, wanneer de belangen of de rech-
ten en vrijheden van de betrokkene niet zwaarder wegen
dan die belangen en wanneer de verwerkingsverantwoor-
delijke alle omstandigheden in verband met de gegevens-
doorgifte heeft beoordeeld. De verwerkingsverantwoorde-
lijke besteedt bijzondere aandacht aan de aard van de per-
soonsgegevens, het doel en de duur van de voorgestelde
verwerking of verwerkingen, alsmede aan de situatie in het
land van herkomst, het derde land en het land van de uit-
eindelijke bestemming en moet voorzien in passende
waarborgen ter bescherming van de grondrechten en de
fundamentele vrijheden van natuurlijke personen in ver-
band met de verwerking van hun persoonsgegevens. Zulke
doorgiften mogen alleen mogelijk zijn in restgevallen
waarbij de overige gronden voor doorgifte niet van toepas-
sing zijn. Met het oog op wetenschappelijk of historisch
onderzoek of statistische doeleinden dient rekening te
worden gehouden met de gerechtvaardigde verwachting
van de maatschappij dat er sprake is van kennisvermeerde-
ring. De verwerkingsverantwoordelijke dient de toezicht-
houdende autoriteit en de betrokkene van de doorgifte op
de hoogte te stellen.
(114) Wanneer de Commissie niet heeft besloten of het ni-
veau van gegevensbescherming in een derde land passend
is, dient de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker
hoe dan ook gebruik te maken van middelen die de betrok-
kenen ook na de doorgifte van hun gegevens afdwingbare
en bruikbare rechten in de Unie verlenen met betrekking
tot de verwerking ervan opdat zij de grondrechten en
waarborgen kunnen blijven genieten.

(115) Sommige derde landen stellen wetten, bestuursrech-
telijke bepalingen en andere rechtshandelingen vast waar-
mee wordt beoogd de gegevensverwerkingsactiviteiten
van natuurlijke personen en rechtspersonen die onder de
jurisdictie van de Lid-Staten vallen, rechtstreeks te regelen.
Hierbij kan het onder meer gaan om rechterlijke beslissin-
gen of besluiten van administratieve instanties van derde
landen die van de verwerkingsverantwoordelijke of de ver-
werker verlangen dat hij persoonsgegevens doorgeeft of
verstrekt, en die niet zijn gestoeld op een geldende interna-
tionale overeenkomst, zoals een verdrag inzake wederzijds
rechtshulp, tussen het verzoekende derde land en de Unie
of de Lid-Staat in kwestie. De extraterritoriale toepassing
van deze wetten, bestuursrechtelijke bepalingen en andere
rechtshandelingen kan in strijd zijn met het internationaal
recht en een belemmering vormen voor de bij deze veror-
dening gegarandeerde bescherming van natuurlijke per-
sonen in de Unie. Doorgiften mogen alleen kunnen plaats-
vinden wanneer is voldaan aan de voorwaarden die in
deze verordening worden gesteld aan doorgifte aan derde
landen. Dit kan onder meer het geval zijn wanneer door-
gifte nodig is voor een algemeen belang dat erkend is in
het Unierecht of het lidstatelijke recht waarvan de verwer-
kingsverantwoordelijke onderdaan is.
(116) Bij grensoverschrijdend verkeer van persoonsgege-
vens naar landen buiten de Unie kan het voor natuurlijke
personen moeilijker worden hun gegevensbeschermings-
rechten uit te oefenen, met name teneinde zich te bescher-
men tegen onrechtmatig gebruik of onrechtmatige open-
baarmaking van die informatie. Bovendien kan het voor
toezichthoudende autoriteiten onmogelijk worden klach-
ten te behandelen of onderzoek te verrichten met betrek-
king tot activiteiten in het buitenland. Daarnaast kunnen
hun mogelijkheden tot grensoverschrijdende samenwer-
king worden belemmerd door ontoereikende preventieve
of corrigerende bevoegdheden, inconsistente rechtskaders
en praktische obstakels, zoals beperkte middelen. Daarom
dient nauwere samenwerking tussen de toezichthoudende
autoriteiten op het gebied van gegevensbescherming te
worden bevorderd met het oog op de uitwisseling van in-
formatie met soortgelijke instanties in het buitenland. Met
het oog op de ontwikkeling van internationale samenwer-
kingsmechanismen om bij de handhaving van de wetge-
ving inzake de bescherming van persoonsgegevens inter-
nationale wederzijdse bijstand te faciliteren en te verlenen,
moeten de Commissie en de toezichthoudende autoritei-
ten bij activiteiten op het gebied van de uitoefening van
hun bevoegdheden informatie uitwisselen en samenwer-
ken met bevoegde autoriteiten in derde landen, op basis
van wederkerigheid en overeenkomstig deze verordening.
(117) Het is voor de bescherming van natuurlijke personen
in verband met de verwerking van persoonsgegevens van
wezenlijk belang dat in elke Lid-Staat een toezichthou-
dende autoriteit wordt ingesteld die bevoegd is haar taken
en bevoegdheden volstrekt onafhankelijk uit te oefenen.
De Lid-Staten moeten de mogelijkheid hebben om in over-
eenstemming met hun constitutionele, organisatorische
en bestuurlijke structuur meer dan één toezichthoudende
autoriteit in te stellen.
(118) De onafhankelijkheid van de toezichthoudende au-
toriteiten houdt niet in dat de toezichthoudende autoritei-
ten niet kunnen worden onderworpen aan controle- of
toezichtsmechanismen betreffende hun financiële uitga-
ven of aan rechterlijke toetsing.
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(119) Wanneer een Lid-Staat meerdere toezichthoudende
autoriteiten instelt, dient die Lid-Staat bij wet mechanis-
men in te stellen om ervoor te zorgen dat de toezichthou-
dende autoriteiten effectief deelnemen aan het coheren-
tiemechanisme. De Lid-Staat in kwestie dient met name de
toezichthoudende autoriteit aan te wijzen die optreedt als
enig contactpunt voor de effectieve deelname van die au-
toriteiten aan de toetsing, teneinde een vlotte en soepele
samenwerking met andere toezichthoudende autoriteiten,
het Comité en de Commissie te verzekeren.
(120) Iedere toezichthoudende autoriteit dient te beschik-
ken over de financiële en personele middelen en de be-
drijfsruimten en infrastructuur die noodzakelijk zijn om
haar taken, waaronder die in het kader van wederzijdse bij-
stand en samenwerking met andere toezichthoudende au-
toriteiten in de Unie, effectief uit te voeren. Iedere toezicht-
houdende autoriteit dient over een eigen, openbare jaar-
lijkse begroting te beschikken, die deel kan uitmaken van
de algemene staats- of nationale begroting.
(121) De algemene voorwaarden voor de leden van de toe-
zichthoudende autoriteit dienen in elke Lid-Staat bij wet te
worden vastgesteld en dienen met name te bepalen dat de
leden door middel van een transparante procedure hetzij
door het parlement, de regering of het staatshoofd van de
Lid-Staat worden benoemd op voordracht van de regering,
een lid van de regering, het parlement of een kamer van
het parlement, hetzij door een daartoe bij lidstatelijk recht
belaste onafhankelijke instantie. Teneinde de onafhanke-
lijkheid van de toezichthoudende autoriteit te waarbor-
gen, dienen de leden van de toezichthoudende autoriteit
integer te handelen, zich te onthouden van alle handelin-
gen die onverenigbaar zijn met hun taken en gedurende
hun ambtstermijn geen al dan niet bezoldigde beroeps-
werkzaamheden te verrichten die onverenigbaar zijn met
hun taken. De toezichthoudende autoriteit dient over
eigen personeelsleden te beschikken, geselecteerd door de
toezichthoudende autoriteit of een bij lidstatelijk recht in-
gestelde onafhankelijke instantie die bij uitsluiting onder
leiding van de leden van de toezichthoudende autoriteit
moet staan.
(122) Elke toezichthoudende autoriteit dient op het grond-
gebied van haar Lid-Staat bevoegd te zijn om de bevoegd-
heden en taken uit te oefenen die haar overeenkomstig
deze verordening zijn toegekend. Daaronder dienen met
name te vallen: de verwerking in het kader van de activitei-
ten van een vestiging van de verwerkingsverantwoorde-
lijke of de verwerker op het grondgebied van zijn eigen Lid-
Staat, de verwerking van persoonsgegevens door over-
heidsinstanties of particuliere organen die optreden in het
algemeen belang, verwerking die gevolgen heeft voor be-
trokkenen op haar grondgebied, of verwerking, door een
niet in de Unie gevestigde verwerkingsverantwoordelijke
of verwerker, gericht op betrokkenen die op haar grondge-
bied verblijven. Ook het behandelen van door een betrok-
kene ingediende klachten, het evalueren van de toepas-
sing van deze verordening en het beter bekend maken van
het brede publiek met de risico's, regels, waarborgen en de
rechten in verband met de verwerking van persoonsgege-
vens dienen daaronder te vallen.
(123) De toezichthoudende autoriteiten dienen toezicht te
houden op de toepassing van de krachtens deze verorde-
ning vastgestelde bepalingen en bij te dragen tot de conse-
quente toepassing daarvan in de gehele Unie, teneinde na-
tuurlijke personen te beschermen in verband met de ver-

werking van hun persoonsgegevens en het vrije verkeer
van persoonsgegevens binnen de interne markt te verge-
makkelijken. Daarom dienen de toezichthoudende autori-
teiten met elkaar en met de Commissie samen te werken,
zonder dat er een akkoord tussen de Lid-Staten nodig is
over het verstrekken van wederzijdse bijstand of over zulke
samenwerking.
(124) Wanneer de verwerking van persoonsgegevens in
het kader van een vestiging van een verwerkingsverant-
woordelijke of een verwerker in de Unie plaatsvindt en de
verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker in meer
dan één Lid-Staat is gevestigd, of wanneer de verwerking
die in het kader van de activiteiten van een enkele vesti-
ging van een verwerkingsverantwoordelijke of een verwer-
ker in Unie plaatsvindt, wezenlijke gevolgen heeft of waar-
schijnlijk wezenlijke gevolgen zal hebben voor betrokke-
nen in meer dan één Lid-Staat, dient de toezichthoudende
autoriteit van de hoofdvestiging van de verwerkingsver-
antwoordelijke of verwerker of van de ene vestiging van de
verwerkingsverantwoordelijke of verwerker als de lei-
dende toezichthoudende autoriteit op te treden. Zij dient
met de andere betrokken toezichthoudende autoriteiten
samen te werken, omdat de verwerkingsverantwoordelijke
of de verwerker een vestiging op het grondgebied van hun
Lid-Staat heeft, omdat op hun grondgebied verblijvende
betrokkenen wezenlijk worden geraakt, of omdat er bij
hen een klacht is ingediend. Wanneer een niet in die Lid-
Staat verblijvende betrokkene een klacht heeft ingediend,
dient de toezichthoudende autoriteit waarbij die klacht is
ingediend, ook een betrokken toezichthoudende autoriteit
te worden. In het kader van zijn taken om richtsnoeren be-
treffende vragen over de toepassing van deze verordening
uit te vaardigen, moet het Comité richtsnoeren kunnen
uitvaardigen, met name over de in aanmerking te nemen
criteria om na te gaan of de verwerking in kwestie wezen-
lijke gevolgen heeft voor betrokkenen in meer dan één Lid-
Staat, alsmede over wat een relevant en gemotiveerd be-
zwaar vormt.
(125) De leidende toezichthoudende autoriteit moet be-
voegd zijn om bindende besluiten vast te stellen betref-
fende maatregelen ter toepassing van de overeenkomstig
deze verordening aan haar toegekende bevoegdheden. In
haar hoedanigheid van leidende toezichthoudende autori-
teit moet de toezichthoudende autoriteit de betrokken toe-
zichthoudende autoriteiten nauw betrekken en coördine-
ren in het besluitvormingsproces. Wanneer wordt beslo-
ten om de klacht van de betrokkene geheel of gedeeltelijk
te verwerpen, moet dat besluit worden vastgesteld door de
toezichthoudende autoriteit bij wie de klacht is ingediend.
(126) Het besluit dient gezamenlijk door de leidende toe-
zichthoudende autoriteit en de betrokken toezichthou-
dende autoriteiten te worden goedgekeurd, gericht te zijn
aan de hoofdvestiging of enige vestiging van de verwer-
kingsverantwoordelijke of de verwerker en bindende ge-
volgen te hebben voor de verwerkingsverantwoordelijke of
de verwerker. De verwerkingsverantwoordelijke of de ver-
werker dient de nodige maatregelen te treffen om deze
verordening na te leven en om het door de leidende toe-
zichthoudende autoriteit aan de hoofdvestiging van de
verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker meege-
deelde besluit betreffende de verwerkingsactiviteiten in de
Unie uit te voeren.
(127) Elke toezichthoudende autoriteit die niet optreedt als
de leidende toezichthoudende autoriteit, dient bevoegd te
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zijn lokale gevallen te behandelen waarbij de verwerkingsver-
antwoordelijke of de verwerker in meer dan één Lid-Staat is
gevestigd, maar waarbij het onderwerp van de specifieke ver-
werking alleen een in een enkele Lid-Staat verrichte verwer-
king betreft en daarbij alleen personen uit die ene Lid-Staat
zijn betrokken, bijvoorbeeld wanneer het de verwerking van
persoonsgegevens van werknemers in de specifieke arbeids-
marktcontext van een Lid-Staat betreft. In dergelijke gevallen
dient de toezichthoudende autoriteit de leidende toezicht-
houdende autoriteit onverwijld van de zaak in kennis te stel-
len. Nadat zij op de hoogte is gesteld, dient de leidende toe-
zichthoudende autoriteit te besluiten of zij de zaak zal behan-
delen krachtens de bepaling inzake samenwerking tussen de
leidende toezichthoudende autoriteit en andere betrokken
toezichthoudende autoriteit («één-loketmechanisme»), dan
wel of de toezichthoudende autoriteit die haar van de zaak in
kennis heeft gesteld, deze op lokaal niveau dient te behande-
len. Wanneer de leidende toezichthoudende autoriteit besluit
of zij de zaak al dan niet zal behandelen, dient zij rekening te
houden met het al dan niet bestaan van een vestiging van de
verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker in de Lid-Staat
van de toezichthoudende autoriteit die haar in kennis heeft
gesteld, opdat kan worden gegarandeerd dat een beslissing
daadwerkelijk ten uitvoer wordt gelegd ten aanzien van de
verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker. Wanneer de
leidende toezichthoudende autoriteit besluit de zaak te be-
handelen, dient de toezichthoudende autoriteit die haar in
kennis heeft gesteld, de mogelijkheid te hebben een ontwerp
van besluit in te dienen, en dient de leidende toezichthou-
dende autoriteit daarmee maximaal rekening te houden
wanneer zij haar ontwerpbesluit in het kader van dat één-lo-
ketmechanisme opstelt.
(128) De regels betreffende de leidende toezichthoudende
autoriteit en het één-loketmechanisme mogen niet gelden
wanneer de verwerking door overheidsinstanties of parti-
culiere organen in het algemeen belang wordt verricht. In
die gevallen dient de toezichthoudende autoriteit van de
Lid-Staat waar de overheidsinstantie of het particuliere or-
gaan is gevestigd, de enige overeenkomstig deze verorde-
ning bevoegde toezichthoudende autoriteit te zijn.
(129) Met het oog op een consequent toezicht en eenvor-
mige handhaving van deze verordening in de gehele Unie
dienen de toezichthoudende autoriteiten in alle Lid-Staten
dezelfde taken en feitelijke bevoegdheden te hebben,
waaronder de bevoegdheden om onderzoek te verrichten,
corrigerende maatregelen te nemen en sancties op te leg-
gen, machtiging te verlenen en adviezen te verstrekken, in
het bijzonder bij klachten van natuurlijke personen, en
om, onverminderd de bevoegdheden die aan de met ver-
volging belaste autoriteiten conform het lidstatelijke recht
zijn toegekend, inbreuken op deze verordening ter kennis
van de rechterlijke instanties te brengen en gerechtelijke
procedures in te leiden. Tot die bevoegdheden dient ook
de bevoegdheid te behoren om een tijdelijke of definitieve
beperking van de verwerking, waaronder een verwerkings-
verbod, voor de verwerking op te leggen. De Lid-Staten
kunnen krachtens deze verordening andere aan de be-
scherming van persoonsgegevens verwante taken specifi-
ceren. De bevoegdheden van de toezichthoudende autori-
teiten moeten overeenkomstig passende in het Unierecht
en het lidstatelijke recht bepaalde procedurele waarbor-
gen, onpartijdig, behoorlijk en binnen een redelijke ter-
mijn worden uitgeoefend. Elke maatregel dient met name
passend, noodzakelijk en evenredig te zijn met het oog op

naleving van deze verordening en rekening houdend met
de omstandigheden van elk individueel geval, het recht
van iedere persoon te eerbiedigen om vóór het nemen van
enige individuele maatregel die voor hem nadelige gevol-
gen zou hebben te worden gehoord, en overbodige kosten
en buitensporige ongemakken voor de personen in kwes-
tie te vermijden. Onderzoeksbevoegdheden betreffende
toegang tot terreinen moeten overeenkomstig de speci-
fieke voorschriften van het lidstatelijke procesrecht, zoals
een verplichte voorafgaande toestemming van een rech-
terlijke instantie, worden uitgeoefend. Elke juridisch bin-
dende maatregel van de toezichthoudende autoriteit dient
schriftelijk, duidelijk en ondubbelzinnig te zijn, de toe-
zichthoudende autoriteit die de maatregel heeft uitgevaar-
digd en de datum van uitvaardiging te vermelden, door het
hoofd of een door het hoofd gemachtigd lid van de toe-
zichthoudende autoriteit ondertekend te zijn, de redenen
voor de maatregel te bevatten en naar het recht op een
doeltreffende voorziening in rechte te verwijzen. Dit dient
bijkomende voorschriften overeenkomstig het lidstatelijke
procesrecht niet uit te sluiten. De vaststelling van juridisch
bindende besluiten impliceert de mogelijkheid tot rechter-
lijke toetsing in de Lid-Staat van de toezichthoudende au-
toriteit die het besluit heeft vastgesteld.

(130) Wanneer de toezichthoudende autoriteit waarbij de
klacht is ingediend, niet de leidende toezichthoudende au-
toriteit is, dient de leidende toezichthoudende autoriteit
overeenkomstig de bepalingen van deze verordening be-
treffende samenwerking en coherentie nauw samen te
werken met de toezichthoudende autoriteit waarbij de
klacht is ingediend. In dergelijke gevallen dient de lei-
dende toezichthoudende autoriteit bij het nemen van
maatregelen die rechtsgevolgen beogen te hebben, waar-
onder het opleggen van administratieve geldboeten, verre-
gaand rekening te houden met het standpunt van de toe-
zichthoudende autoriteit waarbij de klacht is ingediend en
die bevoegd moet blijven om, in overleg met de leidende
toezichthoudende autoriteit, elk onderzoek te verrichten
op het grondgebied van haar eigen Lid-Staat.

(131) Indien een andere toezichthoudende autoriteit als
leidende toezichthoudende autoriteit dient op te treden
voor de verwerkingsactiviteiten van de verwerkingsverant-
woordelijke of de verwerker, maar het voorwerp van een
klacht of een mogelijke inbreuk alleen verwerkingsactivi-
teiten van de verwerkingsverantwoordelijke of de verwer-
ker in de Lid-Staat waar de klacht is ingediend of waar de
inbreuk is opgespoord betreft en het geval geen wezenlijke
gevolgen heeft of dreigt te hebben voor betrokkenen in an-
dere Lid-Staten, dient de toezichthoudende autoriteit
waarbij een klacht wordt ingediend, of die situaties die
mogelijke inbreuken op deze verordening inhouden, op
het spoor is gekomen of er op een andere manier over
wordt geïnformeerd, te trachten een minnelijke schikking
met de verwerkingsverantwoordelijke te treffen en, indien
dit niet mogelijk is, de volle reikwijdte van haar bevoegd-
heden uit te oefenen. Daaronder dienen te vallen: speci-
fieke verwerking op het grondgebied van de Lid-Staat van
de toezichthoudende autoriteit of met betrekking tot be-
trokkenen op het grondgebied van die Lid-Staat; verwer-
king in het kader van een aanbod van goederen of dien-
sten dat specifiek is gericht op betrokkenen op het grond-
gebied van de Lid-Staat van de toezichthoudende autori-
teit; of verwerking die met inachtneming van de relevante
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lidstatelijke wettelijke verplichtingen moet worden beoor-
deeld.
(132) De toezichthoudende autoriteiten dienen bij voor-
lichtingsactiviteiten voor het publiek specifieke maatrege-
len te nemen voor de verwerkingsverantwoordelijken en
de verwerkers, waaronder kleine, middelgrote en micro-
ondernemingen, alsmede natuurlijke personen, met name
in het onderwijs.
(133) De toezichthoudende autoriteiten dienen elkaar bij
de uitvoering van hun taken met het oog op de conse-
quente toepassing en eenvormige handhaving van deze
verordening binnen de interne markt bijstand te verlenen.
Een om wederzijdse bijstand verzoekende toezichthou-
dende autoriteit kan een voorlopige maatregel treffen in-
dien het geen antwoord ontvangt op een verzoek om we-
derzijdse bijstand binnen één maand na ontvangst van dat
verzoek door de andere toezichthoudende autoriteit.
(134) Iedere toezichthoudende autoriteit dient in voorko-
mend geval deel te nemen aan gezamenlijke acties met an-
dere toezichthoudende autoriteiten. Iedere aangezochte
toezichthoudende autoriteit dient verplicht te zijn binnen
een welbepaalde termijn op het verzoek te reageren.
(135) Om te zorgen dat deze verordening in de gehele
Unie consequent wordt toegepast, dient een coherentie-
mechanisme voor samenwerking tussen de toezichthou-
dende autoriteiten te worden vastgesteld. Dat mecha-
nisme dient met name toepasselijk te zijn wanneer een
toezichthoudende autoriteit voornemens is betreffende
verwerkingsactiviteiten met wezenlijke gevolgen voor een
betekenisvol aantal betrokkenen in verscheidene Lid-Sta-
ten een maatregel vast te stellen waarmee rechtsgevolgen
worden beoogd. Het dient ook van toepassing te zijn wan-
neer een betrokken toezichthoudende autoriteit of de
Commissie verzoekt om een dergelijke aangelegenheid
aan het coherentiemechanisme te onderwerpen. Dat me-
chanisme dient geen afbreuk te doen aan maatregelen die
de Commissie kan nemen in de uitoefening van de be-
voegdheden die haar bij de Verdragen zijn toegekend.
(136) Bij de toepassing van het coherentiemechanisme
dient het Comité binnen een bepaalde termijn een advies
uit te brengen, indien een meerderheid van zijn leden
daartoe beslist of indien een betrokken toezichthoudende
autoriteit of de Commissie daarom verzoekt. Het Comité
moet ook bevoegd zijn om juridisch bindende besluiten
vast te stellen wanneer er geschillen bestaan tussen toe-
zichthoudende autoriteiten. In welomschreven gevallen
waarin er tussen toezichthoudende autoriteiten, met
name in de procedure voor samenwerking tussen de lei-
dende toezichthoudende autoriteit en de betrokken toe-
zichthoudende autoriteiten, meningsverschillen over de
zaak bestaan, met name over de vraag of er sprake is van
een inbreuk op deze verordening, dient het Comité in be-
ginsel met een tweederdemeerderheid van de leden juri-
disch bindende besluiten uit te vaardigen.
(137) Er kan dringend moeten worden opgetreden om de
rechten en vrijheden van de betrokkenen te beschermen,
met name wanneer het gevaar bestaat dat de handhaving
van een recht van een betrokkene aanzienlijk zou kunnen
worden belemmerd. Daarom moet een toezichthoudende
autoriteit op haar grondgebied naar behoren gemoti-
veerde voorlopige maatregelen kunnen treffen met een
vastgestelde geldigheidsduur van maximaal drie maan-
den.

(138) In de gevallen waarin die toetsing verplicht is, dient
het verrichten ervan een voorwaarde te zijn voor de recht-
matigheid van een maatregel van een toezichthoudende
autoriteit waarmee rechtsgevolgen worden beoogd. In an-
dere grensoverschrijdende gevallen dient de procedure
voor samenwerking tussen de leidende toezichthoudende
autoriteit en de betrokken toezichthoudende autoriteit te
worden toegepast. Op een bilaterale of multilaterale basis
kan tussen de betrokken toezichthoudende autoriteiten
wederzijdse bijstand worden verleend en kunnen er geza-
menlijke maatregelen worden uitgevoerd zonder dat zulks
aanleiding geeft tot toepassing van het coherentiemecha-
nisme.
(139) Teneinde de consequente toepassing van de veror-
dening te bevorderen, moet het Comité als een onafhanke-
lijk orgaan van de Unie worden opgericht. Ter verwezenlij-
king van zijn doelstellingen moet het Comité over rechts-
persoonlijkheid beschikken. Het Comité dient door zijn
voorzitter te worden vertegenwoordigd. Dit comité dient
de bij Richtlijn 95/46/EG opgerichte Groep voor de be-
scherming van natuurlijke personen in verband met de
verwerking van persoonsgegevens te vervangen. Het dient
te bestaan uit de hoofden van de toezichthoudende autori-
teit van iedere Lid-Staat en de Europese Toezichthouder
voor gegevensbescherming of hun respectievelijke verte-
genwoordigers. De Commissie dient aan de activiteiten
van het comité deel te nemen zonder stemrecht en de Eu-
ropese Toezichthouder voor gegevensbescherming dient
specifiek stemrecht te hebben. Het Comité dient bij te dra-
gen aan de consequente toepassing van deze verordening
in de Unie, onder meer door de Commissie advies te verle-
nen, met name over het beschermingsniveau in derde lan-
den of in internationale organisaties, en de samenwerking
tussen de toezichthoudende autoriteiten in de Unie te be-
vorderen. Het Comité dient bij de uitvoering van zijn taken
onafhankelijk op te treden.
(140) Het Comité dient te worden bijgestaan door een se-
cretariaat dat door de Europese Toezichthouder voor gege-
vensbescherming wordt georganiseerd. De personeelsle-
den van de Europese Toezichthouder voor gegevensbe-
scherming die betrokken zijn bij de uitvoering van de
taken die krachtens deze verordening aan het Comité zijn
opgedragen, dienen hun taken uitsluitend te verrichten
volgens de instructies van de voorzitter van het Comité, en
zij dienen aan hem verslag uit te brengen.
(141) Iedere betrokkene dient het recht te hebben om een
klacht in te dienen bij één enkele toezichthoudende auto-
riteit, met name in de Lid-Staat waar hij gewoonlijk ver-
blijft, en een doeltreffende voorziening in rechte in te stel-
len overeenkomstig artikel 47 van het Handvest indien hij
meent dat inbreuk is gemaakt op zijn rechten uit hoofde
van deze verordening of indien de toezichthoudende auto-
riteit niet optreedt naar aanleiding van een klacht, een
klacht gedeeltelijk of geheel verwerpt of afwijst, of indien
deze niet optreedt wanneer zulk optreden noodzakelijk is
ter bescherming van de rechten van de betrokkene. Het
onderzoek dat naar aanleiding van een klacht wordt uitge-
voerd, gaat niet verder dan in het specifieke geval passend
is en kan worden onderworpen aan rechterlijke toetsing.
De toezichthoudende autoriteit dient de betrokkene bin-
nen een redelijke termijn in kennis te stellen van de voort-
gang en het resultaat van de klacht. Indien de zaak verder
onderzoek of coördinatie met een andere toezichthou-
dende autoriteit vereist, dient de betrokkene tussentijdse
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informatie te worden verstrekt. Elke toezichthoudende au-
toriteit dient maatregelen te treffen om het indienen van
klachten te faciliteren, zoals het ter beschikking stellen van
een klachtenformulier dat tevens elektronisch kan worden
ingevuld, zonder dat andere communicatiemiddelen wor-
den uitgesloten.

(142) Wanneer een betrokkene van oordeel is dat inbreuk
is gemaakt op zijn rechten uit hoofde van deze verorde-
ning, moet hij het recht hebben organen, organisaties of
verenigingen zonder winstoogmerk, die overeenkomstig
het recht van een Lid-Staat zijn opgericht, die statutaire
doelstellingen hebben die in het publieke belang zijn en
die actief zijn op het gebied van de bescherming van per-
soonsgegevens, te machtigen om namens hem een klacht
in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, om na-
mens betrokkenen het recht op een voorziening in rechte
uit te oefenen, of om namens betrokkenen het recht op de
ontvangst van een vergoeding uit te oefenen indien dit in
het lidstatelijke recht is voorzien. De Lid-Staten kunnen be-
palen dat deze organen, organisaties of verenigingen over
het recht beschikken om, ongeacht een eventuele machti-
ging door een betrokkene, in die Lid-Staat een klacht in te
dienen en over het recht op een doeltreffende voorziening
in rechte, indien zij redenen hebben om aan te nemen dat
de rechten van een betrokkene zijn geschonden als gevolg
van een verwerking van persoonsgegevens die inbreuk
maakt op deze verordening. Voor deze organen, organisa-
ties of verenigingen kan worden bepaald dat zij niet het
recht hebben om namens een betrokkene een vergoeding
te eisen buiten de machtiging door de betrokkene om.

(143) Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon heeft
het recht om bij het Hof van Justitie een beroep tot nietig-
verklaring in te stellen tegen een besluit van het Comité,
onder de in artikel 263 VWEU bedoelde voorwaarden. Als
adressaten van dergelijke besluiten dienen de betrokken
toezichthoudende autoriteiten die wensen op te komen
tegen deze besluiten, binnen twee maanden na de kennis-
geving ervan beroep in te stellen overeenkomstig
artikel 263 VWEU. Wanneer de verwerkingsverantwoor-
delijke, de verwerker of de klager rechtstreeks en individu-
eel wordt geraakt door besluiten van het Comité, kan hij
binnen twee maanden na de bekendmaking ervan op de
website van het Comité een beroep tot nietigverklaring
van deze besluiten instellen overeenkomstig artikel 263
VWEU. Onverminderd dit recht uit hoofde van artikel 263
VWEU dient iedere natuurlijke of rechtspersoon het recht
te hebben om tegen een besluit van een toezichthoudende
autoriteit dat ten aanzien van die persoon rechtsgevolgen
heeft, voor het bevoegde nationale gerecht een doeltref-
fende voorziening in rechte in te stellen. Een dergelijk be-
sluit heeft meer bepaald betrekking op de uitoefening van
met onderzoek, correctie en toestemming verband hou-
dende bevoegdheden door de toezichthoudende autori-
teit, of op de afwijzing van klachten. Het recht een doeltref-
fende voorziening in rechte in te stellen geldt echter niet
voor door de toezichthoudende autoriteiten getroffen
maatregelen die niet juridisch bindend zijn, zoals advie-
zen. Een vordering tegen een toezichthoudende autoriteit
dient te worden ingesteld bij de gerechten van de Lid-Staat
waar de toezichthoudende autoriteit is gevestigd, en dient
in overeenstemming te zijn met het procesrecht van die
Lid-Staat. Die gerechten dienen volledige rechtsmacht uit
te oefenen, waaronder rechtsmacht om alle feitelijke en ju-

ridische vraagstukken in verband met het bij hen aanhan-
gige geschil te onderzoeken.
Wordt een klacht door een toezichthoudende autoriteit af-
gewezen, dan kan de klager beroep instellen bij de gerech-
ten in dezelfde Lid-Staat. In het kader van de rechtsbe-
voegdheid in verband met de toepassing van deze verorde-
ning, kunnen, of, in het geval van artikel 267 VWEU, moe-
ten de nationale gerechten die van oordeel zijn dat een
beslissing ter zake noodzakelijk is voor het wijzen van hun
vonnis, het Hof van Justitie verzoeken om een prejudiciële
beslissing over de uitlegging van het Unierecht, met inbe-
grip van deze verordening. Bovendien, wanneer een be-
sluit van een toezichthoudende autoriteit tot uitvoering
van een besluit van het Comité wordt betwist voor een na-
tionaal gerecht en de geldigheid van het besluit van het
Comité aan de orde is, heeft dat nationale gerecht niet de
bevoegdheid om het besluit van het Comité ongeldig te
verklaren, maar dient zij, wanneer zij het besluit ongeldig
acht, de vraag inzake de geldigheid voor te leggen aan het
Hof van Justitie overeenkomstig artikel 267 VWEU zoals
uitgelegd door het Hof van Justitie. Een nationaal gerecht
kan een vraag inzake de geldigheid van een besluit van het
Comité echter niet aan het Hof voorleggen op verzoek van
een natuurlijke of rechtspersoon die de mogelijkheid had
om beroep tot nietigverklaring van dat besluit in te stellen,
met name wanneer hij rechtstreeks en individueel door
dat besluit was geraakt, maar dit niet heeft gedaan binnen
de in artikel 263 VWEU gestelde termijn.
(144) Wanneer een gerecht waarbij een procedure aan-
hangig is gemaakt tegen een besluit van een toezichthou-
dende autoriteit redenen heeft om aan te nemen dat er bij
een bevoegd gerecht in een andere Lid-Staat al een proce-
dure is ingeleid in verband met dezelfde verwerking, waar-
bij het bijvoorbeeld kan gaan om hetzelfde onderwerp van
de verwerking, dezelfde activiteiten van de verwerkings-
verantwoordelijke of de verwerker, of dezelfde aanleiding,
neemt zij contact op met die instantie om het bestaan van
de verwante procedure te verifiëren. Indien er voor een ge-
recht in een andere Lid-Staat een verwante procedure aan-
hangig is, kan ieder ander gerecht dan dat welk als eerste
is aangezocht zijn procedure schorsen, of kan het op ver-
zoek van een van de partijen tot verwijzing naar het eerst
aangezochte gerecht overgaan, indien dat gerecht be-
voegd is om van de procedure in kwestie kennis te nemen
en mits zijn wetgeving de voeging van die verwante proce-
dures toestaat. Verwante procedures zijn procedures waar-
tussen een zo nauwe band bestaat dat een goede rechtsbe-
deling vraagt om hun gelijktijdige behandeling en berech-
ting, teneinde te vermijden dat bij afzonderlijke procedu-
res onverenigbare beslissingen worden gegeven.
(145) Voor procedures tegen een verwerkingsverantwoor-
delijke of een verwerker dient de klager te kunnen kiezen
om de zaak aanhangig te maken bij de gerechten in de Lid-
Staat waar de verwerkingsverantwoordelijke of de verwer-
ker een vestiging heeft, of dit te doen in de Lid-Staat waar
de betrokkene verblijft, tenzij de verwerkingsverantwoor-
delijke een overheidsinstantie van een Lid-Staat is die
krachtens overheidsbevoegdheid handelt.
(146) De verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker
moeten alle schade vergoeden die iemand kan lijden ten
gevolge van een verwerking die inbreuk maakt op deze
verordening. De verwerkingsverantwoordelijke of de ver-
werker moet van zijn aansprakelijkheid worden vrijgesteld
indien hij bewijst dat hij niet verantwoordelijk is voor de
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schade. Het begrip «schade» moet ruim worden uitgelegd
in het licht van de rechtspraak van het Hof van Justitie, op
een wijze die ten volle recht doet aan de doelstellingen van
deze verordening. Dit laat eventuele eisen tot schadeloos-
stelling wegens inbreuken op andere regels in het Unie-
recht of het lidstatelijke recht onverlet. Onder verwerking
die inbreuk maakt op deze verordening, valt eveneens een
verwerking die inbreuk maakt op gedelegeerde handelin-
gen en uitvoeringshandelingen die werden vastgesteld
overeenkomstig deze verordening, alsmede het lidstate-
lijke recht waarin in deze verordening vervatte regels wor-
den gespecificeerd. De betrokkenen dienen volledige en
daadwerkelijke vergoeding van door hen geleden schade
te ontvangen. Wanneer verwerkingsverantwoordelijken of
verwerkers betrokken zijn bij dezelfde verwerking, dienen
zij elk voor de volledige schade aansprakelijk te worden ge-
houden. Wanneer zij evenwel overeenkomstig het lidstate-
lijke recht zijn gevoegd in dezelfde gerechtelijke proce-
dure, kan elke verwerkingsverantwoordelijke of verwerker
overeenkomstig zijn aandeel in de verantwoordelijkheid
voor de schade die door de verwerking werd veroorzaakt,
een deel van de vergoeding dragen, mits de betrokkene die
schade heeft geleden volledig en daadwerkelijk wordt ver-
goed. Iedere verwerkingsverantwoordelijke of verwerker
die de volledige vergoeding heeft betaald kan vervolgens
een regresvordering instellen tegen andere verwerkings-
verantwoordelijken of verwerkers die bij dezelfde verwer-
king betrokken zijn.
(147) Wanneer deze verordening voorziet in specifieke be-
voegdheidsregels, met name wat betreft procedures die
een voorziening in rechte, met inbegrip van schadeloos-
stelling, tegen een verwerkingsverantwoordelijke of ver-
werker beogen, dienen algemene bevoegdheidsregels,
zoals die van Verordening (EU) nr. 1215/2012 van het Eu-
ropees Parlement en de Raad (13), geen afbreuk te doen
aan de toepassing van die specifieke regels.
(148) Met het oog op een krachtiger handhaving van de
regels van deze verordening dienen straffen, met inbegrip
van administratieve geldboeten, te worden opgelegd voor
elke inbreuk op de verordening, naast of in plaats van pas-
sende maatregelen die door de toezichthoudende autori-
teiten ingevolge deze verordening worden opgelegd. In-
dien het gaat om een kleine inbreuk of indien de te ver-
wachten geldboete een onevenredige last zou berokkenen
aan een natuurlijk persoon, kan in plaats van een geld-
boete worden gekozen voor een berisping. Er dient even-
wel rekening te worden gehouden met de aard, de ernst en
de duur van de inbreuk, met het opzettelijke karakter van
de inbreuk, met schadebeperkende maatregelen, met de
mate van verantwoordelijkheid, of met eerdere relevante
inbreuken, met de wijze waarop de inbreuk ter kennis van
de toezichthoudende autoriteit is gekomen, met de nale-
ving van de maatregelen die werden genomen tegen de
verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker, met de
aansluiting bij een gedragscode en met alle andere ver-
zwarende of verzachtende factoren. Het opleggen van
straffen, met inbegrip van administratieve geldboeten,
moet onderworpen zijn aan passende procedurele waar-
borgen overeenkomstig de algemene beginselen van het
Unierecht en het Handvest, waaronder een doeltreffende
voorziening in rechte en een eerlijke rechtsbedeling.
(149) De Lid-Staten moeten de regels betreffende straffen
voor inbreuken op deze verordening kunnen vaststellen,
onder meer voor inbreuken op nationale regels ingevolge

en binnen de grenzen van deze verordening. Die straffen
kunnen ook inhouden dat de via inbreuken op deze veror-
dening verkregen winsten worden afgedragen. Het opleg-
gen van straffen voor inbreuken op dergelijke nationale re-
gels en van administratieve sancties mag evenwel niet re-
sulteren in de inbreuk op het ne-bis-in-idembeginsel, zoals
uitgelegd door het Hof van Justitie.
(150) Teneinde de administratieve straffen tegen inbreu-
ken op deze verordening te versterken en te harmoniseren
dient iedere toezichthoudende autoriteit bevoegd te zijn
om administratieve geldboeten op te leggen. In deze veror-
dening dienen inbreuken te worden benoemd, evenals
maxima en criteria voor de vaststelling van de daaraan ver-
bonden administratieve geldboeten, die per afzonderlijk
geval dienen te worden bepaald door de bevoegde toe-
zichthoudende autoriteit, rekening houdend met alle rele-
vante omstandigheden van de specifieke situatie, met in-
achtneming van met name de aard, de ernst en de duur
van de inbreuk en van de gevolgen ervan en de maatrege-
len die zijn genomen om naleving van de verplichtingen
uit hoofde van deze verordening te waarborgen en de ge-
volgen van de inbreuk te voorkomen of te beperken. Wan-
neer de administratieve geldboeten worden opgelegd aan
een onderneming, moet een onderneming in die context
worden gezien als een onderneming overeenkomstig de
artikelen 101 en 102 van het VWEU. Wanneer administra-
tieve geldboeten worden opgelegd aan personen die geen
onderneming zijn, moet de toezichthoudende autoriteit bij
het bepalen van een passend bedrag voor de geldboete re-
kening houden met het algemene inkomensniveau in de
Lid-Staat en de economische situatie van de persoon in
kwestie. Het coherentiemechanisme kan ook worden ge-
bruikt ter bevordering van een consequente toepassing
van administratieve geldboeten. Het dient aan de Lid-Sta-
ten te zijn om te bepalen of en in hoeverre overheidsin-
stanties aan administratieve geldboeten moeten zijn on-
derworpen. Het opleggen van een administratieve geld-
boete of het geven van een waarschuwing heeft geen ge-
volgen voor de uitoefening van andere bevoegdheden van
de toezichthoudende autoriteiten of voor het toepassen
van andere sancties uit hoofde van deze verordening.
(151) De rechtssystemen van Denemarken en Estland
laten de in deze verordening beschreven administratieve
geldboeten niet toe. De regels over administratieve geld-
boeten kunnen op een zodanige wijze worden toegepast
dat de boete in Denemarken als een strafrechtelijke sanctie
door een bevoegd gerecht, en in Estland in het kader van
een procedure voor strafbare feiten door de toezichthou-
dende autoriteit wordt opgelegd, op voorwaarde dat deze
toepassingen van de regels in die Lid-Staten eenzelfde wer-
king hebben als administratieve geldboeten die door toe-
zichthoudende autoriteiten worden opgelegd. Daarom
dienen de bevoegde nationale gerechten rekening te hou-
den met de aanbeveling van de toezichthoudende autori-
teit die de boete heeft geïnitieerd. De boeten dienen in elk
geval doeltreffend, evenredig en afschrikkend te zijn.
(152) Waar deze verordening niet voorziet in een harmoni-
sering van de administratieve straffen of indien nodig in
andere gevallen, bijvoorbeeld bij ernstige inbreuken op
deze verordening, dienen de Lid-Staten een systeem toe te
passen dat zorgt voor doeltreffende, evenredige en af-
schrikkende straffen. De aard van die straffen, strafrechte-
lijk of administratief, dient te worden bepaald in het lidsta-
telijke recht.
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(153) In de wetgeving van de Lid-Staten moeten de regels
betreffende de vrijheid van meningsuiting en van informa-
tie, met inbegrip van journalistieke, academische, artis-
tieke en/of literaire uitdrukkingsvormen in overeenstem-
ming worden gebracht met het recht op bescherming van
persoonsgegevens uit hoofde van deze verordening. Voor
de verwerking van persoonsgegevens enkel voor journalis-
tieke doeleinden of ten behoeve van academische, artis-
tieke en literaire uitdrukkingsvormen moeten afwijkingen
van of uitzonderingen op een aantal bepalingen van deze
verordening worden ingesteld, teneinde indien nodig het
recht op bescherming van persoonsgegevens te verzoenen
met het recht op de vrijheid van meningsuiting en van in-
formatie, zoals dat in artikel 11 van het Handvest is vastge-
legd. Dit dient met name te gelden voor de verwerking van
persoonsgegevens voor audiovisuele doeleinden en in
nieuws- en persarchieven. De Lid-Staten moeten derhalve
wettelijke maatregelen treffen om de uitzonderingen en
afwijkingen vast te stellen die nodig zijn om een evenwicht
tussen die grondrechten tot stand te brengen. De Lid-Sta-
ten dienen dergelijke uitzonderingen en afwijkingen vast
te stellen met betrekking tot de algemene beginselen, de
rechten van betrokkenen, de verwerkingsverantwoorde-
lijke en de verwerker, de doorgifte van persoonsgegevens
naar derde landen of internationale organisaties, de onaf-
hankelijke toezichthoudende autoriteiten, samenwerking
en coherentie, en betreffende specifieke situaties op het
gebied van gegevensverwerking. Indien die uitzonderin-
gen of afwijkingen per Lid-Staat verschillen, is het recht
van de Lid-Staat waaraan de verwerkingsverantwoorde-
lijke is onderworpen, van toepassing. Gelet op het belang
van het recht van vrijheid van meningsuiting in elke demo-
cratische samenleving, dienen begrippen die betrekking
hebben op die vrijheid, zoals journalistiek, ruim te worden
uitgelegd.

(154) Deze verordening biedt de mogelijkheid om bij de
toepassing daarvan rekening te houden met het beginsel
recht van toegang van het publiek tot officiële documen-
ten. De toegang van het publiek tot officiële documenten
kan als een algemeen belang worden beschouwd. Per-
soonsgegevens in documenten die in het bezit zijn van een
overheidsinstantie of overheidsorgaan, moeten door die
instantie of dat orgaan kunnen worden vrijgegeven, indien
in het Unierecht of het lidstatelijke recht dat op de over-
heidsinstantie of het overheidsorgaan van toepassing is, in
de vrijgave van die gegevens wordt voorzien. Die wetge-
ving moet de toegang van het publiek tot officiële docu-
menten en het hergebruik van overheidsinformatie ver-
zoenen met het recht op bescherming van persoonsgege-
vens, en mag derhalve voorzien in de noodzakelijke af-
s temming op  het  recht  op  de  bescherming van
persoonsgegevens krachtens deze verordening. De verwij-
zing naar overheidsinstanties en -organen in die context
moet alle autoriteiten en andere organen die onder het lid-
statelijke recht inzake de toegang van het publiek tot docu-
menten vallen, omvatten. Richtlijn 2003/98/EG van het
Europees Parlement en de Raad (14) doet geen afbreuk
aan en heeft geen gevolgen voor het niveau van bescher-
ming van natuurlijke personen in verband met de verwer-
king van persoonsgegevens uit hoofde van het Unierecht
en het lidstatelijke recht, en houdt met name geen wijzi-
ging in van de in deze verordening vastgestelde verplich-
tingen en rechten. Meer bepaald mag die richtlijn niet gel-
den voor documenten die krachtens de toegangsregelin-

gen niet of in beperkte mate mogen worden ingezien om-
wille van de bescherming van persoonsgegevens, en voor
delen van documenten die krachtens die regelingen
mogen worden ingezien, maar die persoonsgegevens be-
vatten waarvan het hergebruik bij wet onverenigbaar is
verklaard met het recht inzake bescherming van natuur-
lijke personen in verband met de verwerking van per-
soonsgegevens.
(155) In het lidstatelijke recht of in collectieve overeen-
komsten, met inbegrip van «bedrijfsovereenkomsten»,
kunnen specifieke regels worden vastgesteld voor de ver-
werking van de persoonsgegevens van werknemers in het
kader van de arbeidsverhouding, met name voor de voor-
waarden waaronder persoonsgegevens in de arbeidsver-
houding op basis van de toestemming van de werknemer
mogen worden verwerkt, voor de aanwerving, voor de uit-
voering van de arbeidsovereenkomst, met inbegrip van de
naleving van wettelijke of uit collectieve overeenkomsten
voortvloeiende verplichtingen, voor het beheer, de plan-
ning en de organisatie van de arbeid, voor gelijkheid, di-
versiteit, gezondheid en veiligheid op het werk, voor de uit-
oefening en het genot van de met de arbeidsverhouding
samenhangende individuele of collectieve rechten en
voordelen, en voor de beëindiging van de arbeidsverhou-
ding.
(156) De verwerking van persoonsgegevens met het oog
op archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk
of historisch onderzoek of statistische doeleinden, dient
onderworpen te zijn aan passende waarborgen voor de
rechten en vrijheden van de betrokkenen overeenkomstig
deze verordening. Die waarborgen dienen ervoor te zor-
gen dat technische en organisatorische maatregelen wor-
den getroffen om met name de inachtneming van het be-
ginsel gegevensminimalisering te verzekeren. De verdere
verwerking van persoonsgegevens met het oog op archive-
ring in het algemeen belang, wetenschappelijk of histo-
risch onderzoek, of statistische doeleinden dient te worden
uitgevoerd wanneer de verwerkingsverantwoordelijke
heeft beoordeeld of deze doeleinden te verwezenlijken zijn
door persoonsgegevens te verwerken op basis waarvan de
betrokkenen niet of niet meer geïdentificeerd kunnen wor-
den, op voorwaarde dat passende waarborgen bestaan,zo-
als de pseudonimisering van de persoonsgegevens. De Lid-
Staten dienen passende waarborgen te bieden voor de ver-
werking van persoonsgegevens met het oog op archive-
ring in het algemeen belang, wetenschappelijk of histo-
risch onderzoek of statistische doeleinden. De Lid-Staten
dienen te worden gemachtigd om, onder specifieke voor-
waarden en met passende waarborgen voor de betrokke-
nen, nader te bepalen welke specificaties en afwijkingen
gelden voor de informatievoorschriften, en te voorzien in
het recht op rectificatie, het recht op wissing, het recht op
vergetelheid, het recht op beperking van de verwerking en
het recht van gegevensoverdraagbaarheid en het recht van
bezwaar tegen verwerking van persoonsgegevens met het
oog op archivering in het algemeen belang, wetenschap-
pelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden.
Indien dit tegen de achtergrond van de met de specifieke
verwerking beoogde doeleinden passend is, kunnen in de
genoemde voorwaarden en waarborgen specifieke proce-
dures voor de uitoefening van deze rechten door betrokke-
nen worden opgenomen, in combinatie met technische en
organisatorische maatregelen om, in het licht van de even-
redigheids- en noodzaakbeginselen, het verwerken van
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persoonsgegevens tot een minimum te beperken. De ver-
werking van persoonsgegevens voor wetenschappelijke
doeleinden dient ook te voldoen aan andere toepasselijke
wetgeving, zoals die over klinische proeven.
(157) Door gegevens uit verschillende registers te koppe-
len, kunnen onderzoekers nieuwe en zeer waardevolle
kennis verwerven over veel voorkomende medische aan-
doeningen zoals hart- en vaatziekten, kanker en depressie.
Omdat zij op een groter deel van de bevolking zijn geba-
seerd, kunnen onderzoeksresultaten met behulp van regis-
ters worden verbeterd. In de sociale wetenschappen kun-
nen wetenschappers dankzij registeronderzoek essentiële
kennis verwerven over de wisselwerking op lange termijn
van een aantal sociale factoren, zoals werkloosheid en on-
derwijs met andere levensomstandigheden. Onderzoeks-
resultaten die door middel van registers worden verkre-
gen, leveren solide kennis van hoge kwaliteit op, die kan
worden gebruikt om een op kennis gebaseerd beleid te
ontwikkelen en te implementeren, de levenskwaliteit van
een deel van de bevolking te verbeteren, en sociale dien-
sten efficiënter te maken. Daarom moet, teneinde weten-
schappelijk onderzoek te faciliteren, worden bepaald dat
persoonsgegevens, met inachtneming van de passende
voorwaarden en waarborgen die in het Unierecht of het
lidstatelijke recht zijn vastgesteld, met het oog op weten-
schappelijk onderzoek mogen worden verwerkt.
(158) Wanneer persoonsgegevens voor archiveringsdoel-
einden worden verwerkt, dient deze verordening ook voor
verwerking met dit doel te gelden, met dien verstande dat
deze verordening niet van toepassing mag zijn op per-
soonsgegevens van overleden personen. Overheidsinstan-
ties of openbare of particuliere organen die in het bezit zijn
van gegevens van algemeen belang moeten diensten zijn
die, conform het Unierecht of het lidstatelijke recht, wette-
lijk verplicht zijn gegevens van blijvende waarde voor het
algemeen belang te verwerven, te bewaren, te beoordelen,
te ordenen, te beschrijven, mee te delen, onder de aan-
dacht te brengen, te verspreiden en toegankelijk te maken.
De Lid-Staten moeten tevens worden gemachtigd om te
bepalen dat persoonsgegevens voor archiveringsdoelein-
den verder mogen worden verwerkt, bijvoorbeeld met het
oog op het verstrekken van specifieke informatie over het
politiek gedrag onder voormalige totalitaire regimes, over
genocide, misdaden tegen de menselijkheid, met name de
Holocaust, of over oorlogsmisdaden.
(159) Wanneer persoonsgegevens met het oog op weten-
schappelijk onderzoek worden verwerkt, moet deze veror-
dening ook op verwerking met dat doel van toepassing
zijn. Voor de toepassing van deze verordening moet de ver-
werking van persoonsgegevens met het oog op weten-
schappelijk onderzoek ruim worden opgevat en bijvoor-
beeld technologische ontwikkeling en demonstratie, fun-
damenteel onderzoek, toegepast onderzoek en uit particu-
liere middelen gefinancierd onderzoek omvatten.
Bovendien dient de doelstelling van de Unie uit hoofde van
artikel 179, lid 1, VWEU, te weten de totstandbrenging van
een Europese onderzoeksruimte, in acht te worden geno-
men. Wetenschappelijke onderzoeksdoeleinden omvatten
ook studies op het gebied van de volksgezondheid die in
het algemeen belang worden gedaan. Om als verwerking
van persoonsgegevens met het oog op wetenschappelijk
onderzoek te worden aangemerkt, moet de verwerking
aan specifieke voorwaarden voldoen, met name wat be-
treft het publiceren of anderszins openbaar maken van

persoonsgegevens voor wetenschappelijke onderzoeks-
doeleinden. Indien de resultaten van wetenschappelijk on-
derzoek, met name op het gebied van gezondheid, aanlei-
ding geven tot verdere maatregelen in het belang van de
betrokkene, zijn met het oog op deze maatregelen de alge-
mene regels van deze verordening van toepassing.
(160) Wanneer persoonsgegevens met het oog op histo-
risch onderzoek worden verwerkt, dient deze verordening
ook voor verwerking met dat doel te gelden. Dit dient ook
historisch onderzoek en onderzoek voor genealogische
doeleinden te omvatten, met dien verstande dat deze ver-
ordening niet van toepassing mag zijn op overleden perso-
nen.
(161) Wat betreft de toestemming voor deelname aan we-
tenschappelijke onderzoeksactiviteiten in klinische proe-
ven dienen de desbetreffende bepalingen van Verordening
(EU) nr. 536/2014 van het Europees Parlement en de
Raad (15) van toepassing te zijn.
(162) Wanneer persoonsgegevens voor statistische doel-
einden worden verwerkt, dient deze verordening voor ver-
werking met dat doel te gelden. Bepalingen betreffende
statistische inhoud, toegangscontrole, specificaties voor
het verwerken van persoonsgegevens voor statistische
doeleinden en passende maatregelen ter bescherming van
de rechten en vrijheden van de betrokkene en ter verzeke-
ring van statistische geheimhouding dienen, binnen de
grenzen van deze verordening, in het Unierecht of het lid-
statelijke recht te worden vastgesteld. Onder statistische
doeleinden wordt verstaan het verzamelen en verwerken
van persoonsgegevens die nodig zijn voor statistische on-
derzoeken en voor het produceren van statistische resulta-
ten. Die statistische resultaten kunnen ook voor andere
doeleinden worden gebruikt, onder meer voor weten-
schappelijke onderzoeksdoeleinden. Het statistische oog-
merk betekent dat het resultaat van de verwerking voor
statistische doeleinden niet uit persoonsgegevens, maar
uit geaggregeerde gegevens bestaat, en dat dit resultaat en
de persoonsgegevens niet worden gebruikt als ondersteu-
nend materiaal voor maatregelen of beslissingen die een
bepaalde natuurlijke persoon betreffen.
(163) De vertrouwelijke gegevens die statistische autoritei-
ten van de Unie en de Lid-Staten voor de productie van of-
ficiële Europese en officiële nationale statistieken verzame-
len, moeten worden beschermd. Europese statistieken
moeten worden ontwikkeld, geproduceerd en verspreid
overeenkomstig de statistische beginselen van artikel 338,
lid 2, VWEU; nationale statistieken moeten ook aan het lid-
statelijke recht voldoen. Verordening (EG) nr. 223/2009
van het Europees Parlement en de Raad (16), bevatten na-
dere specificaties betreffende de statistische geheimhou-
dingsplicht voor Europese statistieken.
(164) Met betrekking tot de bevoegdheden van de toe-
zichthoudende autoriteiten om van de verwerkingsverant-
woordelijke of de verwerker toegang tot persoonsgege-
vens en tot zijn bedrijfsruimten te verkrijgen, kunnen de
Lid-Staten binnen de grenzen van deze verordening bij wet
specifieke regels vaststellen om het beroepsgeheim of an-
dere gelijkwaardige geheimhoudingsplichten te waarbor-
gen, voor zover dit nodig is om het recht op bescherming
van persoonsgegevens met het beroepsgeheim te verzoe-
nen. Daarbij worden de in de Lid-Staten geldende verplich-
tingen om de regels van het beroepsgeheim na te leven
wanneer het Unierecht zulks vereist, onverlet gelaten.
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(165) Overeenkomstig artikel 17 VWEU eerbiedigt deze
verordening de status die kerken en religieuze verenigin-
gen en gemeenschappen volgens het vigerende constituti-
oneel recht in de Lid-Staten hebben, en doet zij daaraan
geen afbreuk.
(166) Met het oog op de verwezenlijking van de doelstel-
lingen van deze verordening, namelijk de bescherming
van de grondrechten en de fundamentele vrijheden van
natuurlijke personen, in het bijzonder hun recht op de be-
scherming van persoonsgegevens, en het waarborgen van
het vrije verkeer van persoonsgegevens in de Unie, dient
aan de Commissie de bevoegdheid te worden verleend om
overeenkomstig artikel 290 VWEU handelingen vast te
stellen. Met name dienen gedelegeerde handelingen te
worden vastgesteld over de criteria en vereisten voor certi-
ficeringsmechanismen, de informatie die door gestandaar-
diseerde icoontjes moet worden weergegeven en over de
procedures voor het verstrekken van die icoontjes. Het is
van bijzonder belang dat de Commissie bij haar voorberei-
dende werkzaamheden toereikende raadplegingen ver-
richt, onder meer op deskundigenniveau. De Commissie
moet bij de voorbereiding en opstelling van de gedele-
geerde handelingen ervoor zorgen dat de desbetreffende
documenten tijdig en op gepaste wijze gelijktijdig worden
toegezonden aan het Europees Parlement en aan de Raad.
(167) Om te zorgen voor uniforme voorwaarden voor de
tenuitvoerlegging van deze verordening dienen aan de
Commissie uitvoeringsbevoegdheden te worden verleend
waar dit in deze verordening is voorzien. Die bevoegdhe-
den moeten worden uitgeoefend overeenkomstig Veror-
dening (EU) nr. 182/2011. In die context dient de Commis-
sie specifieke maatregelen voor kleine, middelgrote en
micro-ondernemingen in overweging te nemen.
(168) De onderzoeksprocedure dient te worden toegepast
voor de vaststelling van uitvoeringshandelingen inzake
standaardcontractbepalingen tussen verwerkingsverant-
woordelijken en verwerkers, en tussen verwerkers onder-
ling; gedragscodes; technische normen en mechanismen
voor certificering; het door een derde land, een gebied of
een welbepaalde sector binnen dat derde land of een inter-
nationale organisatie geboden passend beschermingsni-
veau; standaardbepalingen inzake bescherming; modellen
en procedures voor de elektronische uitwisseling van in-
formatie tussen verwerkingsverantwoordelijken, verwer-
kers en toezichthoudende autoriteiten wat bindende be-
drijfsvoorschriften betreft; wederzijdse bijstand; en rege-
lingen voor de elektronische uitwisseling van informatie
tussen toezichthoudende autoriteiten onderling en tussen
toezichthoudende autoriteiten en het Comité.
(169) Indien uit het beschikbare bewijsmateriaal blijkt dat
een derde land, een gebied of een welbepaalde sector in
dat derde land, of een internationale organisatie geen pas-
send beschermingsniveau waarborgt en wanneer dwin-
gende redenen van urgentie dat vereisen, dient de Com-
missie uitvoeringshandelingen vast te stellen die meteen
in werking treden.
(170) Daar de doelstelling van deze verordening, namelijk
het waarborgen van een gelijkwaardig niveau van be-
scherming van natuurlijke personen en van het vrije ver-
keer van persoonsgegevens in de hele Unie, niet voldoende
door de Lid-Staten alleen kan worden verwezenlijkt en der-
halve, gezien de omvang en de gevolgen van de maatrege-
len, beter door de Unie kan worden verwezenlijkt, kan de

Unie, overeenkomstig het in artikel 5 van het Verdrag be-
treffende de Europese Unie (VEU) neergelegde subsidiari-
teitsbeginsel, maatregelen nemen. Overeenkomstig het in
hetzelfde artikel neergelegde evenredigheidsbeginsel,
gaat deze verordening niet verder dan nodig is om deze
doelstelling te verwezenlijken.
(171) Richtlijn 95/46/EG dient door deze verordening te
worden vervangen. Verwerkingen die al gaande zijn op de
datum van toepassing van deze verordening, dienen over-
eenkomstig deze verordening te worden gebracht binnen
twee jaar na de inwerkingtreding ervan. Om de verwer-
kingsverantwoordelijke in staat te stellen na de datum van
toepassing van deze verordening de verwerking voort te
zetten, hoeft de betrokkene voor een verwerking waarmee
hij krachtens Richtlijn 95/46/EG heeft ingestemd op een
manier die aan de voorwaarden van deze verordening vol-
doet, niet nog eens toestemming te geven. Besluiten van
de Commissie en door de toezichthoudende autoriteiten
verleende toestemmingen die op Richtlijn 95/46/EG zijn
gebaseerd, blijven van kracht totdat zij worden gewijzigd,
vervangen of ingetrokken.
(172) De Europese Toezichthouder voor gegevensbescher-
ming is geraadpleegd overeenkomstig artikel 28, lid 2, van
Verordening (EG) nr. 45/2001 en heeft op 7 maart
2012 (17) advies uitgebracht.
(173) Deze verordening dient van toepassing te zijn op alle
aangelegenheden die betrekking hebben op de bescher-
ming van grondrechten en fundamentele vrijheden in het
kader van de verwerking van persoonsgegevens waarvoor
de in Richtlijn 2002/58/EG van het Europees Parlement en
de Raad (18) opgenomen specifieke verplichtingen met
dezelfde doelstelling niet gelden, met inbegrip van de ver-
plichtingen van de verwerkingsverantwoordelijke en de
rechten van natuurlijke personen. Om de verhouding tus-
sen deze verordening en Richtlijn 2002/58/EG te verdui-
delijken, dient die richtlijn dienovereenkomstig te worden
gewijzigd. Zodra deze verordening is vastgesteld, dient
Richtlijn 2002/58/EG te worden geëvalueerd, met name
om te zorgen voor samenhang met deze verordening,
HEBBEN DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:
(1) PB. C 229 van 31.7.2012, blz. 90.

(2) PB. C 391 van 18.12.2012, blz. 127.

(3) Standpunt van het Europees Parlement van 12 maart 2014 (nog niet
bekendgemaakt in het Publicatieblad) en standpunt van de Raad op eerste
lezing van 8 april 2016 (nog niet bekendgemaakt in het Publicatieblad).
Standpunt van het Europees Parlement van 14 april 2016.

(4) Richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van
24 oktober 1995 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in
verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije
verkeer van die gegevens (PB. C  281 van 23.11.1995, blz. 31).

(5) Aanbeveling 2003/361/EG van de Commissie van 6 mei 2003 betref-
fende de definitie van kleine, middelgrote en micro-ondernemingen
(C(2003) 1422) (PB. C  124 van 20.5.2003, blz. 36).

(6) Verordening (EG) nr. 45/2001 van het Europees Parlement en de Raad
van 18 december 2000 betreffende de bescherming van natuurlijke perso-
nen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de com-
munautaire instellingen en organen en betreffende het vrije verkeer van
die gegevens (PB. C  8 van 12.1.2001, blz. 1).

(7) Richtlijn (EU) 2016/680 van het Europees Parlement en de Raad van
27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in
verband met de verwerking van persoonsgegevens door bevoegde autori-
teiten met het oog op de voorkoming, het onderzoek, de opsporing en de
vervolging van strafbare feiten of de tenuitvoerlegging van straffen, en be-
treffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Kaderbe-
sluit 2008/977/JBZ van de Raad (zie bladzijde 89 van dit Publicatieblad).
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(8) 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 in-
terne markt («Richtlijn inzake elektronische handel») (PB. C  178 van
17.7.2000, blz. 1).

(9) Richtlijn 2011/24/EU van het Europees Parlement en de Raad van
9 maart 2011 betreffende de toepassing van de rechten van patiënten bij
grensoverschrijdende gezondheidszorg (PB. C  88 van 4.4.2011, blz. 45).

(10) Richtlijn 93/13/EEG van de Raad van 5 april 1993 betreffende oneer-
lijke bedingen in consumentenovereenkomsten (PB. C  95 van 21.4.1993,
blz. 29).

(11) Verordening (EG) nr. 1338/2008 van het Europees Parlement en de
Raad van 16 december 2008 betreffende communautaire statistieken over
de volksgezondheid en de gezondheid en veiligheid op het werk (PB. C
354 van 31.12.2008, blz. 70).

(12) Verordening (EU) nr. 182/2011 van het Europees Parlement en de
Raad van 16 februari 2011 tot vaststelling van de algemene voorschriften
en beginselen die van toepassing zijn op de wijze waarop de Lid-Staten de
uitoefening van de uitvoeringsbevoegdheden door de Commissie contro-
leren (PB. C  55 van 28.2.2011, blz. 13).

(13) Verordening (EU) nr. 1215/2012 van het Europees Parlement en de
Raad van 12 december 2012 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de
erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en han-
delszaken (PB. C  351 van 20.12.2012, blz. 1).

(14) Richtlijn 2003/98/EG van het Europees Parlement en de Raad van
17 november 2003 inzake het hergebruik van overheidsinformatie (PB. C
345 van 31.12.2003, blz. 90).

(15) Verordening (EU) nr. 536/2014 van het Europees Parlement en de
Raad van 16 april 2014 betreffende klinische proeven met geneesmidde-
len voor menselijk gebruik en tot intrekking van Richtlijn 2001/20/EG (PB.
C  158 van 27.5.2014, blz. 1).

(16) Verordening (EG) nr. 223/2009 van het Europees Parlement en de
Raad van 11 maart 2009 betreffende de Europese statistiek en tot intrek-
king van Verordening (EG, Euratom) nr. 1101/2008 van het Europees Par-
lement en de Raad betreffende de toezending van onder de statistische ge-
heimhoudingsplicht vallende gegevens aan het Bureau voor de Statistiek
van de Europese Gemeenschappen, Verordening (EG) nr. 322/97 van de
Raad betreffende de communautaire statistiek en Besluit 89/382/EEG,
Euratom van de Raad tot oprichting van een Comité statistisch pro-
gramma van de Europese Gemeenschappen (PB. C  87 van 31.3.2009,
blz. 164).

(17) PB. C 192 van 30.6.2012, blz. 7.

(18) Richtlijn 2002/58/EG van het Europees Parlement en de Raad van
12 juli 2002 betreffende de verwerking van persoonsgegevens en de be-
scherming van de persoonlijke levenssfeer in de sector elektronische com-
municatie (richtlijn betreffende privacy en elektronische communicatie)
(PB. C  201 van 31.7.2002, blz. 37).

HOOFDSTUK I

ALGEMENE BEPALINGEN
Art. 1. Onderwerp en doelstellingen

1. Bij deze verordening worden regels vastgesteld be-
treffende de bescherming van natuurlijke personen in ver-
band met de verwerking van persoonsgegevens en betref-
fende het vrije verkeer van persoonsgegevens.

2. Deze verordening beschermt de grondrechten en de
fundamentele vrijheden van natuurlijke personen en met
name hun recht op bescherming van persoonsgegevens.

3. Het vrije verkeer van persoonsgegevens in de Unie
wordt noch beperkt noch verboden om redenen die ver-
band houden met de bescherming van natuurlijke perso-
nen ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens.
Art. 2. Materieel toepassingsgebied

1. Deze verordening is van toepassing op de geheel of
gedeeltelijk geautomatiseerde verwerking, alsmede op de
verwerking van persoonsgegevens die in een bestand zijn

opgenomen of die bestemd zijn om daarin te worden op-
genomen.

2. Deze verordening is niet van toepassing op de verwer-
king van persoonsgegevens:

a) in het kader van activiteiten die buiten de werkings-
sfeer van het Unierecht vallen;

b) door de Lid-Staten bij de uitvoering van activiteiten
die binnen de werkingssfeer van titel V, hoofdstuk 2, VEU
vallen;

c) door een natuurlijke persoon bij de uitoefening van
een zuiver persoonlijke of huishoudelijke activiteit;

d) door de bevoegde autoriteiten met het oog op de
voorkoming, het onderzoek, de opsporing en de vervol-
ging van strafbare feiten of de tenuitvoerlegging van straf-
fen, met inbegrip van de bescherming tegen en de voorko-
ming van gevaren voor de openbare veiligheid.

3. Op de verwerking van persoonsgegevens door de in-
stellingen, organen en instanties van de Unie is Verorde-
ning (EG) nr. 45/2001 van toepassing. Verordening (EG)
nr. 45/2001 en andere rechtshandelingen van de Unie die
van toepassing zijn op een dergelijke verwerking van per-
soonsgegevens worden overeenkomstig artikel 98 aan de
beginselen en regels van de onderhavige verordening aan-
gepast.

4. Deze verordening laat de toepassing van Richtlijn
2000/31/EG, en met name van de regels in de artikelen 12
tot en met 15 van die richtlijn betreffende de aansprake-
lijkheid van als tussenpersoon optredende dienstverleners
onverlet.

Art. 3. Territoriaal toepassingsgebied
1. Deze verordening is van toepassing op de verwerking

van persoonsgegevens in het kader van de activiteiten van
een vestiging van een verwerkingsverantwoordelijke of
een verwerker in de Unie, ongeacht of de verwerking in de
Unie plaatsvindt.

2. Deze verordening is van toepassing op de verwerking
van persoonsgegevens van betrokkenen die zich in de Unie
bevinden, door een niet in de Unie gevestigde verwer-
kingsverantwoordelijke of verwerker, wanneer de verwer-
king verband houdt met:

a) het aanbieden van goederen of diensten aan deze be-
trokkenen in de Unie, ongeacht of een betaling door de be-
trokkenen is vereist; of

b) het monitoren van hun gedrag, voor zover dit gedrag
in de Unie plaatsvindt.

3. Deze verordening is van toepassing op de verwerking
van persoonsgegevens door een verwerkingsverantwoor-
delijke die niet in de Unie is gevestigd, maar op een plaats
waar krachtens het internationaal publiekrecht het lidsta-
telijke recht van toepassing is.

Art. 4. Definities
Voor de toepassing van deze verordening wordt ver-

staan onder:
1) «persoonsgegevens»: alle informatie over een geïdentifi-

ceerde of identificeerbare natuurlijke persoon («de betrok-
kene»); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke
persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met
name aan de hand van een identificator zoals een naam, een
identificatienummer, locatiegegevens, een online identifica-
tor of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de
fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische,
culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon;
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2) «verwerking»: een bewerking of een geheel van be-
werkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een
geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via
geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleg-
gen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen,
opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door mid-
del van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter be-
schikking stellen, aligneren of combineren, afschermen,
wissen of vernietigen van gegevens;

3) «beperken van de verwerking»: het markeren van op-
geslagen persoonsgegevens met als doel de verwerking
ervan in de toekomst te beperken;

4) «profilering»: elke vorm van geautomatiseerde ver-
werking van persoonsgegevens waarbij aan de hand van
persoonsgegevens bepaalde persoonlijke aspecten van
een natuurlijke persoon worden geëvalueerd, met name
met de bedoeling zijn beroepsprestaties, economische si-
tuatie, gezondheid, persoonlijke voorkeuren, interesses,
betrouwbaarheid, gedrag, locatie of verplaatsingen te ana-
lyseren of te voorspellen;

5) «pseudonimisering»: het verwerken van persoonsge-
gevens op zodanige wijze dat de persoonsgegevens niet
meer aan een specifieke betrokkene kunnen worden ge-
koppeld zonder dat er aanvullende gegevens worden ge-
bruikt, mits deze aanvullende gegevens apart worden be-
waard en technische en organisatorische maatregelen
worden genomen om ervoor te zorgen dat de persoonsge-
gevens niet aan een geïdentificeerde of identificeerbare
natuurlijke persoon worden gekoppeld;

6) «bestand»: elk gestructureerd geheel van persoonsge-
gevens die volgens bepaalde criteria toegankelijk zijn, on-
geacht of dit geheel gecentraliseerd of gedecentraliseerd is
dan wel op functionele of geografische gronden is ver-
spreid;

7) «verwerkingsverantwoordelijke»: een natuurlijke
persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een
dienst of een ander orgaan die/dat, alleen of samen met
anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking
van persoonsgegevens vaststelt; wanneer de doelstellin-
gen van en de middelen voor deze verwerking in het Unie-
recht of het lidstatelijke recht worden vastgesteld, kan
daarin worden bepaald wie de verwerkingsverantwoorde-
lijke is of volgens welke criteria deze wordt aangewezen;

8) «verwerker»: een natuurlijke persoon of rechtsper-
soon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander or-
gaan die/dat ten behoeve van de verwerkingsverantwoor-
delijke persoonsgegevens verwerkt;

9) «ontvanger»: een natuurlijke persoon of rechtsper-
soon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander or-
gaan, al dan niet een derde, aan wie/waaraan de persoons-
gegevens worden verstrekt. Overheidsinstanties die moge-
lijk persoonsgegevens ontvangen in het kader van een bij-
zonder onderzoek overeenkomstig het Unierecht of het
lidstatelijke recht gelden echter niet als ontvangers; de ver-
werking van die gegevens door die overheidsinstanties
strookt met de gegevensbeschermingsregels die op het be-
treffende verwerkingsdoel van toepassing zijn;

10) «derde»: een natuurlijke persoon of rechtspersoon,
een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan,
niet zijnde de betrokkene, noch de verwerkingsverant-
woordelijke, noch de verwerker, noch de personen die
onder rechtstreeks gezag van de verwerkingsverantwoor-

delijke of de verwerker gemachtigd zijn om de persoonsge-
gevens te verwerken;

11) «toestemming» van de betrokkene: elke vrije, speci-
fieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige wilsuiting waar-
mee de betrokkene door middel van een verklaring of een
ondubbelzinnige actieve handeling een hem betreffende
verwerking van persoonsgegevens aanvaardt;

12) «inbreuk in verband met persoonsgegevens»: een
inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrecht-
matige wijze leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijzi-
ging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoor-
loofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anders-
zins verwerkte gegevens;

13) «genetische gegevens»: persoonsgegevens die ver-
band houden met de overgeërfde of verworven genetische
kenmerken van een natuurlijke persoon die unieke infor-
matie verschaffen over de fysiologie of de gezondheid van
die natuurlijke persoon en die met name voortkomen uit
een analyse van een biologisch monster van die natuur-
lijke persoon;

14) «biometrische gegevens»: persoonsgegevens die het
resultaat zijn van een specifieke technische verwerking
met betrekking tot de fysieke, fysiologische of gedragsge-
relateerde kenmerken van een natuurlijke persoon op
grond waarvan eenduidige identificatie van die natuur-
lijke persoon mogelijk is of wordt bevestigd, zoals gezichts-
afbeeldingen of vingerafdrukgegevens;

15) «gegevens over gezondheid»: persoonsgegevens die
verband houden met de fysieke of mentale gezondheid
van een natuurlijke persoon, waaronder gegevens over
verleende gezondheidsdiensten waarmee informatie over
zijn gezondheidstoestand wordt gegeven;

16) «hoofdvestiging»:
a) met betrekking tot een verwerkingsverantwoorde-

lijke die vestigingen heeft in meer dan één Lid-Staat, de
plaats waar zijn centrale administratie in de Unie is gele-
gen, tenzij de beslissingen over de doelstellingen van en de
middelen voor de verwerking van persoonsgegevens wor-
den genomen in een andere vestiging van de verwerkings-
verantwoordelijke die zich eveneens in de Unie bevindt, en
die tevens gemachtigd is die beslissingen uit te voeren, in
welk geval de vestiging waar die beslissingen worden ge-
nomen als de hoofdvestiging wordt beschouwd;

b) met betrekking tot een verwerker die vestigingen in
meer dan één Lid-Staat heeft, de plaats waar zijn centrale
administratie in de Unie is gelegen of, wanneer de verwer-
ker geen centrale administratie in de Unie heeft, de vesti-
ging van de verwerker in de Unie waar de voornaamste
verwerkingsactiviteiten in het kader van de activiteiten van
een vestiging van de verwerker plaatsvinden, voor zover op
de verwerker krachtens deze verordening specifieke ver-
plichtingen rusten;

17) «vertegenwoordiger»: een in de Unie gevestigde na-
tuurlijke persoon of rechtspersoon die uit hoofde van
artikel 27 schriftelijk door de verwerkingsverantwoorde-
lijke of de verwerker is aangewezen om de verwerkingsver-
antwoordelijke of de verwerker te vertegenwoordigen in
verband met hun respectieve verplichtingen krachtens
deze verordening;

18) «onderneming»: een natuurlijke persoon of rechts-
persoon die een economische activiteit uitoefent, ongeacht
de rechtsvorm ervan, met inbegrip van maatschappen en
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persoonsvennootschappen of verenigingen die regelmatig
een economische activiteit uitoefenen;

19) «concern»: een onderneming die zeggenschap uit-
oefent en de ondernemingen waarover die zeggenschap
wordt uitgeoefend;

20) «bindende bedrijfsvoorschriften»: beleid inzake de
bescherming van persoonsgegevens dat een op het grond-
gebied van een Lid-Staat gevestigde verwerkingsverant-
woordelijke of verwerker voert met betrekking tot de door-
gifte of reeksen van doorgiften van persoonsgegevens aan
een verwerkingsverantwoordelijke of verwerker in een of
meer derde landen binnen een concern of een groepering
van ondernemingen die gezamenlijk een economische ac-
tiviteit uitoefenen;

21) «toezichthoudende autoriteit»: een door een Lid-
Staat ingevolge artikel 51 ingestelde onafhankelijke over-
heidsinstantie;

22) «betrokken toezichthoudende autoriteit»: een toe-
zichthoudende autoriteit die betrokken is bij de verwer-
king van persoonsgegevens omdat:

a) de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker op
het grondgebied van de Lid-Staat van die toezichthou-
dende autoriteit is gevestigd;

b) de betrokkenen die in de Lid-Staat van die toezicht-
houdende autoriteit verblijven, door de verwerking wezen-
lijke gevolgen ondervinden of waarschijnlijk zullen onder-
vinden; of

c) bij die toezichthoudende autoriteit een klacht is inge-
diend;

23) «grensoverschrijdende verwerking»:
a) verwerking van persoonsgegevens in het kader van

de activiteiten van vestigingen in meer dan één Lid-Staat
van een verwerkingsverantwoordelijke of een verwerker in
de Unie die in meer dan één Lid-Staat is gevestigd; of

b) verwerking van persoonsgegevens in het kader van
de activiteiten van één vestiging van een verwerkingsver-
antwoordelijke of van een verwerker in de Unie, waardoor
in meer dan één Lid-Staat betrokkenen wezenlijke gevol-
gen ondervinden of waarschijnlijk zullen ondervinden;

24) «relevant en gemotiveerd bezwaar»: een bezwaar
tegen een ontwerpbesluit over het bestaan van een in-
breuk op deze verordening of over de vraag of de voorge-
nomen maatregel met betrekking tot de verwerkingsver-
antwoordelijke of de verwerker strookt met deze verorde-
ning, waarin duidelijk de omvang wordt aangetoond van
de risico's die het ontwerpbesluit inhoudt voor de grond-
rechten en de fundamentele vrijheden van betrokkenen
en, indien van toepassing, voor het vrije verkeer van per-
soonsgegevens binnen de Unie;

25) «dienst van de informatiemaatschappij»: een dienst
als gedefinieerd in artikel 1, lid 1, punt b), van Richtlijn
(EU) 2015/1535 van het Europees Parlement en de
Raad (19);

26) «internationale organisatie»: een organisatie en de
daaronder vallende internationaalpubliekrechtelijke orga-
nen of andere organen die zijn opgericht bij of op grond
van een overeenkomst tussen twee of meer landen.

 (19) Richtlijn (EU) 2015/1535 van het Europees Parlement en de Raad
van 9 september 2015 betreffende een informatieprocedure op het gebied
van technische voorschriften en regels betreffende de diensten van de in-
formatiemaatschappij (PB. C  241 van 17.9.2015, blz. 1).

HOOFDSTUK II

BEGINSELEN

Art. 5. Beginselen inzake verwerking van persoonsgege-
vens

1. Persoonsgegevens moeten:
a) worden verwerkt op een wijze die ten aanzien van de

betrokkene rechtmatig, behoorlijk en transparant is
(«rechtmatigheid, behoorlijkheid en transparantie»);

b) voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en ge-
rechtvaardigde doeleinden worden verzameld en mogen
vervolgens niet verder op een met die doeleinden onver-
enigbare wijze worden verwerkt; de verdere verwerking
met het oog op archivering in het algemeen belang, we-
tenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doel-
einden wordt overeenkomstig artikel 89, lid 1, niet als on-
verenigbaar met de oorspronkelijke doeleinden be-
schouwd («doelbinding»);

c) toereikend zijn, ter zake dienend en beperkt tot wat
noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij worden
verwerkt («minimale gegevensverwerking»);

d) juist zijn en zo nodig worden geactualiseerd; alle re-
delijke maatregelen moeten worden genomen om de per-
soonsgegevens die, gelet op de doeleinden waarvoor zij
worden verwerkt, onjuist zijn, onverwijld te wissen of te
rectificeren («juistheid»);

e) worden bewaard in een vorm die het mogelijk maakt
de betrokkenen niet langer te identificeren dan voor de
doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden ver-
werkt noodzakelijk is; persoonsgegevens mogen voor lan-
gere perioden worden opgeslagen voor zover de persoons-
gegevens louter met het oog op archivering in het alge-
meen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of
statistische doeleinden worden verwerkt overeenkomstig
artikel 89, lid 1, mits de bij deze verordening vereiste pas-
sende technische en organisatorische maatregelen wor-
den getroffen om de rechten en vrijheden van de betrok-
kene te beschermen («opslagbeperking»);

f) door het nemen van passende technische of organisa-
torische maatregelen op een dusdanige manier worden
verwerkt dat een passende beveiliging ervan gewaarborgd
is, en dat zij onder meer beschermd zijn tegen ongeoor-
loofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzette-
lijk verlies, vernietiging of beschadiging («integriteit en
vertrouwelijkheid»).

2. De verwerkingsverantwoordelijke is verantwoorde-
lijk voor de naleving van lid 1 en kan deze aantonen («ver-
antwoordingsplicht»).

Art. 6. Rechtmatigheid van de verwerking
1. De verwerking is alleen rechtmatig indien en voor

zover aan ten minste een van de onderstaande voorwaar-
den is voldaan:

a) de betrokkene heeft toestemming gegeven voor de
verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer
specifieke doeleinden;

b) de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van
een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om
op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een
overeenkomst maatregelen te nemen;

c) de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een
wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoor-
delijke rust;
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d) de verwerking is noodzakelijk om de vitale belangen
van de betrokkene of van een andere natuurlijke persoon
te beschermen;

e) de verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van
een taak van algemeen belang of van een taak in het kader
van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de ver-
werkingsverantwoordelijke is opgedragen;

f) de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van
de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverant-
woordelijke of van een derde, behalve wanneer de belan-
gen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van
de betrokkene die tot bescherming van persoonsgegevens
nopen, zwaarder wegen dan die belangen, met name wan-
neer de betrokkene een kind is.

De eerste alinea, punt f), geldt niet voor de verwerking
door overheidsinstanties in het kader van de uitoefening
van hun taken.

2. De Lid-Staten kunnen specifiekere bepalingen hand-
haven of invoeren ter aanpassing van de manier waarop
de regels van deze verordening met betrekking tot de ver-
werking met het oog op de naleving van lid 1, punten c) en
e), worden toegepast; hiertoe kunnen zij een nadere om-
schrijving geven van specifieke voorschriften voor de ver-
werking en andere maatregelen om een rechtmatige en
behoorlijke verwerking te waarborgen, ook voor andere
s pec i f i eke  ver wer k i ng ss i tu at i es  a ls  b ed o eld  in
hoofdstuk IX.

3. De rechtsgrond voor de in lid 1, punten c) en e), be-
doelde verwerking moet worden vastgesteld bij:

a) Unierecht; of
b) lidstatelijk recht dat op de verwerkingsverantwoorde-

lijke van toepassing is.
Het doel van de verwerking wordt in die rechtsgrond

vastgesteld of is met betrekking tot de in lid 1, punt e), be-
doelde verwerking noodzakelijk voor de vervulling van een
taak van algemeen belang of voor de uitoefening van het
openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke
is verleend. Die rechtsgrond kan specifieke bepalingen be-
vatten om de toepassing van de regels van deze verorde-
ning aan te passen, met inbegrip van de algemene voor-
waarden inzake de rechtmatigheid van verwerking door
de verwerkingsverantwoordelijke; de types verwerkte ge-
gevens; de betrokkenen; de entiteiten waaraan en de doel-
einden waarvoor de persoonsgegevens mogen worden
verstrekt; de doelbinding; de opslagperioden; en de ver-
werkingsactiviteiten en -procedures, waaronder maatrege-
len om te zorgen voor een rechtmatige en behoorlijke ver-
werking, zoals die voor andere specifieke verwerkingssitu-
aties als bedoeld in hoofdstuk IX. Het Unierecht of het lid-
statelijke recht moet beantwoorden aan een doelstelling
van algemeen belang en moet evenredig zijn met het na-
gestreefde gerechtvaardigde doel.

4. Wanneer de verwerking voor een ander doel dan dat
waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld niet berust
op toestemming van de betrokkene of op een Unierechte-
lijke bepaling of een Lid-Staatrechtelijke bepaling die in
een democratische samenleving een noodzakelijke en
evenredige maatregel vormt ter waarborging van de in
artikel 23, lid 1, bedoelde doelstellingen houdt de verwer-
kingsverantwoordelijke bij de beoordeling van de vraag of
de verwerking voor een ander doel verenigbaar is met het
doel waarvoor de persoonsgegevens aanvankelijk zijn ver-
zameld onder meer rekening met:

a) ieder verband tussen de doeleinden waarvoor de per-
soonsgegevens zijn verzameld, en de doeleinden van de
voorgenomen verdere verwerking;

b) het kader waarin de persoonsgegevens zijn verza-
meld, met name wat de verhouding tussen de betrokkenen
en de verwerkingsverantwoordelijke betreft;

c) de aard van de persoonsgegevens, met name of bij-
zondere categorieën van persoonsgegevens worden ver-
werkt, overeenkomstig artikel 9, en of persoonsgegevens
over strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten
worden verwerkt, overeenkomstig artikel 10;

d) de mogelijke gevolgen van de voorgenomen verdere
verwerking voor de betrokkenen;

e) het bestaan van passende waarborgen, waaronder
eventueel versleuteling of pseudonimisering.
Art. 7. Voorwaarden voor toestemming

1. Wanneer de verwerking berust op toestemming,
moet de verwerkingsverantwoordelijke kunnen aantonen
dat de betrokkene toestemming heeft gegeven voor de ver-
werking van zijn persoonsgegevens.

2. Indien de betrokkene toestemming geeft in het kader
van een schriftelijke verklaring die ook op andere aangele-
genheden betrekking heeft, wordt het verzoek om toe-
stemming in een begrijpelijke en gemakkelijk toeganke-
lijke vorm en in duidelijke en eenvoudige taal zodanig ge-
presenteerd dat een duidelijk onderscheid kan worden ge-
maakt met de andere aangelegenheden. Wanneer een
gedeelte van een dergelijke verklaring een inbreuk vormt
op deze verordening, is dit gedeelte niet bindend.

3. De betrokkene heeft het recht zijn toestemming te
allen tijde in te trekken. Het intrekken van de toestemming
laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de
toestemming vóór de intrekking daarvan, onverlet. Alvo-
rens de betrokkene zijn toestemming geeft, wordt hij daar-
van in kennis gesteld. Het intrekken van de toestemming is
even eenvoudig als het geven ervan.

4. Bij de beoordeling van de vraag of de toestemming
vrijelijk kan worden gegeven, wordt onder meer ten sterk-
ste rekening gehouden met de vraag of voor de uitvoering
van een overeenkomst, met inbegrip van een diensten-
overeenkomst, toestemming vereist is voor een verwerking
van persoonsgegevens die niet noodzakelijk is voor de uit-
voering van die overeenkomst.
Art. 8. Voorwaarden voor de toestemming van kinderen
met betrekking tot diensten van de informatiemaatschappij

1. Wanneer artikel 6, lid 1, punt a), van toepassing is in
verband met een rechtstreeks aanbod van diensten van de
informatiemaatschappij aan een kind, is de verwerking
van persoonsgegevens van een kind rechtmatig wanneer
het kind ten minste 16 jaar is. Wanneer het kind jonger is
dan 16 jaar is zulke verwerking slechts rechtmatig indien
en voor zover de toestemming of machtiging tot toestem-
ming in dit verband wordt verleend door de persoon die de
ouderlijke verantwoordelijkheid voor het kind draagt.

De Lid-Staten kunnen dienaangaande bij wet voorzien
in een lagere leeftijd, op voorwaarde dat die leeftijd niet
onder 13 jaar ligt.

2. Met inachtneming van de beschikbare technologie
doet de verwerkingsverantwoordelijke redelijke inspan-
ningen om in dergelijke gevallen te controleren of de per-
soon die de ouderlijke verantwoordelijkheid voor het kind
draagt, toestemming heeft gegeven of machtiging tot toe-
stemming heeft verleend.
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3. Lid 1 laat het algemene overeenkomstenrecht van de
Lid-Staten, zoals de regels inzake de geldigheid, de tot-
standkoming of de gevolgen van overeenkomsten ten op-
zichte van kinderen, onverlet.

Art. 9. Verwerking van bijzondere categorieën van per-
soonsgegevens

1. Verwerking van persoonsgegevens waaruit ras of et-
nische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levens-
beschouwelijke overtuigingen, of het lidmaatschap van
een vakbond blijken, en verwerking van genetische gege-
vens, biometrische gegevens met het oog op de unieke
identificatie van een persoon, of gegevens over gezond-
heid, of gegevens met betrekking tot iemands seksueel ge-
drag of seksuele gerichtheid zijn verboden.

2. Lid 1 is niet van toepassing wanneer aan een van de
onderstaande voorwaarden is voldaan:

a) de betrokkene heeft uitdrukkelijke toestemming ge-
geven voor de verwerking van die persoonsgegevens voor
een of meer welbepaalde doeleinden, behalve indien in
Unierecht of lidstatelijk recht is bepaald dat het in lid 1 ge-
noemde verbod niet door de betrokkene kan worden opge-
heven;

b) de verwerking is noodzakelijk met het oog op de uit-
voering van verplichtingen en de uitoefening van speci-
fieke rechten van de verwerkingsverantwoordelijke of de
betrokkene op het gebied van het arbeidsrecht en het soci-
alezekerheids- en socialebeschermingsrecht, voor zover
zulks is toegestaan bij Unierecht of lidstatelijk recht of bij
een collectieve overeenkomst op grond van lidstatelijk
recht die passende waarborgen voor de grondrechten en
de fundamentele belangen van de betrokkene biedt;

c) de verwerking is noodzakelijk ter bescherming van de
vitale belangen van de betrokkene of van een andere na-
tuurlijke persoon indien de betrokkene fysiek of juridisch
niet in staat is zijn toestemming te geven;

d) de verwerking wordt verricht door een stichting, een
vereniging of een andere instantie zonder winstoogmerk
die op politiek, levensbeschouwelijk, godsdienstig of vak-
bondsgebied werkzaam is, in het kader van haar gerecht-
vaardigde activiteiten en met passende waarborgen, mits
de verwerking uitsluitend betrekking heeft op de leden of
de voormalige leden van de instantie of op personen die in
verband met haar doeleinden regelmatig contact met haar
onderhouden, en de persoonsgegevens niet zonder de toe-
stemming van de betrokkenen buiten die instantie worden
verstrekt;

e) de verwerking heeft betrekking op persoonsgegevens
die kennelijk door de betrokkene openbaar zijn gemaakt;

f) de verwerking is noodzakelijk voor de instelling, uit-
oefening of onderbouwing van een rechtsvordering of
wanneer de gerechten handelen in het kader van hun
rechtsprekende taken;

g) de verwerking is noodzakelijk om redenen van
zwaarwegend algemeen belang, op grond van Unierecht
of lidstatelijk recht, waarbij de evenredigheid met het na-
gestreefde doel wordt gewaarborgd, de wezenlijke inhoud
van het recht op bescherming van persoonsgegevens
wordt geëerbiedigd en passende en specifieke maatrege-
len worden getroffen ter bescherming van de grondrech-
ten en de fundamentele belangen van de betrokkene;

h) de verwerking is noodzakelijk voor doeleinden van
preventieve of arbeidsgeneeskunde, voor de beoordeling
van de arbeidsgeschiktheid van de werknemer, medische

diagnosen, het verstrekken van gezondheidszorg of sociale
diensten of behandelingen dan wel het beheren van ge-
zondheidszorgstelsels en -diensten of sociale stelsels en
diensten, op grond van Unierecht of lidstatelijk recht, of uit
hoofde van een overeenkomst met een gezondheidswer-
ker en behoudens de in lid 3 genoemde voorwaarden en
waarborgen;

i) de verwerking is noodzakelijk om redenen van alge-
meen belang op het gebied van de volksgezondheid, zoals
bescherming tegen ernstige grensoverschrijdende gevaren
voor de gezondheid of het waarborgen van hoge normen
inzake kwaliteit en veiligheid van de gezondheidszorg en
van geneesmiddelen of medische hulpmiddelen, op grond
van Unierecht of lidstatelijk recht waarin passende en spe-
cifieke maatregelen zijn opgenomen ter bescherming van
de rechten en vrijheden van de betrokkene, met name van
het beroepsgeheim;

j) de verwerking is noodzakelijk met het oog op archive-
ring in het algemeen belang, wetenschappelijk of histo-
risch onderzoek of statistische doeleinden overeenkomstig
artikel 89, lid 1, op grond van Unierecht of lidstatelijk
recht, waarbij de evenredigheid met het nagestreefde doel
wordt gewaarborgd, de wezenlijke inhoud van het recht
op bescherming van persoonsgegevens wordt geëerbie-
digd en passende en specifieke maatregelen worden ge-
troffen ter bescherming van de grondrechten en de belan-
gen van de betrokkene.

3. De in lid 1 bedoelde persoonsgegevens mogen wor-
den verwerkt voor de in lid 2, punt h), genoemde doelein-
den wanneer die gegevens worden verwerkt door of onder
de verantwoordelijkheid van een beroepsbeoefenaar die
krachtens Unierecht of lidstatelijk recht of krachtens door
nationale bevoegde instanties vastgestelde regels aan het
beroepsgeheim is gebonden, of door een andere persoon
die eveneens krachtens Unierecht of lidstatelijk recht of
krachtens door nationale bevoegde instanties vastgestelde
regels tot geheimhouding is gehouden.

4. De Lid-Staten kunnen bijkomende voorwaarden,
waaronder beperkingen, met betrekking tot de verwerking
van genetische gegevens, biometrische gegevens of gege-
vens over gezondheid handhaven of invoeren.

Art. 10. Verwerking van persoonsgegevens betreffende
strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten

Persoonsgegevens betreffende strafrechtelijke veroor-
delingen en strafbare feiten of daarmee verband hou-
dende veiligheidsmaatregelen mogen op grond van
artikel 6, lid 1, alleen worden verwerkt onder toezicht van
de overheid of indien de verwerking is toegestaan bij Unie-
rechtelijke of Lid-Staatrechtelijke bepalingen die passende
waarborgen voor de rechten en vrijheden van de betrokke-
nen bieden. Omvattende registers van strafrechtelijke ver-
oordelingen mogen alleen worden bijgehouden onder
toezicht van de overheid.

Art. 11. Verwerking waarvoor identificatie niet is vereist
1. Indien de doeleinden waarvoor een verwerkingsver-

antwoordelijke persoonsgegevens verwerkt, niet of niet
meer vereisen dat hij een betrokkene identificeert, is hij
niet verplicht om, uitsluitend om aan deze verordening te
voldoen, aanvullende gegevens ter identificatie van de be-
trokkene bij te houden, te verkrijgen of te verwerken.

2. Wanneer de verwerkingsverantwoordelijke in de in lid 1
van dit artikel bedoelde gevallen kan aantonen dat hij de be-
trokkene niet kan identificeren, stelt hij de betrokkene daarvan
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indien mogelijk in kennis. In dergelijke gevallen zijn de
artikelen 15 tot en met 20 niet van toepassing, behalve wan-
neer de betrokkene, met het oog op de uitoefening van zijn
rechten uit hoofde van die artikelen, aanvullende gegevens
verstrekt die het mogelijk maken hem te identificeren.

HOOFDSTUK III

RECHTEN VAN DE BETROKKENE

Afdeling 1
Transparantie en regelingen

Art. 12. Transparante informatie, communicatie en na-
dere regels voor de uitoefening van de rechten van de be-
trokkene

1. De verwerkingsverantwoordelijke neemt passende
maatregelen opdat de betrokkene de in de artikelen 13 en
14 bedoelde informatie en de in de artikelen 15 tot en met
22 en artikel 34 bedoelde communicatie in verband met
de verwerking in een beknopte, transparante, begrijpelijke
en gemakkelijk toegankelijke vorm en in duidelijke en een-
voudige taal ontvangt, in het bijzonder wanneer de infor-
matie specifiek voor een kind bestemd is. De informatie
wordt schriftelijk of met andere middelen, met inbegrip
van, indien dit passend is, elektronische middelen, ver-
strekt. Indien de betrokkene daarom verzoekt, kan de in-
formatie mondeling worden meegedeeld, op voorwaarde
dat de identiteit van de betrokkene met andere middelen
bewezen is.

2. De verwerkingsverantwoordelijke faciliteert de uitoe-
fening van de rechten van de betrokkene uit hoofde van de
artikelen 15 tot en met 22. In de in artikel 11, lid 2, be-
doelde gevallen mag de verwerkingsverantwoordelijke
niet weigeren gevolg te geven aan het verzoek van de be-
trokkene om diens rechten uit hoofde van de artikelen 15
tot en met 22 uit te oefenen, tenzij de verwerkingsverant-
woordelijke aantoont dat hij niet in staat is de betrokkene
te identificeren.

3. De verwerkingsverantwoordelijke verstrekt de be-
trokkene onverwijld en in ieder geval binnen een maand
na ontvangst van het verzoek krachtens de artikelen 15 tot
en met 22 informatie over het gevolg dat aan het verzoek
is gegeven. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoe-
ken en van het aantal verzoeken kan die termijn indien
nodig met nog eens twee maanden worden verlengd. De
verwerkingsverantwoordelijke stelt de betrokkene binnen
één maand na ontvangst van het verzoek in kennis van een
dergelijke verlenging. Wanneer de betrokkene zijn verzoek
elektronisch indient, wordt de informatie indien mogelijk
elektronisch verstrekt, tenzij de betrokkene anderszins ver-
zoekt.

4. Wanneer de verwerkingsverantwoordelijke geen ge-
volg geeft aan het verzoek van de betrokkene, deelt hij
deze laatste onverwijld en uiterlijk binnen een maand na
ontvangst van het verzoek mee waarom het verzoek zon-
der gevolg is gebleven, en informeert hij hem over de mo-
gelijkheid om een klacht in te dienen bij een toezichthou-
dende autoriteit en beroep bij de rechter in te stellen.

5. Het verstrekken van de in de artikelen 13 en 14 be-
doelde informatie, en het verstrekken van de communica-
tie en het treffen van de maatregelen bedoeld in de
artikelen 15 tot en met 22 en artikel 34 geschieden koste-
loos. Wanneer verzoeken van een betrokkene kennelijk

ongegrond of buitensporig zijn, met name vanwege hun
repetitieve karakter, mag de verwerkingsverantwoorde-
lijke ofwel:

a) een redelijke vergoeding aanrekenen in het licht van
de administratieve kosten waarmee het verstrekken van de
gevraagde informatie of communicatie en het treffen van
de gevraagde maatregelen gepaard gaan; ofwel

b) weigeren gevolg te geven aan het verzoek.
Het is aan de verwerkingsverantwoordelijke om de ken-

nelijk ongegronde of buitensporige aard van het verzoek
aan te tonen.

6. Onverminderd artikel 11 kan de verwerkingsverant-
woordelijke, wanneer hij redenen heeft om te twijfelen
aan de identiteit van de natuurlijke persoon die het ver-
zoek indient als bedoeld in de artikelen 15 tot en met 21,
om aanvullende informatie vragen die nodig is ter bevesti-
ging van de identiteit van de betrokkene.

7. De krachtens de artikelen 13 en 14 aan betrokkenen
te verstrekken informatie mag worden verstrekt met ge-
bruikmaking van gestandaardiseerde iconen, om de be-
trokkene een nuttig overzicht, in een goed zichtbare, be-
grijpelijke en duidelijk leesbare vorm, van de voorgeno-
men verwerking te bieden. Wanneer de iconen elektro-
nisch worden weergegeven, zijn ze machineleesbaar.

8. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 92
gedelegeerde handelingen vast te stellen om te bepalen
welke informatie de iconen dienen weer te geven en via
welke procedures de gestandaardiseerde iconen tot stand
dienen te komen.

Afdeling 2
Informatie en toegang tot persoonsgegevens

Art. 13. Te verstrekken informatie wanneer persoonsge-
gevens bij de betrokkene worden verzameld

1. Wanneer persoonsgegevens betreffende een betrok-
kene bij die persoon worden verzameld, verstrekt de ver-
werkingsverantwoordelijke de betrokkene al bij de verkrij-
ging van de persoonsgegevens de volgende informatie:

a) de identiteit en de contactgegevens van de verwer-
kingsverantwoordelijke en, in voorkomend geval, van de
vertegenwoordiger van de verwerkingsverantwoordelijke;

b) in voorkomend geval, de contactgegevens van de
functionaris voor gegevensbescherming;

c) de verwerkingsdoeleinden waarvoor de persoonsge-
gevens zijn bestemd, alsook de rechtsgrond voor de ver-
werking;

d) de gerechtvaardigde belangen van de verwerkings-
verantwoordelijke of van een derde, indien de verwerking
op artikel 6, lid 1, punt f), is gebaseerd;

e) in voorkomend geval, de ontvangers of categorieën
van ontvangers van de persoonsgegevens;

f) in voorkomend geval, dat de verwerkingsverantwoor-
delijke het voornemen heeft de persoonsgegevens door te
geven aan een derde land of een internationale organisa-
tie; of er al dan niet een adequaatheidsbesluit van de Com-
missie bestaat; of, in het geval van in artikel 46, artikel 47
of artikel 49, lid 1, tweede alinea, bedoelde doorgiften,
welke de passende of geschikte waarborgen zijn, hoe er
een kopie van kan worden verkregen of waar ze kunnen
worden geraadpleegd.

2. Naast de in lid 1 bedoelde informatie verstrekt de ver-
werkingsverantwoordelijke de betrokkene bij de verkrijging
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van de persoonsgegevens de volgende aanvullende informa-
tie om een behoorlijke en transparante verwerking te waar-
borgen:

a) de periode gedurende welke de persoonsgegevens
zullen worden opgeslagen, of indien dat niet mogelijk is,
de criteria ter bepaling van die termijn;

b) dat de betrokkene het recht heeft de verwerkingsver-
antwoordelijke te verzoeken om inzage van en rectificatie
of wissing van de persoonsgegevens of beperking van de
hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de
verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevens-
overdraagbaarheid;

c) wanneer de verwerking op artikel 6, lid 1, punt a), of
artikel 9, lid 2, punt a), is gebaseerd, dat de betrokkene het
recht heeft de toestemming te allen tijde in te trekken, zon-
der dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de ver-
werking op basis van de toestemming vóór de intrekking
daarvan;

d) dat de betrokkene het recht heeft een klacht in te die-
nen bij een toezichthoudende autoriteit;

e) of de verstrekking van persoonsgegevens een wette-
lijke of contractuele verplichting is dan wel een noodzake-
lijke voorwaarde om een overeenkomst te sluiten, en of de
betrokkene verplicht is de persoonsgegevens te verstrek-
ken en wat de mogelijke gevolgen zijn wanneer deze gege-
vens niet worden verstrekt;

f) het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming,
met inbegrip van de in artikel 22, leden 1 en 4, bedoelde
profilering, en, ten minste in die gevallen, nuttige informa-
tie over de onderliggende logica, alsmede het belang en de
verwachte gevolgen van die verwerking voor de betrok-
kene.

3. Wanneer de verwerkingsverantwoordelijke voorne-
mens is de persoonsgegevens verder te verwerken voor
een ander doel dan dat waarvoor de persoonsgegevens
zijn verzameld, verstrekt de verwerkingsverantwoordelijke
de betrokkene vóór die verdere verwerking informatie over
dat andere doel en alle relevante verdere informatie als be-
doeld in lid 2.

4. De leden 1, 2 en 3 zijn niet van toepassing indien en
voor zover de betrokkene reeds over de informatie be-
schikt.
Art. 14. Te verstrekken informatie wanneer de persoons-
gegevens niet van de betrokkene zijn verkregen

1. Wanneer persoonsgegevens niet van de betrokkene
zijn verkregen, verstrekt de verwerkingsverantwoordelijke
de betrokkene de volgende informatie:

a) de identiteit en de contactgegevens van de verwer-
kingsverantwoordelijke en, in voorkomend geval, van de
vertegenwoordiger van de verwerkingsverantwoordelijke;

b) in voorkomend geval, de contactgegevens van de
functionaris voor gegevensbescherming;

c) de verwerkingsdoeleinden waarvoor de persoonsge-
gevens zijn bestemd, en de rechtsgrond voor de verwer-
king;

d) de betrokken categorieën van persoonsgegevens;
e) in voorkomend geval, de ontvangers of categorieën

van ontvangers van de persoonsgegevens;
f) in voorkomend geval, dat de verwerkingsverantwoor-

delijke het voornemen heeft de persoonsgegevens door te
geven aan een ontvanger in een derde land of aan een in-
ternationale organisatie; of er al dan niet een adequaat-
heidsbesluit van de Commissie bestaat; of, in het geval van

de in artikel 46, artikel 47 of artikel 49, lid 1, tweede ali-
nea, bedoelde doorgiften, welke de passende of geschikte
waarborgen zijn, hoe er een kopie van kan worden verkre-
gen of waar ze kunnen worden geraadpleegd.

2. Naast de in lid 1 bedoelde informatie verstrekt de ver-
werkingsverantwoordelijke de betrokkene de volgende in-
formatie om ten overstaan van de betrokkene een behoor-
lijke en transparante verwerking te waarborgen:

a) de periode gedurende welke de persoonsgegevens
zullen worden opgeslagen, of indien dat niet mogelijk is,
de criteria om die termijn te bepalen;

b) de gerechtvaardigde belangen van de verwerkings-
verantwoordelijke of van een derde, indien de verwerking
op artikel 6, lid 1, punt f), is gebaseerd;

c) dat de betrokkene het recht heeft de verwerkingsver-
antwoordelijke te verzoeken om inzage van en rectificatie
of wissing van persoonsgegevens of om beperking van de
hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen ver-
werking van bezwaar te maken en het recht op gegevens-
overdraagbaarheid;

d) wanneer verwerking op artikel 6, lid 1, punt a) of
artikel 9, lid 2, punt a), is gebaseerd, dat de betrokkene het
recht heeft de toestemming te allen tijde in te trekken, zon-
der dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de ver-
werking op basis van de toestemming vóór de intrekking
daarvan;

e) dat de betrokkene het recht heeft een klacht in te die-
nen bij een toezichthoudende autoriteit;

f) de bron waar de persoonsgegevens vandaan komen,
en in voorkomend geval, of zij afkomstig zijn van openbare
bronnen;

g) het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming,
met inbegrip van de in artikel 22, leden 1 en 4, bedoelde
profilering, en, ten minste in die gevallen, nuttige informa-
tie over de onderliggende logica, alsmede het belang en de
verwachte gevolgen van die verwerking voor de betrok-
kene.

3. De verwerkingsverantwoordelijke verstrekt de in de
leden 1 en 2 bedoelde informatie:

a) binnen een redelijke termijn, maar uiterlijk binnen
één maand na de verkrijging van de persoonsgegevens, af-
hankelijk van de concrete omstandigheden waarin de per-
soonsgegevens worden verwerkt;

b) indien de persoonsgegevens zullen worden gebruikt
voor communicatie met de betrokkene, uiterlijk op het
moment van het eerste contact met de betrokkene; of

c) indien verstrekking van de gegevens aan een andere
ontvanger wordt overwogen, uiterlijk op het tijdstip
waarop de persoonsgegevens voor het eerst worden ver-
strekt.

4. Wanneer de verwerkingsverantwoordelijke voorne-
mens is de persoonsgegevens verder te verwerken voor
een ander doel dan dat waarvoor de persoonsgegevens
zijn verkregen, verstrekt de verwerkingsverantwoordelijke
de betrokkene vóór die verdere verwerking informatie over
dat andere doel en alle relevante verdere informatie als be-
doeld in lid 2.

5. De leden 1 tot en met 4 zijn niet van toepassing in-
dien en voor zover:

a) de betrokkene reeds over de informatie beschikt;
b) het verstrekken van die informatie onmogelijk blijkt

of onevenredig veel inspanning zou vergen, in het bijzon-
der bij verwerking met het oog op archivering in het alge-
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meen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of
statistische doeleinden, behoudens de in artikel 89, lid 1,
bedoelde voorwaarden en waarborgen, of voor zover de in
lid 1 van dit artikel bedoelde verplichting de verwezenlij-
king van de doeleinden van die verwerking onmogelijk
dreigt te maken of ernstig in het gedrang dreigt te bren-
gen. In dergelijke gevallen neemt de verwerkingsverant-
woordelijke passende maatregelen om de rechten, de vrij-
heden en de gerechtvaardigde belangen van de betrok-
kene te beschermen, waaronder het openbaar maken van
de informatie;

c) het verkrijgen of verstrekken van de gegevens uit-
drukkelijk is voorgeschreven bij Unie- of lidstatelijk recht
dat op de verwerkingsverantwoordelijke van toepassing is
en dat recht voorziet in passende maatregelen om de ge-
rechtvaardigde belangen van de betrokkene te bescher-
men; of

d) de persoonsgegevens vertrouwelijk moeten blijven
uit hoofde van een beroepsgeheim in het kader van Unie-
recht of lidstatelijke recht, waaronder een wettelijke ge-
heimhoudingsplicht.

Art. 15. Recht van inzage van de betrokkene
1. De betrokkene heeft het recht om van de verwer-

kingsverantwoordelijke uitsluitsel te verkrijgen over het al
dan niet verwerken van hem betreffende persoonsgege-
vens en, wanneer dat het geval is, om inzage te verkrijgen
van die persoonsgegevens en van de volgende informatie:

a) de verwerkingsdoeleinden;
b) de betrokken categorieën van persoonsgegevens;
c) de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie

de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt, met
name ontvangers in derde landen of internationale orga-
nisaties;

d) indien mogelijk, de periode gedurende welke de per-
soonsgegevens naar verwachting zullen worden opgesla-
gen, of indien dat niet mogelijk is, de criteria om die ter-
mijn te bepalen;

e) dat de betrokkene het recht heeft de verwerkingsver-
antwoordelijke te verzoeken dat persoonsgegevens wor-
den gerectificeerd of gewist, of dat de verwerking van hem
betreffende persoonsgegevens wordt beperkt, alsmede het
recht tegen die verwerking bezwaar te maken;

f) dat de betrokkene het recht heeft een klacht in te die-
nen bij een toezichthoudende autoriteit;

g) wanneer de persoonsgegevens niet bij de betrokkene
worden verzameld, alle beschikbare informatie over de
bron van die gegevens;

h) het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming,
met inbegrip van de in artikel 22, leden 1 en 4, bedoelde
profilering, en, ten minste in die gevallen, nuttige informa-
tie over de onderliggende logica, alsmede het belang en de
verwachte gevolgen van die verwerking voor de betrok-
kene.

2. Wanneer persoonsgegevens worden doorgegeven
aan een derde land of een internationale organisatie, heeft
de betrokkene het recht in kennis te worden gesteld van de
passende waarborgen overeenkomstig artikel 46 inzake de
doorgifte.

3. De verwerkingsverantwoordelijke verstrekt de be-
trokkene een kopie van de persoonsgegevens die worden
verwerkt. Indien de betrokkene om bijkomende kopieën
verzoekt, kan de verwerkingsverantwoordelijke op basis
van de administratieve kosten een redelijke vergoeding

aanrekenen. Wanneer de betrokkene zijn verzoek elektro-
nisch indient, en niet om een andere regeling verzoekt,
wordt de informatie in een gangbare elektronische vorm
verstrekt.

4. Het in lid 3 bedoelde recht om een kopie te verkrij-
gen, doet geen afbreuk aan de rechten en vrijheden van
anderen.

Afdeling 3
Rectificatie en wissing van gegevens

Art. 16. Recht op rectificatie
De betrokkene heeft het recht om van de verwerkings-

verantwoordelijke onverwijld rectificatie van hem betref-
fende onjuiste persoonsgegevens te verkrijgen. Met inacht-
neming van de doeleinden van de verwerking heeft de be-
trokkene het recht vervollediging van onvolledige per-
soonsgegevens te verkrijgen, onder meer door een
aanvullende verklaring te verstrekken.

Art. 17. Recht op gegevenswissing («recht op vergetel-
heid»)

1. De betrokkene heeft het recht van de verwerkingsver-
antwoordelijke zonder onredelijke vertraging wissing van
hem betreffende persoonsgegevens te verkrijgen en de ver-
werkingsverantwoordelijke is verplicht persoonsgegevens
zonder onredelijke vertraging te wissen wanneer een van
de volgende gevallen van toepassing is:

a) de persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de
doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins ver-
werkt;

b) de betrokkene trekt de toestemming waarop de ver-
werking overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt a), of
artikel 9, lid 2, punt a), berust, in, en er is geen andere
rechtsgrond voor de verwerking;

c) de betrokkene maakt overeenkomstig artikel 21,
lid 1, bezwaar tegen de verwerking, en er zijn geen preva-
lerende dwingende gerechtvaardigde gronden voor de
verwerking, of de betrokkene maakt bezwaar tegen de ver-
werking overeenkomstig artikel 21, lid 2;

d) de persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt;
e) de persoonsgegevens moeten worden gewist om te

voldoen aan een in het Unierecht of het lidstatelijke recht
neergelegde wettelijke verplichting die op de verwerkings-
verantwoordelijke rust;

f) de persoonsgegevens zijn verzameld in verband met
een aanbod van diensten van de informatiemaatschappij
als bedoeld in artikel 8, lid 1.

2. Wanneer de verwerkingsverantwoordelijke de per-
soonsgegevens openbaar heeft gemaakt en overeenkom-
stig lid 1 verplicht is de persoonsgegevens te wissen,
neemt hij, rekening houdend met de beschikbare techno-
logie en de uitvoeringskosten, redelijke maatregelen,
waaronder technische maatregelen, om verwerkingsver-
antwoordelijken die de persoonsgegevens verwerken,
ervan op de hoogte te stellen dat de betrokkene de verwer-
kingsverantwoordelijken heeft verzocht om iedere koppe-
ling naar, of kopie of reproductie van die persoonsgege-
vens te wissen.

3. De leden 1 en 2 zijn niet van toepassing voor zover
verwerking nodig is:

a) voor het uitoefenen van het recht op vrijheid van me-
ningsuiting en informatie;
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b) voor het nakomen van een in een het Unierecht of het
lidstatelijke recht neergelegde wettelijke verwerkingsver-
plichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust, of
voor het vervullen van een taak van algemeen belang of
het uitoefenen van het openbaar gezag dat aan de verwer-
kingsverantwoordelijke is verleend;

c) om redenen van algemeen belang op het gebied van
volksgezondheid overeenkomstig artikel 9, lid 2, punten h)
en i), en artikel 9, lid 3;

d) met het oog op archivering in het algemeen belang,
wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische
doeleinden overeenkomstig artikel 89, lid 1, voor zover het
in lid 1 bedoelde recht de verwezenlijking van de doelein-
den van die verwerking onmogelijk dreigt te maken of ern-
stig in het gedrang dreigt te brengen;

e) voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van
een rechtsvordering.

Art. 18. Recht op beperking van de verwerking
1. De betrokkene heeft het recht van de verwerkingsver-

antwoordelijke de beperking van de verwerking te verkrij-
gen indien een van de volgende elementen van toepassing
is:

a) de juistheid van de persoonsgegevens wordt betwist
door de betrokkene, gedurende een periode die de verwer-
kingsverantwoordelijke in staat stelt de juistheid van de
persoonsgegevens te controleren;

b) de verwerking is onrechtmatig en de betrokkene ver-
zet zich tegen het wissen van de persoonsgegevens en ver-
zoekt in de plaats daarvan om beperking van het gebruik
ervan;

c) de verwerkingsverantwoordelijke heeft de persoons-
gegevens niet meer nodig voor de verwerkingsdoeleinden,
maar de betrokkene heeft deze nodig voor de instelling,
uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;

d) de betrokkene heeft overeenkomstig artikel 21, lid 1,
bezwaar gemaakt tegen de verwerking, in afwachting van
het antwoord op de vraag of de gerechtvaardigde gronden
van de verwerkingsverantwoordelijke zwaarder wegen
dan die van de betrokkene.

2. Wanneer de verwerking op grond van lid 1 is beperkt,
worden persoonsgegevens, met uitzondering van de op-
slag ervan, slechts verwerkt met toestemming van de be-
trokkene of voor de instelling, uitoefening of onderbou-
wing van een rechtsvordering of ter bescherming van de
rechten van een andere natuurlijke persoon of rechtsper-
soon of om gewichtige redenen van algemeen belang voor
de Unie of voor een Lid-Staat.

3. Een betrokkene die overeenkomstig lid 1 een beper-
king van de verwerking heeft verkregen, wordt door de ver-
werkingsverantwoordelijke op de hoogte gebracht voor-
dat de beperking van de verwerking wordt opgeheven.

Art. 19. Kennisgevingsplicht inzake rectificatie of wissing
van persoonsgegevens of verwerkingsbeperking

De verwerkingsverantwoordelijke stelt iedere ontvan-
ger aan wie persoonsgegevens zijn verstrekt, in kennis van
elke rectificatie of wissing van persoonsgegevens of beper-
king van de verwerking overeenkomstig artikel 16,
artikel 17, lid 1, en artikel 18, tenzij dit onmogelijk blijkt of
onevenredig veel inspanning vergt. De verwerkingsverant-
woordelijke verstrekt de betrokkene informatie over deze
ontvangers indien de betrokkene hierom verzoekt.

Art. 20. Recht op overdraagbaarheid van gegevens
1. De betrokkene heeft het recht de hem betreffende

persoonsgegevens, die hij aan een verwerkingsverant-
woordelijke heeft verstrekt, in een gestructureerde, gang-
bare en machineleesbare vorm te verkrijgen, en hij heeft
het recht die gegevens aan een andere verwerkingsverant-
woordelijke over te dragen, zonder daarbij te worden ge-
hinderd door de verwerkingsverantwoordelijke aan wie de
persoonsgegevens waren verstrekt, indien:

a) de verwerking berust op toestemming uit hoofde van
artikel 6, lid 1, punt a), of artikel 9, lid 2, punt a), of op een
overeenkomst uit hoofde van artikel 6, lid 1, punt b); en

b) de verwerking via geautomatiseerde procedés wordt
verricht.

2. Bij de uitoefening van zijn recht op gegevensover-
draagbaarheid uit hoofde van lid 1 heeft de betrokkene het
recht dat de persoonsgegevens, indien dit technisch moge-
lijk is, rechtstreeks van de ene verwerkingsverantwoorde-
lijke naar de andere worden doorgezonden.

3. De uitoefening van het in lid 1 van dit artikel be-
doelde recht laat artikel 17 onverlet. Dat recht geldt niet
voor de verwerking die noodzakelijk is voor de vervulling
van een taak van algemeen belang of van een taak in het
kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan
de verwerkingsverantwoordelijke is verleend.

4. Het in lid 1 bedoelde recht doet geen afbreuk aan de
rechten en vrijheden van anderen.

Afdeling 4

Recht van bezwaar en geautomatiseerde individuele 
besluitvorming

Art. 21. Recht van bezwaar
1. De betrokkene heeft te allen tijde het recht om van-

wege met zijn specifieke situatie verband houdende rede-
nen bezwaar te maken tegen de verwerking van hem be-
treffende persoonsgegevens op basis van artikel 6, lid 1,
onder e) of f), met inbegrip van profilering op basis van die
bepalingen. De verwerkingsverantwoordelijke staakt de
verwerking van de persoonsgegevens tenzij hij dwingende
gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aanvoert
die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijhe-
den van de betrokkene of die verband houden met de in-
stelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvor-
dering.

2. Wanneer persoonsgegevens ten behoeve van direct
marketing worden verwerkt, heeft de betrokkene te allen
tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van
hem betreffende persoonsgegevens voor dergelijke marke-
ting, met inbegrip van profilering die betrekking heeft op
direct marketing.

3. Wanneer de betrokkene bezwaar maakt tegen ver-
werking ten behoeve van direct marketing, worden de per-
soonsgegevens niet meer voor deze doeleinden verwerkt.

4. Het in de leden 1 en 2 bedoelde recht wordt uiterlijk
op het moment van het eerste contact met de betrokkene
uitdrukkelijk onder de aandacht van de betrokkene ge-
bracht en duidelijk en gescheiden van enige andere infor-
matie weergegeven.

5. In het kader van het gebruik van diensten van de in-
formatiemaatschappij, en niettegenstaande Richtlijn
2002/58/EG, mag de betrokkene zijn recht van bezwaar
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uitoefenen via geautomatiseerde procedés waarbij wordt
gebruikgemaakt van technische specificaties.

6. Wanneer persoonsgegevens overeenkomstig
artikel 89, lid 1, met het oog op wetenschappelijk of histo-
risch onderzoek of statistische doeleinden worden ver-
werkt, heeft de betrokkene het recht om met zijn specifieke
situatie verband houdende redenen bezwaar te maken
tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgege-
vens, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoe-
ring van een taak van algemeen belang.

Art. 22. Geautomatiseerde individuele besluitvorming,
waaronder profilering

1. De betrokkene heeft het recht niet te worden onder-
worpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwer-
king, waaronder profilering, gebaseerd besluit waaraan
voor hem rechtsgevolgen zijn verbonden of dat hem an-
derszins in aanmerkelijke mate treft.

2. Lid 1 geldt niet indien het besluit:
a) noodzakelijk is voor de totstandkoming of de uitvoe-

ring van een overeenkomst tussen de betrokkene en een
verwerkingsverantwoordelijke;

b) is toegestaan bij een Unierechtelijke of Lid-Staatrech-
telijke bepaling die op de verwerkingsverantwoordelijke
van toepassing is en die ook voorziet in passende maatre-
gelen ter bescherming van de rechten en vrijheden en ge-
rechtvaardigde belangen van de betrokkene; of

c) berust op de uitdrukkelijke toestemming van de be-
trokkene.

3. In de in lid 2, punten a) en c), bedoelde gevallen treft
de verwerkingsverantwoordelijke passende maatregelen
ter bescherming van de rechten en vrijheden en gerecht-
vaardigde belangen van de betrokkene, waaronder ten
minste het recht op menselijke tussenkomst van de ver-
werkingsverantwoordelijke, het recht om zijn standpunt
kenbaar te maken en het recht om het besluit aan te vech-
ten.

4. De in lid 2 bedoelde besluiten worden niet gebaseerd
op de in artikel 9, lid 1, bedoelde bijzondere categorieën
van persoonsgegevens, tenzij artikel 9, lid 2, punt a) of g),
van toepassing is en er passende maatregelen ter bescher-
ming van de gerechtvaardigde belangen van de betrok-
kene zijn getroffen.

Afdeling 5
Beperkingen

Art. 23. Beperkingen
1. De reikwijdte van de verplichtingen en rechten als be-

doeld in de artikelen 12 tot en met 22 en artikel 34, als-
mede in artikel 5 kan, voor zover de bepalingen van die ar-
tikelen overeenstemmen met de rechten en verplichtingen
als bedoeld in de artikelen 12 tot en met 20, worden be-
perkt door middel van Unierechtelijke of Lid-Staatrechte-
lijke bepalingen die op de verwerkingsverantwoordelijke
of de verwerker van toepassing zijn, op voorwaarde dat die
beperking de wezenlijke inhoud van de grondrechten en
fundamentele vrijheden onverlet laat en in een democrati-
sche samenleving een noodzakelijke en evenredige maat-
regel is ter waarborging van:

a) de nationale veiligheid;
b) landsverdediging;
c) de openbare veiligheid;

d) de voorkoming, het onderzoek, de opsporing en de
vervolging van strafbare feiten of de tenuitvoerlegging van
straffen, met inbegrip van de bescherming tegen en de
voorkoming van gevaren voor de openbare veiligheid;

e) andere belangrijke doelstellingen van algemeen be-
lang van de Unie of van een Lid-Staat, met name een be-
langrijk economisch of financieel belang van de Unie of
van een Lid-Staat, met inbegrip van monetaire, budget-
taire en fiscale aangelegenheden, volksgezondheid en so-
ciale zekerheid;

f) de bescherming van de onafhankelijkheid van de
rechter en gerechtelijke procedures;

g) de voorkoming, het onderzoek, de opsporing en de
vervolging van schendingen van de beroepscodes voor ge-
reglementeerde beroepen;

h) een taak op het gebied van toezicht, inspectie of re-
gelgeving die verband houdt, al is het incidenteel, met de
uitoefening van het openbaar gezag in de in de punten a),
tot en met e) en punt g) bedoelde gevallen;

i) de bescherming van de betrokkene of van de rechten
en vrijheden van anderen;

j) de inning van civielrechtelijke vorderingen.
2. De in lid 1 bedoelde wettelijke maatregelen bevatten

met name specifieke bepalingen met betrekking tot, in
voorkomend geval, ten minste:

a) de doeleinden van de verwerking of van de catego-
rieën van verwerking;

b) de categorieën van persoonsgegevens;
c) het toepassingsgebied van de ingevoerde beperkin-

gen;
d) de waarborgen ter voorkoming van misbruik of on-

rechtmatige toegang of doorgifte;
e) de specificatie van de verwerkingsverantwoordelijke

of de categorieën van verwerkingsverantwoordelijken;
f) de opslagperiodes en de toepasselijke waarborgen, re-

kening houdend met de aard, de omvang en de doelein-
den van de verwerking of van de categorieën van verwer-
king;

g) de risico's voor de rechten en vrijheden van de be-
trokkenen;

h) het recht van betrokkenen om van de beperking op
de hoogte te worden gesteld, tenzij dit afbreuk kan doen
aan het doel van de beperking.

HOOFDSTUK IV

VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE EN 
VERWERKER

Afdeling 1
Algemene verplichtingen

Art. 24. Verantwoordelijkheid van de verwerkingsverant-
woordelijke

1. Rekening houdend met de aard, de omvang, de con-
text en het doel van de verwerking, alsook met de qua
waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico's voor de
rechten en vrijheden van natuurlijke personen, treft de ver-
werkingsverantwoordelijke passende technische en orga-
nisatorische maatregelen om te waarborgen en te kunnen
aantonen dat de verwerking in overeenstemming met
deze verordening wordt uitgevoerd. Die maatregelen wor-
den geëvalueerd en indien nodig geactualiseerd.
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2. Wanneer zulks in verhouding staat tot de verwer-
kingsactiviteiten, omvatten de in lid 1 bedoelde maatrege-
len een passend gegevensbeschermingsbeleid dat door de
verwerkingsverantwoordelijke wordt uitgevoerd.

3. Het aansluiten bij goedgekeurde gedragscodes als be-
doeld in artikel 40 of goedgekeurde certificeringsmecha-
nismen als bedoeld in artikel 42 kan worden gebruikt als
element om aan te tonen dat de verplichtingen van de ver-
werkingsverantwoordelijke zijn nagekomen.

Art. 25. Gegevensbescherming door ontwerp en door
standaardinstellingen

1. Rekening houdend met de stand van de techniek, de
uitvoeringskosten, en de aard, de omvang, de context en
het doel van de verwerking alsook met de qua waarschijn-
lijkheid en ernst uiteenlopende risico's voor de rechten en
vrijheden van natuurlijke personen welke aan de verwer-
king zijn verbonden, treft de verwerkingsverantwoorde-
lijke, zowel bij de bepaling van de verwerkingsmiddelen
als bij de verwerking zelf, passende technische en organi-
satorische maatregelen, zoals pseudonimisering, die zijn
opgesteld met als doel de gegevensbeschermingsbeginse-
len, zoals minimale gegevensverwerking, op een doeltref-
fende manier uit te voeren en de nodige waarborgen in de
verwerking in te bouwen ter naleving van de voorschriften
van deze verordening en ter bescherming van de rechten
van de betrokkenen.

2. De verwerkingsverantwoordelijke treft passende
technische en organisatorische maatregelen om ervoor te
zorgen dat in beginsel alleen persoonsgegevens worden
verwerkt die noodzakelijk zijn voor elk specifiek doel van
de verwerking. Die verplichting geldt voor de hoeveelheid
verzamelde persoonsgegevens, de mate waarin zij worden
verwerkt, de termijn waarvoor zij worden opgeslagen en
de toegankelijkheid daarvan. Deze maatregelen zorgen
met name ervoor dat persoonsgegevens in beginsel niet
zonder menselijke tussenkomst voor een onbeperkt aantal
natuurlijke personen toegankelijk worden gemaakt.

3. Een overeenkomstig artikel 42 goedgekeurd certifice-
ringsmechanisme kan worden gebruikt als element om
aan te tonen dat aan de voorschriften van de leden 1 en 2
van dit artikel is voldaan.

Art. 26. Gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken
1. Wanneer twee of meer verwerkingsverantwoordelij-

ken gezamenlijk de doeleinden en middelen van de ver-
werking bepalen, zijn zij gezamenlijke verwerkingsverant-
woordelijken. Zij stellen op transparante wijze hun respec-
tieve verantwoordelijkheden voor de nakoming van de
verplichtingen uit hoofde van deze verordening vast, met
name met betrekking tot de uitoefening van de rechten
van de betrokkene en hun respectieve verplichtingen om
de in de artikelen 13 en 14 bedoelde informatie te verstrek-
ken, door middel van een onderlinge regeling, tenzij en
voor zover de respectieve verantwoordelijkheden van de
verwerkingsverantwoordelijken zijn vastgesteld bij een
Unierechtelijke of Lid-Staatrechtelijke bepaling die op de
verwerkingsverantwoordelijken van toepassing is. In de re-
geling kan een contactpunt voor betrokkenen worden
aangewezen.

2. Uit de in lid 1 bedoelde regeling blijkt duidelijk welke
rol de gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken res-
pectievelijk vervullen, en wat hun respectieve verhouding
met de betrokkenen is. De wezenlijke inhoud van de rege-
ling wordt aan de betrokkene beschikbaar gesteld.

3. Ongeacht de voorwaarden van de in lid 1 bedoelde
regeling, kan de betrokkene zijn rechten uit hoofde van
deze verordening met betrekking tot en jegens iedere ver-
werkingsverantwoordelijke uitoefenen.
Art. 27. Vertegenwoordigers van niet in de Unie geves-
tigde verwerkingsverantwoordelijken of verwerkers

1. Wanneer artikel 3, lid 2, van toepassing is, wijst de
verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker schriftelijk
een vertegenwoordiger in de Unie aan.

2. De verplichting vervat in lid 1 van dit artikel geldt niet
voor:

a) incidentele verwerking die geen grootschalige ver-
werking van bijzondere categorieën van persoonsgege-
vens als bedoeld in artikel 9, lid 1, betreft noch verwerking
van persoonsgegevens die verband houden met strafrech-
telijke veroordelingen en strafbare feiten als bedoeld in
artikel 10, en waarbij de kans gering is dat zij een risico in-
houdt voor de rechten en vrijheden van natuurlijke perso-
nen, rekening houdend met de aard, de context, de om-
vang en de verwerkingsdoeleinden; of

b) een overheidsinstantie of overheidsorgaan.
3. De vertegenwoordiger is gevestigd in een van de Lid-

Staten waar zich de betrokkenen bevinden wier persoons-
gegevens in verband met het hun aanbieden van goederen
of diensten worden verwerkt, of wier gedrag wordt geob-
serveerd.

4. Teneinde de naleving van deze verordening te waar-
borgen, wordt de vertegenwoordiger door de verwerkings-
verantwoordelijke of de verwerker gemachtigd om naast
hem of in zijn plaats te worden benaderd, meer bepaald
door de toezichthoudende autoriteiten en betrokkenen,
over alle met de verwerking verband houdende aangele-
genheden.

5. Het feit dat de verwerkingsverantwoordelijke of de
verwerker een vertegenwoordiger aanwijzen, doet niet af
aan de mogelijkheid om tegen de verwerkingsverantwoor-
delijke of de verwerker zelf vorderingen in te stellen.
Art. 28. Verwerker

1. Wanneer een verwerking namens een verwerkings-
verantwoordelijke wordt verricht, doet de verwerkingsver-
antwoordelijke uitsluitend een beroep op verwerkers die
afdoende garanties met betrekking tot het toepassen van
passende technische en organisatorische maatregelen bie-
den opdat de verwerking aan de vereisten van deze veror-
dening voldoet en de bescherming van de rechten van de
betrokkene is gewaarborgd.

2. De verwerker neemt geen andere verwerker in dienst
zonder voorafgaande specifieke of algemene schriftelijke
toestemming van de verwerkingsverantwoordelijke. In het
geval van algemene schriftelijke toestemming licht de ver-
werker de verwerkingsverantwoordelijke in over beoogde
veranderingen inzake de toevoeging of vervanging van an-
dere verwerkers, waarbij de verwerkingsverantwoordelijke
de mogelijkheid wordt geboden tegen deze veranderingen
bezwaar te maken.

3. De verwerking door een verwerker wordt geregeld in
een overeenkomst of andere rechtshandeling krachtens
het Unierecht of het lidstatelijke recht die de verwerker ten
aanzien van de verwerkingsverantwoordelijke bindt, en
waarin het onderwerp en de duur van de verwerking, de
aard en het doel van de verwerking, het soort persoonsge-
gevens en de categorieën van betrokkenen, en de rechten
en verplichtingen van de verwerkingsverantwoordelijke
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worden omschreven. Die overeenkomst of andere rechts-
handeling bepaalt met name dat de verwerker:

a) de persoonsgegevens uitsluitend verwerkt op basis
van schriftelijke instructies van de verwerkingsverant-
woordelijke, onder meer met betrekking tot doorgiften van
persoonsgegevens aan een derde land of een internatio-
nale organisatie, tenzij een op de verwerker van toepassing
zijnde Unierechtelijke of Lid-Staatrechtelijke bepaling hem
tot verwerking verplicht; in dat geval stelt de verwerker de
verwerkingsverantwoordelijke, voorafgaand aan de ver-
werking, in kennis van dat wettelijk voorschrift, tenzij die
wetgeving deze kennisgeving om gewichtige redenen van
algemeen belang verbiedt;

b) waarborgt dat de tot het verwerken van de persoons-
gegevens gemachtigde personen zich ertoe hebben ver-
bonden vertrouwelijkheid in acht te nemen of door een
passende wettelijke verplichting van vertrouwelijkheid
zijn gebonden;

c) alle overeenkomstig artikel 32 vereiste maatregelen
neemt;

d) aan de in de leden 2 en 4 bedoelde voorwaarden voor
het in dienst nemen van een andere verwerker voldoet;

e) rekening houdend met de aard van de verwerking, de
verwerkingsverantwoordelijke door middel van passende
technische en organisatorische maatregelen, voor zover
mogelijk, bijstand verleent bij het vervullen van diens
p l icht  om  verz oeken om  ui to ef ening van de  in
hoofdstuk III vastgestelde rechten van de betrokkene te
beantwoorden;

f) rekening houdend met de aard van de verwerking en
de hem ter beschikking staande informatie de verwer-
kingsverantwoordelijke bijstand verleent bij het doen na-
komen van de verplichtingen uit  hoofde van de
artikelen 32 tot en met 36;

g) na afloop van de verwerkingsdiensten, naargelang de
keuze van de verwerkingsverantwoordelijke, alle per-
soonsgegevens wist of deze aan hem terugbezorgt, en be-
staande kopieën verwijdert, tenzij opslag van de persoons-
gegevens Unierechtelijk of Lid-Staatrechtelijk is verplicht;

h) de verwerkingsverantwoordelijke alle informatie ter
beschikking stelt die nodig is om de nakoming van de in dit
artikel neergelegde verplichtingen aan te tonen en audits,
waaronder inspecties, door de verwerkingsverantwoorde-
lijke of een door de verwerkingsverantwoordelijke ge-
machtigde controleur mogelijk maakt en eraan bijdraagt.

Waar het gaat om de eerste alinea, punt h), stelt de ver-
werker de verwerkingsverantwoordelijke onmiddellijk in
kennis indien naar zijn mening een instructie inbreuk op-
levert op deze verordening of op andere Unierechtelijke of
Lid-Staatrechtelijke bepalingen inzake gegevensbescher-
ming.

4. Wanneer een verwerker een andere verwerker in
dienst neemt om voor rekening van de verwerkingsverant-
woordelijke specifieke verwerkingsactiviteiten te verrich-
ten, worden aan deze andere verwerker bij een overeen-
komst of een andere rechtshandeling krachtens Unierecht
of lidstatelijk recht dezelfde verplichtingen inzake gege-
vensbescherming opgelegd als die welke in de in lid 3 be-
doelde overeenkomst of andere rechtshandeling tussen de
verwerkingsverantwoordelijke en de verwerker zijn opge-
nomen, met name de verplichting afdoende garanties met
betrekking tot het toepassen van passende technische en
organisatorische maatregelen te bieden opdat de verwer-

king aan het bepaalde in deze verordening voldoet. Wan-
neer de andere verwerker zijn verplichtingen inzake gege-
vensbescherming niet nakomt, blijft de eerste verwerker
ten aanzien van de verwerkingsverantwoordelijke volledig
aansprakelijk voor het nakomen van de verplichtingen van
die andere verwerker.

5. Het aansluiten bij een goedgekeurde gedragscode als
bedoeld in artikel 40 of een goedgekeurd certificeringsme-
chanisme als bedoeld in artikel 42 kan worden gebruikt als
element om aan te tonen dat voldoende garanties als be-
doeld in de leden 1 en 4 van dit artikel worden geboden.

6. Onverminderd een individuele overeenkomst tussen
de verwerkingsverantwoordelijke en de verwerker kan de
in de leden 3 en 4 van dit artikel bedoelde overeenkomst of
andere rechtshandeling geheel of ten dele gebaseerd zijn
op de in de leden 7 en 8 van dit artikel bedoelde standaard-
contractbepalingen, ook indien zij deel uitmaken van de
certificering die door een verwerkingsverantwoordelijke of
verwerker uit hoofde van de artikelen 42 en 43 is verleend.

7. De Commissie kan voor de in de leden 3 en 4 van dit
artikel genoemde aangelegenheden en volgens de in
artikel 93, lid 2, bedoelde onderzoeksprocedure stan-
daardcontractbepalingen vaststellen.

8. Een toezichthoudende autoriteit kan voor de in de
leden 3 en 4 van dit artikel genoemde aangelegenheden
en volgens het in artikel 63 bedoelde coherentiemecha-
nisme standaardcontractbepalingen opstellen.

9. De in de leden 3 en 4 bedoelde overeenkomst of an-
dere rechtshandeling wordt in schriftelijke vorm, waaron-
der elektronische vorm, opgesteld.

10. Indien een verwerker in strijd met deze verordening
de doeleinden en middelen van een verwerking bepaalt,
wordt die verwerker onverminderd de artikelen 82, 83 en
84 met betrekking tot die verwerking als de verwerkings-
verantwoordelijke beschouwd.
Art. 29. Verwerking onder gezag van de verwerkingsver-
antwoordelijke of de verwerker

De verwerker en eenieder die onder het gezag van de
verwerkingsverantwoordelijke of van de verwerker han-
delt en toegang heeft tot persoonsgegevens, verwerkt deze
uitsluitend in opdracht van de verwerkingsverantwoorde-
lijke, tenzij hij Unierechtelijk of Lid-Staatrechtelijk tot de
verwerking gehouden is.
Art. 30. Register van de verwerkingsactiviteiten

1. Elke verwerkingsverantwoordelijke en, in voorko-
mend geval, de vertegenwoordiger van de verwerkingsver-
antwoordelijke houdt een register van de verwerkingsacti-
viteiten die onder hun verantwoordelijkheid plaatsvinden.
Dat register bevat alle volgende gegevens:

a) de naam en de contactgegevens van de verwerkings-
verantwoordelijke en eventuele gezamenlijke verwer-
kingsverantwoordelijken, en, in voorkomend geval, van de
vertegenwoordiger van de verwerkingsverantwoordelijke
en van de functionaris voor gegevensbescherming;

b) de verwerkingsdoeleinden;
c) een beschrijving van de categorieën van betrokkenen

en van de categorieën van persoonsgegevens;
d) de categorieën van ontvangers aan wie de persoons-

gegevens zijn of zullen worden verstrekt, onder meer ont-
vangers in derde landen of internationale organisaties;

e) indien van toepassing, doorgiften van persoonsgege-
vens aan een derde land of een internationale organisatie,
met inbegrip van de vermelding van dat derde land of die
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internationale organisatie en, in geval van de in artikel 49,
lid 1, tweede alinea, bedoelde doorgiften, de documenten
inzake de passende waarborgen;

f) indien mogelijk, de beoogde termijnen waarbinnen
de verschillende categorieën van gegevens moeten wor-
den gewist;

g) indien mogelijk, een algemene beschrijving van de
technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen
als bedoeld in artikel 32, lid 1.

2. De verwerker, en, in voorkomend geval, de vertegen-
woordiger van de verwerker houdt een register van alle ca-
tegorieën van verwerkingsactiviteiten die zij ten behoeve
van een verwerkingsverantwoordelijke hebben verricht.
Dit register bevat de volgende gegevens:

a) de naam en de contactgegevens van de verwerkers en
van iedere verwerkingsverantwoordelijke voor rekening
waarvan de verwerker handelt, en, in voorkomend geval,
van de vertegenwoordiger van de verwerkingsverantwoor-
delijke of de verwerker en van de functionaris voor gege-
vensbescherming;

b) de categorieën van verwerkingen die voor rekening
van iedere verwerkingsverantwoordelijke zijn uitgevoerd;

c) indien van toepassing, doorgiften van persoonsgege-
vens aan een derde land of een internationale organisatie,
onder vermelding van dat derde land of die internationale
organisatie en, in geval van de in artikel 49, lid 1, tweede
alinea, bedoelde doorgiften, de documenten inzake de
passende waarborgen;

d) indien mogelijk, een algemene beschrijving van de
technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen
als bedoeld in artikel 32, lid 1.

3. Het in de leden 1 en 2 bedoelde register is in schrifte-
lijke vorm, waaronder in elektronische vorm, opgesteld.

4. Desgevraagd stellen de verwerkingsverantwoorde-
lijke of de verwerker en, in voorkomend geval, de vertegen-
woordiger van de verwerkingsverantwoordelijke of de ver-
werker het register ter beschikking van de toezichthou-
dende autoriteit.

5. De in de leden 1 en 2 bedoelde verplichtingen zijn
niet van toepassing op ondernemingen of organisaties die
minder dan 250 personen in dienst hebben, tenzij het
waarschijnlijk is dat de verwerking die zij verrichten een ri-
sico inhoudt voor de rechten en vrijheden van de betrokke-
nen, de verwerking niet incidenteel is, of de verwerking bij-
zondere categorieën van gegevens, als bedoeld in artikel 9,
lid 1, of persoonsgegevens in verband met strafrechtelijke
veroordelingen en strafbare feiten als bedoeld in artikel 10
betreft.

Art. 31. Medewerking met de toezichthoudende autoriteit
De verwerkingsverantwoordelijke en de verwerker en,

in voorkomend geval, hun vertegenwoordigers, werken
desgevraagd samen met de toezichthoudende autoriteit
bij het vervullen van haar taken.

Afdeling 2
Persoonsgegevensbeveiliging

Art. 32. Beveiliging van de verwerking
1. Rekening houdend met de stand van de techniek, de

uitvoeringskosten, alsook met de aard, de omvang, de con-
text en de verwerkingsdoeleinden en de qua waarschijn-
lijkheid en ernst uiteenlopende risico's voor de rechten en
vrijheden van personen, treffen de verwerkingsverant-

woordelijke en de verwerker passende technische en orga-
nisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd
beveiligingsniveau te waarborgen, die, waar passend,
onder meer het volgende omvatten:

a) de pseudonimisering en versleuteling van persoons-
gegevens;

b) het vermogen om op permanente basis de vertrou-
welijkheid, integriteit, beschikbaarheid en veerkracht van
de verwerkingssystemen en diensten te garanderen;

c) het vermogen om bij een fysiek of technisch incident
de beschikbaarheid van en de toegang tot de persoonsge-
gevens tijdig te herstellen;

d) een procedure voor het op gezette tijdstippen testen,
beoordelen en evalueren van de doeltreffendheid van de
technische en organisatorische maatregelen ter beveili-
ging van de verwerking.

2. Bij de beoordeling van het passende beveiligingsni-
veau wordt met name rekening gehouden met de verwer-
kingsrisico's, vooral als gevolg van de vernietiging, het ver-
lies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of
ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of
anderszins verwerkte gegevens, hetzij per ongeluk hetzij
onrechtmatig.

3. Het aansluiten bij een goedgekeurde gedragscode als
bedoeld in artikel 40 of een goedgekeurd certificeringsme-
chanisme als bedoeld in artikel 42 kan worden gebruikt als
element om aan te tonen dat dat de in lid 1 van dit artikel
bedoelde vereisten worden nageleefd.

4. De verwerkingsverantwoordelijke en de verwerker
treffen maatregelen om ervoor te zorgen dat iedere na-
tuurlijke persoon die handelt onder het gezag van de ver-
werkingsverantwoordelijke of van de verwerker en toe-
gang heeft tot persoonsgegevens, deze slechts in opdracht
van de verwerkingsverantwoordelijke verwerkt, tenzij hij
daartoe Unierechtelijk of Lid-Staatrechtelijk is gehouden.

Art. 33. Melding van een inbreuk in verband met per-
soonsgegevens aan de toezichthoudende autoriteit

1. Indien een inbreuk in verband met persoonsgegevens
heeft plaatsgevonden, meldt de verwerkingsverantwoor-
delijke deze zonder onredelijke vertraging en, indien mo-
gelijk, uiterlijk 72 uur nadat hij er kennis van heeft geno-
men, aan de overeenkomstig artikel 55 bevoegde toezicht-
houdende autoriteit, tenzij het niet waarschijnlijk is dat de
inbreuk in verband met persoonsgegevens een risico in-
houdt voor de rechten en vrijheden van natuurlijke perso-
nen. Indien de melding aan de toezichthoudende autori-
teit niet binnen 72 uur plaatsvindt, gaat zij vergezeld van
een motivering voor de vertraging.

2. De verwerker informeert de verwerkingsverantwoor-
delijke zonder onredelijke vertraging zodra hij kennis heeft
genomen van een inbreuk in verband met persoonsgege-
vens.

3. In de in lid 1 bedoelde melding wordt ten minste het
volgende omschreven of meegedeeld:

a) de aard van de inbreuk in verband met persoonsge-
gevens, waar mogelijk onder vermelding van de catego-
rieën van betrokkenen en persoonsgegevensregisters in
kwestie en, bij benadering, het aantal betrokkenen en per-
soonsgegevensregisters in kwestie;

b) de naam en de contactgegevens van de functionaris
voor gegevensbescherming of een ander contactpunt
waar meer informatie kan worden verkregen;
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c) de waarschijnlijke gevolgen van de inbreuk in ver-
band met persoonsgegevens;

d) de maatregelen die de verwerkingsverantwoordelijke
heeft voorgesteld of genomen om de inbreuk in verband
met persoonsgegevens aan te pakken, waaronder, in voor-
komend geval, de maatregelen ter beperking van de even-
tuele nadelige gevolgen daarvan.

4. Indien en voor zover het niet mogelijk is om alle infor-
matie gelijktijdig te verstrekken, kan de informatie zonder
onredelijke vertraging in stappen worden verstrekt.

5. De verwerkingsverantwoordelijke documenteert alle
inbreuken in verband met persoonsgegevens, met inbe-
grip van de feiten omtrent de inbreuk in verband met per-
soonsgegevens, de gevolgen daarvan en de genomen cor-
rigerende maatregelen. Die documentatie stelt de toe-
zichthoudende autoriteit in staat de naleving van dit arti-
kel te controleren.

Art. 34. Mededeling van een inbreuk in verband met per-
soonsgegevens aan de betrokkene

1. Wanneer de inbreuk in verband met persoonsgege-
vens waarschijnlijk een hoog risico inhoudt voor de rech-
ten en vrijheden van natuurlijke personen, deelt de verwer-
kingsverantwoordelijke de betrokkene de inbreuk in ver-
band met persoonsgegevens onverwijld mee.

2. De in lid 1 van dit artikel bedoelde mededeling aan de
betrokkene bevat een omschrijving, in duidelijke en een-
voudige taal, van de aard van de inbreuk in verband met
persoonsgegevens en ten minste de in artikel 33, lid 3,
onder b), c) en d), bedoelde gegevens en maatregelen.

3. De in lid 1 bedoelde mededeling aan de betrokkene is
niet vereist wanneer een van de volgende voorwaarden is
vervuld:

a) de verwerkingsverantwoordelijke heeft passende
technische en organisatorische beschermingsmaatregelen
genomen en deze maatregelen zijn toegepast op de per-
soonsgegevens waarop de inbreuk in verband met per-
soonsgegevens betrekking heeft, met name die welke de
persoonsgegevens onbegrijpelijk maken voor onbevoeg-
den, zoals versleuteling;

b) de verwerkingsverantwoordelijke heeft achteraf
maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat het in lid 1
bedoelde hoge risico voor de rechten en vrijheden van be-
trokkenen zich waarschijnlijk niet meer zal voordoen;

c) de mededeling zou onevenredige inspanningen ver-
gen. In dat geval komt er in de plaats daarvan een open-
bare mededeling of een soortgelijke maatregel waarbij be-
trokkenen even doeltreffend worden geïnformeerd.

4. Indien de verwerkingsverantwoordelijke de inbreuk
in verband met persoonsgegevens nog niet aan de betrok-
kene heeft gemeld, kan de toezichthoudende autoriteit, na
beraad over de kans dat de inbreuk in verband met per-
soonsgegevens een hoog risico met zich meebrengt, de
verwerkingsverantwoordelijke daartoe verplichten of be-
sluiten dat aan een van de in lid 3 bedoelde voorwaarden
is voldaan.

Afdeling 3
Gegevensbeschermingseffectbeoordeling en 

voorafgaande raadpleging

Art. 35. Gegevensbeschermingseffectbeoordeling
1. Wanneer een soort verwerking, in het bijzonder een

verwerking waarbij nieuwe technologieën worden ge-

bruikt, gelet op de aard, de omvang, de context en de doel-
einden daarvan waarschijnlijk een hoog risico inhoudt
voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen
voert de verwerkingsverantwoordelijke vóór de verwer-
king een beoordeling uit van het effect van de beoogde ver-
werkingsactiviteiten op de bescherming van persoonsge-
gevens. Eén beoordeling kan een reeks vergelijkbare ver-
werkingen bestrijken die vergelijkbare hoge risico's inhou-
den.

2. Wanneer een functionaris voor gegevensbescher-
ming is aangewezen, wint de verwerkingsverantwoorde-
lijke bij het uitvoeren van een gegevensbeschermingsef-
fectbeoordeling diens advies in.

3. Een gegevensbeschermingseffectbeoordeling als be-
doeld in lid 1 is met name vereist in de volgende gevallen:

a) een systematische en uitgebreide beoordeling van
persoonlijke aspecten van natuurlijke personen, die is ge-
baseerd op geautomatiseerde verwerking, waaronder pro-
filering, en waarop besluiten worden gebaseerd waaraan
voor de natuurlijke persoon rechtsgevolgen zijn verbon-
den of die de natuurlijke persoon op vergelijkbare wijze
wezenlijk treffen;

b) grootschalige verwerking van bijzondere categorieën
van persoonsgegevens als bedoeld in artikel 9, lid 1, of van
gegevens met betrekking tot strafrechtelijke veroordelin-
gen en strafbare feiten als bedoeld in artikel 10; of

c) stelselmatige en grootschalige monitoring van open-
baar toegankelijke ruimten.

4. De toezichthoudende autoriteit stelt een lijst op van
het soort verwerkingen waarvoor een gegevensbescher-
mingseffectbeoordeling overeenkomstig lid 1 verplicht is,
en maakt deze openbaar. De toezichthoudende autoriteit
deelt die lijsten mee aan het in artikel 68 bedoelde Comité.

5. De toezichthoudende autoriteit kan ook een lijst op-
stellen en openbaar maken van het soort verwerking waar-
voor geen gegevensbeschermingseffectbeoordeling is ver-
eist. De toezichthoudende autoriteit deelt deze lijst mee
aan het Comité.

6. Wanneer de in de leden 4 en 5 bedoelde lijsten be-
trekking hebben op verwerkingen met betrekking tot het
aanbieden van goederen of diensten aan betrokkenen of
op het observeren van hun gedrag in verschillende Lid-Sta-
ten, of op verwerkingen die het vrije verkeer van persoons-
gegevens in de Unie wezenlijk kunnen beïnvloeden, past
de bevoegde toezichthoudende autoriteit voorafgaand
aan de vaststelling van die lijsten het in artikel 63 bedoelde
coherentiemechanisme toe.

7. De beoordeling bevat ten minste:
a) een systematische beschrijving van de beoogde ver-

werkingen en de verwerkingsdoeleinden, waaronder, in
voorkomend geval, de gerechtvaardigde belangen die
door de verwerkingsverantwoordelijke worden behartigd;

b) een beoordeling van de noodzaak en de evenredig-
heid van de verwerkingen met betrekking tot de doelein-
den;

c) een beoordeling van de in lid 1 bedoelde risico's voor
de rechten en vrijheden van betrokkenen; en

d) de beoogde maatregelen om de risico's aan te pakken,
waaronder waarborgen, veiligheidsmaatregelen en mecha-
nismen om de bescherming van persoonsgegevens te garan-
deren en om aan te tonen dat aan deze verordening is vol-
daan, met inachtneming van de rechten en gerechtvaardigde
belangen van de betrokkenen en andere personen in kwestie.
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8. Bij het beoordelen van het effect van de door een ver-
werkingsverantwoordelijke of verwerker verrichte verwer-
kingen, en met name ter wille van een gegevensbescher-
mingseffectbeoordeling, wordt de naleving van de in
artikel 40 bedoelde goedgekeurde gedragscodes naar be-
horen in aanmerking genomen.

9. De verwerkingsverantwoordelijke vraagt in voorko-
mend geval de betrokkenen of hun vertegenwoordigers
naar hun mening over de voorgenomen verwerking, met
inachtneming van de bescherming van commerciële of al-
gemene belangen of de beveiliging van verwerkingen.

10. Wanneer verwerking uit hoofde van artikel 6, lid 1,
onder c) of e), haar rechtsgrond heeft in het Unierecht of in
het recht van de Lid-Staat dat op de verwerkingsverant-
woordelijke van toepassing is, de specifieke verwerking of
geheel van verwerkingen in kwestie daarbij wordt gere-
geld, en er reeds als onderdeel van een algemene effectbe-
oordeling in het kader van de vaststelling van deze rechts-
grond een gegevensbeschermingseffectbeoordeling is uit-
gevoerd, zijn de leden 1 tot en met 7 niet van toepassing,
tenzij de Lid-Staten het noodzakelijk achten om vooraf-
gaand aan de verwerkingen een dergelijke beoordeling uit
te voeren.

11. Indien nodig verricht de verwerkingsverantwoorde-
lijke een toetsing om te beoordelen of de verwerking over-
eenkomstig de gegevensbeschermingseffectbeoordeling
wordt uitgevoerd, zulks ten minste wanneer sprake is van
een verandering van het risico dat de verwerkingen inhou-
den.

Art. 36. Voorafgaande raadpleging
1. Wanneer uit een gegevensbeschermingseffectbeoor-

deling krachtens artikel 35 blijkt dat de verwerking een
hoog risico zou opleveren indien de verwerkingsverant-
woordelijke geen maatregelen neemt om het risico te be-
perken, raadpleegt de verwerkingsverantwoordelijke voor-
afgaand aan de verwerking de toezichthoudende autori-
teit.

2. Wanneer de toezichthoudende autoriteit van oordeel
is dat de in lid 1 bedoelde voorgenomen verwerking in-
breuk zou maken op deze verordening, met name wan-
neer de verwerkingsverantwoordelijke het risico onvol-
doende heeft onderkend of beperkt, geeft de toezichthou-
dende autoriteit binnen een maximumtermijn van acht
weken na de ontvangst van het verzoek om raadpleging
schriftelijk advies aan de verwerkingsverantwoordelijke en
in voorkomend geval aan de verwerker, en mag zij al haar
in artikel 58 bedoelde bevoegdheden uitoefenen. Die ter-
mijn kan, naargelang de complexiteit van de voorgeno-
men verwerking, met zes weken worden verlengd. Bij een
dergelijke verlenging stelt de toezichthoudende autoriteit
de verwerkingsverantwoordelijke en, in voorkomend ge-
val, de verwerker binnen een maand na ontvangst van het
verzoek om raadpleging in kennis van onder meer de rede-
nen voor de vertraging. Die termijnen kunnen worden op-
geschort totdat de toezichthoudende autoriteit informatie
heeft verkregen waarom zij met het oog op de raadpleging
heeft verzocht.

3. Wanneer de verwerkingsverantwoordelijke de toe-
zichthoudende autoriteit uit hoofde van lid 1 raadpleegt,
verstrekt hij haar informatie over:

a) indien van toepassing, de respectieve verantwoorde-
lijkheden van de verwerkingsverantwoordelijke, bij de ver-
werking betrokken gezamenlijke verwerkingsverantwoor-

delijken en verwerkers, in het bijzonder voor verwerking
binnen een concern;

b) de doeleinden en de middelen van de voorgenomen
verwerking;

c) de maatregelen en waarborgen die worden geboden
ter bescherming van de rechten en vrijheden van betrokke-
nen uit hoofde van deze verordening;

d) indien van toepassing, de contactgegevens van de
functionaris voor gegevensbescherming;

e) de gegevensbeschermingseffectbeoordeling waarin
bij artikel 35 is voorzien; en

f) alle andere informatie waar de toezichthoudende au-
toriteit om verzoekt.

4. De Lid-Staten raadplegen de toezichthoudende auto-
riteit bij het opstellen van een voorstel voor een door een
nationaal parlement vast te stellen wetgevingsmaatregel,
of een daarop gebaseerde regelgevingsmaatregel in ver-
band met verwerking.

5. Niettegenstaande lid 1 kunnen de verwerkingsver-
antwoordelijken Lid-Staatrechtelijk ertoe worden verplicht
overleg met de toezichthoudende autoriteit te plegen en
om haar voorafgaande toestemming te verzoeken wan-
neer zij met het oog op de vervulling van een taak van alge-
meen belang verwerken, onder meer wanneer verwerking
verband houdt met sociale bescherming en volksgezond-
heid.

Afdeling 4
Functionaris voor gegevensbescherming

Art. 37. Aanwijzing van de functionaris voor gegevensbe-
scherming

1. De verwerkingsverantwoordelijke en de verwerker
wijzen een functionaris voor gegevensbescherming aan in
elk geval waarin:

a) de verwerking wordt verricht door een overheidsin-
stantie of overheidsorgaan, behalve in het geval van ge-
rechten bij de uitoefening van hun rechterlijke taken;

b) een verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker
hoofdzakelijk is belast met verwerkingen die vanwege hun
aard, hun omvang en/of hun doeleinden regelmatige en
stelselmatige observatie op grote schaal van betrokkenen
vereisen; of

c) de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker
hoofdzakelijk is belast met grootschalige verwerking van
bijzondere categorieën van gegevens uit hoofde van
artikel 9 en van persoonsgegevens met betrekking tot
strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten als be-
doeld in artikel 10.

2. Een concern kan één functionaris voor gegevensbe-
scherming benoemen, mits de functionaris voor gegevens-
bescherming vanuit elke vestiging makkelijk te contacte-
ren is.

3. Wanneer de verwerkingsverantwoordelijke of de ver-
werker een overheidsinstantie of overheidsorgaan is, kan
één functionaris voor gegevensbescherming worden aan-
gewezen voor verschillende dergelijke instanties of orga-
nen, met inachtneming van hun organisatiestructuur en
omvang.

4. In andere dan de in lid 1 bedoelde gevallen kunnen
of, indien dat Unierechtelijk of Lid-Staatrechtelijk is ver-
plicht, moeten de verwerkingsverantwoordelijke of de ver-
werker of verenigingen en andere organen die categorieën
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van verwerkingsverantwoordelijken of verwerkers verte-
genwoordigen, een functionaris voor gegevensbescher-
ming aanwijzen. De functionaris voor gegevensbescher-
ming kan optreden voor dergelijke verenigingen en an-
dere organen die categorieën van verwerkingsverantwoor-
delijken of verwerkers vertegenwoordigen.

5. De functionaris voor gegevensbescherming wordt
aangewezen op grond van zijn professionele kwaliteiten
en, in het bijzonder, zijn deskundigheid op het gebied van
de wetgeving en de praktijk inzake gegevensbescherming
en zijn vermogen de in artikel 39 bedoelde taken te vervul-
len.

6. De functionaris voor gegevensbescherming kan een
personeelslid van de verwerkingsverantwoordelijke of de
verwerker zijn, of kan de taken op grond van een dienstver-
leningsovereenkomst verrichten.

7. De verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker
maakt de contactgegevens van de functionaris voor gege-
vensbescherming bekend en deelt die mee aan de toezicht-
houdende autoriteit.
Art. 38. Positie van de functionaris voor gegevensbescher-
ming

1. De verwerkingsverantwoordelijke en de verwerker
zorgen ervoor dat de functionaris voor gegevensbescher-
ming naar behoren en tijdig wordt betrokken bij alle aan-
gelegenheden die verband houden met de bescherming
van persoonsgegevens.

2. De verwerkingsverantwoordelijke en de verwerker
ondersteunen de functionaris voor gegevensbescherming
bij de vervulling van de in artikel 39 bedoelde taken door
hem toegang te verschaffen tot persoonsgegevens en ver-
werkingsactiviteiten en door hem de benodigde middelen
ter beschikking te stellen voor het vervullen van deze taken
en het in stand houden van zijn deskundigheid.

3. De verwerkingsverantwoordelijke en de verwerker
zorgen ervoor dat de functionaris voor gegevensbescher-
ming geen instructies ontvangt met betrekking tot de uit-
voering van die taken. Hij wordt door de verwerkingsver-
antwoordelijke of de verwerker niet ontslagen of gestraft
voor de uitvoering van zijn taken. De functionaris voor ge-
gevensbescherming brengt rechtstreeks verslag uit aan het
hoogste leidinggevende niveau van de verwerkingsverant-
woordelijke of de verwerker.

4. Betrokkenen kunnen met de functionaris voor gege-
vensbescherming contact opnemen over alle aangelegen-
heden die verband houden met de verwerking van hun ge-
gevens en met de uitoefening van hun rechten uit hoofde
van deze verordening.

5. De functionaris voor gegevensbescherming is met be-
trekking tot de uitvoering van zijn taken overeenkomstig
het Unierecht of het lidstatelijk recht tot geheimhouding
of vertrouwelijkheid gehouden.

6. De functionaris voor gegevensbescherming kan an-
dere taken en plichten vervullen. De verwerkingsverant-
woordelijke of de verwerker zorgt ervoor dat deze taken of
plichten niet tot een belangenconflict leiden.
Art. 39. Taken van de functionaris voor gegevensbescher-
ming

1. De functionaris voor gegevensbescherming vervult
ten minste de volgende taken:

a) de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker en
de werknemers die verwerken, informeren en adviseren
over hun verplichtingen uit hoofde van deze verordening

en andere Unierechtelijke of Lid-Staatrechtelijke gegevens-
beschermingsbepalingen;

b) toezien op naleving van deze verordening, van an-
dere Unierechtelijke of Lid-Staatrechtelijke gegevensbe-
schermingsbepalingen en van het beleid van de verwer-
kingsverantwoordelijke of de verwerker met betrekking tot
de bescherming van persoonsgegevens, met inbegrip van
de toewijzing van verantwoordelijkheden, bewustmaking
en opleiding van het bij de verwerking betrokken perso-
neel en de betreffende audits;

c) desgevraagd advies verstrekken met betrekking tot de
gegevensbeschermingseffect-beoordeling en toezien op
de uitvoering daarvan in overeenstemming met artikel 35;

d) met de toezichthoudende autoriteit samenwerken;
e) optreden als contactpunt voor de toezichthoudende

autoriteit inzake met verwerking verband houdende aan-
gelegenheden, met inbegrip van de in artikel 36 bedoelde
voorafgaande raadpleging, en, waar passend, overleg ple-
gen over enige andere aangelegenheid.

2. De functionaris voor gegevensbescherming houdt bij
de uitvoering van zijn taken naar behoren rekening met
het aan verwerkingen verbonden risico, en met de aard, de
omvang, de context en de verwerkingsdoeleinden.

Afdeling 5
Gedragscodes en certificering

Art. 40. Gedragscodes
1. De Lid-Staten, de toezichthoudende autoriteiten, het

Comité en de Commissie bevorderen de opstelling van ge-
dragscodes die, met inachtneming van de specifieke ken-
merken van de diverse gegevensverwerkingssectoren en
de specifieke behoeften van kleine, middelgrote en micro-
ondernemingen, moeten bijdragen tot de juiste toepassing
van deze verordening.

2. Verenigingen en andere organen die categorieën van
verwerkingsverantwoordelijken of verwerkers vertegen-
woordigen, kunnen gedragscodes opstellen, of die codes
wijzigen of uitbreiden, teneinde de toepassing van deze
verordening nader toe te lichten, zoals met betrekking tot:

a) behoorlijke en transparante verwerking;
b) de gerechtvaardigde belangen die door verwerkings-

verantwoordelijken in een specifieke context worden be-
hartigd;

c) de verzameling van gegevens;
d) de pseudonimisering van persoonsgegevens;
e) de aan het publiek en betrokkenen verstrekte infor-

matie;
f) de uitoefening van de rechten van betrokkenen;
g) de informatie verstrekt aan en de bescherming van

kinderen en de wijze waarop de toestemming wordt ver-
kregen van de personen die de ouderlijke verantwoorde-
lijkheid voor kinderen dragen;

h) de maatregelen en procedures als bedoeld in de
artikelen 24 en 25 en de maatregelen ter beveiliging van
de verwerking als bedoeld in artikel 32;

i) de kennisgeving van inbreuken in verband met per-
soonsgegevens aan toezichthoudende autoriteiten en de
mededeling van die inbreuken in verband met persoons-
gegevens aan betrokkenen;

j) de doorgifte van persoonsgegevens aan derde landen
of internationale organisaties; of
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k) buitengerechtelijke procedures en andere procedures
voor de beslechting van geschillen tussen verwerkingsver-
antwoordelijken en betrokkenen met betrekking tot ver-
werking, onverminderd de rechten van betrokkenen op
grond van de artikelen 77 en 79.

3. Behalve door verwerkingsverantwoordelijken of ver-
werkers die onder deze verordening vallen, kan bij over-
eenkomstig lid 5 van dit artikel goedgekeurde gedragsco-
des die overeenkomstig lid 9 van dit artikel algemeen gel-
dig zijn verklaard, eveneens worden aangesloten door ver-
wer k ing sver antw oo r de l i j ken o f  verwer kers  d i e
overeenkomstig artikel 3 niet onder deze verordening val-
len, om te voorzien in passende waarborgen voor doorgifte
van persoonsgegevens naar derde landen of internatio-
nale organisaties onder de voorwaarden als bedoeld in
artikel 46, lid 2, punt e). Die verwerkingsverantwoordelij-
ken of verwerkers doen, via contractuele of andere juri-
disch bindende instrumenten, bindende en afdwingbare
toezeggingen om die passende waarborgen toe te passen,
ook wat betreft de rechten van de betrokkenen.

4. Een in lid 2 van dit artikel bedoelde gedragscode
bevat mechanismen die het in artikel 41, lid 1, bedoelde
orgaan in staat stellen het verplichte toezicht uit te oefe-
nen op de naleving van de bepalingen van de code door de
verwerkingsverantwoordelijken of verwerkers die zich tot
toepassing ervan verbinden, onverminderd de taken en be-
voegdheden van de overeenkomstig artikel 55 of 56 be-
voegde toezichthoudende autoriteiten.

5. De in lid 2 van dit artikel bedoelde verenigingen en
andere organen die voornemens zijn een gedragscode op
te stellen of een bestaande gedragscode te wijzigen of uit
te breiden, leggen de ontwerpgedragscode, de wijziging of
uitbreiding voor aan de overeenkomstig artikel 51 be-
voegde toezichthoudende autoriteit. De toezichthoudende
autoriteit brengt advies uit over de vraag of de ontwerpge-
dragscode, de wijziging of uitbreiding strookt met deze
verordening, en keurt deze ontwerpgedragscode, die wijzi-
ging of uitbreiding goed indien zij van oordeel is dat de
code voldoende passende waarborgen biedt.

6. Wanneer de ontwerpgedragscode, de wijziging of uit-
breiding wordt goedgekeurd overeenkomstig lid 5, en in-
dien de gedragscode in kwestie geen betrekking heeft op
verwerkingsactiviteiten in verschillende Lid-Staten, regi-
streert de toezichthoudende autoriteit de gedragscode en
maakt zij deze bekend.

7. Wanneer een ontwerpgedragscode betrekking heeft
op verwerkingsactiviteiten in verschillende Lid-Staten, legt
de overeenkomstig artikel 55 bevoegde toezichthoudende
autoriteit deze, vóór goedkeuring van de gedragscode, de
wijziging of uitbreiding, via de in artikel 63 bedoelde pro-
cedure voor aan het Comité, dat advies geeft over de vraag
of de ontwerpgedragscode, de wijziging of uitbreiding
strookt met deze verordening, of, in de in lid 3 van dit arti-
kel bedoelde situatie, voorziet in passende waarborgen.

8. Wanneer in het in lid 7 bedoelde advies wordt beves-
tigd dat de gedragscode, de wijziging of uitbreiding strookt
met deze verordening of, in de in lid 3 bedoelde situatie,
passende waarborgen biedt, legt het Comité zijn advies
voor aan de Commissie.

9. De Commissie kan bij uitvoeringshandelingen vast-
stellen dat de goedgekeurde gedragscode, wijziging of uit-
breiding die haar op grond van lid 8 van dit artikel zijn
voorgelegd, binnen de Unie algemeen geldig zijn. Die uit-

voeringshandelingen worden vastgesteld volgens de in
artikel 93, lid 2, bedoelde onderzoeksprocedure.

10. De Commissie zorgt ervoor dat aan de goedge-
keurde codes die zij overeenkomstig lid 9 algemeen geldig
heeft verklaard, passende bekendheid wordt verleend.

11. Het Comité verzamelt alle goedgekeurde gedragsco-
des, wijzigingen en uitbreidingen in een register en maakt
deze via geëigende kanalen openbaar.

Art. 41. Toezicht op goedgekeurde gedragscodes
1. Onverminderd de taken en bevoegdheden van de be-

voegde toezichthoudende autoriteit uit hoofde van de
artikelen 57 en 58, kan het op grond van artikel 40 uitge-
voerde toezicht op de naleving van een gedragscode wor-
den uitgeoefend door een orgaan dat over de passende
deskundigheid met betrekking tot het onderwerp van de
gedragscode beschikt en daartoe door de bevoegde toe-
zichthoudende autoriteit is geaccrediteerd.

2. Een orgaan als bedoeld in lid 1 kan daartoe worden
geaccrediteerd om toezicht te houden op de naleving van
een gedragscode indien het:

a) ten genoegen van de bevoegde toezichthoudende
autoriteit zijn onafhankelijkheid en deskundigheid met be-
trekking tot het onderwerp van de gedragscode heeft aan-
getoond;

b) procedures heeft vastgesteld op grond waarvan het
kan beoordelen of de betrokken verwerkingsverantwoor-
delijken en verwerkers in aanmerking komen om de ge-
dragscode toe te passen, toezicht kan houden op de nale-
ving van de bepalingen van de gedragscode door deze laat-
sten en het de werking van de gedragscode op gezette tij-
den kan toetsen;

c) procedures en structuren heeft vastgesteld om klach-
ten te behandelen over inbreuken op de gedragscode of
over de wijze waarop daaraan uitvoering is of wordt gege-
ven door een verwerkingsverantwoordelijke of verwerker,
en om die procedures en structuren voor betrokkenen en
het publiek transparant te maken; en

d) ten genoegen van de bevoegde toezichthoudende
autoriteit aantoont dat zijn taken en bevoegdheden niet
tot een belangenconflict leiden.

3. De bevoegde toezichthoudende autoriteit legt de ont-
werpeisen inzake accreditatie van een in lid 1 van dit arti-
kel bedoeld orgaan overeenkomstig het in artikel 63 be-
doelde coherentiemechanisme voor aan het Comité.

4. Onverminderd de taken en bevoegdheden van de be-
voegde toezichthoudende autoriteit en de bepalingen van
hoofdstuk VIII neemt een in lid 1 van dit artikel bedoeld
orgaan, mits er passende waarborgen zijn, de nodige
maatregelen ingeval een verwerkingsverantwoordelijke of
verwerker een inbreuk pleegt op de gedragscode, waaron-
der schorsing of uitsluiting van de betrokken verwerkings-
verantwoordelijke of verwerker van de gedragscode. Het
orgaan stelt de bevoegde toezichthoudende autoriteit in
kennis van die maatregelen en van de redenen daarvoor.

5. De bevoegde toezichthoudende autoriteit trekt de ac-
creditatie van een in lid 1 bedoeld orgaan in indien niet of
niet meer wordt voldaan aan de eisen inzake accreditatie
of indien de door het orgaan genomen maatregelen in-
breuk maken op deze verordening.

6. Dit artikel geldt niet voor de verwerking door over-
heidsinstanties en -organen.
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Art. 42. Certificering
1. De Lid-Staten, de toezichthoudende autoriteiten, het

Comité en de Commissie bevorderen, met name op Unie-
niveau, de invoering van certificeringsmechanismen voor
gegevensbescherming en gegevensbeschermingszegels en
-merktekens waarmee kan worden aangetoond dat ver-
werkingsverantwoordelijken en verwerkers bij verwerkin-
gen in overeenstemming met deze verordening handelen.
Er wordt ook rekening gehouden met de specifieke behoef-
ten van kleine, middelgrote en micro-ondernemingen.

2. Ter aanvulling op de naleving door verwerkingsver-
antwoordelijken of verwerkers die onder deze verordening
vallen, kunnen tevens uit hoofde van lid 5 van dit artikel
goedgekeurde certificeringsmechanismen voor gegevens-
bescherming, gegevensbeschermingszegels of -merkte-
kens worden ingevoerd om aan te tonen dat de verwer-
kingsverantwoordelijken of verwerkers die overeenkom-
stig artikel 3 niet onder deze verordening vallen, in het
kader van de doorgiften van persoonsgegevens aan derde
landen of internationale organisaties onder de voorwaar-
den als bedoeld in artikel 46, lid 2, punt f), passende waar-
borgen bieden. Die verwerkingsverantwoordelijken of ver-
werkers doen, via contractuele of andere juridisch bin-
dende instrumenten, bindende en afdwingbare toezeggin-
gen om die passende waarborgen toe te passen, ook wat
betreft de rechten van de betrokkenen.

3. De certificering is vrijwillig en toegankelijk via een
transparant proces.

4. Een certificering op grond van dit artikel doet niets af
aan de verantwoordelijkheid van de verwerkingsverant-
woordelijke of de verwerker om deze verordening na te
leven en laat de taken en bevoegdheden van de overeen-
komstig artikel 55 of 56 bevoegde toezichthoudende auto-
riteiten onverlet.

5. Een certificaat uit hoofde van dit artikel wordt afgege-
ven door de in artikel 43 bedoelde certificerende organen
of door de bevoegde toezichthoudende autoriteit, op
grond van de criteria die zijn goedgekeurd door die be-
voegde toezichthoudende autoriteit op grond van
artikel 58, lid 3, of door het Comité overeenkomstig
artikel 63. Indien de criteria door het Comité zijn goedge-
keurd, kan dit leiden tot een gemeenschappelijke certifi-
caat, het Europees gegevensbeschermingszegel.

6. De verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker die
zijn verwerking aan het certificeringsmechanisme onder-
werpt, verstrekt aan het in artikel 43 bedoelde certifice-
ringsorgaan, of, waar van toepassing, aan de bevoegde
toezichthoudende autoriteit de voor de uitvoering van de
certificeringsprocedure noodzakelijke informatie en ver-
leent het orgaan of de autoriteit toegang tot zijn verwer-
kingsactiviteiten.

7. Het certificaat wordt afgegeven aan een verwerkings-
verantwoordelijke of een verwerker voor een maximumpe-
riode van drie jaar en kan worden verlengd onder dezelfde
voorwaarden, mits bij voortduring aan de relevante crite-
ria kan worden voldaan. Indien van toepassing wordt het
certificaat ingetrokken door de in artikel 43 bedoelde certi-
ficerende organen of door de bevoegde toezichthoudende
autoriteit, wanneer aan de criteria voor de certificering
niet of niet meer wordt voldaan.

8. Het Comité verzamelt alle certificeringsmechanis-
men en gegevensbeschermingszegels en -merktekens in

een register en maakt deze via de daartoe geëigende kana-
len openbaar.

Art. 43. Certificeringsorganen
1. Onverminderd de taken en bevoegdheden van de be-

voegde toezichthoudende autoriteit uit hoofde van de
artikelen 57 en 58, gaan certificeringsorganen die over
passende deskundigheid met betrekking tot gegevensbe-
scherming beschikken, in voorkomend geval na kennisge-
ving aan de toezichthoudende autoriteit met het oog op de
uitoefening van haar bevoegdheden overeenkomstig
artikel 58, lid 2, punt h), over tot afgifte en verlenging van
het certificaat. De Lid-Staten zorgen ervoor dat die certifi-
ceringsorganen worden geaccrediteerd door één van de
volgende instanties:

a) de toezichthoudende autoriteit die bevoegd is over-
eenkomstig artikel 55 of 56;

b) de nationale accreditatie-instantie die is aangewezen
in overeenstemming met Verordening (EG) nr. 765/2008
van het Europees Parlement en de Raad (20), in overeen-
stemming met EN-ISO/IEC 17065/2012 en met de aanvul-
lende eisen die door de overeenkomstig artikel 55 of 56 be-
voegde toezichthoudende autoriteit zijn vastgesteld.

2. De in lid 1 bedoelde certificeringsorganen kunnen
overeenkomstig dit lid uitsluitend worden geaccrediteerd
indien zij:

a) ten genoegen van de bevoegde toezichthoudende
autoriteit, hun onafhankelijkheid en deskundigheid met
betrekking tot het certificeringsonderwerp hebben aange-
toond;

b) er zich toe verbonden hebben aan de in artikel 42,
lid 5, bedoelde criteria te voldoen, welke zijn goedgekeurd
door de op grond van artikel 55 of 56 bevoegde toezicht-
houdende autoriteit of, overeenkomstig artikel 63, door
het Comité;

c) procedures hebben vastgesteld voor de uitgifte, perio-
dieke toetsing en intrekking van certificeringsmechanis-
men voor gegevensbescherming, gegevensbeschermings-
zegels en -merktekens;

d) procedures en structuren hebben vastgesteld om
klachten te behandelen over inbreuken op de certificering
of de wijze waarop daaraan uitvoering is of wordt gegeven
door de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker, en
om die procedures en structuren voor betrokkenen en het
publiek transparant te maken; en

e) ten genoegen van de bevoegde toezichthoudende au-
toriteit, aantoont dat hun taken en plichten niet tot een be-
langenconflict leiden.

3. De accreditatie van de in de leden 1 en 2 van dit arti-
kel bedoelde certificeringsorganen vindt plaats op basis
van eisen die zijn goedgekeurd door de op grond van
artikel 55 of 56 bevoegde toezichthoudende autoriteit of,
overeenkomstig artikel 63, door het Comité. In het geval
van een accreditatie in de zin van lid 1, punt b), van dit ar-
tikel zijn die eisen een aanvulling op de eisen van Verorde-
ning (EG) nr. 765/2008 en de technische regels die een be-
schrijving van de methoden en procedures van de certifice-
ringsorganen geven.

4. De in lid 1 bedoelde certificeringsorganen zijn verant-
woordelijk voor de juiste beoordeling, die tot certificering
of de intrekking van die certificering leidt, onverminderd
de verantwoordelijkheid van de verwerkingsverantwoor-
delijke of de verwerker voor de naleving van deze verorde-
ning. De accreditatie wordt afgegeven voor een maximum-
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periode van vijf jaar en kan onder dezelfde voorwaarden
worden verlengd, mits het certificeringsorgaan aan de in
dit artikel gestelde eisen blijft voldoen.

5. De in lid 1 bedoelde certificeringsorganen stellen de
bevoegde toezichthoudende autoriteiten op de hoogte van
de redenen voor het afgeven of het intrekken van het aan-
gevraagde certificaat.

6. De in lid 3 van dit artikel bedoelde voorschriften en de
in artikel 42, lid 5, bedoelde criteria worden door de toe-
zichthoudende autoriteit in een eenvoudig toegankelijke
vorm openbaar gemaakt. De toezichthoudende autoritei-
ten delen die eisen en criteria ook mee aan het Comité.

7. Indien de voorwaarden voor de accreditatie niet of
niet meer worden vervuld of indien de door een certifice-
ringsorgaan genomen maatregelen inbreuk maken op
deze verordening trekt de bevoegde toezichthoudende au-
toriteit of de nationale accreditatie-instantie, onvermin-
derd hoofdstuk VIII, de overeenkomstig lid 1 van dit artikel
aan een certificeringsorgaan afgegeven accreditatie in.

8. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 92
gedelegeerde handelingen vast te stellen met het oog op
de nadere invulling van de in aanmerking te nemen eisen
voor de in artikel 42, lid 1, bedoelde certificeringsmecha-
nismen voor gegevensbescherming.

9. De Commissie kan uitvoeringshandelingen vaststel-
len die voorzien in technische normen voor certificerings-
mechanismen en gegevensbeschermingszegels en -merk-
tekens en mechanismen ter bevordering en erkenning van
die certificeringsmechanismen en gegevensbeschermings-
zegels en -merktekens. Die uitvoeringshandelingen wor-
den vastgesteld volgens de in artikel 93, lid 2, bedoelde on-
derzoeksprocedure.

 (20) Verordening (EG) nr. 765/2008 van het Europees Parlement en de
Raad van 9 juli 2008 tot vaststelling van de eisen inzake accreditatie en
markttoezicht betreffende het verhandelen van producten en tot intrek-
king van Verordening (EEG) nr. 339/93 (PB. C  218 van 13.8.2008, blz. 30).

HOOFDSTUK V

DOORGIFTEN VAN PERSOONSGEGEVENS AAN 
DERDE LANDEN OF INTERNATIONALE 

ORGANISATIES

Art. 44. Algemeen beginsel inzake doorgiften
Persoonsgegevens die worden verwerkt of die zijn be-

stemd om na doorgifte aan een derde land of een interna-
tionale organisatie te worden verwerkt, mogen slechts
worden doorgegeven indien, onverminderd de overige be-
palingen van deze verordening, de verwerkingsverant-
woordelijke en de verwerker aan de in dit hoofdstuk neer-
gelegde voorwaarden hebben voldaan; dit geldt ook voor
verdere doorgiften van persoonsgegevens vanuit het derde
land of een internationale organisatie aan een ander derde
land of een andere internationale organisatie. Alle bepa-
lingen van dit hoofdstuk worden toegepast opdat het door
deze verordening voor natuurlijke personen gewaar-
borgde beschermingsniveau niet wordt ondermijnd.

Art. 45. Doorgiften op basis van adequaatheidsbesluiten
1. Een doorgifte van persoonsgegevens aan een derde

land of een internationale organisatie kan plaatsvinden
wanneer de Commissie heeft besloten dat het derde land,
een gebied of één of meerdere nader bepaalde sectoren in
dat derde land, of de internationale organisatie in kwestie

een passend beschermingsniveau waarborgt. Voor een
dergelijke doorgifte is geen specifieke toestemming nodig.

2. Bij de beoordeling van de vraag of het beschermings-
niveau adequaat is, houdt de Commissie met name reke-
ning met de volgende aspecten:

a) de rechtsstatelijkheid, de eerbiediging van de men-
senrechten en de fundamentele vrijheden, de toepasselijke
algemene en sectorale wetgeving, onder meer inzake
openbare veiligheid, defensie, nationale veiligheid en
strafrecht en de toegang van overheidsinstanties tot per-
soonsgegevens, evenals de tenuitvoerlegging van die wet-
geving, gegevensbeschermingsregels, beroepsregels en
veiligheidsmaatregelen, met inbegrip van regels voor de
verdere doorgifte van persoonsgegevens aan een ander
derde land of een andere internationale organisatie die in
dat land of die internationale organisatie worden nage-
leefd, precedenten in de rechtspraak, alsmede het bestaan
van effectieve en afdwingbare rechten van betrokkenen en
effectieve mogelijkheden om administratief beroep of be-
roep in rechte in te stellen voor betrokkenen wier per-
soonsgegevens worden doorgegeven;

b) het bestaan en het effectief functioneren van een of
meer onafhankelijke toezichthoudende autoriteiten in het
derde land of waaraan een internationale organisatie is
onderworpen, welke tot taak heeft of hebben de naleving
van de gegevensbeschermingsregels te verzekeren en deze
onder meer met passende handhavingsbevoegdheden te
handhaven, betrokkenen bij de uitoefening van hun rech-
ten bij te staan en te adviseren en met de toezichthou-
dende autoriteiten van de Lid-Staten samen te werken; en

c) de internationale toezeggingen die het derde land of
de internationale organisatie in kwestie heeft gedaan, of
andere verplichtingen die voortvloeien uit juridisch bin-
dende overeenkomsten of instrumenten, alsmede uit de
deelname van dat derde land of die internationale organi-
satie aan multilaterale of regionale regelingen, in het bij-
zonder met betrekking tot de bescherming van persoons-
gegevens.

3. De Commissie kan, na de beoordeling van de vraag of
het beschermingsniveau adequaat is, door middel van een
uitvoeringshandeling besluiten dat een derde land, een ge-
bied of één of meerdere nader bepaalde sectoren in een
derde land, of een internationale organisatie een passend
beschermingsniveau in de zin van lid 2 van dit artikel
waarborgt. De uitvoeringshandeling voorziet in een me-
chanisme voor periodieke toetsing, minstens om de vier
jaar, waarbij alle relevante ontwikkelingen in het derde
land of de internationale organisatie in aanmerking wor-
den genomen. In de uitvoeringshandeling worden het ter-
ritoriale en het sectorale toepassingsgebied vermeld, als-
mede, in voorkomend geval, de in lid 2, punt b), van dit ar-
tikel genoemde toezichthoudende autoriteit(en). De uit-
voeringshandeling wordt vastgesteld volgens de in
artikel 93, lid 2, bedoelde onderzoeksprocedure.

4. De Commissie houdt doorlopend toezicht op ontwik-
kelingen in derde landen en internationale organisaties
die mogelijk gevolgen hebben voor het functioneren van
krachtens lid 3 van dit artikel vastgestelde besluiten en van
op grond van artikel 25, lid 6, van Richtlijn 95/46/EG vast-
gestelde besluiten.

5. De Commissie gaat, wanneer uit beschikbare infor-
matie blijkt, in het bijzonder naar aanleiding van de in lid 3
van dit artikel bedoelde toetsing, dat een derde land, een
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gebied of één of meerdere nader bepaalde sectoren in een
derde land, of een internationale organisatie niet langer
een passend beschermingsniveau in de zin van lid 2 van
dit artikel waarborgt, voor zover nodig, bij uitvoeringshan-
delingen zonder terugwerkende kracht over tot intrekking,
wijziging of schorsing van het in lid 3 van dit artikel be-
doelde besluit. Die uitvoeringshandelingen worden vast-
gesteld volgens de in artikel 93, lid 2, bedoelde onder-
zoeksprocedure.

Om naar behoren gemotiveerde dwingende redenen
van urgentie, stelt de Commissie onmiddellijk van toepas-
sing zijnde uitvoeringshandelingen vast volgens de in
artikel 93, lid 3, bedoelde procedure.

6. De Commissie pleegt overleg met het derde land of de
internationale organisatie om de situatie naar aanleiding
waarvan het besluit overeenkomstig lid 5 is vastgesteld, te
verhelpen.

7. Een overeenkomstig lid 5 van dit artikel vastgesteld
besluit laat de doorgiften van persoonsgegevens aan het
derde land, of een gebied of één of meerdere nader be-
paalde sectoren in dat derde land, of de internationale or-
ganisatie in kwestie overeenkomstig de artikelen 46 tot en
met 49 onverlet.

8. De Commissie maakt in het Publicatieblad van de Eu-
ropese Unie en op haar website een lijst bekend van de
derde landen, gebieden en nader bepaalde sectoren in
derde landen en internationale organisaties waarvoor zij
bij besluit heeft vastgesteld dat deze wel of niet langer een
passend beschermingsniveau waarborgen.

9. De besluiten die de Commissie op grond van
artikel 25, lid 6, van Richtlijn 95/46/EG heeft vastgesteld,
blijven van kracht, totdat zij worden gewijzigd, vervangen
of ingetrokken bij een overeenkomstig lid 3 of lid 5 van dit
artikel vastgesteld besluit van de Commissie.

Art. 46. Doorgiften op basis van passende waarborgen
1. Bij ontstentenis van een besluit uit hoofde van

artikel 45, lid 3, mag een doorgifte van persoonsgegevens
aan een derde land of een internationale organisatie door
een verwerkingsverantwoordelijke of een verwerker alleen
plaatsvinden mits zij passende waarborgen bieden en be-
trokkenen over afdwingbare rechten en doeltreffende
rechtsmiddelen beschikken.

2. De in lid 1 bedoelde passende waarborgen kunnen
worden geboden door de volgende instrumenten, zonder
dat daarvoor specifieke toestemming van een toezichthou-
dende autoriteit is vereist:

a) een juridisch bindend en afdwingbaar instrument
tussen overheidsinstanties of -organen;

b) bindende bedrijfsvoorschriften overeenkomstig
artikel 47;

c) standaardbepalingen inzake gegevensbescherming
die door de Commissie volgens de in artikel 93, lid 2, be-
doelde onderzoeksprocedure zijn vastgesteld;

d) standaardbepalingen inzake gegevensbescherming
die door een toezichthoudende autoriteit zijn vastgesteld
en die door de Commissie volgens de in artikel 93, lid 2, be-
doelde onderzoeksprocedure zijn goedgekeurd;

e) een overeenkomstig artikel 40 goedgekeurde ge-
dragscode, samen met bindende en afdwingbare toezeg-
gingen van de verwerkingsverantwoordelijke of de verwer-
ker in het derde land om de passende waarborgen, onder
meer voor de rechten van de betrokkenen, toe te passen; of

f) een overeenkomstig artikel 42 goedgekeurd certifice-
ringsmechanisme, samen met bindende en afdwingbare
toezeggingen van de verwerkingsverantwoordelijke of de
verwerker in het derde land om de passende waarborgen,
onder meer voor de rechten van de betrokkenen, toe te
passen.

3. Onder voorbehoud van de toestemming van de be-
voegde toezichthoudende autoriteit kunnen de in lid 1 be-
doelde passende waarborgen ook worden geboden door,
met name:

a) contractbepalingen tussen de verwerkingsverant-
woordelijke of de verwerker en de verwerkingsverant-
woordelijke, de verwerker of de ontvanger van de per-
soonsgegevens in het derde land of de internationale orga-
nisatie; of

b) bepalingen die moeten worden opgenomen in admi-
nistratieve regelingen tussen overheidsinstanties of -orga-
nen, waaronder afdwingbare en effectieve rechten van be-
trokkenen.

4. De toezichthoudende autoriteit past het in artikel 63
bedoelde coherentiemechanisme toe in de in lid 3 van dit
artikel vermelde gevallen.

5. Toestemmingen die een Lid-Staat of een toezichthou-
dende autoriteit op grond van artikel 26, lid 2, van Richt-
lijn 95/46/EG heeft verleend, blijven geldig totdat zij door
die toezichthoudende autoriteit, indien nodig, worden ge-
wijzigd, vervangen of ingetrokken. De besluiten die de
Commissie op grond van artikel 26, lid 4, van Richtlijn 95/
46/EG heeft vastgesteld, blijven van kracht totdat zij bij
een overeenkomstig lid 2 van dit artikel vastgesteld besluit
van de Commissie, indien nodig, worden gewijzigd, ver-
vangen of ingetrokken.

Art. 47. Bindende bedrijfsvoorschriften
1. De bevoegde toezichthoudende autoriteit keurt in

overeenstemming met het in artikel 63 bedoelde coheren-
tiemechanisme bindende bedrijfsvoorschriften goed, op
voorwaarde dat deze:

a) juridisch bindend zijn voor, van toepassing zijn op en
worden gehandhaafd door alle betrokken leden van het
concern, of de groepering van ondernemingen die geza-
menlijk een economische activiteit uitoefenen, met inbe-
grip van hun werknemers;

b) betrokkenen uitdrukkelijk afdwingbare rechten toe-
kennen met betrekking tot de verwerking van hun per-
soonsgegevens; en

c) voldoen aan de in lid 2 vastgestelde vereisten.
2. In de in lid 1 bedoelde bindende bedrijfsvoorschriften

worden minstens de volgende elementen vastgelegd:
a) de structuur en de contactgegevens van het concern

of de groepering van ondernemingen die gezamenlijk een
economische activiteit uitoefenen en van elk van haar le-
den;

b) de gegevensdoorgiften of reeks van doorgiften, met
inbegrip van de categorieën van persoonsgegevens, het
soort verwerking en de doeleinden daarvan, het soort be-
trokkenen in kwestie en de identificatie van het derde land
of de derde landen in kwestie;

c) het intern en extern juridisch bindende karakter;
d) de toepassing van de algemene beginselen inzake ge-

gevensbescherming, met name doelbinding, minimale ge-
gevensverwerking, beperkte opslagtermijnen, kwaliteit
van gegevens, gegevensbescherming door standaardin-
stellingen en door ontwerp, rechtsgrond voor verwerking,
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verwerking van bijzondere categorieën van persoonsgege-
vens, maatregelen om gegevensbeveiliging te waarbor-
gen, en de vereisten inzake verdere doorgiften aan orga-
nen die niet door bindende bedrijfsvoorschriften zijn ge-
bonden;

e) de rechten van betrokkenen in verband met verwer-
king en de middelen om die rechten uit te oefenen, waar-
onder het recht om niet te worden onderworpen aan lou-
ter op geautomatiseerde verwerking gebaseerde besluiten,
met inbegrip van profilering overeenkomstig artikel 22,
het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toe-
zichthoudende autoriteit, om een vordering in te stellen bij
de bevoegde gerechten van de Lid-Staten overeenkomstig
artikel 79, en om schadeloosstelling en, in voorkomend ge-
val, een vergoeding te verkrijgen voor een inbreuk op de
bindende bedrijfsvoorschriften;

f) de aanvaarding door de op het grondgebied van een
Lid-Staat gevestigde verwerkingsverantwoordelijke of ver-
werker van aansprakelijkheid voor alle inbreuken op de
bindende bedrijfsvoorschriften door een niet in de Unie ge-
vestigd betrokken lid; de verwerkingsverantwoordelijke of
de verwerker wordt alleen geheel of gedeeltelijk van deze
aansprakelijkheid ontheven, indien hij bewijst dat dat lid
niet verantwoordelijk is voor het schadebrengende feit;

g) de wijze waarop, in aanvull ing op de in de
artikelen 13 en 14 bedoelde informatie, aan betrokkenen
informatie wordt verschaft over de bindende bedrijfsvoor-
schriften, met name over de bepalingen in de punten d), e)
en f);

h) de taken van elke overeenkomstig artikel 37 aange-
wezen functionaris voor gegevensbescherming, of elke an-
dere persoon of entiteit die is belast met het toezicht op de
naleving van de bindende bedrijfsvoorschriften binnen het
concern of de groepering van ondernemingen die geza-
menlijk een economische activiteit uitoefenen, op oplei-
ding en op de behandeling van klachten;

i) de klachtenprocedures;
j) de binnen het concern of de groepering van onderne-

mingen die gezamenlijk een economische activiteit uitoe-
fenen bestaande procedures om te controleren of de bin-
dende bedrijfsvoorschriften zijn nageleefd. Dergelijke pro-
cedures omvatten gegevensbeschermingsaudits en -me-
thoden om te zorgen voor corrigerende maatregelen ter
bescherming van de rechten van de betrokkene. De resul-
taten van dergelijke controles dienen te worden meege-
deeld aan de in punt h) bedoelde persoon of entiteit en aan
de raad van bestuur van de onderneming die zeggenschap
uitoefent over een concern, of van de groepering van on-
dernemingen die gezamenlijk een economische activiteit
uitoefenen, en dienen op verzoek ter beschikking van de
bevoegde toezichthoudende autoriteit te worden gesteld;

k) de procedures om die veranderingen in de regels te
melden, te registreren en aan de toezichthoudende autori-
teit te melden;

l) de procedure voor samenwerking met de toezicht-
houdende autoriteit om ervoor te zorgen dat alle leden van
het concern of de groepering van ondernemingen die ge-
zamenlijk een economische activiteit uitoefenen de bin-
dende bedrijfsvoorschriften naleven, in het bijzonder door
de resultaten van de in punt j) bedoelde controles ter be-
schikking van de toezichthoudende autoriteit te stellen;

m) de procedures om eventuele wettelijke voorschriften
waaraan een lid van het concern of de groepering van on-

dernemingen die gezamenlijk een economische activiteit
uitoefenen in een derde land is onderworpen en die waar-
schijnlijk een aanzienlijk negatief effect zullen hebben op
de door de bindende bedrijfsvoorschriften geboden waar-
borgen, aan de bevoegde toezichthoudende autoriteit te
melden; en

n) de passende opleiding inzake gegevensbescherming
voor personeel dat permanent of op regelmatige basis toe-
gang tot persoonsgegevens heeft.

3. De Commissie kan het model en de procedures voor
de uitwisseling van informatie over bindende bedrijfsvoor-
schriften in de zin van dit artikel tussen verwerkingsverant-
woordelijken, verwerkers en toezichthoudende autoritei-
ten nader bepalen. Deze uitvoeringshandelingen worden
vastgesteld volgens de in artikel 93, lid 2, bedoelde onder-
zoeksprocedure.
Art. 48. Niet bij Unierecht toegestane doorgiften of ver-
strekkingen

Elke rechterlijke uitspraak en elk besluit van een admi-
nistratieve autoriteit van een derde land op grond waarvan
een verwerkingsverantwoordelijke of een verwerker per-
soonsgegevens moet doorgeven of verstrekken, mag al-
leen op enigerlei wijze worden erkend of afdwingbaar zijn
indien zij gebaseerd zijn op een internationale overeen-
komst, zoals een verdrag inzake wederzijdse rechtsbij-
stand, tussen het verzoekende derde landen en de Unie of
een Lid-Staat, onverminderd andere gronden voor door-
gifte uit hoofde van dit hoofdstuk.
Art. 49. Afwijkingen voor specifieke situaties

1. Bij ontstentenis van een adequaatheidsbesluit over-
eenkomstig artikel 45, lid 3, of van passende waarborgen
overeenkomstig artikel 46, met inbegrip van bindende be-
drijfsvoorschriften, kan een doorgifte of een reeks van
doorgiften van persoonsgegevens aan een derde land of
een internationale organisatie slechts plaatsvinden mits
aan één van de volgende voorwaarden is voldaan:

a) de betrokkene heeft uitdrukkelijk met de voorge-
stelde doorgifte ingestemd, na te zijn ingelicht over de ri-
sico's die dergelijke doorgiften voor hem kunnen inhou-
den bij ontstentenis van een adequaatheidsbesluit en van
passende waarborgen;

b) de doorgifte is noodzakelijk voor de uitvoering van
een overeenkomst tussen de betrokkene en de verwer-
kingsverantwoordelijke of voor de uitvoering van op ver-
zoek van de betrokkene genomen precontractuele maatre-
gelen;

c) de doorgifte is noodzakelijk voor de sluiting of de uit-
voering van een in het belang van de betrokkene tussen de
verwerkingsverantwoordelijke en een andere natuurlijke
persoon of rechtspersoon gesloten overeenkomst;

d) de doorgifte is noodzakelijk wegens gewichtige rede-
nen van algemeen belang;

e) de doorgifte is noodzakelijk voor de instelling, uitoe-
fening of onderbouwing van een rechtsvordering;

f) de doorgifte is noodzakelijk voor de bescherming van
de vitale belangen van de betrokkene of van andere perso-
nen, indien de betrokkene lichamelijk of juridisch niet in
staat is zijn toestemming te geven;

g) de doorgifte is verricht vanuit een register dat volgens
het Unierecht of lidstatelijk recht is bedoeld om het pu-
bliek voor te lichten en dat door eenieder dan wel door ie-
dere persoon die zich op een gerechtvaardigd belang kan
beroepen, kan worden geraadpleegd, maar alleen voor
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zover in het geval in kwestie wordt voldaan aan de in Unie-
recht of lidstatelijk recht vastgestelde voorwaarden voor
raadpleging.

Wanneer een doorgifte niet op een bepaling van de
artikelen 45 of 46, met inbegrip van de bepalingen inzake
bindende bedrijfsvoorschriften, kon worden gegrond en
geen van de afwijkingen voor een specifieke situatie als be-
doeld in de eerste alinea van dit lid van toepassing zijn,
mag de doorgifte aan een derde land of aan een internati-
onale organisatie alleen plaatsvinden indien de doorgifte
niet repetitief is, een beperkt aantal betrokkenen betreft,
noodzakelijk is voor dwingende gerechtvaardigde belan-
gen van de verwerkingsverantwoordelijke die niet onder-
geschikt zijn aan de belangen of rechten en vrijheden van
de betrokkene, en de verwerkingsverantwoordelijke alle
omstandigheden in verband met de gegevensdoorgifte
heeft beoordeeld en op basis van die beoordeling passende
waarborgen voor de bescherming van persoonsgegevens
heeft geboden. De verwerkingsverantwoordelijke infor-
meert de toezichthouder over de doorgifte. De verwer-
kingsverantwoordelijke verstrekt de betrokkene naast de
in de artikelen 13 en 14 bedoelde informatie, ook informa-
tie met betrekking tot de doorgifte en de door hem nage-
streefde dwingende gerechtvaardigde belangen.

2. Een doorgifte overeenkomstig lid 1, eerste alinea,
onder g), mag geen betrekking hebben op alle persoonsge-
gevens of volledige categorieën van persoonsgegevens die
in het register zijn opgeslagen. Wanneer een register be-
doeld is om door personen met een gerechtvaardigd be-
lang te worden geraadpleegd, kan de doorgifte slechts
plaatsvinden op verzoek van die personen of wanneer de
gegevens voor hen zijn bestemd.

3. Lid 1, eerste alinea, onder a), b) en c) en tweede ali-
nea, zijn niet van toepassing op activiteiten die door over-
heidsinstanties worden verricht bij de uitoefening van hun
openbare bevoegdheden.

4. Het in lid 1, eerste alinea, onder d), bedoelde open-
baar belang moet zijn erkend bij een Unierechtelijke of na-
tionaalrechtelijke bepaling die op de verwerkingsverant-
woordelijke van toepassing is.

5. Bij ontstentenis van een adequaatheidsbesluit kun-
nen in Unierechtelijke of Lid-Staatrechtelijke bepalingen
of bepalingen om gewichtige redenen van openbaar be-
lang uitdrukkelijk grenzen worden gesteld aan de door-
gifte van specifieke categorieën van persoonsgegevens aan
een derde land of een internationale organisatie. De Lid-
Staten stellen de Commissie in kennis van dergelijke bepa-
lingen.

6. De verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker
staaft de beoordeling en de in lid 1, tweede alinea, van dit
artikel bedoelde passende waarborgen in het artikel 30 be-
doelde register.

Art. 50. Internationale samenwerking voor de bescher-
ming van persoonsgegevens

Ten aanzien van derde landen en internationale organi-
saties nemen de Commissie en de toezichthoudende auto-
riteiten de nodige maatregelen om:

a) procedures voor internationale samenwerking te
ontwikkelen, zodat de effectieve handhaving van de wet-
geving inzake de bescherming van persoonsgegevens
wordt vergemakkelijkt;

b) internationale wederzijdse bijstand te bieden bij de
handhaving van de wetgeving inzake de bescherming van

persoonsgegevens, onder meer door kennisgeving, door-
verwijzing van klachten, bijstand bij onderzoeken en uit-
wisseling van informatie, voor zover er passende waarbor-
gen voor de bescherming van persoonsgegevens en an-
dere grondrechten en fundamentele vrijheden bestaan;

c) belanghebbenden te betrekken bij besprekingen en
activiteiten om de internationale samenwerking bij de
handhaving van de wetgeving inzake de bescherming van
persoonsgegevens te bevorderen; en

d) de uitwisseling en het documenteren van wetgeving
en praktijken inzake de bescherming van persoonsgege-
vens te bevorderen, onder meer betreffende jurisdictiege-
schillen met derde landen.

HOOFDSTUK VI

ONAFHANKELIJKE TOEZICHTHOUDENDE 
AUTORITEITEN

Afdeling 1
Onafhankelijkheid

Art. 51. Toezichthoudende autoriteit
1. Elke Lid-Staat bepaalt dat één of meer onafhankelijke

overheidsinstanties verantwoordelijk zijn voor het toezicht
op de toepassing van deze verordening, teneinde de
grondrechten en fundamentele vrijheden van natuurlijke
personen in verband met de verwerking van hun per-
soonsgegevens te beschermen en het vrije verkeer van per-
soonsgegevens binnen de Unie te vergemakkelijken («toe-
zichthoudende autoriteit»).

2. Elke toezichthoudende autoriteit draagt bij tot de
consequente toepassing van deze verordening in de hele
Unie. Daartoe werken de toezichthoudende autoriteiten
onderling en met de Commissie samen overeenkomstig
hoofdstuk VII.

3. Wanneer er in een Lid-Staat meer dan één toezicht-
houdende autoriteit is gevestigd, wijst die Lid-Staat de toe-
zichthoudende autoriteit aan die die autoriteiten in het Co-
mité moet vertegenwoordigen en stelt hij de procedure
vast om ervoor te zorgen dat de andere autoriteiten de re-
gels in verband met het in artikel 63 bedoelde coherentie-
mechanisme naleven.

4. Elke Lid-Staat stelt de Commissie uiterlijk op 25 mei
2018 in kennis van de wettelijke bepalingen die hij over-
eenkomstig dit hoofdstuk vaststelt, alsmede, onverwijld,
van alle latere wijzigingen daarvan.
Art. 52. Onafhankelijkheid

1. Elke toezichthoudende autoriteit treedt volledig onaf-
hankelijk op bij de uitvoering van de taken en de uitoefe-
ning van de bevoegdheden die haar overeenkomstig deze
verordening zijn toegewezen.

2. Bij de uitvoering van hun taken en de uitoefening van
hun bevoegdheden overeenkomstig deze verordening blij-
ven de leden van elke toezichthoudende autoriteit vrij van
al dan niet rechtstreekse externe invloed en vragen noch
aanvaarden zij instructies van wie dan ook.

3. De leden van toezichthoudende autoriteiten verrich-
ten geen handelingen die onverenigbaar zijn met hun
taken en verrichten gedurende hun ambtstermijn geen al
dan niet bezoldigde beroepswerkzaamheden die onver-
enigbaar zijn met hun taken.

4. Elke Lid-Staat zorgt ervoor dat elke toezichthoudende au-
toriteit beschikt over de personele, technische en financiële
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middelen, en de bedrijfsruimten en infrastructuur die nodig
zijn voor het effectief uitvoeren van haar taken en uitoefenen
van haar bevoegdheden, waaronder die in het kader van we-
derzijdse bijstand, samenwerking en deelname aan het Co-
mité.

5. Elke Lid-Staat zorgt ervoor dat elke toezichthoudende
autoriteit eigen en zelfgekozen personeelsleden heeft, die
onder de exclusieve leiding van het lid of de leden van de
betrokken toezichthoudende autoriteit staan.

6. Elke Lid-Staat zorgt ervoor dat op elke toezichthou-
dende autoriteit financieel toezicht wordt uitgeoefend
zonder dat daarbij de onafhankelijkheid van de toezicht-
houdende autoriteit in het gedrang komt en dat het een af-
zonderlijke, publieke jaarbegroting heeft, die een onder-
deel kan zijn van de algehele staats- of nationale begro-
ting.

Art. 53. Algemene voorwaarden voor de leden van de toe-
zichthoudende autoriteit

1. De Lid-Staten schrijven voor dat elk lid van hun toe-
zichthoudende autoriteiten volgens een transparante pro-
cedure wordt benoemd door:

– hun parlement;
– hun regering;
– hun staatshoofd; of
– een onafhankelijk orgaan dat krachtens het lidstate-

lijke recht met de benoeming is belast.
2. Elk lid beschikt over de nodige kwalificaties, ervaring

en vaardigheden, met name op het gebied van de bescher-
ming van persoonsgegevens, voor het uitvoeren van zijn
taken en het uitoefenen van zijn bevoegdheden.

3. De taken van een lid eindigen bij het verstrijken van
de ambtstermijn, bij ontslag of bij verplichte pensionering
overeenkomstig de wetgeving van de Lid-Staat in kwestie.

4. Een lid wordt slechts ontslagen indien het op ernstige
wijze is tekortgeschoten of niet langer aan de vereisten
voor de uitvoering van de taken voldoet.

Art. 54. Regels inzake de oprichting van de toezichthou-
dende autoriteit

1. Elke Lid-Staat regelt al het volgende bij wet:
a) de oprichting van elke toezichthoudende autoriteit;
b) de vereiste kwalificaties en voorwaarden om als lid te

worden benoemd voor elke toezichthoudende autoriteit;
c) de regels en procedures voor de benoeming van het

lid of de leden van elke toezichthoudende autoriteit;
d) de ambtstermijn van het lid of de leden van elke toe-

zichthoudende autoriteit, die ten minste vier jaar bedraagt,
behoudens de eerste ambtstermijn na 24 mei 2016, die
korter kan zijn wanneer dat nodig is om de onafhankelijk-
heid van de toezichthoudende autoriteit door middel van
een in de tijd gespreide benoemingsprocedure te bescher-
men;

e) of het lid of de leden van elke toezichthoudende auto-
riteit opnieuw kan of kunnen worden benoemd en zo ja,
hoe vaak;

f) de voorwaarden in verband met de plichten van het
lid of de leden en de personeelsleden van elke toezichthou-
dende autoriteit, de verboden op met die plichten onver-
enigbare handelingen, werkzaamheden en voordelen tij-
dens en na de ambtstermijn en de regels betreffende de be-
ëindiging van de ambtstermijn onderscheidenlijk de ar-
beidsverhouding.

2. Ten aanzien van de vertrouwelijke informatie die hun
bij de uitvoering van hun taken of de uitoefening van hun
bevoegdheden ter kennis is gekomen, geldt voor het lid of
de leden en de personeelsleden van elke toezichthoudende
autoriteit zowel tijdens hun ambtstermijn als daarna het
beroepsgeheim, zulks overeenkomstig Unierecht of lidsta-
telijk recht. Tijdens hun ambtstermijn geldt het beroepsge-
heim met name voor meldingen van inbreuken op deze
verordening door natuurlijke personen.

Afdeling 2
Competentie, taken en bevoegdheden

Art. 55. Competentie
1. Elke toezichthoudende autoriteit heeft de competen-

tie op het grondgebied van haar Lid-Staat de taken uit te
voeren die haar overeenkomstig deze verordening zijn op-
gedragen en de bevoegdheden uit te oefenen die haar
overeenkomstig deze verordening zijn toegekend.

2. In het geval van verwerking door overheidsinstanties
of door particuliere organen die handelen op grond van
artikel 6, lid 1, onder c) of e), is de toezichthoudende auto-
riteit van de Lid-Staat in kwestie competent. In dergelijke
gevallen is artikel 56 niet van toepassing.

3. Toezichthoudende autoriteiten zijn niet competent
toe te zien op verwerkingen door gerechten bij de uitoefe-
ning van hun rechterlijke taken.

Art. 56. Competentie van de leidende toezichthoudende
autoriteit

1. Onverminderd artikel 55 is de toezichthoudende au-
toriteit van de hoofdvestiging of de enige vestiging van de
verwerkingsverantwoordelijke of verwerker competent op
te treden als leidende toezichthoudende autoriteit voor de
grensoverschrijdende verwerking door die verwerkings-
verantwoordelijke of verwerker overeenkomstig de proce-
dure van artikel 60.

2. In afwijking van lid 1 is elke toezichthoudende autori-
teit competent een bij haar ingediende klacht of een even-
tuele inbreuk op deze verordening te behandelen indien
het onderwerp van die zaak alleen verband houdt met een
vestiging in haar Lid-Staat of alleen voor betrokkenen in
haar Lid-Staat wezenlijke gevolgen heeft.

3. In de in lid 2 van dit artikel bedoelde gevallen stelt de
toezichthoudende autoriteit de leidende toezichthou-
dende autoriteit onverwijld in kennis van de zaak. Binnen
drie weken nadat zij in kennis is gesteld, besluit de lei-
dende toezichthoudende autoriteit of zij de zaak al dan
niet zal behandelen, overeenkomstig de in artikel 60 vast-
gelegde procedure; zij houdt daarbij rekening met het al
dan niet bestaan van een vestiging van de verwerkingsver-
antwoordelijke of de verwerker in de Lid-Staat van de toe-
zichthoudende autoriteit die haar in kennis heeft gesteld.

4. Wanneer de leidende toezichthoudende autoriteit
besluit de zaak te behandelen, is de procedure van
artikel 60 van toepassing. De toezichthoudende autoriteit
die de leidende toezichthoudende autoriteit in kennis
heeft gesteld, kan bij deze laatste een ontwerpbesluit in-
dienen. De leidende toezichthoudende autoriteit houdt zo
veel mogelijk rekening met dat ontwerp wanneer zij het in
artikel 60, lid 3, bedoelde ontwerpbesluit opstelt.

5. Indien de leidende toezichthoudende autoriteit besluit de
zaak niet te behandelen, wordt deze overeenkomstig de
artikelen 61 en 62 behandeld door de toezichthoudende auto-
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riteit die de leidende toezichthoudende autoriteit in kennis
heeft gesteld.

6. De leidende toezichthoudende autoriteit is voor de
verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker de enige
gesprekspartner bij grensoverschrijdende verwerking door
die verwerkingsverantwoordelijke of verwerker.

Art. 57. Taken
1. Onverminderd andere uit hoofde van deze verorde-

ning vastgestelde taken, verricht elke toezichthoudende
autoriteit op haar grondgebied de volgende taken:

a) zij monitort en handhaaft de toepassing van deze ver-
ordening;

b) zij bevordert bij het brede publiek de bekendheid met
en het inzicht in de risico's, regels, waarborgen en rechten
in verband met de verwerking. Bijzondere aandacht wordt
besteed aan specifiek op kinderen gerichte activiteiten;

c) zij verleent overeenkomstig het recht van de Lid-
Staat, advies aan het nationale parlement, de regering, en
andere instellingen en organen over wetgevingsinitiatie-
ven en bestuursmaatregelen in verband met de bescher-
ming van de rechten en vrijheden van natuurlijke perso-
nen op het gebied van verwerking;

d) zij maakt de verwerkingsverantwoordelijken en de
verwerkers beter bekend met hun verplichtingen uit
hoofde van deze verordening;

e) zij verstrekt desgevraagd informatie aan iedere be-
trokkene over de uitoefening van zijn rechten uit hoofde
van deze verordening en werkt daartoe in voorkomend
geval samen met de toezichthoudende autoriteiten in an-
dere Lid-Staten;

f) zij behandelt klachten van betrokkenen, of van orga-
nen, organisaties of verenigingen overeenkomstig
artikel 80, onderzoekt de inhoud van de klacht in de mate
waarin dat gepast is en stelt de klager binnen een redelijke
termijn in kennis van de vooruitgang en het resultaat van
het onderzoek, met name indien verder onderzoek of coör-
dinatie met een andere toezichthoudende autoriteit nood-
zakelijk is;

g) zij werkt samen met andere toezichthoudende auto-
riteiten, onder meer door informatie te delen en weder-
zijdse bijstand te bieden, teneinde de samenhang in de toe-
passing en de handhaving van deze verordening te waar-
borgen;

h) zij verricht onderzoeken naar de toepassing van deze
verordening, onder meer op basis van informatie die zij
van een andere toezichthoudende autoriteit of een andere
overheidsinstantie ontvangt;

i) zij volgt de relevante ontwikkelingen voor zover deze
invloed hebben op de bescherming van persoonsgege-
vens, met name de ontwikkelingen in informatie- en com-
municatietechnologieën en handelspraktijken;

j) zij stelt de in artikel 28, lid 8, en artikel 46, lid 2, onder
d), bedoelde standaardcontractbepalingen vast;

k) zij stelt een lijst op met betrekking tot het vereiste in-
zake een gegevensbeschermingseffectbeoordeling over-
eenkomstig artikel 35, lid 4, en houdt deze lijst bij;

l) zij verstrekt advies over de in artikel 36, lid 2, bedoelde
verwerkingsactiviteiten;

m) zij bevordert de opstelling van gedragscodes uit
hoofde van artikel 40, lid 1, geeft advies en keurt, overeen-
komstig artikel 40, lid 5, gedragscodes goed die voldoende
waarborgen leveren;

n) zij bevordert de invoering van certificeringsmecha-
nismen voor gegevensbescherming en van gegevensbe-
schermingszegels en -merktekens overeenkomstig
artikel 42, lid 1, en keurt de criteria voor certificering uit
hoofde van artikel 42, lid 5, goed;

o) waar van toepassing verricht zij een periodieke toet-
sing van de overeenkomstig artikel 42, lid 7, afgegeven
certificeringen;

p) zij zorgt voor het opstellen en het bekendmaken van
de eisen inzake accreditatie van een orgaan voor het toe-
zicht op gedragscodes op grond van artikel 41 en van een
certificeringsorgaan op grond van artikel 43;

q) zij zorgt voor de accreditatie van een orgaan voor het
toezicht op gedragscodes op grond van artikel 41 en van
een certificeringsorgaan op grond van artikel 43;

r) zij geeft toestemming voor de in artikel 46, lid 3, be-
doelde contractuele en andere bepalingen;

s) zij keurt overeenkomstig artikel 47 bindende bedrijfs-
voorschriften goed;

t) zij levert een bijdrage aan de activiteiten van het Co-
mité;

u) zij houdt interne registers bij van inbreuken op deze
verordening en van overeenkomstig artikel 58, lid 2, ge-
troffen maatregelen; en

v) zij verricht alle andere taken die verband houden met
de bescherming van persoonsgegevens.

2. Elke toezichthoudende autoriteit faciliteert de indie-
ning van klachten als bedoeld in lid 1, onder f), door maat-
regelen te nemen, zoals het ter beschikking stellen van een
klachtenformulier dat ook elektronisch kan worden inge-
vuld, zonder dat andere communicatiemiddelen worden
uitgesloten.

3. Elke toezichthoudende autoriteit verricht haar taken
kosteloos voor de betrokkene en, in voorkomend geval,
voor de functionaris voor gegevensbescherming.

4. Wanneer verzoeken kennelijk ongegrond of buiten-
sporig zijn, met name vanwege hun repetitieve karakter,
kan de toezichthoudende autoriteit op basis van de admi-
nistratieve kosten een redelijke vergoeding aanrekenen, of
weigeren aan het verzoek gevolg te geven. Het is aan de
toezichthoudende autoriteit om de kennelijk ongegronde
of buitensporige aard van het verzoek aan te tonen.
Art. 58. Bevoegdheden

1. Elk toezichthoudende autoriteit heeft alle volgende
onderzoeksbevoegdheden om:

a) de verwerkingsverantwoordelijke, de verwerker en,
in voorkomend geval, de vertegenwoordiger van de ver-
werkingsverantwoordelijke of van verwerker te gelasten
alle voor de uitvoering van haar taken vereiste informatie
te verstrekken;

b) onderzoeken te verrichten in de vorm van gegevens-
beschermingscontroles;

c) een toetsing te verrichten van de overeenkomstig
artikel 42, lid 7, afgegeven certificeringen;

d) de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker in
kennis te stellen van een beweerde inbreuk op deze veror-
dening;

e) van de verwerkingsverantwoordelijke en de verwer-
ker toegang te verkrijgen tot alle persoonsgegevens en alle
informatie die noodzakelijk is voor de uitvoering van haar
taken; en

f) toegang te verkrijgen tot alle bedrijfsruimten van de
verwerkingsverantwoordelijke en de verwerker, daaronder
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begrepen tot alle uitrustingen en middelen voor gegevens-
verwerking, in overeenstemming met het uniale of lidsta-
telijke procesrecht.

2. Elk toezichthoudende autoriteit heeft alle volgende
bevoegdheden tot het nemen van corrigerende maatrege-
len:

a) de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker
waarschuwen dat met de voorgenomen verwerkingen
waarschijnlijk inbreuk op bepalingen van deze verorde-
ning wordt gemaakt;

b) de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker be-
rispen wanneer met verwerkingen inbreuk op bepalingen
van deze verordening is gemaakt;

c) de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker ge-
lasten de verzoeken van de betrokkene tot uitoefening van
zijn rechten uit hoofde van deze verordening in te willigen;

d) de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker ge-
lasten, waar passend, op een nader bepaalde manier en
binnen een nader bepaalde termijn, verwerkingen in over-
eenstemming te brengen met de bepalingen van deze ver-
ordening;

e) de verwerkingsverantwoordelijke gelasten een in-
breuk in verband met persoonsgegevens aan de betrok-
kene mee te delen;

f) een tijdelijke of definitieve verwerkingsbeperking,
waaronder een verwerkingsverbod, opleggen;

g) het rectificeren of wissen van persoonsgegevens of
het  beperken van verwerking uit  hoofde van de
artikelen 16, 17 en 18 gelasten, alsmede de kennisgeving
van dergelijke handelingen aan ontvangers aan wie de
persoonsgegevens zijn verstrekt,  overeenkomstig
artikel 17, lid 2, en artikel 19;

h) een certificering intrekken of het certificeringsorgaan
gelasten een uit hoofde van de artikelen 42 en 43 afgege-
ven certificering in te trekken, of het certificeringsorgaan
te gelasten geen certificering af te geven indien niet langer
aan de certificeringsvereisten wordt voldaan;

i) naargelang de omstandigheden van elke zaak, naast
of in plaats van de in dit lid bedoelde maatregelen, een ad-
ministratieve geldboete opleggen op grond van artikel 83;
en

j) de opschorting van gegevensstromen naar een ont-
vanger in een derde land of naar een internationale orga-
nisatie gelasten.

3. Elke toezichthoudende autoriteit heeft alle autorisa-
tie- en adviesbevoegdheden om:

a) de verwerkingsverantwoordelijke advies te verstrek-
ken in overeenstemming met de procedure van vooraf-
gaande raadpleging van artikel 36;

b) op eigen initiatief dan wel op verzoek, aan het natio-
naal parlement, aan de regering van de Lid-Staat, of over-
eenkomstig het lidstatelijke recht aan andere instellingen
en organen alsmede aan het publiek advies te verstrekken
over aangelegenheden die verband houden met de be-
scherming van persoonsgegevens;

c) toestemming te geven voor verwerking als bedoeld in
artikel 36, lid 5, indien die voorafgaande toestemming
door het lidstatelijke recht wordt voorgeschreven;

d) overeenkomstig artikel 40, lid 5, advies uit te brengen
over en goedkeuring te hechten aan de ontwerpgedrags-
codes;

e) certificeringsorganen te accrediteren overeenkom-
stig artikel 43;

f) certificeringen af te geven en certificeringscriteria
goed te keuren overeenkomstig artikel 42, lid 5;

g) de in artikel 28, lid 8, en artikel 46, lid 2, punt d), be-
doelde standaardbepalingen inzake gegevensbescher-
ming aan te nemen;

h) toestemming te verlenen voor de in artikel 46, lid 3,
punt a), bedoelde contractbepalingen;

i) toestemming te verlenen voor de in artikel 46, lid 3,
punt b), bedoelde administratieve regelingen;

j) goedkeuring te hechten aan bindende bedrijfsvoor-
schriften overeenkomstig artikel 47.

4. Op de uitoefening van de bevoegdheden die uit
hoofde van dit artikel aan de toezichthoudende autoriteit
worden verleend, zijn passende waarborgen van toepas-
sing, daaronder begrepen een doeltreffende voorziening
in rechte en een eerlijke rechtsbedeling, zoals overeen-
komstig het Handvest vastgelegd in het Unierecht en het
lidstatelijke recht.

5. Elke Lid-Staat bepaalt bij wet dat zijn toezichthou-
dende autoriteit bevoegd is inbreuken op deze verorde-
ning ter kennis te brengen van de gerechtelijke autoritei-
ten en, waar passend, daartegen een rechtsvordering in te
stellen of anderszins in rechte op te treden, teneinde de be-
palingen van deze verordening te doen naleven.

6. Elke Lid-Staat kan bij wet bepalen dat zijn toezicht-
houdende autoriteit, naast de in lid 1, 2 en 3 bedoelde be-
voegdheden bijkomende bevoegdheden heeft. De uitoefe-
ning van die bevoegdheden doet geen afbreuk aan de
doeltreffende werking van hoofdstuk VII.

Art. 59. Activiteitenverslagen
Elke toezichthoudende autoriteit stelt jaarlijks een ver-

slag over haar activiteiten op, met daarin mogelijk een lijst
van de soorten gemelde inbreuken en de soorten maatre-
gelen die overeenkomstig artikel 58, lid 2, worden geno-
men. Die verslagen worden toegezonden aan het natio-
nale parlement, de regering en elke andere autoriteit die
daartoe in het lidstatelijke recht is aangewezen. Zij worden
ter beschikking gesteld van het publiek, de Commissie en
het Comité.

HOOFDSTUK VII

SAMENWERKING EN COHERENTIE

Afdeling 1
Samenwerking

Art. 60. Samenwerking tussen de leidende toezichthou-
dende autoriteit en de andere betrokken toezichthoudende
autoriteiten

1. De leidende toezichthoudende autoriteit werkt over-
eenkomstig dit artikel samen met de andere betrokken
toezichthoudende autoriteiten teneinde tot een consensus
proberen te komen. De leidende toezichthoudende autori-
teit en de betrokken toezichthoudende autoriteiten wisse-
len alle relevante informatie met elkaar uit.

2. De leidende toezichthoudende autoriteit kan te allen
tijde andere betrokken toezichthoudende autoriteiten ver-
zoeken wederzijdse bijstand overeenkomstig artikel 61 te
verlenen, en kan gezamenlijke werkzaamheden onderne-
men overeenkomstig artikel 62, in het bijzonder voor het
uitvoeren van onderzoeken of voor het toezicht op de uit-
voering van een maatregel betreffende een in een andere
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Lid-Staat gevestigde verwerkingsverantwoordelijke of ver-
werker.

3. De leidende toezichthoudende autoriteit deelt onver-
wijld alle relevante informatie over de aangelegenheid
mee aan de andere betrokken toezichthoudende autoritei-
ten. Zij legt de andere betrokken toezichthoudende autori-
teiten onverwijld te hunner beoordeling een ontwerpbe-
sluit voor en houdt naar behoren rekening met hun stand-
punten.

4. Indien één van de andere betrokken toezichthou-
dende autoriteiten binnen een termijn van vier weken na
te zijn geraadpleegd overeenkomstig lid 3 van dit artikel
een relevant en gemotiveerd bezwaar tegen het ontwerp-
besluit indient, onderwerpt de leidende toezichthoudende
autoriteit, indien zij het relevante en gemotiveerde be-
zwaar afwijst of het niet relevant of niet gemotiveerd acht,
de aangelegenheid aan het in artikel 63 bedoelde coheren-
tiemechanisme.

5. Indien de leidende toezichthoudende autoriteit voor-
nemens is het ingediende relevante en gemotiveerde be-
zwaar te honoreren, legt zij de overige betrokken toezicht-
houdende autoriteiten te hunner beoordeling een herzien
ontwerpbesluit voor. Dat herziene ontwerpbesluit wordt
binnen een termijn van twee weken aan de in lid 4 be-
doelde procedure onderworpen.

6. Indien geen enkele andere betrokken toezichthou-
dende autoriteit binnen de in de leden 4 en 5 bedoelde ter-
mijn bezwaar heeft gemaakt tegen het door de leidende
toezichthoudende autoriteit voorgelegde ontwerpbesluit,
worden de leidende toezichthoudende autoriteit en de be-
trokken toezichthoudende autoriteiten geacht met dat
ontwerpbesluit in te stemmen en zijn zij daaraan gebon-
den.

7. De leidende toezichthoudende autoriteit stelt het be-
sluit vast en deelt het mee aan de hoofdvestiging of de
enige vestiging van de verwerkingsverantwoordelijke of de
verwerker, naargelang het geval, en stelt de andere betrok-
ken toezichthoudende autoriteiten, alsmede het Comité in
kennis van het besluit in kwestie, voorzien van een samen-
vatting van de relevante feiten en gronden. De toezicht-
houdende autoriteit waarbij de klacht is ingediend, stelt de
klager in kennis van het besluit.

8. Ingeval een klacht is afgewezen of verworpen, stelt de
toezichthoudende autoriteit waarbij de klacht is inge-
diend, in afwijking van lid 7, het besluit vast en deelt zij het
mee aan de klager en stelt zij de verwerkingsverantwoor-
delijke ervan in kennis.

9. Indien de leidende toezichthoudende autoriteit en de
betrokken toezichthoudende autoriteiten het erover eens
zijn delen van een klacht af te wijzen of te verwerpen en
voor andere delen van die klacht op te treden, wordt voor
elk van die laatstgenoemde delen een afzonderlijk besluit
vastgesteld. De leidende toezichthoudende autoriteit stelt
het besluit vast voor het deel betreffende de maatregelen
inzake de verwerkingsverantwoordelijke, en deelt het mee
aan de hoofdvestiging of de enige vestiging van de verwer-
kingsverantwoordelijke of de verwerker op het grondge-
bied van haar Lid-Staat, en stelt de klager daarvan in ken-
nis. Voor het deel waarvoor de klacht in kwestie is afgewe-
zen of verworpen, wordt het besluit vastgesteld door de
toezichthoudende autoriteit van de klager, en door haar
aan die klager medegedeeld, en wordt de verwerkingsver-
antwoordelijke of de verwerker daarvan in kennis gesteld.

10. De verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker
treft, na in kennis te zijn gesteld van het besluit van de lei-
dende toezichthoudende autoriteit overeenkomstig de
leden 7 en 9, de nodige maatregelen teneinde het besluit
wat betreft de verwerkingsactiviteiten binnen al zijn vesti-
gingen binnen de Unie te doen naleven. De verwerkings-
verantwoordelijke of de verwerker deelt de door hem met
het oog op de naleving van het besluit getroffen maatrege-
len mee aan de leidende toezichthoudende autoriteit, die
de andere betrokken toezichthoudende autoriteiten ervan
in kennis stelt.

11. Indien, in buitengewone omstandigheden, een be-
trokken toezichthoudende autoriteit het met reden drin-
gend noodzakelijk acht dat in het belang van bescherming
van de belangen van betrokkenen wordt opgetreden, is de
in artikel 66 bedoelde spoedprocedure van toepassing.

12. De leidende toezichthoudende autoriteit en de an-
dere betrokken toezichthoudende autoriteiten verstrekken
elkaar langs elektronische weg, door middel van een stan-
daardformulier, de krachtens dit artikel vereiste informa-
tie.

Art. 61. Wederzijdse bijstand
1. De toezichthoudende autoriteiten verstrekken elkaar

relevante informatie en wederzijdse bijstand om deze ver-
ordening op een consequente manier ten uitvoer te leggen
en toe te passen, en nemen maatregelen om doeltreffend
met elkaar samen te werken. De wederzijdse bijstand be-
strijkt met name informatieverzoeken en toezichtsmaatre-
gelen, zoals verzoeken om voorafgaande toestemming en
raadpleging, inspecties en onderzoeken.

2. Elke toezichthoudende autoriteit neemt alle pas-
sende maatregelen die nodig zijn om een verzoek van een
andere toezichthoudende autoriteit onverwijld en uiterlijk
binnen één maand na ontvangst daarvan te beantwoor-
den. Hierbij kan het in het bijzonder gaan om toezending
van relevante informatie over de uitvoering van een onder-
zoek.

3. Verzoeken om bijstand bevatten alle nodige informa-
tie, waaronder het doel van en de redenen voor het ver-
zoek. De uitgewisselde informatie wordt alleen gebruikt
voor het doel waarvoor om die informatie is verzocht.

4. De toezichthoudende autoriteit waaraan een verzoek
om bijstand is gericht, wijst dit verzoek slechts af indien:

a) zij niet bevoegd is voor het onderwerp van het ver-
zoek of voor de maatregelen die zij verzocht wordt uit te
voeren; of

b) het verzoek inbreuk maakt op deze verordening of
met Unierecht of lidstatelijk recht dat van toepassing is op
de toezichthoudende autoriteit die het verzoek ontvangt.

5. De toezichthoudende autoriteit tot wie het verzoek is
gericht, informeert de verzoekende toezichthoudende au-
toriteit over de resultaten of, in voorkomend geval, de
voortgang van de maatregelen die in antwoord op het ver-
zoek zijn genomen. Indien de toezichthoudende autoriteit
tot wie het verzoek is gericht het verzoek op grond van
lid 4 afwijst, licht zij de redenen daarvoor toe.

6. Toezichthoudende autoriteiten tot wie het verzoek is
gericht delen in de regel de door andere toezichthoudende
autoriteiten gevraagde informatie langs elektronische weg
mee door middel van een standaardformulier.

7. De maatregelen die toezichthoudende autoriteiten
tot wie een verzoek is gericht nemen uit hoofde van een
verzoek om wederzijdse bijstand, zijn kosteloos. De toe-
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zichthoudende autoriteiten kunnen regels overeenkomen
om elkaar te vergoeden voor specifieke uitgaven die voort-
vloeien uit het verstrekken van wederzijdse bijstand in uit-
zonderlijke omstandigheden.

8. Wanneer een toezichthoudende autoriteit de in lid 5
van dit artikel bedoelde informatie niet binnen één maand
na ontvangst van het verzoek van een andere toezichthou-
dende autoriteit verstrekt, kan de verzoekende toezicht-
houdende autoriteit overeenkomstig artikel 55, lid 1, op
het grondgebied van haar Lid-Staat een voorlopige maat-
regel nemen. In dat geval wordt geacht dat er overeen-
komstig artikel 66, lid 1, dringend moet worden opgetre-
den en dat dit een dringend bindend besluit van het Co-
mité vereist overeenkomstig artikel 66, lid 2.

9. De Commissie kan door middel van uitvoeringshan-
delingen het model en de procedures voor de in dit artikel
bedoelde wederzijdse bijstand vastleggen, alsmede de re-
gelingen voor de elektronische uitwisseling van informatie
tussen toezichthoudende autoriteiten onderling en tussen
toezichthoudende autoriteiten en het Comité, waaronder
het in lid 6 van dit artikel bedoelde standaardformulier.
Die uitvoeringshandelingen worden vastgesteld volgens
de in artikel 93, lid 2, bedoelde onderzoeksprocedure.

Art. 62. Gezamenlijke werkzaamheden van toezichthou-
dende autoriteiten

1. In voorkomend geval voeren de toezichthoudende
autoriteiten gezamenlijke werkzaamheden uit, waaronder
gezamenlijke onderzoeken en gezamenlijke handhavings-
maatregelen, waarbij leden of personeelsleden van de toe-
zichthoudende autoriteiten van andere Lid-Staten worden
betrokken.

2. Indien de verwerkingsverantwoordelijke of de ver-
werker vestigingen heeft in meerdere Lid-Staten, of indien
een significant aantal betrokkenen in meer dan één Lid-
Staat waarschijnlijk wezenlijke gevolgen ondervindt van
de verwerkingsactiviteiten, heeft van elk van die Lid-Staten
één toezichthoudende autoriteit het recht om aan de geza-
menlijke werkzaamheden deel te nemen. De toezichthou-
dende autoriteit die bevoegd is overeenkomstig artikel 56,
lid 1 of lid 4, verzoekt de toezichthoudende autoriteit van
elk van die Lid-Staten om deelname aan de gezamenlijke
werkzaamheden in kwestie en beantwoordt onverwijld
het verzoek van een toezichthoudende autoriteit om te
mogen deelnemen.

3. Een toezichthoudende autoriteit kan overeenkomstig
het lidstatelijke recht en met toestemming van de onder-
steunende toezichthoudende autoriteit, aan de aan geza-
menlijke werkzaamheden deelnemende leden of perso-
neelsleden van de ondersteunende toezichthoudende au-
toriteit bevoegdheden toekennen, onder meer in verband
met het voeren van onderzoek, of, voor zover het nationale
recht de ontvangende toezichthoudende autoriteit dat toe-
staat, de leden of de personeelsleden van de ondersteu-
nende toezichthoudende autoriteit toestaan om hun on-
derzoeksbevoegdheden overeenkomstig het nationale
recht van de ondersteunende toezichthoudende autoriteit
uit te oefenen. Deze onderzoeksbevoegdheden mogen
hierbij uitsluitend worden uitgeoefend onder leiding en in
aanwezigheid van leden of personeelsleden van de ont-
vangende toezichthoudende autoriteit. De leden of de per-
soneelsleden van de ondersteunende toezichthoudende
autoriteit zijn onderworpen aan het recht van de Lid-Staat
van de ontvangende toezichthoudende autoriteit.

4. Wanneer personeelsleden van een ondersteunende
toezichthoudende autoriteit overeenkomstig lid 1 actief
zijn in een andere Lid-Staat, neemt de Lid-Staat van de ont-
vangende toezichthoudende autoriteit de verantwoorde-
lijkheid voor hun activiteiten, met inbegrip van de aan-
sprakelijkheid voor alle door die personeelsleden bij de uit-
voering van hun werkzaamheden veroorzaakte schade,
overeenkomstig het recht van de Lid-Staat op het grondge-
bied waarvan die personeelsleden actief zijn.

5. De Lid-Staat op het grondgebied waarvan de schade
is veroorzaakt, vergoedt deze schade onder de voorwaar-
den die gelden voor door zijn eigen personeelsleden ver-
oorzaakte schade. De Lid-Staat van de ondersteunende
toezichthoudende autoriteit waarvan de personeelsleden
op het grondgebied van een andere Lid-Staat aan iemand
schade hebben berokkend, betaalt die andere Lid-Staat het
volledige bedrag terug dat die andere Lid-Staat voor reke-
ning van die personeelsleden aan de rechthebbenden
heeft uitgekeerd.

6. Onverminderd de uitoefening van zijn rechten tegen-
over derden en met uitzondering van het in lid 5 bepaalde,
ziet elke Lid-Staat er in het in lid 1 bedoelde geval van af
het bedrag van de in lid 4 bedoelde schade op een andere
Lid-Staat te verhalen.

7. Wanneer een gezamenlijke werkzaamheid is gepland
en een toezichthoudende autoriteit niet binnen één
maand aan de in lid 2, tweede zin, van dit artikel vastge-
stelde verplichting voldoet, kunnen de andere toezicht-
houdende autoriteiten een voorlopige maatregel nemen
op het grondgebied van de Lid-Staat waarvoor zij bevoegd
zijn overeenkomstig artikel 55. In dat geval wordt geacht
dat er overeenkomstig artikel 66, lid 1, dringend moet
worden opgetreden en dat dit een dringend advies of een
dringend bindend besluit van het Comité vereist overeen-
komstig artikel 66, lid 2.

Afdeling 2

Coherentie

Art. 63. Coherentiemechanisme
Teneinde bij te dragen aan de consequente toepassing

van deze verordening in de gehele Unie werken de toe-
zichthoudende autoriteiten met elkaar en waar passend
samen met de Commissie in het kader van het in deze afde-
ling uiteengezette coherentiemechanisme.

Art. 64. Advies van het Comité
1. Het Comité brengt een advies uit wanneer een be-

voegde toezichthoudende autoriteit voornemens is een
van onderstaande maatregelen vast te stellen. Hiertoe
deelt de bevoegde toezichthoudende autoriteit het Comité
het ontwerpbesluit mee indien het:

a) de vaststelling beoogt van een lijst van verwerkingen
waarvoor de eis inzake een gegevensbeschermingseffect-
beoordeling overeenkomstig artikel 35, lid 4, geldt;

b) betrekking heeft op de vraag, overeenkomstig
artikel 40, lid 7, of een gedragscode of de wijziging of uit-
breiding van een gedragscode met deze verordening in
overeenstemming is;

c) beoogt de eisen inzake accreditatie van een orgaan
overeenkomstig artikel 41, lid 3, van een certificeringsor-
gaan overeenkomstig artikel 43, lid 3, of de criteria voor
certificering als bedoeld in artikel 42, lid 5, goed te keuren;
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d) de vaststelling beoogt van de in artikel 46, lid 2,
onder d), en in artikel 28, lid 8, bedoelde standaardbepa-
lingen inzake gegevensbescherming;

e) de toestemming beoogt voor de in artikel 46, lid 3,
onder a), bedoelde contractbepalingen; of

f) de goedkeuring beoogt van bindende bedrijfsvoor-
schriften in de zin van artikel 47.

2. Een toezichthoudende autoriteit, de voorzitter van
het Comité of de Commissie kunnen elk verzoeken dat
aangelegenheden van algemene strekking of met rechts-
gevolgen in meer dan één Lid-Staat worden onderzocht
door het Comité teneinde advies te verkrijgen, met name
wanneer een bevoegde toezichthoudende autoriteit haar
verplichtingen tot wederzijdse bijstand overeenkomstig
artikel 61, of tot gezamenlijke werkzaamheden overeen-
komstig artikel 62, niet nakomt.

3. Het Comité brengt in de in de leden 1 en 2 bedoelde
gevallen een advies uit over de aan het Comité voorge-
legde aangelegenheid, mits het daarover niet eerder advies
heeft uitgebracht. Dat advies wordt binnen acht weken
vastgesteld met gewone meerderheid van de leden van het
Comité. Die termijn kan met zes weken worden verlengd,
rekening houdend met de complexiteit van de aangele-
genheid. Met het in lid 1 bedoelde ontwerpbesluit, dat
overeenkomstig lid 5 onder de leden van het Comité wordt
verspreid, wordt een lid dat niet binnen een redelijke, door
de voorzitter aangegeven termijn bezwaar heeft aangete-
kend, geacht in te stemmen.

4. De toezichthoudende autoriteiten en de Commissie
delen onverwijld langs elektronische weg door middel van
een standaardformulier het Comité alle relevante informa-
tie mee, waaronder naargelang het geval een samenvat-
ting van de feiten, het ontwerpbesluit, de redenen waarom
een dergelijke maatregel moet worden genomen en de
standpunten van andere betrokken toezichthoudende au-
toriteiten.

5. De voorzitter van het Comité stelt onverwijld langs
elektronische weg:

a) de leden van het Comité en de Commissie door mid-
del van een standaardformulier in kennis van alle rele-
vante informatie die het Comité heeft ontvangen. Het se-
cretariaat van het Comité verstrekt indien nodig vertalin-
gen van relevante informatie; en

b) de, naargelang het geval, in de leden 1 en 2 bedoelde
toezichthoudende autoriteit en de Commissie in kennis
van het advies en maakt dat advies bekend.

6. De in lid 1 bedoelde bevoegde toezichthoudende au-
toriteit stelt haar in lid 1 bedoelde ontwerpbesluit niet vast
binnen de in lid 3 bedoelde termijn.

7. De in lid 1 bedoelde bevoegde toezichthoudende au-
toriteit houdt maximaal rekening met het advies van het
Comité en deelt de voorzitter van het Comité binnen twee
weken na ontvangst van het advies langs elektronische
weg door middel van een standaardformulier mee of zij
haar ontwerpbesluit zal handhaven dan wel wijzigen als-
mede, in voorkomend geval het gewijzigde ontwerpbe-
sluit.

8. Wanneer de in lid 1 bedoelde bevoegde toezichthou-
dende autoriteit de voorzitter van het Comité binnen de in
lid 7 van dit artikel bedoelde termijn, onder opgave van de
redenen, kennis geeft van haar voornemen het advies van
het Comité geheel of gedeeltelijk niet op te volgen, is
artikel 65, lid 1, van toepassing.

Art. 65. Geschillenbeslechting door het Comité
1. Om te zorgen voor de correcte en consequente toe-

passing van deze verordening in individuele gevallen, stelt
het Comité een bindend besluit vast in de volgende geval-
len:

a) wanneer in een geval als bedoeld in artikel 60, lid 4,
een betrokken toezichthoudende autoriteit een relevant
en gemotiveerd bezwaar heeft ingediend tegen een ont-
werpbesluit van de leidende toezichthoudende autoriteit
en de leidende toezichthoudende autoriteit heeft het be-
zwaar niet gevolgd of heeft het bezwaar afgewezen als
zijnde irrelevant of ongemotiveerd.

b) wanneer er verschillend wordt geoordeeld over de
vraag welke betrokken toezichthoudende autoriteit be-
voegd is voor de hoofdvestiging;

c) wanneer een bevoegde toezichthoudende autoriteit
in de in artikel 64, lid 1, genoemde gevallen het Comité
niet om advies vraagt, of het krachtens artikel 64 uitge-
brachte advies van het Comité niet volgt. In dat geval kan
elke betrokken toezichthoudende autoriteit of de Commis-
sie de aangelegenheid meedelen aan het Comité.

2. Het in lid 1 bedoelde besluit wordt binnen één
maand na de verwijzing van de aangelegenheid vastge-
steld met een tweederdemeerderheid van de leden van het
Comité. Deze termijn kan wegens de complexiteit van de
aangelegenheid met één maand worden verlengd. Het in
lid 1 bedoelde besluit wordt met redenen omkleed en ge-
richt tot de leidende toezichthoudende autoriteit en alle
betrokken toezichthoudende autoriteiten, en is bindend.

3. Indien het Comité niet binnen de in lid 2 genoemde
termijn een besluit heeft kunnen vaststellen, stelt het zijn
besluit binnen twee weken na het verstrijken van de in
lid 2 bedoelde tweede maand vast, met een gewone meer-
derheid van zijn leden. Bij staking van stemmen onder de
leden van het Comité is de stem van de voorzitter beslis-
send.

4. De betrokken toezichthoudende autoriteiten stellen
tijdens de in de leden 2 en 3 bedoelde termijn geen besluit
over de overeenkomstig lid 1 aan het Comité voorgelegde
aangelegenheid vast.

5. De voorzitter van het Comité brengt het in lid 1 be-
doelde besluit onverwijld ter kennis van de betrokken toe-
zichthoudende autoriteiten. Hij brengt de Commissie
daarvan op de hoogte. Het besluit wordt onverwijld be-
kendgemaakt op de website van het Comité nadat de toe-
zichthoudende autoriteit het in lid 6 bedoelde definitieve
besluit ter kennis heeft gebracht.

6. De leidende toezichthoudende autoriteit of, in voorko-
mend geval, de toezichthoudende autoriteit waarbij de klacht
is ingediend, stelt onverwijld en uiterlijk binnen één maand na
de kennisgeving door het Comité een definitief besluit vast op
basis van het in lid 1 van dit artikel bedoelde besluit. De lei-
dende toezichthoudende autoriteit of, in voorkomend geval,
de toezichthoudende autoriteit waarbij de klacht is ingediend,
deelt het Comité de datum mee waarop haar definitieve be-
sluit ter kennis wordt gebracht van respectievelijk de verwer-
kingsverantwoordelijke of de verwerker en van de betrokkene.
Het definitieve besluit van de betrokken toezichthoudende au-
toriteiten wordt vastgesteld overeenkomstig artikel 60a,
leden 7, 8 en 9. Het definitieve besluit verwijst naar het in lid 1
van dit artikel bedoelde besluit en geeft aan dat genoemd be-
sluit overeenkomstig lid 5 van dit artikel zal worden bekendge-
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maakt op de website van het Comité. Het in lid 1 van dit artikel
bedoelde besluit wordt aan het definitieve besluit gehecht.
Art. 66. Spoedprocedure

1. In buitengewone omstandigheden kan een betrok-
ken toezichthoudende autoriteit, wanneer zij van mening
is dat er dringend moet worden opgetreden om de rechten
en vrijheden van betrokkenen te beschermen, in afwijking
van het in de artikelen 63, 64 en 65 bedoelde coherentie-
mechanisme of van de in artikel 60 bedoelde procedure,
onverwijld voorlopige maatregelen met een bepaalde gel-
digheidsduur van ten hoogste drie maanden nemen die
beogen rechtsgevolgen in het leven te roepen op het eigen
grondgebied. De toezichthoudende autoriteit deelt die
maatregelen met opgave van de redenen onverwijld mee
aan de andere betrokken toezichthoudende autoriteiten,
het Comité en de Commissie.

2. Wanneer een toezichthoudende autoriteit overeen-
komstig lid 1 een maatregel heeft genomen en van me-
ning is dat er dringend definitieve maatregelen moeten
worden genomen, kan zij het Comité met opgave van rede-
nen om een dringend advies of een dringend bindend be-
sluit verzoeken.

3. Een toezichthoudende autoriteit kan het Comité met
opgave van redenen, waaronder de redenen waarom er
dringend moet worden opgetreden, om een dringend ad-
vies of een dringend bindend besluit verzoeken wanneer
de bevoegde toezichthoudende autoriteit geen passende
maatregel heeft genomen in een situatie waarin er drin-
gend moet worden opgetreden, teneinde de rechten en
vrijheden van betrokkenen te beschermen.

4. In afwijking van artikel 64, lid 3, en van artikel 65,
lid 2, wordt een als in de leden 2 en 3 bedoeld dringend ad-
vies of dringend bindend besluit binnen twee weken met
gewone meerderheid van de leden van het Comité vastge-
steld.

Art. 67. Uitwisseling van informatie
De Commissie kan uitvoeringshandelingen van alge-

mene aard vaststellen om de regelingen voor de elektroni-
sche uitwisseling van informatie tussen de toezichthou-
dende autoriteiten onderling en tussen toezichthoudende
autoriteiten en het Comité, met name het in artikel 64 be-
doelde standaardformulier, vast te leggen.

Die uitvoeringshandelingen worden vastgesteld vol-
gens de in artikel 93, lid 2, bedoelde onderzoeksprocedure.

Afdeling 3
Europees Comité voor gegevensbescherming

Art. 68. Europees Comité voor gegevensbescherming
1. Het Europees Comité voor gegevensbescherming

(het «Comité») wordt ingesteld als orgaan van de Unie en
heeft rechtspersoonlijkheid.

2. Het Comité wordt vertegenwoordigd door zijn voor-
zitter.

3. Het Comité bestaat uit de voorzitter van één toezicht-
houdende autoriteit per Lid-Staat en de Europese Toezicht-
houder voor gegevensbescherming, of hun respectieve
vertegenwoordigers.

4. Wanneer in een Lid-Staat meer dan één toezichthou-
dende autoriteit belast is met het toezicht op de toepassing
van de bepalingen krachtens deze verordening, wordt
overeenkomstig het recht van die Lid-Staat een gezamen-
lijke vertegenwoordiger aangewezen.

5. De Commissie heeft het recht deel te nemen aan de
activiteiten en, zonder stemrecht, aan de bijeenkomsten
van het Comité. De Commissie wijst een vertegenwoordi-
ger aan. De voorzitter van het Comité stelt de Commissie in
kennis van de activiteiten van het Comité.

6. In de in artikel 65 bedoelde gevallen heeft de Euro-
pese Toezichthouder voor gegevensbescherming uitslui-
tend stemrecht bij besluiten over op de instellingen, orga-
nen en instanties van de Unie toepasselijke beginselen en
regels die inhoudelijk met die van de onderhavige verorde-
ning overeenstemmen.
Art. 69. Onafhankelijkheid

1. Het Comité treedt bij de uitvoering van zijn taken of
de uitoefening van zijn bevoegdheden overeenkomstig de
artikelen 70 en 71 onafhankelijk op.

2. Onverminderd verzoeken van de Commissie als be-
doeld in artikel 70, leden 1 en 2, vraagt noch aanvaardt het
Comité bij de uitvoering van zijn taken of de uitoefening
van zijn bevoegdheden instructies van wie dan ook.
Art. 70. Taken van het Comité

1. Het Comité zorgt ervoor dat deze verordening conse-
quent wordt toegepast. Daartoe doet het Comité op eigen
initiatief of, waar passend, op verzoek van de Commissie
met name het volgende:

a) toezien op en zorgen voor de juiste toepassing van
deze verordening in de in de artikelen 64 en 65 bedoelde
gevallen, onverminderd de taken van de nationale toe-
zichthoudende autoriteiten;

b) adviseren van de Commissie over aangelegenheden
in verband met de bescherming van persoonsgegevens in
de Unie, waaronder alle voorgestelde wijzigingen van deze
verordening;

c) adviseren van de Commissie over het mechanisme en
de procedures voor de uitwisseling van informatie wat be-
treft bindende bedrijfsvoorschriften tussen verwerkings-
verantwoordelijken, verwerkers, en toezichthoudende au-
toriteiten;

d) uitvaardigen van richtsnoeren, aanbevelingen en
beste praktijken inzake procedures voor het wissen van
links, kopieën of reproducties van persoonsgegevens uit al-
gemeen beschikbare communicatiediensten als bedoeld
in artikel 17, lid 2;

e) onderzoeken, op eigen initiatief of op verzoek van een
van zijn leden dan wel op verzoek van de Commissie, van
kwesties die betrekking hebben op de toepassing van deze
verordening, en uitvaardigen van richtsnoeren, aanbeve-
lingen en beste praktijken om te bevorderen dat deze ver-
ordening consequent wordt toegepast;

f) uitvaardigen van richtsnoeren, aanbevelingen en
beste praktijken in overeenstemming met punt e) van dit
lid ter verdere specificatie van de criteria en de voorwaar-
den voor besluiten op basis van profilering krachtens
artikel 22, lid 2;

g) uitvaardigen van richtsnoeren, aanbevelingen en
beste praktijken in overeenstemming met punt e) van dit
lid ter vaststelling van inbreuken in verband met persoons-
gegevens alsmede van de in artikel 33, leden 1 en 2, be-
doelde onredelijke vertraging, en voor de bijzondere om-
standigheden waarin een verwerkingsverantwoordelijke
of een verwerker verplicht is de inbreuk in verband met
persoonsgegevens te melden;

h) uitvaardigen van richtsnoeren, aanbevelingen en
beste praktijken in overeenstemming met punt e) van dit
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lid ten aanzien van de omstandigheden waarin een in-
breuk in verband met persoonsgegevens waarschijnlijk
een hoog risico oplevert voor de rechten en vrijheden van
natuurlijke personen, als bedoeld in artikel 34, lid 1;

i) uitvaardigen van richtsnoeren, aanbevelingen en
beste praktijken in overeenstemming met punt e) van dit
lid ter verdere specificatie van de criteria en de eisen voor
doorgiften van persoonsgegevens op basis van bindende
bedrijfsvoorschriften voor verwerkingsverantwoordelijken
en bindende bedrijfsvoorschriften voor verwerkers, als-
mede op basis van verdere noodzakelijke eisen om de be-
scherming van persoonsgegevens van de betrokkenen in
kwestie te garanderen, als bedoeld in artikel 47;

j) uitvaardigen van richtsnoeren, aanbevelingen en
beste praktijken in overeenstemming met punt e) van dit
lid ter verdere specificatie van de criteria en de eisen voor
de doorgiften van persoonsgegevens op grond van
artikel 49, lid 1;

k) opstellen van richtsnoeren voor toezichthoudende
autoriteiten betreffende de toepassing van de in artikel 58,
leden 1, 2 en 3, bedoelde maatregelen en betreffende de
vaststelling van administratieve geldboeten overeenkom-
stig artikel 83;

l) evalueren van de praktische toepassing van de richt-
snoeren, aanbevelingen en beste praktijken;

m) uitvaardigen van richtsnoeren, aanbevelingen en
beste praktijken in overeenstemming met punt e) van dit
lid, ter vaststelling van gemeenschappelijke procedures
waarmee natuurlijke personen inbreuken op deze verorde-
ning kunnen melden, als bedoeld in artikel 54, lid 2;

n) bevorderen van het opstellen van gedragscodes en
het invoeren van certificeringsmechanismen voor gege-
vensbescherming en gegevensbeschermingszegels en -
merktekens overeenkomstig de artikelen 40 en 42;

o) goedkeuren van de criteria voor certificering over-
eenkomstig artikel 42, lid 5, en houden van een openbaar
register van certificeringsmechanismen en van gegevens-
beschermingszegels en -merktekens overeenkomstig
artikel 42, lid 8, en van de geaccrediteerde verwerkingsver-
antwoordelijken of verwerkers die in derde landen zijn ge-
vestigd, overeenkomstig artikel 42, lid 7;

p) goedkeuren van de in artikel 43, lid 3, bedoelde eisen
met het oog op de accreditatie van certificeringsorganen
bedoeld in artikel 43;

q) uitbrengen van een advies ten behoeve van de Com-
missie over de in artikel 43, lid 8, bedoelde certificeringsei-
sen;

r) uitbrengen van een advies ten behoeve van de Com-
missie over de in artikel 12, lid 7, bedoelde icoontjes;

s) uitbrengen aan de Commissie van een advies om haar
in staat te stellen te beoordelen of het beschermingsniveau
in een derde land of een internationale organisatie ade-
quaat is, en om te beoordelen of een derde land, een ge-
bied of één of meerdere nader bepaalde sectoren in dat
derde land, of een internationale organisatie geen passend
beschermingsniveau meer garandeert. Daartoe verstrekt
de Commissie het Comité alle nodige documentatie, met
inbegrip van correspondentie met de overheid van het
derde land, ten aanzien van derde land, gebied of nader
bepaalde sector of met de internationale organisatie;

t) uitbrengen van adviezen over ontwerpbesluiten van
de toezichthoudende autoriteiten in het kader van het in
artikel 64, lid 1, bedoelde coherentiemechanisme over

aangelegenheden die overeenkomstig artikel 64, lid 2, ter
sprake worden gebracht en uitbrengen van bindende be-
slissingen overeenkomstig artikel 65, met inbegrip van de
in artikel 66 bedoelde gevallen;

u) bevorderen van samenwerking en effectieve bilate-
rale en multilaterale uitwisseling van informatie en beste
praktijken tussen de toezichthoudende autoriteiten;

v) bevorderen van gemeenschappelijke opleidingspro-
gramma's en vergemakkelijken van uitwisselingen van
personeelsleden tussen de toezichthoudende autoriteiten,
en waar passend, met de toezichthoudende autoriteiten
van derde landen of met internationale organisaties;

w) bevorderen van de uitwisseling van kennis en docu-
mentatie over de wetgeving en de praktijk op het gebied
van gegevensbescherming met voor gegevensbescher-
ming bevoegde toezichthoudende autoriteiten van de hele
wereld;

x) uitbrengen van adviezen over op Unieniveau opge-
stelde gedragscodes overeenkomstig artikel 40, lid 9; en

y) houden van een openbaar elektronisch register van
besluiten van toezichthoudende autoriteiten en gerechten
over in het kader van het coherentiemechanisme behan-
delde aangelegenheden.

2. Wanneer de Commissie het Comité om advies vraagt,
kan zij een termijn aangeven, rekening houdend met de
spoedeisendheid van de aangelegenheid.

3. Het Comité zendt zijn adviezen, richtsnoeren, aanbe-
velingen en beste praktijken toe aan de Commissie en aan
het in artikel 93 bedoelde comité en maakt deze bekend.

4. Het Comité raadpleegt, waar passend, de belangheb-
bende partijen en biedt hun de gelegenheid om binnen
een redelijk tijdsbestek commentaar te leveren. Onvermin-
derd artikel 76, maakt het Comité de resultaten van de
raadpleging openbaar.

Art. 71. Rapportage
1. Het Comité stelt een jaarverslag op over de bescher-

ming van natuurlijke personen met betrekking tot de ver-
werking in de Unie en, in voorkomend geval, in derde lan-
den en internationale organisaties. Het verslag wordt
openbaar gemaakt en toegezonden aan het Europees Par-
lement, de Raad en de Commissie.

2. Het jaarverslag omvat een evaluatie van de praktische
toepassing van de richtsnoeren, aanbevelingen en beste
praktijken bedoeld in artikel 70, lid 1, punt l), en van de
bindende besluiten bedoeld in artikel 65.

Art. 72. Procedure
1. Het Comité neemt besluiten met een gewone meer-

derheid van zijn leden, tenzij anders bepaald in deze veror-
dening.

2. Het Comité stelt met een tweederdemeerderheid van
zijn leden zijn eigen reglement van orde en zijn eigen wer-
kregelingen vast.

Art. 73. Voorzitter
1. Het Comité kiest met gewone meerderheid een voor-

zitter en twee vicevoorzitters uit zijn leden.
2. De ambtstermijn van de voorzitter en de vicevoorzit-

ters bedraagt vijf jaar en kan eenmaal worden verlengd.

Art. 74. Taken van de voorzitter
1. De voorzitter heeft de volgende taken:
a) bijeenroepen van de bijeenkomsten van het Comité

en het opstellen van zijn agenda;
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b) ter kennis brengen van de door het Comité overeen-
komstig artikel 65 vastgestelde besluiten aan de leidende
toezichthoudende autoriteit en de betrokken toezichthou-
dende autoriteiten;

c) ervoor zorgen dat de taken van het Comité tijdig wor-
den uitgevoerd, met name wat het in artikel 63 bedoelde
coherentiemechanisme betreft.

2. Het Comité stelt in zijn reglement van orde de taak-
verdeling tussen de voorzitter en de vicevoorzitters vast.

Art. 75. Secretariaat
1. Het Comité heeft een secretariaat, dat wordt verzorgd

door de Europese Toezichthouder voor gegevensbescher-
ming.

2. Het secretariaat verricht zijn taken uitsluitend vol-
gens de instructies van de voorzitter van het Comité.

3. De personeelsleden van de Europese Toezichthouder
voor gegevensbescherming die betrokken zijn bij de uit-
voering van de krachtens deze verordening aan het Comité
opgedragen taken vallen onder een andere rapportagere-
geling dan de personeelsleden die betrokken zijn bij de uit-
voering van de aan de Europese Toezichthouder voor ge-
gevensbescherming opgedragen taken.

4. Waar passend wordt door het Comité en de Europese
Toezichthouder voor gegevensbescherming een memo-
randum van overeenstemming ter uitvoering van dit arti-
kel opgesteld en bekendgemaakt, waarin de voorwaarden
van hun samenwerking worden vastgelegd en dat van toe-
passing is op de personeelsleden van de Europese Toe-
zichthouder voor gegevensbescherming die betrokken zijn
bij de uitvoering van de krachtens deze verordening aan
het Comité opgedragen taken.

5. Het secretariaat biedt het Comité analytische, admi-
nistratieve en logistieke ondersteuning.

6. Het secretariaat is met name belast met:
a) de dagelijkse werking van het Comité;
b) de communicatie tussen de leden van het Comité,

zijn voorzitter en de Commissie;
c) de communicatie met andere instellingen en het

brede publiek;
d) het gebruik van elektronische middelen voor interne

en externe communicatie;
e) de vertaling van relevante informatie;
f) de voorbereiding en opvolging van de bijeenkomsten

van het Comité;
g) de voorbereiding, opstelling en bekendmaking van

adviezen, besluiten inzake beslechting van geschillen tus-
sen toezichthoudende autoriteiten, en andere teksten die
het Comité vaststelt.

Art. 76. Vertrouwelijkheid
1. De besprekingen van het Comité zijn vertrouwelijk in-

dien het comité dit noodzakelijk acht, in overeenstemming
met zijn reglement van orde.

2. Op de toegang tot documenten die aan de leden van
het Comité, deskundigen en vertegenwoordigers van der-
den worden voorgelegd, is Verordening (EG) nr. 1049/
2001 van het Europees Parlement en de Raad (21) van toe-
passing.
 (21) Verordening (EG) nr. 1049/2001 van het Europees Parlement en de
Raad van 30 mei 2001 inzake de toegang van het publiek tot documenten
van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie (PB. C  145 van
31.5.2001, blz. 43).

HOOFDSTUK VIII

BEROEP, AANSPRAKELIJKHEID EN SANCTIES

Art. 77. Recht om klacht in te dienen bij een toezichthou-
dende autoriteit

1. Onverminderd andere mogelijkheden van admini-
stratief beroep of een voorziening in rechte, heeft iedere
betrokkene het recht een klacht in te dienen bij een toe-
zichthoudende autoriteit, met name in de Lid-Staat waar
hij gewoonlijk verblijft, hij zijn werkplek heeft of waar de
beweerde inbreuk is begaan, indien hij van mening is dat
de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens in-
breuk maakt op deze verordening.

2. De toezichthoudende autoriteit waarbij de klacht is
ingediend, stelt de klager in kennis van de voortgang en
het resultaat van de klacht, alsmede van de mogelijke voor-
ziening in rechte overeenkomstig artikel 78.

Art. 78. Recht om een doeltreffende voorziening in rechte
in te stellen tegen een toezichthoudende autoriteit

1. Onverminderd andere mogelijkheden van admini-
stratief of buitengerechtelijk beroep, heeft iedere natuur-
lijke persoon of rechtspersoon het recht om tegen een hem
betreffend juridisch bindend besluit van een toezichthou-
dende autoriteit een doeltreffende voorziening in rechte in
te stellen.

2. Onverminderd andere mogelijkheden van admini-
stratief of buitengerechtelijk beroep heeft iedere betrok-
kene het recht om een doeltreffende voorziening in rechte
in te stellen indien de overeenkomstig de artikelen 55 en
56 bevoegde toezichthoudende autoriteit een klacht niet
behandelt of de betrokkene niet binnen drie maanden in
kennis stelt van de voortgang of het resultaat van de uit
hoofde van artikel 77 ingediende klacht.

3. Een procedure tegen een toezichthoudende autoriteit
wordt ingesteld bij de gerechten van de Lid-Staat waar de
toezichthoudende autoriteit is gevestigd.

4. Wanneer een procedure wordt ingesteld tegen een
besluit van een toezichthoudende autoriteit waaraan een
advies of een besluit van het Comité in het kader van het
coherentiemechanisme is voorafgegaan, doet de toezicht-
houdende autoriteit dat advies of besluit aan de gerechten
toekomen.

Art. 79. Recht om een doeltreffende voorziening in rechte
in te stellen tegen een verwerkingsverantwoordelijke of een
verwerker

1. Onverminderd andere mogelijkheden van admini-
stratief of buitengerechtelijk beroep, waaronder het recht
uit hoofde van artikel 77 een klacht in te dienen bij een
toezichthoudende autoriteit, heeft elke betrokkene het
recht een doeltreffende voorziening in rechte in te stellen
indien hij van mening is dat zijn rechten uit hoofde van
deze verordening geschonden zijn ten gevolge van een ver-
werking van zijn persoonsgegevens die niet aan deze ver-
ordening voldoet.

2. Een procedure tegen een verwerkingsverantwoorde-
lijke of een verwerker wordt ingesteld bij de gerechten van
de Lid-Staat waar de verwerkingsverantwoordelijke of de
verwerker een vestiging heeft. Een dergelijke procedure
kan ook worden ingesteld bij de gerechten van de Lid-Staat
waar de betrokkene gewoonlijk verblijft, tenzij de verwer-
kingsverantwoordelijke of de verwerker een overheidsin-
stantie van een Lid-Staat is die optreedt in de uitoefening
van het overheidsgezag.



I. Internationale regelgeving • 3. Europese Unie • 3.2. Dataprotectie
Verord. (EU) 2016/679 E.P. en de Raad 27 april 2016 (Art. 80)

74 Larcier Geannoteerde Wetboeken – Privacy (17 oktober 2018) – © Larcier

Art. 80. Vertegenwoordiging van betrokkenen
1. De betrokkene heeft het recht een orgaan, organisa-

tie of vereniging zonder winstoogmerk dat of die op gel-
dige wijze volgens het recht van een Lid-Staat is opgericht,
waarvan de statutaire doelstellingen het openbare belang
dienen en dat of die actief is op het gebied van de bescher-
ming van de rechten en vrijheden van de betrokkene in
verband met de bescherming van diens persoonsgege-
vens, opdracht te geven de klacht namens hem in te die-
nen, namens hem de in artikelen 77, 78 en 79 bedoelde
rechten uit te oefenen en namens hem het in artikel 82 be-
doelde recht op schadevergoeding uit te oefenen, indien
het lidstatelijke recht daarin voorziet.

2. De Lid-Staten kunnen bepalen dat een orgaan, orga-
nisatie of vereniging als bedoeld in lid 1 van dit artikel,
over het recht beschikt om onafhankelijk van de opdracht
van een betrokkene in die Lid-Staat een klacht in te dienen
bij de overeenkomstig artikel 77 bevoegde toezichthou-
dende autoriteit en de in de artikelen 78 en 79 bedoelde
rechten uit te oefenen, indien het, onderscheidenlijk zij,
van mening is dat de rechten van een betrokkene uit
hoofde van deze verordening zijn geschonden ten gevolge
van de verwerking.

Art. 81. Schorsing van de procedure
1. Indien een bevoegd gerecht van een Lid-Staat over in-

formatie beschikt dat bij een gerecht van een andere Lid-
Staat een procedure inzake verwerking betreffende de-
zelfde aangelegenheid en dezelfde verwerkingsverant-
woordelijke of verwerker hangende is, neemt het contact
op met dat gerecht in de andere Lid-Staat om het bestaan
van die procedure te verifiëren.

2. Indien een procedure inzake verwerking met betrek-
king tot dezelfde aangelegenheid en dezelfde verwerkings-
verantwoordelijke of verwerker hangende is bij een ge-
recht van een andere Lid-Staat, kan ieder ander bevoegd
gerecht dan dat welk als eerste is aangezocht, zijn proce-
dure schorsen.

3. Indien die procedure in eerste aanleg aanhangig is,
kan elk gerecht dat niet als eerste is aangezocht, op ver-
zoek van een van de partijen ook tot verwijzing overgaan,
mits het eerst aangezochte gerecht bevoegd is om van de
beide procedures kennis te nemen en zijn wetgeving de
voeging daarvan toestaat.

Art. 82. Recht op schadevergoeding en aansprakelijkheid
1. Eenieder die materiële of immateriële schade heeft

geleden ten gevolge van een inbreuk op deze verordening,
heeft het recht om van de verwerkingsverantwoordelijke
of de verwerker schadevergoeding te ontvangen voor de
geleden schade.

2. Elke verwerkingsverantwoordelijke die bij verwer-
king is betrokken, is aansprakelijk voor de schade die
wordt veroorzaakt door verwerking die inbreuk maakt op
deze verordening. Een verwerker is slechts aansprakelijk
voor de schade die door verwerking is veroorzaakt wan-
neer bij de verwerking niet is voldaan aan de specifiek tot
verwerkers gerichte verplichtingen van deze verordening
of buiten dan wel in strijd met de rechtmatige instructies
van de verwerkingsverantwoordelijke is gehandeld.

3. Een verwerkingsverantwoordelijke of verwerker
wordt van aansprakelijkheid op grond van lid 2 vrijgesteld
indien hij bewijst dat hij op geen enkele wijze verantwoor-
delijk is voor het schadeveroorzakende feit.

4. Wanneer meerdere verwerkingsverantwoordelijken
of verwerkers bij dezelfde verwerking betrokken zijn, en
overeenkomstig de leden 2 en 3 verantwoordelijk zijn voor
schade die door verwerking is veroorzaakt, wordt elke ver-
werkingsverantwoordelijke of verwerker voor de gehele
schade aansprakelijk gehouden teneinde te garanderen
dat de betrokkene daadwerkelijk wordt vergoed.

5. Wanneer een verwerkingsverantwoordelijke of ver-
werker de schade overeenkomstig lid 4 geheel heeft ver-
goed, kan deze verwerkingsverantwoordelijke of verwer-
ker op andere verwerkingsverantwoordelijken of verwer-
kers die bij de verwerking waren betrokken, het deel van
de schadevergoeding verhalen dat overeenkomt met hun
deel van de aansprakelijkheid voor de schade, overeen-
komstig de in lid 2 gestelde voorwaarden.

6. Gerechtelijke procedures voor het uitoefenen van het
recht op schadevergoeding worden gevoerd voor de in
artikel 79, lid 2, bedoelde Lid-Staatrechtelijk bevoegde ge-
rechten.
Art. 83. Algemene voorwaarden voor het opleggen van
administratieve geldboeten

1. Elke toezichthoudende autoriteit zorgt ervoor dat de
administratieve geldboeten die uit hoofde van dit artikel
worden opgelegd voor de in de leden 4, 5 en 6 vermelde in-
breuken op deze verordening in elke zaak doeltreffend,
evenredig en afschrikkend zijn.

2. Administratieve geldboeten worden, naargelang de
omstandigheden van het concrete geval, opgelegd naast
of in plaats van de in artikel 58, lid 2, onder a) tot en met h)
en onder j), bedoelde maatregelen. Bij het besluit over de
vraag of een administratieve geldboete wordt opgelegd en
over de hoogte daarvan wordt voor elk concreet geval naar
behoren rekening gehouden met het volgende:

a) de aard, de ernst en de duur van de inbreuk, rekening
houdend met de aard, de omvang of het doel van de ver-
werking in kwestie alsmede het aantal getroffen betrokke-
nen en de omvang van de door hen geleden schade;

b) de opzettelijke of nalatige aard van de inbreuk;
c) de door de verwerkingsverantwoordelijke of de ver-

werker genomen maatregelen om de door betrokkenen
geleden schade te beperken;

d) de mate waarin de verwerkingsverantwoordelijke of
de verwerker verantwoordelijk is gezien de technische en
organisatorische maatregelen die hij heeft uitgevoerd
overeenkomstig de artikelen 25 en 32;

e) eerdere relevante inbreuken door de verwerkingsver-
antwoordelijke of de verwerker;

f) de mate waarin er met de toezichthoudende autoriteit
is samengewerkt om de inbreuk te verhelpen en de moge-
lijke negatieve gevolgen daarvan te beperken;

g) de categorieën van persoonsgegevens waarop de in-
breuk betrekking heeft;

h) de wijze waarop de toezichthoudende autoriteit ken-
nis heeft gekregen van de inbreuk, met name of, en zo ja in
hoeverre, de verwerkingsverantwoordelijke of de verwer-
ker de inbreuk heeft gemeld;

i) de naleving van de in artikel 58, lid 2, genoemde
maatregelen, voor zover die eerder ten aanzien van de ver-
werkingsverantwoordelijke of de verwerker in kwestie met
betrekking tot dezelfde aangelegenheid zijn genomen;

j) het aansluiten bij goedgekeurde gedragscodes over-
eenkomstig artikel 40 of van goedgekeurde certificerings-
mechanismen overeenkomstig artikel 42; en
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k) elke andere op de omstandigheden van de zaak toe-
passelijke verzwarende of verzachtende factor, zoals ge-
maakte financiële winsten, of vermeden verliezen, die al
dan niet rechtstreeks uit de inbreuk voortvloeien.

3. Indien een verwerkingsverantwoordelijke of een ver-
werker opzettelijk of uit nalatigheid met betrekking tot de-
zelfde of daarmee verband houdende verwerkingsactivitei-
ten een inbreuk pleegt op meerdere bepalingen van deze
verordening, is de totale geldboete niet hoger dan die voor
de zwaarste inbreuk.

4. Inbreuken op onderstaande bepalingen zijn overeen-
komstig lid 2 onderworpen aan administratieve geldboe-
ten tot 10.000.000 EUR of, voor een onderneming, tot 2 %
van de totale wereldwijde jaaromzet in het voorgaande
boekjaar, indien dit cijfer hoger is:

a) de verplichtingen van de verwerkingsverantwoorde-
lijke en de verwerker overeenkomstig de artikelen 8, 11, 25
tot en met 39, en 42 en 43;

b) de verplichtingen van het certificeringsorgaan over-
eenkomstig de artikelen 42 en 43;

c) de verplichtingen van het toezichthoudend orgaan
overeenkomstig artikel 41, lid 4.

5. Inbreuken op onderstaande bepalingen zijn overeen-
komstig lid 2 onderworpen aan administratieve geldboe-
ten tot 20.000.000 EUR of, voor een onderneming, tot 4 %
van de totale wereldwijde jaaromzet in het voorgaande
boekjaar, indien dit cijfer hoger is:

a) de basisbeginselen inzake verwerking, met inbegrip
van de voorwaarden voor toestemming, overeenkomstig
de artikelen 5, 6, 7 en 9;

b) de rechten van de betrokkenen overeenkomstig de
artikelen 12 tot en met 22;

c) de doorgiften van persoonsgegevens aan een ontvan-
ger in een derde land of een internationale organisatie
overeenkomstig de artikelen 44 tot en met 49;

d) alle verplichtingen door de Lid-Staten vastgesteld
krachtens hoofdstuk IX;

e) niet-naleving van een bevel of een tijdelijke of defini-
tieve verwerkingsbeperking of een opschorting van gege-
vensstromen door de toezichthoudende autoriteit over-
eenkomstig artikel 58, lid 2, of niet-verlening van toegang
in strijd met artikel 58, lid 1.

6. Niet-naleving van een bevel van de toezichthoudende
autoriteit als bedoeld in artikel 58, lid 2, is overeenkomstig
lid 2 van dit artikel onderworpen aan administratieve geld-
boeten tot 20.000.000 EUR of, voor een onderneming, tot
4 % van de totale wereldwijde jaaromzet in het voor-
gaande boekjaar, indien dit cijfer hoger is.

7. Onverminderd de bevoegdheden tot het nemen van
corrigerende maatregelen van de toezichthoudende auto-
riteiten overeenkomstig artikel 58, lid 2, kan elke Lid-Staat
regels vaststellen betreffende de vraag of en in hoeverre
administratieve geldboeten kunnen worden opgelegd aan
in die Lid-Staat gevestigde overheidsinstanties en over-
heidsorganen.

8. De uitoefening door de toezichthoudende autoriteit
van haar bevoegdheden uit hoofde van dit artikel is onder-
worpen aan passende procedurele waarborgen overeen-
komstig het Unierecht en het lidstatelijke recht, waaronder
een doeltreffende voorziening in rechte en een eerlijke
rechtsbedeling.

9. Wanneer het rechtsstelsel van de Lid-Staat niet voor-
ziet in administratieve geldboeten, kan dit artikel aldus

worden toegepast dat geldboeten worden geïnitieerd door
de bevoegde toezichthoudende autoriteit en opgelegd
door bevoegde nationale gerechten, waarbij wordt ge-
waarborgd dat deze rechtsmiddelen doeltreffend zijn en
eenzelfde effect hebben als de door toezichthoudende au-
toriteiten opgelegde administratieve geldboeten. De boe-
ten zijn in elk geval doeltreffend, evenredig en afschrik-
kend. Die Lid-Staten delen de Commissie uiterlijk op
25 mei 2018 de wetgevingsbepalingen mee die zij op
grond van dit lid vaststellen, alsmede onverwijld alle latere
wijzigingen daarvan en alle daarop van invloed zijnde wij-
zigingswetgeving.

Art. 84. Sancties
1. De Lid-Staten stellen de regels inzake andere sancties

vast die van toepassing zijn op inbreuken op deze verorde-
ning, in het bijzonder op inbreuken die niet aan admini-
stratieve geldboeten onderworpen zijn overeenkomstig
artikel 83, en treffen alle nodige maatregelen om ervoor te
zorgen dat zij worden toegepast. Die sancties zijn doeltref-
fend, evenredig en afschrikkend.

2. Elke Lid-Staat deelt de Commissie uiterlijk op 25 mei
2018 de overeenkomstig lid 1 vastgestelde wetgevingsbe-
palingen mee, alsook onverwijld alle latere wijzigingen
daarvan.

HOOFDSTUK IX

BEPALINGEN IN VERBAND MET SPECIFIEKE 
SITUATIES OP HET GEBIED VAN 

GEGEVENSVERWERKING

Art. 85. Verwerking en vrijheid van meningsuiting en van
informatie

1. De Lid-Staten brengen het recht op bescherming van
persoonsgegevens overeenkomstig deze verordening wet-
telijk in overeenstemming met het recht op vrijheid van
meningsuiting en van informatie, daaronder begrepen de
verwerking voor journalistieke doeleinden en ten behoeve
van academische, artistieke of literaire uitdrukkingsvor-
men.

2. Voor verwerking voor journalistieke doeleinden of
ten behoeve van academische, artistieke of literaire uit-
drukkingsvormen stellen de Lid-Staten uitzonderingen of
afwi jkingen vast  van hoo fdstuk I I  (beginse len) ,
hoofdstuk III (rechten van de betrokkene), hoofdstuk IV
(de verwerkingsverantwoordelijke en de verwerker),
hoofdstuk V (doorgifte van persoonsgegevens naar derde
landen of internationale organisaties), hoofdstuk VI (onaf-
hankelijke toezichthoudende autoriteiten), hoofdstuk VII
(samenwerking en coherentie) en hoofdstuk IX (specifieke
gegevensverwerkingssituaties) indien deze noodzakelijk
zijn om het recht op bescherming van persoonsgegevens
in overeenstemming te brengen met de vrijheid van me-
ningsuiting en van informatie.

3. Elke Lid-Staat deelt de Commissie de overeenkomstig
lid 2 vastgestelde wetgevingsbepalingen mee, alsook on-
verwijld alle latere wijzigingen daarvan.

Art. 86. Verwerking en recht van toegang van het publiek
tot officiële documenten

Persoonsgegevens in officiële documenten die voor de uit-
voering van een taak van algemeen belang in het bezit zijn
van een overheidsinstantie, een overheidsorgaan of een parti-
culier orgaan, mogen door de instantie of het orgaan in kwes-
tie worden bekendgemaakt in overeenstemming met het
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Unierecht of het lidstatelijke recht dat op de overheidsinstan-
tie of het orgaan van toepassing is, teneinde het recht van toe-
gang van het publiek tot officiële documenten in overeen-
stemming te brengen met het recht op bescherming van per-
soonsgegevens uit hoofde van deze verordening.

Art. 87. Verwerking van het nationaal identificatienum-
mer

De Lid-Staten kunnen de specifieke voorwaarden voor
de verwerking van een nationaal identificatienummer of
enige andere identificator van algemene aard nader vast-
stellen. In dat geval wordt het nationale identificatienum-
mer of enige andere identificator van algemene aard al-
leen gebruikt met passende waarborgen voor de rechten
en vrijheden van de betrokkene uit hoofde van deze veror-
dening.

Art. 88. Verwerking in het kader van de arbeidsverhou-
ding

1. Bij wet of bij collectieve overeenkomst kunnen de Lid-
Staten nadere regels vaststellen ter bescherming van de
rechten en vrijheden met betrekking tot de verwerking van
de persoonsgegevens van werknemers in het kader van de
arbeidsverhouding, in het bijzonder met het oog op aan-
werving, de uitvoering van de arbeidsovereenkomst, met
inbegrip van de naleving van wettelijke of uit collectieve
overeenkomsten voortvloeiende verplichtingen, het be-
heer, de planning en de organisatie van de arbeid, gelijk-
heid en diversiteit op het werk, gezondheid en veiligheid
op het werk, bescherming van de eigendom van de werk-
gever of de klant dan wel met het oog op de uitoefening en
het genot van de met de arbeidsverhouding samenhan-
gende individuele of collectieve rechten en voordelen, en
met het oog op de beëindiging van de arbeidsverhouding.

2. Die regels omvatten passende en specifieke maatre-
gelen ter waarborging van de menselijke waardigheid, de
gerechtvaardigde belangen en de grondrechten van de be-
trokkene, met name wat betreft de transparantie van de
verwerking, de doorgifte van persoonsgegevens binnen
een concern of een groepering van ondernemingen die ge-
zamenlijk een economische activiteit uitoefenen en toe-
zichtsystemen op het werk.

3. Elke Lid-Staat deelt de Commissie uiterlijk op 25 mei
2018 de overeenkomstig lid 1 vastgestelde wetgevingsbe-
palingen mee, alsook onverwijld alle latere wijzigingen
daarvan.

Art. 89. Waarborgen en afwijkingen in verband met ver-
werking met het oog op archivering in het algemeen be-
lang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statisti-
sche doeleinden

1. De verwerking met het oog op archivering in het al-
gemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek
of statistische doeleinden is onderworpen aan passende
waarborgen in overeenstemming met deze verordening
voor de rechten en vrijheden van de betrokkene. Die waar-
borgen zorgen ervoor dat er technische en organisatori-
sche maatregelen zijn getroffen om de inachtneming van
het beginsel van minimale gegevensverwerking te garan-
deren. Deze maatregelen kunnen pseudonimisering om-
vatten, mits aldus die doeleinden in kwestie kunnen wor-
den verwezenlijkt. Wanneer die doeleinden kunnen wor-
den verwezenlijkt door verdere verwerking die de identifi-

catie van betrokkenen niet of niet langer toelaat, moeten
zij aldus worden verwezenlijkt.

2. Wanneer persoonsgegevens met het oog op weten-
schappelijk of historisch onderzoek of statistische doelein-
den worden verwerkt, kan in het Unierecht of het lidstate-
lijke recht worden voorzien in afwijkingen van de in de
artikelen 15, 16, 18 en 21 genoemde rechten, behoudens
de in lid 1 van dit artikel bedoelde voorwaarden en waar-
borgen, voor zover die rechten de verwezenlijking van de
specifieke doeleinden onmogelijk dreigen te maken of ern-
stig dreigen te belemmeren, en dergelijke afwijkingen
noodzakelijk zijn om die doeleinden te bereiken.

3. Wanneer persoonsgegevens met het oog op archive-
ring in het algemeen belang worden verwerkt, kan in het
Unierecht of het lidstatelijke recht worden voorzien in af-
wijkingen van de in de artikelen 15, 16, 18, 19, 20 en 21 ge-
noemde rechten, behoudens de in lid 1 van dit artikel be-
doelde voorwaarden en waarborgen, voor zover die rech-
ten het verwezenlijken van de specifieke doeleinden on-
mogelijk dreigen te maken of ernstig dreigen te
belemmeren, en dergelijke afwijkingen noodzakelijk zijn
om die doeleinden te bereiken.

4. Wanneer verwerking als bedoeld in de leden 2 en 3
tegelijkertijd ook een ander doel dient, zijn de afwijkingen
uitsluitend van toepassing op verwerking voor de in die
leden bedoelde doeleinden.

Art. 90. Geheimhoudingsplicht

1. Wanneer dit noodzakelijk en evenredig is om het
recht op bescherming van persoonsgegevens in overeen-
stemming te brengen met de geheimhoudingsplicht kun-
nen de Lid-Staten specifieke regels vaststellen voor de in
artikel 58, lid 1, punten e) en f), bedoelde bevoegdheden
van de toezichthoudende autoriteiten in verband met de
verwerkingsverantwoordelijken of verwerkers die krach-
tens het Unierecht, het lidstatelijke recht of door nationale
bevoegde instanties vastgestelde regelgeving, aan het be-
roepsgeheim of aan een andere gelijkwaardige geheim-
houdingsplicht onderworpen zijn. Die regels gelden uit-
sluitend met betrekking tot persoonsgegevens die de ver-
werkingsverantwoordelijke of de verwerker in het kader
van een onder die geheimhoudingsplicht vallende activi-
teit heeft ontvangen of verkregen.

2. Elke Lid-Staat deelt de Commissie uiterlijk op 25 mei
2018 de regels mee die hij heeft vastgesteld overeenkom-
stig lid 1, alsmede onverwijld alle wijzigingen daarvan.

Art. 91. Bestaande gegevensbeschermingsregels van ker-
ken en religieuze verenigingen

1. Wanneer kerken en religieuze verenigingen of ge-
meenschappen in een Lid-Staat op het tijdstip van de in-
werkingtreding van deze verordening uitgebreide regels
betreffende de bescherming van natuurlijke personen in
verband met verwerking toepassen, kunnen die regels van
toepassing blijven, mits zij in overeenstemming worden
gebracht met deze verordening.

2. Kerken en religieuze verenigingen die overeenkom-
stig lid 1 van dit artikel uitgebreide regels hanteren, zijn
onderworpen aan toezicht door een onafhankelijke toe-
zichthoudende autoriteit, die specifiek kan zijn, op voor-
waarde dat de autoriteit voldoet aan de voorwaarden die
zijn vastgesteld in hoofdstuk VI van deze verordening.
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HOOFDSTUK X

GEDELEGEERDE HANDELINGEN EN 
UITVOERINGSHANDELINGEN

Art. 92. Uitoefening van de bevoegdheidsdelegatie
1. De bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast

te stellen, wordt aan de Commissie toegekend onder de in
dit artikel neergelegde voorwaarden.

2. De in artikel 12, lid 8, en artikel 43, lid 8, bedoelde be-
voegdheidsdelegatie wordt aan de Commissie toegekend
voor onbepaalde tijd met ingang van 24 mei 2016.

3. Het Europees Parlement of de Raad kan de in
artikel 12, lid 8, en artikel 43, lid 8, bedoelde bevoegd-
heidsdelegatie te allen tijde intrekken. Het besluit tot in-
trekking beëindigt de delegatie van de in dat besluit ge-
noemde bevoegdheid. Het wordt van kracht op de dag na
die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van
de Europese Unie of op een daarin genoemde latere datum.
Het laat de geldigheid van de reeds van kracht zijnde gede-
legeerde handelingen onverlet.

4. Zodra de Commissie een gedelegeerde handeling
heeft vastgesteld, doet zij daarvan gelijktijdig kennisgeving
aan het Europees Parlement en de Raad.

5. Een overeenkomstig artikel 12, lid 8, en artikel 43,
lid 8, vastgestelde gedelegeerde handeling treedt alleen in
werking indien het Europees Parlement noch de Raad
daartegen binnen een termijn van drie maanden na de
kennisgeving van de handeling aan het Europees Parle-
ment en de Raad bezwaar heeft gemaakt, of indien zowel
het Europees Parlement als de Raad voor het verstrijken
van die termijn de Commissie hebben medegedeeld dat zij
daartegen geen bezwaar zullen maken. Die termijn wordt
op initiatief van het Europees Parlement of van de Raad
met drie maanden verlengd.

Art. 93. Comitéprocedure
1. De Commissie wordt bijgestaan door een comité. Dat

comité is een comité in de zin van Verordening (EU)
nr. 182/2011.

2. Wanneer naar dit lid wordt verwezen, is artikel 5 van
Verordening (EU) nr. 182/2011 van toepassing.

3. Wanneer naar dit lid wordt verwezen, is artikel 8 van
Verordening (EU) nr. 182/2011, in samenhang met
artikel 5 van die verordening, van toepassing.

HOOFDSTUK XI

SLOTBEPALINGEN

Art. 94. Intrekking van Richtlijn 95/46/EG
1. Richtlijn 95/46/EG wordt met ingang van 25 mei

2018 ingetrokken.
2. Verwijzingen naar de ingetrokken richtlijn gelden als

verwijzingen naar deze verordening. Verwijzingen naar de
groep voor de bescherming van personen in verband met
de verwerking van persoonsgegevens, die bij artikel 29 van
Richtlijn 95/46/EG is opgericht, gelden als verwijzingen
naar het bij deze verordening opgerichte Europees Comité
voor gegevensbescherming.

Art. 95. Verhouding tot Richtlijn 2002/58/EG
Deze verordening legt natuurlijke personen of rechts-

personen geen aanvullende verplichtingen op met betrek-

king tot verwerking in verband met het verstrekken van
openbare elektronische-communicatiediensten in open-
bare communicatienetwerken in de Unie, voor zover zij op
grond van Richtlijn 2002/58/EG onderworpen zijn aan
specifieke verplichtingen met dezelfde doelstelling.

Art. 96. Verhouding tot eerder gesloten overeenkomsten

Internationale overeenkomsten betreffende de door-
gifte van persoonsgegevens aan derde landen of internati-
onale organisaties die door de Lid-Staten zijn gesloten vóór
24 mei 2016, en die in overeenstemming zijn met het vóór
die datum toepasselijke Unierecht, blijven van kracht tot-
dat zij worden gewijzigd, vervangen of ingetrokken.

Art. 97. Commissieverslagen

1. Uiterlijk op 25 mei 2020 en om de vier jaar daarna,
dient de Commissie een verslag in bij het Europees Parle-
ment en de Raad over de evaluatie en de toetsing van deze
verordening. De verslagen worden openbaar gemaakt.

2. In het kader van de in lid 1 bedoelde evaluaties en
toetsingen beoordeelt de Commissie met name de toepas-
sing en de werking van:

a) hoofdstuk V betreffende de doorgifte van persoons-
gegevens aan derde landen of internationale organisaties,
in het bijzonder met betrekking tot krachtens artikel 45,
lid 3, van deze verordening vastgestelde besluiten en op
grond van artikel 25, lid 6, van Richtlijn 95/46/EG vastge-
stelde besluiten;

b) hoofdstuk VII betreffende samenwerking en cohe-
rentie.

3. Voor het in lid 1 vermelde doel kan de Commissie
zowel de Lid-Staten als toezichthoudende autoriteiten om
informatie verzoeken.

4. Bij de uitvoering van de in de leden 1 en 2 vermelde
evaluaties en toetsingen neemt de Commissie de stand-
punten en bevindingen van het Europees Parlement, van
de Raad, en van andere relevante instanties of bronnen in
aanmerking.

5. Indien nodig dient de Commissie passende voorstel-
len in teneinde deze verordening te wijzigen, met name in
het licht van de ontwikkelingen in de informatietechnolo-
gie en de stand van zaken in de informatiemaatschappij.

Art. 98. Toetsing van andere Unierechtshandelingen in-
zake gegevensbescherming

Indien passend dient de Commissie wetgevingsvoorstel-
len in teneinde andere Unierechtshandelingen betref-
fende de bescherming van persoonsgegevens te wijzigen
en aldus een uniforme en consequente bescherming van
natuurlijke personen te garanderen in verband met ver-
werking. Het gaat hierbij met name om de regels betref-
fende de bescherming van natuurlijke personen in ver-
band met verwerking door instellingen, organen en in-
stanties van de Unie, en betreffende het vrije verkeer van
die gegevens.

Art. 99. Inwerkingtreding en toepassing

1. Deze verordening treedt in werking op de twintigste
dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatie-
blad van de Europese Unie.

2. Zij is van toepassing met ingang van 25 mei 2018.
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Richtl. 2016/680 E.P. en de Raad 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke 
personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door bevoegde autoriteiten met het 

oog op de voorkoming, het onderzoek, de opsporing en de vervolging van strafbare feiten of de 
tenuitvoerlegging van straffen, en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking 

van Kaderbesluit 2008/977/JBZ van de Raad
 (PB. L 119, 4 mei 2016, rect., PB. L 127, 23 mei 2018)

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EURO-
PESE UNIE,
Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Euro-
pese Unie, en met name artikel 16, lid 2,
Gezien het voorstel van de Europese Commissie,
Na toezending van het ontwerp van wetgevingshandeling
aan de nationale parlementen,
Gezien het advies van het Comité van de Regio's (1),
Handelend volgens de gewone wetgevingsprocedure (2),
Overwegende hetgeen volgt:
(1) De bescherming van natuurlijke personen bij de ver-
werking van persoonsgegevens is een grondrecht. Krach-
tens artikel 8, lid 1, van het Handvest van de grondrechten
van de Europese Unie («het Handvest») en artikel 16, lid 1,
van het Verdrag betreffende de werking van de Europese
Unie (VWEU) heeft eenieder recht op bescherming van de
hem betreffende persoonsgegevens.
(2) De beginselen en regels betreffende de bescherming
van natuurlijke personen bij de verwerking van hun per-
soonsgegevens dienen, ongeacht hun nationaliteit of ver-
blijfplaats, in overeenstemming te zijn met hun grondrech-
ten en fundamentele vrijheden, met name met hun recht
op bescherming van persoonsgegevens. Deze richtlijn is
bedoeld om bij te dragen aan de totstandkoming van een
ruimte van vrijheid, veiligheid en recht.
(3) Snelle technologische ontwikkelingen en de mondiali-
sering brachten nieuwe uitdagingen voor de bescherming
van persoonsgegevens. De mate waarin persoonsgegevens
worden verzameld en gedeeld, is aanzienlijk gestegen.
Dankzij de technologie kunnen bij activiteiten zoals de
voorkoming, het onderzoek, de opsporing of de vervolging
van strafbare feiten of de tenuitvoerlegging van straffen
meer dan ooit tevoren persoonsgegevens worden verwerkt.
(4) Het vrije verkeer van persoonsgegevens tussen be-
voegde autoriteiten met het oog op de voorkoming, het
onderzoek, de opsporing of de vervolging van strafbare fei-
ten of de tenuitvoerlegging van straffen, met inbegrip van
de bescherming tegen en de voorkoming van gevaren voor
de openbare veiligheid binnen de Unie en de doorgifte van
dergelijke persoonsgegevens aan derde landen en interna-
tionale organisaties, moet worden vergemakkelijkt, en te-
gelijk moet een hoge mate van bescherming van persoons-
gegevens worden gewaarborgd. Die ontwikkelingen verei-
sen dat een solide en coherenter kader voor de bescher-
ming van persoonsgegevens in de Unie wordt ontwikkeld,
gestoeld op een strakke handhaving.
(5) Richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de
Raad (3) is van toepassing op elke verwerking van per-
soonsgegevens in de Lid-Staten, zowel in de publieke als in
de particuliere sector. Die richtlijn is echter niet van toepas-
sing op de verwerking van persoonsgegevens die met het
oog op de uitoefening van niet binnen de werkingssfeer van
het Gemeenschapsrecht vallende activiteiten geschiedt,
zoals in het kader van activiteiten op het gebied van justiti-
ële samenwerking in strafzaken en politiële samenwerking.
(6) Kaderbesluit 2008/977/JBZ van de Raad (4) is van toe-
passing op justitiële samenwerking in strafzaken en politiële

samenwerking. Het toepassingsgebied van dat kaderbesluit
is beperkt tot de verwerking van persoonsgegevens die wor-
den doorgegeven of beschikbaar gesteld tussen Lid-Staten.
(7) Het is voor een doeltreffende justitiële samenwerking in
strafzaken en een doeltreffende politiële samenwerking
van het allergrootste belang dat een consequente en hoge
mate van bescherming van de persoonsgegevens van na-
tuurlijke personen wordt gewaarborgd, én dat de uitwisse-
ling van persoonsgegevens tussen de bevoegde autoriteiten
van de Lid-Staten wordt vergemakkelijkt. Daartoe moet in
alle Lid-Staten worden voorzien in een gelijkwaardige mate
van bescherming van de rechten en vrijheden van natuur-
lijke personen in verband met de verwerking van persoons-
gegevens door bevoegde autoriteiten met het oog op de
voorkoming, het onderzoek, de opsporing of de vervolging
van strafbare feiten of de tenuitvoerlegging van straffen,
met inbegrip van de bescherming tegen en de voorkoming
van gevaren voor de openbare veiligheid. Doeltreffende be-
scherming van persoonsgegevens in de gehele Unie vereist
versterking van de rechten van de betrokkenen en van de
verplichtingen van degenen die persoonsgegevens verwer-
ken, alsmede gelijkwaardige bevoegdheden om de regelge-
ving inzake de bescherming van persoonsgegevens in de
Lid-Staten te handhaven en toe te zien op naleving daarvan.
(8) Overeenkomstig artikel 16, lid 2, VWEU dienen het Eu-
ropees Parlement en de Raad de voorschriften vast te stel-
len betreffende de bescherming van natuurlijke personen
met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens,
alsmede de voorschriften betreffende het vrije verkeer van
die gegevens.
(9) Op die basis worden bij Verordening (EU) 2016/679 van
het Europees Parlement en de Raad (5) algemene regels vast-
gesteld om de bescherming van natuurlijke personen in ver-
band met de verwerking van persoonsgegevens en het vrije
verkeer van persoonsgegevens in de Unie te waarborgen.
(10) In Verklaring nr. 21 betreffende de bescherming van
persoonsgegevens op het gebied van justitiële samenwerking
in strafzaken en politiële samenwerking, gehecht aan de slo-
takte van de intergouvernementele conferentie die het Ver-
drag van Lissabon heeft aangenomen, erkende de conferen-
tie dat, vanwege de specifieke aard van de justitiële samen-
werking in strafzaken en de politiële samenwerking, op die
gebieden specifieke voorschriften inzake de bescherming van
persoonsgegevens en het vrije verkeer van persoonsgegevens
op basis van artikel 16 VWEU nodig zouden kunnen blijken.
(11) Derhalve is het aangewezen dat die gebieden worden be-
handeld in een richtlijn waarin specifieke regels worden vast-
gesteld betreffende de bescherming van natuurlijke personen
in verband met de verwerking van persoonsgegevens door be-
voegde autoriteiten met het oog op de voorkoming, het onder-
zoek, de opsporing of de vervolging van strafbare feiten of de
tenuitvoerlegging van straffen, met inbegrip van de bescher-
ming tegen en de voorkoming van gevaren voor de openbare
veiligheid, daarbij rekening houdend met de specifieke aard
van die activiteiten. Die bevoegde autoriteiten kunnen niet al-
leen overheidsinstanties zoals de rechterlijke autoriteiten, de
politie of andere rechtshandhavingsautoriteiten omvatten,
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maar ook ieder ander orgaan dat of iedere andere entiteit die
krachtens het lidstatelijke recht is gemachtigd openbaar gezag
en openbare bevoegdheden uit te oefenen voor de doeleinden
van deze richtlijn. Wanneer dat orgaan of die entiteit persoons-
gegevens verwerkt voor andere doeleinden dan die van deze
richtlijn, is Verordening (EU) 2016/679 van toepassing. Veror-
dening (EU) 2016/679 is dan ook van toepassing in gevallen
waarin een orgaan of entiteit persoonsgegevens verzamelt
voor andere doeleinden en die persoonsgegevens verder ver-
werkt met het oog op nakoming van een wettelijke verplich-
ting waaraan het orgaan of de entiteit is onderworpen. Zo be-
waren financiële instellingen met het oog op onderzoek, op-
sporing of vervolging van strafbare feiten bepaalde persoons-
gegevens die door hen worden verwerkt, en verstrekken zij die
persoonsgegevens uitsluitend in specifieke gevallen en over-
eenkomstig het lidstatelijke recht aan de bevoegde nationale
autoriteiten. Een orgaan dat of entiteit die namens die autori-
teiten persoonsgegevens verwerkt binnen het toepassingsge-
bied van deze richtlijn, dient gebonden te zijn door een over-
eenkomst of een andere rechtshandeling en door de ingevolge
deze richtlijn op verwerkers toepasselijke bepalingen, terwijl
Verordening (EU) 2016/679 onverminderd van toepassing
blijft op de verwerking van persoonsgegevens door de verwer-
ker die buiten het toepassingsgebied van deze richtlijn valt.
(12) De door de politie of andere rechtshandhavingsautori-
teiten verrichte activiteiten zijn hoofdzakelijk gericht op de
voorkoming, het onderzoek, de opsporing of de vervolging
van strafbare feiten, met inbegrip van politieactiviteiten
waarbij vooraf niet bekend is of een voorval al dan niet een
strafbaar feit is. Tot die activiteiten behoren ook de uitoefe-
ning van gezag door het nemen van dwangmaatregelen
zoals politieactiviteiten bij demonstraties, belangrijke sporte-
venementen en rellen. Zij omvatten ook de rechts- en orde-
handhaving als een, zo nodig, aan de politie of andere rechts-
handhavingsautoriteiten toevertrouwde taak ter bescher-
ming tegen en voorkoming van gevaren voor de openbare
veiligheid en voor bij wet beschermde fundamentele belan-
gen van de samenleving, die tot strafbare feiten kunnen lei-
den. De Lid-Staten kunnen de bevoegde autoriteiten belas-
ten met andere taken die niet noodzakelijkerwijs worden
verricht met het oog op de voorkoming, het onderzoek, de
opsporing en de vervolging van strafbare feiten, met inbe-
grip van de bescherming tegen en de voorkoming van geva-
ren voor de openbare veiligheid, zodat de verwerking van
persoonsgegevens voor die andere doeleinden, voor zover zij
binnen het toepassingsgebied van het Unierecht valt, binnen
het toepassingsgebied van Verordening (EU) 2016/679 valt.
(13) Een strafbaar feit in de zin van deze richtlijn moet een
autonoom Unierechtelijk begrip zijn zoals uitgelegd door het
Hof van Justitie van de Europese Unie (het «Hof van Justitie»).
(14) Aangezien deze richtlijn niet mag gelden voor de ver-
werking van persoonsgegevens in de loop van een activiteit
die buiten het toepassingsgebied van het Unierecht valt,
mogen activiteiten die de nationale veiligheid betreffen, acti-
viteiten van agentschappen of eenheden die zich met natio-
nale veiligheidsvraagstukken bezighouden en de verwer-
king van persoonsgegevens door de Lid-Staten in het kader
van activiteiten die binnen de werkingssfeer van hoofdstuk 2
van titel V van het Verdrag betreffende de Europese Unie
(VEU) vallen, niet als binnen het toepassingsgebied van deze
richtlijn vallende activiteiten worden beschouwd.
(15) Teneinde voor natuurlijke personen in de hele Unie
eenzelfde beschermingsniveau te waarborgen door middel
van in rechte afdwingbare rechten en te voorkomen dat

verschillen in dit verband de uitwisseling van persoonsge-
gevens tussen bevoegde autoriteiten hinderen, moet deze
richtlijn voorzien in geharmoniseerde regels betreffende
de bescherming en het vrije verkeer van persoonsgegevens
die worden verwerkt met het oog op de voorkoming, het
onderzoek, de opsporing of de vervolging van strafbare fei-
ten of de tenuitvoerlegging van straffen, met inbegrip van
de bescherming tegen en de voorkoming van gevaren voor
de openbare veiligheid. De onderlinge afstemming van de
rechtsstelsels van de Lid-Staten mag niet tot verminderde
bescherming van persoonsgegevens leiden, maar moet
juist zorgen voor een hoog beschermingsniveau in de
Unie. De Lid-Staten mag niet worden belet met betrekking
tot de bescherming van de rechten en vrijheden van de be-
trokkene inzake de verwerking van persoonsgegevens
door bevoegde autoriteiten uitgebreidere waarborgen te
bieden dan die waarin deze richtlijn voorziet.
(16) Deze richtlijn laat het beginsel van recht van toegang van
het publiek tot officiële documenten onverlet. Uit hoofde van
Verordening (EU) 2016/679 mogen persoonsgegevens in of-
ficiële documenten die door een overheidsinstantie of een pu-
bliek of particulier orgaan voor de uitvoering van een taak van
algemeen belang worden bijgehouden, door die instantie of
dat orgaan worden bekendgemaakt in overeenstemming
met het Unierecht of het lidstatelijke recht waaraan de over-
heidsinstantie of het orgaan is onderworpen, teneinde de
openbare toegang tot officiële documenten in overeenstem-
ming te brengen met het recht op bescherming van persoons-
gegevens.
(17) De door deze richtlijn geboden bescherming dient
van toepassing te zijn op natuurlijke personen, ongeacht
hun nationaliteit of verblijfplaats, in verband met de ver-
werking van hun persoonsgegevens.
(18) Om te voorkomen dat een ernstig risico op omzeiling
zou ontstaan, dient de bescherming van natuurlijke personen
technologieneutraal te zijn en mag zij niet afhankelijk zijn
van de gebruikte technieken. De bescherming van natuur-
lijke personen dient te gelden bij zowel geautomatiseerde
verwerking van persoonsgegevens als handmatige verwer-
king daarvan indien de persoonsgegevens zijn opgeslagen of
bedoeld zijn om te worden opgeslagen in een bestand. Dos-
siers of een verzameling dossiers en de omslagen ervan, die
niet volgens specifieke criteria zijn gestructureerd, mogen
niet onder het toepassingsgebied van deze richtlijn te vallen.
(19) Verordening (EG) nr. 45/2001 van het Europees Parle-
ment en de Raad (6) is van toepassing op de verwerking van
persoonsgegevens door de instellingen, organen en instanties
van de Unie. Verordening (EG) nr. 45/2001 en andere rechts-
handelingen van de Unie die van toepassing zijn op zulke ver-
werking van persoonsgegevens moeten worden aangepast
aan de beginselen en regels van Verordening (EU) 2016/679.
(20) Deze richtlijn belet niet dat de Lid-Staten in nationale
regels over strafrechtelijke procedures met betrekking tot
de verwerking van persoonsgegevens door gerechten en
andere rechterlijke autoriteiten een nadere omschrijving
geven van verwerkingsactiviteiten en verwerkingsproce-
dures, met name wat betreft persoonsgegevens die zijn
vervat in een rechterlijke beslissing of in registers betref-
fende strafrechtelijke procedures.
(21) De beginselen van gegevensbescherming moeten voor
alle informatie betreffende een geïdentificeerde of identifi-
ceerbare natuurlijke persoon gelden. Om te bepalen of een
natuurlijke persoon identificeerbaar is, moet rekening wor-
den gehouden met alle middelen waarvan redelijkerwijs te
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verwachten valt dat zij door de verwerkingsverantwoorde-
lijke of door een andere persoon zullen worden gebruikt om
de natuurlijke persoon direct of indirect te identificeren, zoals
selectietechnieken. Om uit te maken of redelijkerwijs te ver-
wachten valt dat middelen zullen worden gebruikt om de na-
tuurlijke persoon te identificeren, moet rekening worden ge-
houden met alle objectieve factoren, zoals de kosten van en
de tijd die nodig zijn voor identificatie, met inachtneming de
beschikbare technologie op het tijdstip van verwerking en de
technologische ontwikkelingen. De gegevensbeschermings-
beginselen mogen derhalve niet van toepassing zijn op ano-
nieme gegevens, met name gegevens die geen verband hou-
den met een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke
persoon of met persoonsgegevens die zodanig geanonimi-
seerd zijn dat de betrokkene niet langer identificeerbaar is.
(22) Overheidsinstanties waaraan ingevolge een wettelijke
verplichting persoonsgegevens worden bekendgemaakt
voor het vervullen van een officiële taak, zoals belasting- of
douaneautoriteiten, financiële onderzoeksdiensten, onaf-
hankelijke bestuurlijke autoriteiten of financiëlemarktauto-
riteiten die belast zijn met de regulering van en het toezicht
op de effectenmarkten, mogen niet als ontvangers worden
beschouwd indien zij persoonsgegevens ontvangen die
noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een bepaald onder-
zoek in het algemeen belang, overeenkomstig het Unierecht
of het recht van de Lid-Staten. Verzoeken om bekendmaking
vanwege overheidsinstanties dienen in ieder geval schrifte-
lijk te worden ingediend, gemotiveerd te worden en inciden-
teel te zijn, en mogen geen volledig bestand betreffen of re-
sulteren in de koppeling van bestanden. De verwerking van
persoonsgegevens door die overheidsinstanties moet stro-
ken met de voor het doel van de verwerking toepasselijke ge-
gevensbeschermingsregels.
(23) Genetische gegevens moeten worden gedefinieerd als
persoonsgegevens met betrekking tot de overgeërfde of
verworven genetische kenmerken van een natuurlijke per-
soon die unieke informatie geven over de fysiologie of de
gezondheid van die natuurlijke persoon, die voortkomen
uit een analyse van een biologisch monster van de betrok-
ken persoon, met name een chromosoomanalyse, een
analyse van desoxyribonucleïnezuur (DNA) of van ribonu-
cleïnezuur (RNA) of een analyse van een ander element
waarmee soortgelijke informatie kan worden verkregen.
Gezien de complexe en gevoelige aard van genetische in-
formatie bestaat een groot risico op misbruik en herge-
bruik voor uiteenlopende doeleinden door de verwer-
kingsverantwoordelijke. Discriminatie op grond van gene-
tische kenmerken moet in beginsel worden verboden.
(24) Als persoonsgegevens over gezondheid moeten worden
beschouwd alle gegevens die betrekking hebben op de ge-
zondheidstoestand van een betrokkene en die informatie
geven over de lichamelijke of geestelijke gezondheidstoe-
stand van de betrokkene in het verleden, het heden en de
toekomst. Zij omvatten informatie over de natuurlijke per-
soon die is verzameld in het kader van de registratie voor of
de verlening van gezondheidszorgdiensten aan die natuur-
lijke persoon als bedoeld in Richtlijn 2011/24/EU van het
Europees Parlement en de Raad (7), alsmede een aan een na-
tuurlijke persoon toegekend nummer, symbool of kenmerk
dat uitsluitend als identificatie van die natuurlijke persoon
geldt voor gezondheidsdoeleinden, de informatie die voort-
komt uit het testen of onderzoeken van een lichaamsdeel of
lichaamseigen stof, met inbegrip van genetische gegevens
en biologische monsters, en alle informatie over bijvoor-

beeld ziekte, handicap, ziekterisico, medische voorgeschie-
denis, klinische behandeling of de fysiologische of biomedi-
sche staat van de betrokkene, ongeacht de bron, bijvoor-
beeld een arts of andere gezondheidswerker, een ziekenhuis,
een medisch hulpmiddel of een in-vitro diagnostische test.
(25) Alle Lid-Staten zijn aangesloten bij de Internationale
Criminele Politieorganisatie (Interpol). Om haar taak te
kunnen uitvoeren, zorgt Interpol voor het ontvangen, op-
slaan en verspreiden van persoonsgegevens om bevoegde
autoriteiten bij te staan in het voorkomen en bestrijden
van internationale criminaliteit. Daarom is het passend de
samenwerking tussen de Unie en Interpol te versterken
door een efficiënte uitwisseling van persoonsgegevens te
bevorderen, zulks met eerbiediging van de grondrechten
en fundamentele vrijheden met betrekking tot de automa-
tische verwerking van persoonsgegevens. Wanneer per-
soonsgegevens worden doorgegeven van de Unie aan In-
terpol, en aan landen die vertegenwoordigers naar Inter-
pol hebben afgevaardigd, dient deze richtlijn, met name de
bepalingen inzake internationale doorgiften, van toepas-
sing te zijn. Deze richtlijn mag geen afbreuk doen aan de
specifieke regels van Gemeenschappelijk Standpunt 2005/
69/JBZ van de Raad (8) en van Besluit 2007/533/JBZ van
de Raad (9).
(26) Iedere verwerking van persoonsgegevens dient ten
aanzien van de natuurlijke personen in kwestie rechtmatig,
behoorlijk en transparant te zijn en uitsluitend te geschie-
den met het oog op specifieke, bij wet vastgestelde doelein-
den. Dit belet als zodanig niet dat de rechtshandhavingsin-
stanties activiteiten verrichten zoals infiltratieoperaties of vi-
deobewaking. Die activiteiten kunnen worden verricht met
het oog op de voorkoming, het onderzoek, de opsporing of
de vervolging van strafbare feiten of de tenuitvoerlegging
van straffen, met inbegrip van de bescherming tegen en de
voorkoming van gevaren voor de openbare veiligheid, voor
zover de activiteiten bij wet zijn vastgelegd en in een demo-
cratische samenleving, met inachtneming van de legitieme
belangen van de betrokken natuurlijke persoon, een nood-
zakelijke en evenredige maatregel vormen. Het gegevensbe-
schermingsbeginsel van behoorlijke verwerking is een
ander begrip dan het recht op een onpartijdig gerecht zoals
omschreven in artikel 47 van het Handvest en artikel 6 van
het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van
de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM). Natuurlijke
personen moeten bewust worden gemaakt van de risico's,
regels, waarborgen en rechten in verband met de verwer-
king van hun persoonsgegevens, alsook van de wijze
waarop zij hun rechten met betrekking tot de verwerking
kunnen uitoefenen. Met name dienen de specifieke doelein-
den waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt expli-
ciet en legitiem te zijn, en te worden vastgesteld op het
ogenblik dat de persoonsgegevens worden verzameld. De
persoonsgegevens moeten toereikend en ter zake dienend
zijn voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. Meer
bepaald moet ervoor worden gezorgd dat niet bovenmatig
veel gegevens worden verzameld en dat zij niet langer wor-
den bewaard dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij
worden verwerkt. Persoonsgegevens mogen alleen worden
verwerkt indien het doel van de verwerking niet redelijker-
wijs op een andere manier kan worden verwezenlijkt. Om
ervoor te zorgen dat gegevens niet langer worden bewaard
dan noodzakelijk is, dient de verwerkingsverantwoordelijke
termijnen vast te stellen voor het wissen van gegevens of
voor een periodieke toetsing ervan. De Lid-Staten moeten
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voorzien in passende waarborgen voor persoonsgegevens
die langer worden bewaard voor archivering in het alge-
meen belang of voor wetenschappelijk of historisch onder-
zoek of statistische doeleinden.
(27) Met het oog op de voorkoming, het onderzoek en de
vervolging van strafbare feiten is het noodzakelijk dat be-
voegde autoriteiten de persoonsgegevens die zij in het
kader van de voorkoming, het onderzoek, de opsporing en
de vervolging van bepaalde strafbare feiten hebben verza-
meld, ook buiten dat kader verwerken, teneinde inzicht te
verwerven in criminele activiteiten en verbanden te leggen
tussen verschillende opgespoorde strafbare feiten.
(28) Om de veiligheid in verband met de verwerking te hand-
haven en te voorkomen dat met een verwerking inbreuk
wordt gemaakt op deze richtlijn, dienen persoonsgegevens
te worden verwerkt met inachtneming van een passend ni-
veau van beveiliging en vertrouwelijkheid, wat onder meer
inhoudt dat ongeoorloofde toegang tot of het gebruik van
persoonsgegevens en de voor de verwerking gebruikte appa-
ratuur wordt voorkomen, en met inachtneming van de stand
van de techniek, de uitvoeringskosten in verband met de ri-
sico's en de aard van de te beschermen persoonsgegevens.
(29) Persoonsgegevens dienen te worden verzameld voor
welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en legitieme doel-
einden binnen het toepassingsgebied van deze richtlijn, en
mogen niet worden verwerkt voor doeleinden die onver-
enigbaar zijn met de voorkoming, het onderzoek, de opspo-
ring en de vervolging van strafbare feiten of de tenuitvoer-
legging van straffen, met inbegrip van de bescherming tegen
en de voorkoming van gevaren voor de openbare veiligheid.
Indien persoonsgegevens door dezelfde of een andere ver-
werkingsverantwoordelijke worden verwerkt voor een doel-
stelling die binnen het toepassingsgebied van deze richtlijn
valt, niet zijnde die waarvoor zij zijn verzameld, moet deze
verwerking worden toegestaan, op voorwaarde dat zij is toe-
gestaan op grond van toepasselijke wettelijke bepalingen,
noodzakelijk is en in verhouding staat tot die doestelling.
(30) Het beginsel van juistheid van gegevens moet worden
toegepast met inachtneming van de aard en het doel van
de verwerking in kwestie. In het bijzonder bij gerechtelijke
procedures zijn verklaringen die persoonsgegevens bevat-
ten, gebaseerd op de subjectieve perceptie van natuurlijke
personen en niet altijd te controleren. Het vereiste van
juistheid dient derhalve geen betrekking te hebben op de
juistheid van een verklaring, maar alleen op het feit dat
een specifieke verklaring is afgelegd.
(31) Het is inherent aan de verwerking van persoonsgege-
vens op het gebied van justitiële samenwerking in strafzaken
en politiële samenwerking dat persoonsgegevens betref-
fende verschillende categorieën van betrokkenen worden
verwerkt. Daarom moet in voorkomend geval en zoveel mo-
gelijk een onderscheid worden gemaakt tussen persoonsge-
gevens betreffende verschillende categorieën van betrokke-
nen, zoals verdachten, personen die zijn veroordeeld wegens
een strafbaar feit, slachtoffers en derden, zoals getuigen, per-
sonen die over relevante informatie beschikken of personen
die contact hebben of banden onderhouden met verdachten
en veroordeelde misdadigers. Dit mag geen afbreuk doen
aan de toepassing van het recht op het vermoeden van on-
schuld zoals gewaarborgd bij het Handvest en het EVRM,
zoals uitgelegd in de rechtspraak van het Hof van Justitie en
het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.
(32) De bevoegde autoriteiten moeten ervoor zorgen dat
persoonsgegevens die onjuist, onvolledig of niet langer ac-

tueel zijn, niet worden doorgezonden of beschikbaar ge-
steld. Om de bescherming van natuurlijke personen en de
juistheid, de volledigheid of mate waarin de persoonsgege-
vens actueel zijn en de betrouwbaarheid van de doorge-
zonden of beschikbaar gestelde persoonsgegevens te
waarborgen, dienen de bevoegde autoriteiten voor zover
mogelijk bij elke doorzending van persoonsgegevens de
noodzakelijk informatie toe te voegen.
(33) Wanneer in deze richtlijn wordt verwezen naar het lid-
statelijke recht, een rechtsgrond of een wetgevingsmaatre-
gel, betekent dit niet noodzakelijk dat een door een parle-
ment vastgestelde wetgevingshandeling nodig is, onver-
minderd de constitutionele vereisten van de betrokken Lid-
Staat. Dit lidstatelijke recht, die rechtsgrond of die wetge-
vingsmaatregel moet evenwel duidelijk en nauwkeurig
zijn, en de toepassing daarvan moet voorspelbaar zijn voor
degenen op wie deze van toepassing is, zoals vereist door
de rechtspraak van het Hof van Justitie en het Europees
Hof voor de Rechten van de Mens. In het lidstatelijke recht
dat de verwerking van persoonsgegevens binnen het toe-
passingsgebied van deze richtlijn regelt, dienen ten minste
de doeleinden, de te verwerken persoonsgegevens en de
doeleinden van de verwerking te worden gespecificeerd,
alsmede de procedures voor het vrijwaren van de integri-
teit en de vertrouwelijkheid van persoonsgegevens en de
procedures voor de vernietiging ervan, zodat voldoende
garanties worden geboden tegen het risico op misbruik en
willekeur.
(34) De verwerking van persoonsgegevens door bevoegde au-
toriteiten met het oog op de voorkoming, het onderzoek, de
opsporing of de vervolging van strafbare feiten of de tenuit-
voerlegging van straffen, met inbegrip van de bescherming
tegen en de voorkoming van gevaren voor de openbare veilig-
heid moet betrekking hebben op een bewerking of een geheel
van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een
geheel van persoonsgegevens voor die doeleinden, al dan niet
uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procedés of an-
derszins, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structure-
ren, opslaan, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, ge-
bruiken, aligneren, combineren, aan verwerkingsbeperkingen
onderwerpen, wissen of vernietigen van gegevens. Meer be-
paald dienen de bepalingen van deze richtlijn van toepassing
te zijn op de doorzending van persoonsgegevens met het oog
op de doelstellingen van deze richtlijn aan een ontvanger die
niet onder deze richtlijn valt. Onder ontvanger dient te worden
verstaan, een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een over-
heidsinstantie, een agentschap of enig ander orgaan aan wie
of waaraan de persoonsgegevens rechtmatig door de be-
voegde autoriteit worden bekendgemaakt. Wanneer de per-
soonsgegevens in eerste instantie zijn verzameld door een be-
voegde autoriteit voor een van de doeleinden van deze richt-
lijn, moet Verordening (EU) 2016/679 van toepassing zijn op
de doorzending van die gegevens voor andere doeleinden dan
die van deze richtlijn, indien deze verwerking is toegestaan bij
het Unierecht of het lidstatelijke recht. Meer bepaald dienen de
bepalingen van Verordening (EU) 2016/679 van toepassing te
zijn op de doorgifte van persoonsgegevens voor doeleinden
die niet onder deze richtlijn vallen. Verordening (EU) 2016/
679 dient van toepassing te zijn op de verwerking van per-
soonsgegevens door een ontvanger die niet de bevoegde auto-
riteit is of die niet optreedt als bevoegde autoriteit in de zin van
deze richtlijn en aan wie de persoonsgegevens rechtmatig zijn
bekendgemaakt door een bevoegde autoriteit. Bij de uitvoe-
ring van deze richtlijn moeten de Lid-Staten ook de toepassing
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van de regels van Verordening (EU) 2016/679 nader kunnen
bepalen, mits wordt voldaan aan de daarin gestelde voorwaar-
den.
(35) Een verwerking van persoonsgegevens op grond van
deze richtlijn geldt slechts als rechtmatig indien zij nood-
zakelijk is om een bevoegde autoriteit in staat te stellen op
grond van het Unierecht of het lidstatelijke recht een taak
in het algemeen belang uit te voeren met het oog op de
voorkoming, het onderzoek, de opsporing of de vervolging
van strafbare feiten of de tenuitvoerlegging van straffen,
met inbegrip van de bescherming tegen en de voorkoming
van gevaren voor de openbare veiligheid. Die activiteiten
dienen de bescherming van vitale belangen van de betrok-
kene te omvatten. Het uitvoeren van de bij wet aan de be-
voegde autoriteiten toegewezen taken in verband met de
voorkoming, het onderzoek, de opsporing of de vervolging
van strafbare feiten, stelt hen in staat van natuurlijke per-
sonen te verlangen of te eisen dat zij aan de gedane ver-
zoeken gevolg geven. In dit geval mag de toestemming
van de betrokkene als omschreven in Verordening (EU)
2016/679 geen rechtsgrond vormen voor de verwerking
van persoonsgegevens door bevoegde autoriteiten. Wan-
neer van de betrokkene wordt verlangd dat hij aan een
wettelijke verplichting voldoet, heeft hij geen echte, vrije
keuze, en kan zijn reactie derhalve niet als een spontane
blijk van zijn wil worden uitgelegd. Dit mag de Lid-Staten
niet beletten om in hun wetgeving te bepalen dat de be-
trokkene kan instemmen met de verwerking van zijn per-
soonsgegevens voor de doeleinden van deze richtlijn,
zoals DNA-tests in strafrechtelijke onderzoeken of het toe-
zicht, met behulp van elektronische enkelbanden, op de
locatie waar de betrokkene zich bevindt met het oog op de
tenuitvoerlegging van straffen.
(36) De Lid-Staten moeten bepalen dat de doorzendende be-
voegde autoriteit, wanneer het op die autoriteit toepasselijke
Unierecht of lidstatelijke recht voorziet in specifieke voor-
waarden die in specifieke omstandigheden op de verwer-
king van persoonsgegevens van toepassing zijn, zoals het ge-
bruik van behandelingscodes, de ontvanger van die per-
soonsgegevens van die voorwaarden en van de noodzaak tot
eerbiediging ervan in kennis dient te stellen. Die voorwaar-
den kunnen bijvoorbeeld voorzien in een verbod om de per-
soonsgegevens aan anderen door te zenden, of deze voor an-
dere doeleinden te gebruiken dan deze waarvoor zij aan de
ontvanger werden doorgezonden, of de betrokkene niet in
kennis te stellen in geval van een beperking van het recht op
informatie zonder de voorafgaande toestemming van de
doorzendende bevoegde autoriteit. Die verplichtingen die-
nen ook te gelden voor doorgiften van de doorzendende be-
voegde autoriteit aan ontvangers in derde landen of interna-
tionale organisaties. De Lid-Staten moeten ervoor zorgen
dat de doorzendende bevoegde autoriteit geen andere voor-
waarden toepast op ontvangers in andere Lid-Staten of op
agentschappen, organen en instanties die zijn opgericht
krachtens de hoofdstukken 4 en 5 van titel V VWEU, dan die
welke van toepassing zijn op vergelijkbare doorzending van
gegevens binnen de Lid-Staat van die bevoegde autoriteit.
(37) Persoonsgegevens die door hun aard bijzonder gevoe-
lig zijn wat betreft de grondrechten en fundamentele vrijhe-
den verdienen specifieke bescherming aangezien de con-
text van de verwerking ervan aanzienlijke risico's voor de
grondrechten en fundamentele vrijheden kan meebren-
gen. Die persoonsgegevens dienen de persoonsgegevens te
omvatten waaruit ras of etnische afkomst blijkt, waarbij het

gebruik van de term «ras» in deze verordening niet impli-
ceert dat de Unie theorieën aanvaardt die erop gericht zijn
vast te stellen dat er verschillende menselijke rassen be-
staan. Dergelijke persoonsgegevens mogen slechts worden
verwerkt indien bij de verwerking passende bij wet vastge-
legde waarborgen gelden wat de rechten en vrijheden van
de betrokkene betreft en zij is toegelaten in bij wet bepaalde
gevallen; bij ontstentenis van zulke wet, indien de verwer-
king noodzakelijk is om de vitale belangen van de betrok-
kene of een andere persoon te beschermen; of indien de
verwerking betrekking heeft op gegevens die de betrokkene
zelf kennelijk openbaar heeft gemaakt. Passende waarbor-
gen voor de rechten en vrijheden van de betrokkene kun-
nen bijvoorbeeld inhouden dat die gegevens enkel mogen
worden verzameld in samenhang met andere gegevens
over de natuurlijke persoon in kwestie, dat de verzamelde
gegevens afdoende kunnen worden beveiligd, dat stren-
gere regels gelden voor de toegang van het personeel van
de bevoegde autoriteit tot de gegevens, en dat de doorzen-
ding van die gegevens wordt verboden. De verwerking van
die gegevens dient ook bij wet toegelaten te zijn wanneer
de betrokkene uitdrukkelijk heeft toegestemd met de ver-
werking die een ingrijpende inbreuk vormt op zijn privacy.
De toestemming van de betrokkene op zich mag evenwel
geen rechtsgrond vormen voor de verwerking van die ge-
voelige persoonsgegevens door bevoegde autoriteiten.
(38) De betrokkene dient het recht te hebben niet te worden
onderworpen aan een besluit waaraan voor hem negatieve
rechtsgevolgen zijn verbonden of dat hem in aanmerkelijke
mate treft, indien dat besluit alleen wordt genomen op grond
van een geautomatiseerde verwerking die bedoeld is om een
beeld te krijgen van bepaalde van zijn persoonlijke aspecten.
Voor die verwerking moeten in ieder geval passende waar-
borgen worden geboden, waaronder specifieke voorlichting
van de betrokkene en het recht op menselijke tussenkomst,
met name om zijn standpunt kenbaar te maken, om uitleg
over het na een dergelijke beoordeling genomen besluit te
krijgen en om op te komen tegen het besluit. Profilering die
leidt tot discriminatie van natuurlijke personen op grond van
persoonsgegevens die door de aard ervan bijzonder gevoelig
zijn wat betreft de grondrechten en fundamentele vrijheden,
dient verboden te worden overeenkomstig de bepalingen
van de artikelen 21 en 52 van het Handvest.
(39) Informatie die aan de betrokkene wordt verstrekt,
dient eenvoudig toegankelijk, onder meer op de website
van de verwerkingsverantwoordelijke, en begrijpelijk te
zijn, en in duidelijke en eenvoudige taal te worden gesteld,
teneinde de betrokkene in staat te stellen zijn rechten uit te
oefenen. Die informatie dient aangepast te zijn aan de be-
hoeften van kwetsbare personen, zoals kinderen.
(40) Er moet worden voorzien in regelingen om de betrok-
kene beter in staat te stellen zijn rechten uit hoofde van de
krachtens deze richtlijn vastgestelde bepalingen uit te oe-
fenen, waaronder regelingen voor het verzoeken om, en in
voorkomend geval kosteloos verkrijgen van, inzage in, en
rectificatie of wissing van persoonsgegevens en verwer-
kingsbeperking. De verwerkingsverantwoordelijke dient te
worden verplicht zonder onnodige vertraging op verzoe-
ken van betrokkenen te reageren, tenzij de verwerkings-
verantwoordelijke beperkingen toepast op de rechten van
betrokkenen overeenkomstig de regels van deze richtlijn.
De verwerkingsverantwoordelijke moet bovendien een re-
delijke vergoeding kunnen aanrekenen of kunnen weige-
ren aan het verzoek gevolg te geven wanneer verzoeken
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kennelijk ongegrond of buitensporig zijn, zoals wanneer
de betrokkene zonder goede reden en herhaaldelijk om in-
formatie verzoekt, of wanneer de betrokkene zijn recht om
informatie te verkrijgen misbruikt, bijvoorbeeld door bij
het verzoek valse of misleidende informatie te verstrekken.
(41) Wanneer de verwerkingsverantwoordelijke om aan-
vullende informatie verzoekt die noodzakelijk is ter beves-
tiging van de identiteit van de betrokkene, dient die infor-
matie uitsluitend voor dat specifieke doel te worden ver-
werkt en mag die informatie niet langer worden opgesla-
gen dan voor dat doel noodzakelijk is.
(42) Ten minste de volgende informatie moet ter beschik-
king van de betrokkene worden gesteld: de identiteit van de
verwerkingsverantwoordelijke, het bestaan van de verwer-
king, de doeleinden van de verwerking, het recht klacht in te
dienen en het bestaan van het recht om van de verwerkings-
verantwoordelijke toegang tot en rectificatie of wissing van
persoonsgegevens of verwerkingsbeperking te verlangen.
Dit kan worden gedaan op de website van de bevoegde au-
toriteit. Daarnaast dient de betrokkene, in specifieke geval-
len en om hem in staat te stellen zijn rechten uit te oefenen,
te worden ingelicht over de rechtsgrond voor de verwerking
en over hoe lang de gegevens zullen worden opgeslagen,
voor zover die nadere informatie noodzakelijk is om, met in-
achtneming van de specifieke omstandigheden waarin de
persoonsgegevens worden verwerkt, met betrekking tot de
betrokkene een behoorlijke verwerking te waarborgen.
(43) Een natuurlijke persoon moet beschikken over het
recht op inzage van de gegevens die over hem zijn verza-
meld, en moet dit recht gemakkelijk en met redelijke tus-
senpozen kunnen uitoefenen, zodat hij kennis kan nemen
van de verwerking en de rechtmatigheid daarvan kan na-
gaan. Iedere betrokkene moet dan ook het recht hebben
om op de hoogte te zijn van, en mededelingen te verkrijgen
over, de doeleinden waarvoor de gegevens worden ver-
werkt, de periode waarin deze gegevens worden verwerkt,
en de ontvangers van de gegevens, ook in derde landen.
Wanneer die mededelingen informatie behelzen over de
oorsprong van de persoonsgegevens, mag die informatie
de identiteit van natuurlijke personen, met name van ver-
trouwelijke bronnen, niet onthullen. Om aan dit recht te
voldoen, volstaat het dat aan de betrokkene in een begrij-
pelijke vorm een volledig overzicht van die gegevens wordt
verstrekt, dat wil zeggen in een vorm die de betrokkene in
staat stelt kennis te nemen van deze gegevens en na te
gaan of deze juist zijn en overeenkomstig deze richtlijn zijn
verwerkt, zodat hij in voorkomend geval de hem uit hoofde
van deze richtlijn toegekende rechten kan uitoefenen. Dat
overzicht kan worden verstrekt in de vorm van een kopie
van de persoonsgegevens die worden verwerkt.
(44) De Lid-Staten dienen de mogelijkheid te hebben wetge-
vingsmaatregelen te treffen om de informatieverstrekking
aan de betrokkenen uit te stellen, te beperken of achterwege
te laten, of de inzage in hun persoonsgegevens volledig of ge-
deeltelijk te beperken, voor zover en zolang die maatregel in
een democratische samenleving, met inachtneming van de
grondrechten en van de legitieme belangen van de natuur-
lijke persoon in kwestie, een noodzakelijke en evenredige
maatregel is om belemmering van officiële of gerechtelijke
onderzoeken of procedures te voorkomen, om ervoor te zor-
gen dat de voorkoming, het onderzoek, de opsporing of de
vervolging van strafbare feiten of de tenuitvoerlegging van
straffen niet in het gedrang komt, om de openbare veiligheid
of de nationale veiligheid te beschermen, of om de rechten

en vrijheden van anderen te beschermen. De verwerkings-
verantwoordelijke dient door middel van een concreet en in-
dividueel onderzoek van elk geval te beoordelen of het inza-
gerecht gedeeltelijk dan wel volledig moet worden beperkt.
(45) Elke weigering of beperking van de inzage dient in
principe schriftelijk aan de betrokkene te worden toege-
licht, met vermelding van de feitelijke of juridische gron-
den die aan het besluit ten grondslag liggen.
(46) Elke beperking van de rechten van de betrokkene
dient in overeenstemming te zijn met het Handvest en met
het EVRM, zoals uitgelegd in de rechtspraak van respectie-
velijk het Hof van Justitie en het Europees Hof voor de
Rechten van de Mens, en met name de wezenlijke inhoud
van die rechten en vrijheden te eerbiedigen.
(47) Een natuurlijke persoon dient het recht te hebben on-
juiste hem betreffende persoonsgegevens te laten rectifice-
ren, vooral wanneer het gaat om feiten, en deze te laten wis-
sen indien de verwerking van die gegevens inbreuk maakt
op deze richtlijn. Het recht op rectificatie mag echter geen
invloed hebben op, bijvoorbeeld, de inhoud van een getui-
genverklaring. Een natuurlijke persoon dient tevens recht te
hebben op verwerkingsbeperking wanneer hij de juistheid
van persoonsgegevens betwist en de juistheid of onjuist-
heid niet kan worden vastgesteld, of wanneer de persoons-
gegevens moeten worden bewaard als bewijsmateriaal.
Meer bepaald moeten persoonsgegevens niet worden ge-
wist maar moet de verwerking worden beperkt indien in
een specifiek geval redelijkerwijs kan worden aangenomen
dat het wissen van de gegevens de legitieme belangen van
de betrokkene zou kunnen schaden. In een dergelijk geval
moeten de aan beperkingen onderworpen gegevens alleen
worden verwerkt voor het doel dat aan het wissen in de weg
staat. De verwerking van persoonsgegevens zou onder
meer kunnen worden beperkt door het overbrengen van de
geselecteerde gegevens naar een ander verwerkingssy-
steem, bijvoorbeeld voor archivering, of door het niet-be-
schikbaar maken van de geselecteerde gegevens. In geauto-
matiseerde bestanden moet de verwerking in beginsel met
technische middelen worden beperkt. Het feit dat de ver-
werking van persoonsgegevens wordt beperkt, dient in het
bestand duidelijk te worden aangegeven. Die rectificatie of
wissing van persoonsgegevens of die verwerkingsbeper-
king moet worden meegedeeld aan de ontvangers aan wie
de gegevens zijn bekendgemaakt en aan de bevoegde auto-
riteiten van wie de onjuiste data afkomstig waren. De ver-
werkingsverantwoordelijke dient er tevens voor te zorgen
dat verdere verspreiding van die gegevens achterwege blijft.
(48) Indien de verwerkingsverantwoordelijke een betrok-
kene zijn recht op informatie, inzage, rectificatie of wissing
van persoonsgegevens of verwerkingsbeperking ontzegt,
moet de betrokkene het recht hebben de nationale toezicht-
houdende autoriteit te verzoeken om de rechtmatigheid van
de verwerking te controleren. De betrokkene dient over dat
recht te worden ingelicht. Wanneer de toezichthoudende au-
toriteit namens de betrokkene optreedt, dient zij de betrok-
kene er ten minste van in kennis te stellen dat zij alle noodza-
kelijke controles of toetsingen heeft verricht. De toezichthou-
dende autoriteit dient de betrokkene tevens te informeren
over zijn recht om een voorziening in rechte in te stellen.
(49) Indien de persoonsgegevens in het kader van een straf-
rechtelijk onderzoek en een strafrechtelijke procedure wor-
den verwerkt, moeten de Lid-Staten erin kunnen voorzien dat
het recht op informatie, inzage en op rectificatie of wissing
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van persoonsgegevens en op verwerkingsbeperking overeen-
komstig het nationaal procesrecht wordt uitgeoefend.
(50) De verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van de
verwerkingsverantwoordelijke met betrekking tot elke ver-
werking van persoonsgegevens die door of namens hem
wordt uitgevoerd, dienen te worden vastgesteld. Meer be-
paald dient de verwerkingsverantwoordelijke te worden ver-
plicht passende en effectieve maatregelen te implementeren,
en dient hij te kunnen aantonen dat de verwerkingsactivitei-
ten stroken met deze richtlijn. Bij die maatregelen moet reke-
ning worden gehouden met de aard, de reikwijdte, de context
en het doel van de verwerking en het risico voor de rechten en
vrijheden van natuurlijke personen. De door de verwerkings-
verantwoordelijke genomen maatregelen dienen onder meer
te bestaan in het opstellen en implementeren van specifieke
waarborgen inzake de behandeling van persoonsgegevens
van kwetsbare natuurlijke personen, zoals kinderen.
(51) Gegevensverwerking kan voor de rechten en vrijheden
van natuurlijke personen qua waarschijnlijkheid en ernst uit-
eenlopende risico's inhouden die tot lichamelijke, materiële
of immateriële schade kunnen leiden, met name: wanneer de
verwerking kan leiden tot discriminatie, identiteitsdiefstal of -
fraude, financiële verliezen, reputatieschade, verlies van ver-
trouwelijkheid van door het beroepsgeheim beschermde ge-
gevens, ongeoorloofde ongedaanmaking van pseudonimise-
ring, of enig ander aanzienlijk economisch of maatschappe-
lijk nadeel; wanneer de betrokkenen hun rechten en vrijhe-
den of de controle over hun persoonsgegevens dreigen te
verliezen; wanneer persoonsgegevens worden verwerkt
waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religie
of levensbeschouwelijke overtuigingen, of vakbondslidmaat-
schap blijkt; wanneer genetische gegevens of biometrische
gegevens worden verwerkt met het oog op de unieke identifi-
catie van een persoon of wanneer gegevens over gezondheid
of gegevens over seksueel gedrag en seksuele gerichtheid of
strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten of daarmee
verband houdende veiligheidsmaatregelen worden verwerkt;
wanneer persoonlijke aspecten worden geëvalueerd, om met
name aspecten van beroepsprestaties, economische situatie,
gezondheid, persoonlijke voorkeuren of belangstellingssfe-
ren, betrouwbaarheid of gedrag, locatie of verplaatsingen te
analyseren of te voorspellen, teneinde persoonlijke profielen
op te stellen of te gebruiken; wanneer persoonsgegevens van
kwetsbare natuurlijke personen, met name van kinderen,
worden verwerkt; of wanneer de verwerking een grote hoe-
veelheid persoonsgegevens en een groot aantal betrokkenen
betreft.
(52) De waarschijnlijkheid en ernst van het risico moet wor-
den bepaald op basis van de aard, de reikwijdte, de context en
de doeleinden van de gegevensverwerking. Het risico moet
worden beoordeeld op basis van een objectieve evaluatie, aan
de hand waarvan wordt bepaald of de gegevensverwerking
een hoog risico inhoudt. Een hoog risico is een bijzonder risico
op aantasting van de rechten en vrijheden van betrokkenen.
(53) De bescherming van de rechten en vrijheden van na-
tuurlijke personen in verband met de verwerking van per-
soonsgegevens vereist passende technische en organisato-
rische maatregelen om te waarborgen dat aan de voor-
schriften van deze richtlijn wordt voldaan. De tenuitvoer-
legging van die maatregelen mag niet alleen van
economische overwegingen afhangen. Om de naleving van
deze richtlijn te kunnen aantonen, dient de verwerkingsver-
antwoordelijke intern beleid vast te stellen en maatregelen
te implementeren die in het bijzonder voldoen aan de be-

ginselen van gegevensbescherming door ontwerp en gege-
vensbescherming door standaardinstellingen. Wanneer de
verwerkingsverantwoordelijke ingevolge deze richtlijn een
gegevensbeschermingseffectbeoordeling heeft uitgevoerd,
dienen de resultaten daarvan in acht te worden genomen
bij de ontwikkeling van die maatregelen en procedures. Die
maatregelen kunnen onder meer inhouden dat zo spoedig
mogelijk wordt overgegaan tot pseudonimisering. Het ge-
bruik van pseudonimisering voor de toepassing van deze
richtlijn kan dienst doen als instrument om het vrije verkeer
van persoonsgegevens binnen de ruimte van vrijheid, vei-
ligheid en recht te vergemakkelijken.
(54) Voor de bescherming van de rechten en vrijheden van
betrokkenen en de verantwoordelijkheid en aansprakelijk-
heid van verwerkingsverantwoordelijken en verwerkers,
onder meer wat de monitoring door en de maatregelen van
toezichthoudende autoriteiten betreft, is het noodzakelijk dat
de bij deze richtlijn vastgestelde verantwoordelijkheden op
duidelijke wijze worden toegekend, onder meer voor het
geval waarin een verwerkingsverantwoordelijke de doelein-
den en de middelen voor de verwerking samen met andere
verwerkingsverantwoordelijken vaststelt, of wanneer een
verwerking namens een verwerkingsverantwoordelijke
wordt uitgevoerd.
(55) De uitvoering van een verwerking door een verwerker
dient te worden geregeld door een rechtshandeling, met
inbegrip van een overeenkomst die de verwerker bindt aan
de verwerkingsverantwoordelijke, en waarin met name is
bepaald dat de verwerker uitsluitend op instructie van de
verwerkingsverantwoordelijke dient te handelen. De ver-
werker dient de beginselen van gegevensbescherming
door ontwerp en van gegevensbescherming door stan-
daardinstellingen in acht te nemen.
(56) Om de naleving van deze richtlijn aan te tonen, dient
de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker een regis-
ter bij te houden van alle categorieën van verwerkingsacti-
viteiten die onder zijn verantwoordelijkheid plaatsvinden.
Iedere verwerkingsverantwoordelijke en verwerker dient
ertoe te worden verplicht met de toezichthoudende autori-
teit samen te werken en haar desgevraagd dat register te
verstrekken zodat zij die kan gebruiken om op die verwer-
kingen toe te zien. De verwerkingsverantwoordelijke of de
verwerker die persoonsgegevens verwerkt in systemen voor
niet-geautomatiseerde verwerking dient te beschikken over
efficiënte methoden, zoals logbestanden of andere vormen
van registers, om de rechtmatigheid van de verwerking aan
te tonen, om interne controle mogelijk te maken en om de
integriteit en de beveiliging van gegevens te waarborgen.
(57) Er dienen logbestanden te worden bijgehouden van ten
minste de volgende activiteiten in systemen voor geautoma-
tiseerde verwerking: verzameling, wijziging, raadpleging,
bekendmaking, met inbegrip van doorgiften, samenvoeging
en wissing. De identificatie van de persoon die persoonsge-
gevens heeft geraadpleegd of bekendgemaakt, dient te wor-
den geregistreerd en op basis daarvan moeten de redenen
voor de verwerkingsactiviteiten kunnen worden vastgesteld.
De logbestanden dienen uitsluitend te worden gebruikt om
te controleren of de gegevensverwerking rechtmatig is, om
interne controle uit te oefenen, om de integriteit en de bevei-
liging van de gegevens te garanderen en om strafrechtelijke
procedures te waarborgen. Interne controle dient interne
tuchtprocedures van bevoegde autoriteiten te omvatten.
(58) Indien verwerkingsactiviteiten op grond van hun
aard, reikwijdte of doel waarschijnlijk een hoog risico voor



I. Internationale regelgeving • 3. Europese Unie • 3.2. Dataprotectie
Richtl. (EU) 2016/680 E.P. en de Raad 27 april 2016

Larcier Geannoteerde Wetboeken – Privacy (17 oktober 2018) – © Larcier 85

de rechten en vrijheden van betrokkenen met zich bren-
gen, dient de verwerkingsverantwoordelijke een gegevens-
beschermingseffectbeoordeling uit te voeren, waarbij met
name wordt gekeken naar de voorgenomen maatregelen,
waarborgen en mechanismen voor het beschermen van
persoonsgegevens en het aantonen dat aan deze richtlijn
is voldaan. Effectbeoordelingen dienen relevante syste-
men en procedures van verwerkingsactiviteiten te bestrij-
ken, maar geen individuele gevallen.
(59) Teneinde de rechten en vrijheden van betrokkenen
doeltreffend te beschermen dient de verwerkingsverant-
woordelijke of de verwerker in bepaalde gevallen de toe-
zichthoudende autoriteit voorafgaand aan de verwerking
te raadplegen.
(60) Teneinde de veiligheid te handhaven en te voorko-
men dat met een verwerking inbreuk op deze richtlijn
wordt gemaakt, dient de verwerkingsverantwoordelijke of
de verwerker de risico's die de verwerking met zich brengt
te beoordelen en maatregelen te treffen om deze risico's te
beperken, zoals versleuteling. Die maatregelen dienen een
passend niveau van veiligheid, met inbegrip van vertrou-
welijkheid, te waarborgen, met inachtneming van de stand
van de techniek, de uitvoeringskosten in verband met het
risico en de aard van de te beschermen persoonsgegevens.
Bij de beoordeling van gegevensbeveiligingsrisico's dient
aandacht te worden besteed aan de risico's die zich voor-
doen bij gegevensverwerking, zoals de vernietiging, het
verlies, de wijziging of de ongeoorloofde bekendmaking
van of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opge-
slagen of anderszins verwerkte persoonsgegevens, hetzij
per ongeluk hetzij onrechtmatig, hetgeen met name tot li-
chamelijke, materiële of immateriële schade kan leiden. De
verwerkingsverantwoordelijke en de verwerker dienen er-
voor te zorgen dat de verwerking van persoonsgegevens
niet door onbevoegde personen wordt verricht.
(61) Een inbreuk in verband met persoonsgegevens kan,
wanneer deze niet tijdig en adequaat wordt aangepakt, re-
sulteren in lichamelijke, materiële of immateriële schade
voor natuurlijke personen, zoals verlies van controle over
hun persoonsgegevens of beperking van hun rechten, dis-
criminatie, identiteitsdiefstal of -fraude, financiële verlie-
zen, ongeoorloofde ongedaanmaking van pseudonimise-
ring, reputatieschade, verlies van vertrouwelijkheid van
door het beroepsgeheim beschermde persoonsgegevens, of
enig ander aanzienlijk economisch of maatschappelijk na-
deel voor de natuurlijke persoon in kwestie. Daarom moet
de verwerkingsverantwoordelijke, zodra hij weet dat een
inbreuk in verband met persoonsgegevens heeft plaatsge-
vonden, de toezichthoudende autoriteit zonder onnodige
vertraging en waar mogelijk niet meer dan 72 uur nadat hij
er kennis van heeft genomen, in kennis stellen van de in-
breuk in verband met persoonsgegevens, tenzij de verwer-
kingsverantwoordelijke conform het verantwoordingsbe-
ginsel kan aantonen dat het onwaarschijnlijk is dat deze in-
breuk risico's voor de rechten en vrijheden van natuurlijke
personen met zich brengt. Wanneer ze niet binnen 72 uur
kan plaatsvinden, dient de kennisgeving vergezeld te gaan
van een toelichting bij de vertraging en kan informatie zon-
der verdere onnodige vertraging in fasen worden verstrekt.
(62) Wanneer de inbreuk in verband met persoonsgegevens
waarschijnlijk een hoog risico voor de rechten en vrijheden
van natuurlijke personen met zich brengt, dienen de natuur-
lijke personen daarvan zonder onnodige vertraging in ken-
nis te worden gesteld, zodat zij de nodige voorzorgsmaatre-

gelen kunnen treffen. De kennisgeving moet melding
maken van de aard van de inbreuk in verband met persoons-
gegevens en aanbevelingen bevatten over hoe de persoon in
kwestie mogelijke negatieve gevolgen kan beperken. Be-
trokkenen dienen zo snel als redelijkerwijs mogelijk is, in
nauwe samenwerking met de toezichthoudende autoriteit
en met inachtneming van de door deze laatste of andere re-
levante autoriteiten aangereikte richtsnoeren, in kennis te
worden gesteld. Zo zouden betrokkenen onverwijld in ken-
nis moeten worden gesteld wanneer een onmiddellijk risico
op schade moet worden beperkt, terwijl een langere termijn
gerechtvaardigd kan zijn wanneer passende maatregelen
moeten worden genomen tegen aanhoudende of soortge-
lijke inbreuken in verband met persoonsgegevens. Wanneer
door het uitstellen of beperken van de kennisgeving inzake
een inbreuk in verband met persoonsgegevens aan de na-
tuurlijk persoon in kwestie niet kan worden belet dat offici-
ële of gerechtelijke onderzoeken of procedures worden be-
lemmerd, dat de voorkoming, de opsporing, het onderzoek
of de vervolging van strafbare feiten in het gedrang komen,
dat straffen niet ten uitvoer worden gelegd, dat de openbare
veiligheid, de nationale veiligheid of de rechten en vrijheden
van anderen niet worden beschermd, zou die kennisgeving
in uitzonderlijke omstandigheden achterwege kunnen wor-
den gelaten.
(63) De verwerkingsverantwoordelijke dient een persoon
aan te wijzen die de verwerkingsverantwoordelijke bijstaat
bij het toezicht op de interne naleving van de krachtens
deze richtlijn vastgestelde bepalingen, behalve wanneer
een Lid-Staat beslist om gerechten en andere onafhanke-
lijke rechterlijke autoriteiten daarvan vrij te stellen in het
kader van hun gerechtelijke taken. Die persoon kan een lid
van het bestaande personeel van de verwerkingsverant-
woordelijke zijn die een speciale opleiding inzake gegevens-
beschermingswetgeving en -praktijk heeft genoten om des-
kundigheid op dat gebied te verwerven. Het vereiste exper-
tiseniveau dient met name te worden bepaald op grond van
de uitgevoerde gegevensverwerking en de bescherming die
voor de door de verwerkingsverantwoordelijke verwerkte
persoonsgegevens wordt vereist. De aangewezen persoon
kan zijn taken op deeltijdse of voltijdse basis uitvoeren. Ver-
schillende verwerkingsverantwoordelijken kunnen, reke-
ning houdend met hun organisatiestructuur en omvang,
samen een functionaris voor gegevensbescherming benoe-
men, bijvoorbeeld in het geval van gezamenlijke middelen
in centrale eenheden. Binnen de structuur van de verwer-
kingsverantwoordelijken in kwestie kunnen aan deze per-
soon ook verschillende functies worden toegewezen. Die
persoon dient de verwerkingsverantwoordelijke en de werk-
nemers die persoonsgegevens verwerken bij te staan door
hen te informeren en te adviseren over de nakoming van
hun relevante verplichtingen inzake gegevensbescherming.
Deze functionarissen voor gegevensbescherming dienen in
staat te zijn hun taken en verplichtingen onafhankelijk in
overeenstemming met het lidstatelijke recht uit te voeren.
(64) De Lid-Staten dienen ervoor te zorgen dat doorgifte aan
een derde land of aan een internationale organisatie enkel
plaatsvindt indien die specifieke doorgifte noodzakelijk is
met het oog op de voorkoming, het onderzoek, de opspo-
ring of de vervolging van strafbare feiten, of de tenuitvoer-
legging van straffen, waaronder de bescherming tegen en
de voorkoming van gevaren voor de openbare veiligheid, en
dat de verwerkingsverantwoordelijke in het derde land of de
internationale organisatie een bevoegde autoriteit is in de
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zin van deze richtlijn. Doorgifte mag enkel worden verricht
door bevoegde autoriteiten die als verwerkingsverantwoor-
delijken optreden, behalve wanneer verwerkers expliciet
wordt opgedragen om namens verwerkingsverantwoorde-
lijken gegevens door te geven. Een dergelijke doorgifte kan
plaatsvinden in gevallen waarin de Commissie heeft beslo-
ten dat het derde land of de internationale organisatie in
kwestie een adequaat beschermingsniveau waarborgt, of in
gevallen waarin passende waarborgen worden geboden of
waarin afwijkingen voor specifieke situaties van toepassing
zijn. Wanneer persoonsgegevens van de Unie aan verwer-
kingsverantwoordelijken, verwerkers of andere ontvangers
in derde landen of internationale organisaties worden door-
gegeven, mag dit niet ten koste gaan van het beschermings-
niveau waarin voor natuurlijke personen in de Unie door
deze richtlijn wordt voorzien, ook in gevallen van verdere
doorgiften van persoonsgegevens door het derde land of de
internationale organisatie aan verwerkingsverantwoordelij-
ken of verwerkers in hetzelfde of een ander derde land dan
wel in dezelfde of een andere internationale organisatie.
(65) Doorgifte van persoonsgegevens vanuit een Lid-Staat
aan derde landen of internationale organisaties is in begin-
sel enkel toegestaan nadat de Lid-Staat waarvan de gege-
vens zijn verkregen daarin heeft toegestemd. Wanneer de
bedreiging van de openbare veiligheid van een Lid-Staat of
derde land of voor de fundamentele belangen van een Lid-
Staat zo onmiddellijk is dat de voorafgaande toestemming
niet tijdig kan worden verkregen, dient de bevoegde autori-
teit met het oog op een doeltreffende samenwerking op het
gebied van rechtshandhaving de mogelijkheid te hebben de
desbetreffende persoonsgegevens zonder voorafgaande
toestemming aan het derde land of de internationale orga-
nisatie in kwestie door te geven. De Lid-Staten dienen te be-
palen dat eventuele specifieke voorwaarden met betrekking
tot de doorgifte moeten worden meegedeeld aan derde lan-
den of internationale organisaties. Aan verdere doorgiften
van persoonsgegevens dient de bevoegde autoriteit die de
oorspronkelijke doorgifte heeft verricht voorafgaand haar
toestemming te verlenen. Wanneer de bevoegde autoriteit
die de oorspronkelijke doorgifte heeft verricht, beslist over
een verzoek om toestemming voor een verdere doorgifte,
dient deze naar behoren rekening te houden met alle rele-
vante factoren, waaronder de ernst van het strafbare feit, de
specifieke voorwaarden voor en het doel van de oorspronke-
lijke gegevensdoorgifte, de aard en de modaliteiten van de
uitvoering van de strafrechtelijke sanctie, en het bescher-
mingsniveau van de persoonsgegevens in het derde land of
de internationale organisatie waaraan de persoonsgege-
vens verder worden doorgegeven. De bevoegde autoriteit
die de oorspronkelijke doorgifte heeft verricht, moet ook
specifieke voorwaarden kunnen stellen aan de verdere
doorgifte. Dergelijke specifieke voorwaarden kunnen wor-
den beschreven in, bijvoorbeeld, behandelingscodes.
(66) De Commissie moet kunnen besluiten, met rechts-
kracht voor de gehele Unie, dat bepaalde derde landen,
een gebied of één of meerdere nader bepaalde sectoren in
een derde land, of een internationale organisatie een ade-
quaat niveau van persoonsgegevensbescherming bieden,
en daarmee in de gehele Unie rechtszekerheid en eenvor-
migheid verschaffen ten aanzien van derde landen of inter-
nationale organisaties die worden geacht een dergelijk be-
schermingsniveau te bieden. In die gevallen moeten door-
giften van persoonsgegevens aan die landen zonder speci-
fieke toestemming kunnen plaatsvinden, behalve wanneer

een andere Lid-Staat waarvan de gegevens zijn verkregen
zijn toestemming aan de doorgifte moet verlenen.
(67) Overeenkomstig de fundamentele waarden waarop
de Unie is gegrondvest, in het bijzonder de bescherming
van de mensenrechten, dient de Commissie bij haar beoor-
deling van een derde land of van een gebied of een nader
bepaalde sector in een derde land, in aanmerking te nemen
in hoeverre de rechtsstatelijkheid, de toegang tot de rechter
en de internationale mensenrechtennormen en -regels in
het specifieke derde land worden geëerbiedigd, en dient zij
rekening te houden met het algemene en sectorale recht,
waaronder de wetgeving betreffende openbare veiligheid,
defensie en nationale veiligheid en openbare orde en straf-
recht, van het land. Voor de vaststelling van een adequaat-
heidsbesluit met betrekking tot een gebied of een nader be-
paalde sector in een derde land dienen duidelijke en objec-
tieve criteria te worden vastgesteld, zoals specifieke verwer-
kingsactiviteiten en het toepassingsgebied van de
toepasselijke wettelijke normen en geldende wetgeving in
het derde land. Het derde land dient waarborgen te bieden
voor een adequaat beschermingsniveau dat in wezen over-
eenkomt met het beschermingsniveau in de Unie, vooral
wanneer gegevens in één of meerdere specifieke sectoren
worden verwerkt. Meer bepaald moet het derde land zor-
gen voor doeltreffend onafhankelijk gegevensbescher-
mingstoezicht en voor mechanismen van samenwerking
met de gegevensbeschermingsautoriteiten van de Lid-Sta-
ten en moeten de betrokkenen beschikken over daadwer-
kelijke en afdwingbare rechten en dienen zij effectief admi-
nistratief beroep en beroep in rechte te kunnen instellen.
(68) Afgezien van de internationale verplichtingen die het
derde land of de internationale organisatie is aangegaan,
dient de Commissie ook rekening te houden met de ver-
plichtingen die voortvloeien uit de deelname van het derde
land of de internationale organisatie aan multilaterale of
regionale regelingen, in het bijzonder wat de bescherming
van persoonsgegevens betreft, alsook met de nakoming
van die verplichtingen. Meer bepaald moet rekening wor-
den gehouden met de toetreding van het derde land tot het
Verdrag van de Raad van Europa van 28 januari 1981 tot
bescherming van personen met betrekking tot de geauto-
matiseerde verwerking van persoonsgegevens en het bij-
behorende Aanvullend Protocol. Bij de beoordeling van
het beschermingsniveau in derde landen of internationale
organisaties dient de Commissie overleg te plegen met het
bij Verordening (EU) 2016/679 ingestelde Europees Co-
mité voor gegevensbescherming (het «Comité»). De Com-
missie dient tevens rekening te houden met de relevante
adequaatheidsbesluiten die zij overeenkomstig artikel 45
van Verordening (EU) 2016/679 heeft vastgesteld.
(69) De Commissie dient toe te zien op de werking van be-
sluiten over het beschermingsniveau in een derde land,
een gebied of nader bepaalde sector in een derde land, of
in een internationale organisatie. Bij haar adequaatheids-
besluiten dient de Commissie te voorzien in een mecha-
nisme voor de periodieke evaluatie van de werking ervan.
Die periodieke evaluatie dient in overleg met het derde
land of de internationale organisatie in kwestie en met in-
achtneming van alle relevante ontwikkelingen in het
derde land of de internationale organisatie te geschieden.
(70) De Commissie dient tevens te kunnen erkennen dat
een derde land, een gebied of een nader bepaalde sector in
een derde land, of een internationale organisatie niet langer
een adequaat gegevensbeschermingsniveau waarborgt. In
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een dergelijk geval dient de doorgifte van persoonsgege-
vens aan dat derde land of die internationale organisatie te
worden verboden, tenzij aan de voorschriften van deze
richtlijn met betrekking tot doorgiften is voldaan en met in-
achtneming van passende waarborgen en afwijkingen voor
specifieke gevallen. Er dient te worden voorzien in procedu-
res voor overleg tussen de Commissie en de derde landen of
internationale organisaties in kwestie. De Commissie dient
het derde land of de internationale organisatie tijdig op de
hoogte te brengen van haar motivering en met de andere
partij in overleg treden om de situatie te verhelpen.
(71) Doorgiften die niet plaatsvinden op grond van een ade-
quaatheidsbesluit mogen enkel worden toegestaan indien
in een juridisch bindend instrument passende waarborgen
voor de persoonsgegevensbescherming worden geboden,
of indien de verwerkingsverantwoordelijke alle omstandig-
heden in verband met de gegevensdoorgifte heeft beoor-
deeld en op basis van die beoordeling van oordeel is dat
passende waarborgen voor de bescherming van persoons-
gegevens worden geboden. Dergelijke juridisch bindende
instrumenten zouden bijvoorbeeld juridisch bindende bila-
terale overeenkomsten kunnen zijn die door de Lid-Staten
zijn gesloten en in hun rechtsorde zijn geïmplementeerd en
waarop de betrokkenen van die Lid-Staten zich zouden kun-
nen beroepen, en die de naleving van gegevensbescher-
mingsvoorschriften en de rechten van de betrokkenen
waarborgen, waaronder het recht om administratief beroep
of beroep in rechte in te stellen. De verwerkingsverantwoor-
delijke moet rekening kunnen houden met tussen Europol
of Eurojust en derde landen gesloten samenwerkingsover-
eenkomsten die de uitwisseling van persoonsgegevens mo-
gelijk maken wanneer de beoordeling van alle omstandig-
heden omtrent de gegevensdoorgifte wordt verricht. De
verwerkingsverantwoordelijke moet er ook rekening mee
kunnen houden dat de doorgifte van persoonsgegevens zal
worden onderworpen aan verplichtingen inzake vertrou-
welijkheid en aan het beginsel van specificiteit, om ervoor
te zorgen dat de gegevens niet worden verwerkt voor an-
dere doeleinden dan die waarvoor zij worden doorgegeven.
Verder dient de verwerkingsverantwoordelijke in acht te
nemen dat de persoonsgegevens niet zullen worden ge-
bruikt om de doodstraf of enige vorm van wrede of onmen-
selijke behandeling te vorderen, uit te spreken of uit te voe-
ren. Hoewel die voorwaarden kunnen worden bezien als
passende waarborgen voor de overdracht van gegevens,
moet de verwerkingsverantwoordelijke bijkomende waar-
borgen kunnen eisen.
(72) Wanneer er geen adequaatheidsbesluit voorhanden is
en geen passende waarborgen worden geboden, zou een
doorgifte of een categorie van doorgiften slechts in speci-
fieke situaties kunnen plaatsvinden, indien zulks noodzake-
lijk is: om de vitale belangen van de betrokkene of een an-
dere persoon te beschermen of om legitieme belangen van
de betrokkene te waarborgen indien het recht van de Lid-
Staat die de persoonsgegevens doorgeeft aldus bepaalt; om
een onmiddellijke en ernstige bedreiging van de openbare
veiligheid van een Lid-Staat of een derde land te voorko-
men; in een afzonderlijk geval, met het oog op de voorko-
ming, het onderzoek, de opsporing of de vervolging van
strafbare feiten, de tenuitvoerlegging van straffen, met in-
begrip van de bescherming tegen en de voorkoming van
gevaren voor de openbare veiligheid; of, in een afzonderlijk
geval, met het oog op de vaststelling, de uitoefening of de
onderbouwing van rechtsvorderingen. Die afwijkingen die-

nen beperkend te worden opgevat en mogen geen fre-
quente, massale en structurele doorgifte van persoonsgege-
vens mogelijk maken en evenmin een grootschalige door-
gifte van gegevens, maar dienen tot de strikt noodzakelijke
gegevens te worden beperkt. Dergelijke doorgiften dienen
te worden gedocumenteerd en op verzoek ter beschikking
van de toezichthoudende autoriteit te worden gesteld zodat
deze de rechtmatigheid van de doorgifte kan controleren.
(73) De bevoegde autoriteiten van de Lid-Staten passen de
vigerende bilaterale of multilaterale internationale overeen-
komsten met derde landen op het gebied van justitiële sa-
menwerking in strafzaken of politiële samenwerking toe
met het oog op de uitwisseling van relevante informatie
voor het uitvoeren van de hun bij wet opgedragen taken.
Deze uitwisseling vindt in beginsel plaats door samenwer-
king met, of ten minste met de medewerking van, de autori-
teiten die in de betrokken derde landen bevoegd zijn voor de
toepassing van deze richtlijn, soms zelfs zonder bilaterale of
multilaterale internationale overeenkomst. In specifieke in-
dividuele gevallen kunnen de normale procedures die het
contacteren van die autoriteit in het derde land voorschrij-
ven, echter inefficiënt of ongepast zijn, met name omdat de
doorgifte niet tijdig kon worden verricht of omdat de autori-
teit in het derde land de rechtsstatelijkheid of de internatio-
nale mensenrechtennormen en -regels niet eerbiedigt,
zodat de bevoegde autoriteiten van de Lid-Staten zouden
kunnen beslissen de persoonsgegevens rechtstreeks aan in
die derde landen gevestigde ontvangers door te geven. Dit
kan het geval zijn wanneer doorgifte van persoonsgegevens
dringend noodzakelijk is om het leven van een persoon die
het slachtoffer van een strafbaar feit dreigt te worden, te red-
den of om een op handen zijnd misdrijf, waaronder terro-
risme, te voorkomen. Niettegenstaande dat een dergelijke
vorm van doorgifte tussen bevoegde autoriteiten en in derde
landen gevestigde ontvangers voorbehouden moet blijven
voor specifieke individuele gevallen, dient deze richtlijn te
voorzien in voorwaarden om dergelijke gevallen te regelen.
Die bepalingen mogen niet worden beschouwd als afwijkin-
gen van bestaande bilaterale of multilaterale internationale
overeenkomsten op het gebied van justitiële samenwerking
in strafzaken of politiële samenwerking. Die regels dienen te
gelden naast de overige bepalingen van deze richtlijn, met
name de bepalingen betreffende de rechtmatigheid van de
verwerking en de bepalingen van hoofdstuk V.
(74) Bij grensoverschrijdend verkeer van persoonsgegevens
kan het voor natuurlijke personen moeilijker worden om hun
gegevensbeschermingsrechten uit te oefenen teneinde zich
te beschermen tegen onrechtmatig gebruik of onrechtmatige
bekendmaking van die gegevens. Bovendien kan het voor
toezichthoudende autoriteiten onmogelijk worden klachten
te behandelen of onderzoek te verrichten in verband met ac-
tiviteiten in het buitenland. Daarnaast kunnen hun inspan-
ningen met het oog op grensoverschrijdende samenwerking
worden belemmerd door ontoereikende preventieve of corri-
gerende bevoegdheden en inconsistente rechtskaders.
Daarom dient nauwere samenwerking tussen de toezicht-
houdende autoriteiten op het gebied van gegevensbescher-
ming te worden bevorderd met het oog op de uitwisseling
van informatie met dergelijke instanties in het buitenland.
(75) Voor de bescherming van natuurlijke personen in ver-
band met de verwerking van hun persoonsgegevens is het van
wezenlijk belang dat in de Lid-Staten toezichthoudende auto-
riteiten worden ingesteld die hun taken volstrekt onafhanke-
lijk uitvoeren. De toezichthoudende autoriteiten dienen toe te



I. Internationale regelgeving • 3. Europese Unie • 3.2. Dataprotectie
Richtl. (EU) 2016/680 E.P. en de Raad 27 april 2016

88 Larcier Geannoteerde Wetboeken – Privacy (17 oktober 2018) – © Larcier

zien op de toepassing van de krachtens deze richtlijn vastge-
stelde bepalingen en moeten bijdragen aan de consequente
toepassing daarvan in de gehele Unie, teneinde natuurlijke
personen te beschermen op het vlak van verwerking van hun
persoonsgegevens. Daartoe dienen de toezichthoudende au-
toriteiten met elkaar en met de Commissie samen te werken.
(76) De Lid-Staten kunnen een toezichthoudende autori-
teit die reeds krachtens Verordening (EU) 2016/679 is in-
gesteld, belasten met de taken die de krachtens deze richt-
lijn in te stellen nationale toezichthoudende autoriteiten
moeten uitvoeren.
(77) De Lid-Staten moeten de mogelijkheid hebben om in
overeenstemming met hun constitutionele, organisatori-
sche en bestuurlijke structuur meer dan één toezichthou-
dende autoriteit in te stellen. Iedere toezichthoudende au-
toriteit dient te beschikken over de financiële en personele
middelen, dienstruimten en infrastructuur die noodzake-
lijk zijn om haar taken, waaronder die in het kader van we-
derzijdse bijstand en samenwerking met andere toezicht-
houdende autoriteiten in de Unie, effectief uit te voeren. Ie-
dere toezichthoudende autoriteit dient over een afzonder-
lijke openbare jaarbegroting te beschikken, die deel kan
uitmaken van de algemene staats- of nationale begroting.
(78) De toezichthoudende autoriteiten dienen te worden
onderworpen aan onafhankelijke controle- of monitoring-
mechanismen betreffende hun financiële uitgaven, op
voorwaarde dat die financiële controle geen afbreuk doet
aan hun onafhankelijkheid.
(79) De algemene voorwaarden voor het lid of de leden van
de toezichthoudende autoriteit dienen in het lidstatelijke
recht te worden vastgesteld en dienen met name te bepalen
dat de leden moeten worden benoemd door het parlement
dan wel de regering of het staatshoofd van de Lid-Staat op
voordracht van de regering, een lid van de regering, het parle-
ment of haar kamer, hetzij door een onafhankelijke instantie
die krachtens het lidstatelijke recht middels een transparante
procedure met de benoeming is belast. Om de onafhankelijk-
heid van de toezichthoudende autoriteit te waarborgen, dient
het lid of dienen de leden van de toezichthoudende autoriteit
integer te handelen, zich te onthouden van alle handelingen
die onverenigbaar zijn met zijn of hun taken en gedurende
zijn of hun ambtstermijn geen al dan niet bezoldigde be-
roepswerkzaamheden te verrichten die onverenigbaar zijn
met zijn of hun taken. Om de onafhankelijkheid van de toe-
zichthoudende autoriteit te waarborgen, dient het personeel
door de toezichthoudende autoriteit te worden gekozen, met
eventueel een interventie van een onafhankelijk instantie die
krachtens het lidstatelijke recht met die taak is belast.
(80) Hoewel deze richtlijn ook van toepassing is op de activi-
teiten van nationale gerechten en andere rechterlijke autori-
teiten, dient de competentie van de toezichthoudende auto-
riteiten zich niet uit te strekken tot de verwerking van per-
soonsgegevens door gerechten in het kader van hun taken,
teneinde de onafhankelijkheid van rechters bij de uitvoering
van hun gerechtelijke taken te vrijwaren. Die vrijstelling
dient beperkt te blijven tot gerechtelijke activiteiten in het
kader van rechtszaken en niet te gelden voor andere activi-
teiten die rechters overeenkomstig het lidstatelijke recht ver-
richten. De Lid-Staten moeten ook kunnen bepalen dat de
bevoegdheid van de toezichthoudende autoriteit zich niet
uitstrekt tot de verwerking van persoonsgegevens door an-
dere onafhankelijke rechterlijke autoriteiten in het kader
van hun gerechtelijke taken, bijvoorbeeld het openbaar mi-
nisterie. De naleving van de regels van deze richtlijn door ge-

rechten en andere onafhankelijke rechterlijke autoriteiten is
in elk geval altijd onderworpen aan onafhankelijk toezicht
in overeenstemming met artikel 8, lid 3, van het Handvest.

(81) Elke toezichthoudende autoriteit dient klachten die
door een betrokkene zijn ingediend, in behandeling te
nemen en dient de zaak te onderzoeken of deze door te
zenden naar de bevoegde toezichthoudende autoriteit.
Het onderzoek dat naar aanleiding van een klacht wordt
uitgevoerd, strekt zich uit tot wat in het specifieke geval
passend is en kan worden onderworpen aan rechterlijke
toetsing. De toezichthoudende autoriteit dient de betrok-
kene binnen een redelijke termijn in kennis te stellen van
de voortgang van de behandeling en het resultaat van de
klacht. Indien de zaak verder onderzoek of coördinatie met
een andere toezichthoudende autoriteit vereist, dient aan
de betrokkene tussentijdse informatie te worden verstrekt.

(82) Met het oog op efficiënte, betrouwbare en conse-
quente monitoring van de naleving en handhaving van
deze richtlijn in de gehele Unie krachtens het VWEU zoals
uitgelegd door het Hof van Justitie, dienen de toezicht-
houdende autoriteiten in alle Lid-Staten dezelfde taken en
feitelijke bevoegdheden te hebben, waaronder onder-
zoeksbevoegdheden, bevoegdheden tot het nemen van
corrigerende maatregelen en adviesbevoegdheden die
noodzakelijk zijn voor de uitvoering van hun taken. Hun
bevoegdheden mogen echter geen afbreuk doen aan de
specifieke regels voor strafrechtelijke procedures, met in-
begrip van het onderzoek en de vervolging van strafbare
feiten, of aan de onafhankelijkheid van de rechterlijke
macht. Onverminderd de bevoegdheden die krachtens het
lidstatelijke recht aan de met vervolging belaste autoritei-
ten zijn toegekend, dienen de toezichthoudende autoritei-
ten tevens de bevoegdheid te hebben inbreuken op deze
richtlijn ter kennis van de rechterlijke autoriteiten te bren-
gen of gerechtelijke procedures te voeren. De bevoegdhe-
den van de toezichthoudende autoriteiten dienen in over-
eenstemming met passende in het Unierecht of het lidsta-
telijke recht vastgestelde procedurele waarborgen, op on-
partijdige en eerlijke wijze en binnen een redelijke termijn
te worden uitgeoefend. In het bijzonder dient elke maatre-
gel passend, noodzakelijk en proportioneel te zijn met het
oog op naleving van deze richtlijn en, rekening houdend
met de omstandigheden van elk afzonderlijk geval, het
recht te eerbiedigen van eenieder om te worden gehoord
voordat een individuele maatregel wordt genomen die
voor hem nadelige gevolgen zou hebben; verder dienen
overbodige kosten en buitensporige ongemakken voor de
persoon in kwestie te worden vermeden. Onderzoeksbe-
voegdheden betreffende toegang tot dienstruimten die-
nen overeenkomstig de specifieke voorschriften van het
lidstatelijke recht, zoals een verplichte voorafgaande toe-
stemming van een rechterlijke instantie, te worden uitge-
oefend. De vaststelling van een juridisch bindend besluit
dient te worden onderworpen aan rechterlijke toetsing in
de Lid-Staat van de toezichthoudende autoriteit die het
besluit heeft vastgesteld.

(83) De toezichthoudende autoriteiten dienen elkaar te
helpen bij de uitvoering van hun taken en wederzijdse bij-
stand te verlenen met het oog op de consequente toepas-
sing en handhaving van de krachtens deze richtlijn vastge-
stelde bepalingen.

(84) Het Comité dient bij te dragen tot de consequente toe-
passing van deze richtlijn in de gehele Unie, onder meer door
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de Commissie advies te verlenen en de samenwerking tussen
de toezichthoudende autoriteiten in de Unie te bevorderen.
(85) Iedere betrokkene dient het recht te hebben om een
klacht in te dienen bij één toezichthoudende autoriteit en
om overeenkomstig artikel 47 van het Handvest een doel-
treffende voorziening in rechte in te stellen indien de be-
trokkene meent dat inbreuk is gemaakt op zijn rechten
krachtens uit hoofde van deze richtlijn vastgestelde bepa-
lingen, of indien de toezichthoudende autoriteit niet op-
treedt naar aanleiding van een klacht, een klacht gedeelte-
lijk of geheel afwijst, of niet optreedt wanneer zulk optre-
den voor de bescherming van de rechten van de betrokkene
noodzakelijk is. Het onderzoek dat naar aanleiding van een
klacht wordt uitgevoerd, strekt zich uit tot wat in het speci-
fieke geval passend is en kan worden onderworpen aan
rechterlijke toetsing. De bevoegde toezichthoudende auto-
riteit dient de betrokkene binnen een redelijke termijn in
kennis te stellen van de voortgang van de behandeling en
het resultaat van de klacht. Indien de zaak verder onder-
zoek of coördinatie met een andere toezichthoudende au-
toriteit vereist, dient aan de betrokkene tussentijdse infor-
matie te worden verstrekt. Elke toezichthoudende autoriteit
dient maatregelen te treffen om het indienen van klachten
te faciliteren, zoals het ter beschikking stellen van een
klachtenformulier dat tevens elektronisch kan ook worden
ingevuld, zonder dat andere communicatiemiddelen wor-
den uitgesloten.
(86) Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon dient het
recht te hebben om voor de bevoegde nationale rechterlijke
instantie een doeltreffende voorziening in rechte in te stellen
tegen een besluit van een toezichthoudende autoriteit dat
ten aanzien van die persoon rechtsgevolgen heeft. Een derge-
lijk besluit heeft meer bepaald betrekking op de uitoefening
door de toezichthoudende autoriteit van bevoegdheden in
verband met onderzoek, corrigerende maatregelen en toe-
stemming, of op de afwijzing van klachten. Dat recht geldt
echter niet voor andere maatregelen van de toezichthou-
dende autoriteiten die niet juridisch bindend zijn, zoals stand-
punten en adviezen. Een vordering tegen een toezichthou-
dende autoriteit dient te worden ingesteld bij de gerechten
van de Lid-Staat waar de toezichthoudende autoriteit is ge-
vestigd, en moet stroken met het recht van die Lid-Staat. Die
gerechten dienen volledige rechtsmacht uit te oefenen, waar-
onder rechtsmacht om alle feitelijke en juridische vraagstuk-
ken in verband met het aanhangige geschil te onderzoeken.
(87) Wanneer een betrokkene van oordeel is dat zijn rech-
ten uit hoofde van deze richtlijn zijn geschonden, dient hij
het recht te hebben een instantie die de bescherming van
de rechten en belangen van betrokkenen in verband met
de bescherming van hun persoonsgegevens tot doel heeft
en die volgens het recht van een Lid-Staat is opgericht, te
machtigen om namens hem klacht in te dienen bij een toe-
zichthoudende autoriteit en het recht op een voorziening
in rechte uit te oefenen. Het recht van vertegenwoordiging
van de betrokkenen mag geen afbreuk doen aan het lidsta-
telijke procesrecht op grond waarvan een verplichte verte-
genwoordiging van de betrokkenen door een advocaat,
zoals omschreven in Richtlijn 77/249/EEG van de
Raad (10), voor de nationale rechter vereist kan zijn.
(88) Alle schade die iemand kan lijden ten gevolge van een
verwerking die inbreuk maakt op uit hoofde van deze richtlijn
vastgestelde bepalingen, moet worden vergoed door de ver-
werkingsverantwoordelijke of door een naar lidstatelijk recht
bevoegde instantie. Het begrip «schade» moet ruim worden

opgevat in het licht van de rechtspraak van het Hof van Justi-
tie, op een wijze die ten volle recht doet aan de doeleinden
van deze richtlijn. Dit laat eventuele vorderingen tot schade-
vergoeding wegens inbreuken op andere regels van het Unie-
recht of het lidstatelijke recht onverlet. Wanneer sprake is van
een verwerking die onrechtmatig is of die inbreuk maakt op
uit hoofde van deze richtlijn vastgestelde bepalingen, worden
daarmee ook verwerkingen bedoeld die inbreuk maken op
overeenkomstig deze richtlijn vastgestelde uitvoeringshande-
lingen. De betrokkenen dienen volledige en daadwerkelijke
vergoeding van de door hen geleden schade te ontvangen.
(89) Er dienen sancties te worden opgelegd aan de natuur-
lijke personen of rechtspersonen, ongeacht of deze perso-
nen onder het publiekrecht dan wel onder het privaatrecht
vallen, die inbreuk maken op deze richtlijn. De Lid-Staten
dienen erop toe te zien dat de sancties doeltreffend, even-
redig en afschrikkend zijn en dienen alle maatregelen te
nemen om de sancties ten uitvoer te leggen.
(90) Met het oog op uniforme voorwaarden voor de uit-
voering van deze richtlijn dienen aan de Commissie uitvoe-
ringsbevoegdheden te worden verleend met betrekking
tot het adequate beschermingsniveau dat wordt geboden
door een derde land, een gebied of nader bepaalde sector
in een derde land, of door een internationale organisatie
en het model en de procedures voor de wederzijdse bij-
stand en de regelingen voor de elektronische uitwisseling
van informatie tussen toezichthoudende autoriteiten on-
derling en tussen de toezichthoudende autoriteiten en het
Comité. Die bevoegdheden dienen te worden uitgeoefend
in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 182/2011
van het Europees Parlement en de Raad (11).
(91) De onderzoeksprocedure dient te worden toegepast
voor de vaststelling van uitvoeringshandelingen inzake het
adequate beschermingsniveau dat wordt geboden door een
derde land, een gebied of nader bepaalde sector in een
derde land, of door een internationale organisatie, en inzake
het model en de procedures voor de wederzijdse bijstand en
de regelingen voor de elektronische uitwisseling van infor-
matie tussen toezichthoudende autoriteiten onderling en
tussen de toezichthoudende autoriteiten en het Comité,
aangezien dit handelingen van algemene strekking zijn.
(92) Wanneer een derde land, een gebied of nader be-
paalde sector in een derde land, dan wel een internatio-
nale organisatie niet langer een adequaat beschermingsni-
veau waarborgt, dient de Commissie in naar behoren ge-
rechtvaardigde gevallen onmiddellijk toepasselijke uitvoe-
ringshandelingen vast te stellen indien dit om dwingende
redenen van urgentie is vereist.
(93) Aangezien de doeleinden van deze richtlijn, namelijk het
beschermen van de grondrechten en fundamentele vrijhe-
den van natuurlijke personen, in het bijzonder het recht op
de bescherming van hun persoonsgegevens, en het waarbor-
gen van de vrije uitwisseling van persoonsgegevens tussen de
bevoegde autoriteiten in de Unie, niet voldoende door de Lid-
Staten alleen kunnen worden verwezenlijkt en, gezien de om-
vang en de gevolgen van de maatregelen, beter op het niveau
van de Unie worden gerealiseerd, kan de Unie, overeenkom-
stig het in artikel 5 VEU neergelegde subsidiariteitsbeginsel,
maatregelen treffen. Overeenkomstig het in datzelfde artikel
neergelegde evenredigheidsbeginsel gaat deze richtlijn niet
verder dan nodig is om die doeleinden te verwezenlijken.
(94) Specifieke bepalingen van handelingen van de Unie
op het gebied van justitiële samenwerking in strafzaken of
politiële samenwerking die voorafgaand aan de vaststelling
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van deze richtlijn zijn vastgesteld en die de verwerking van
persoonsgegevens tussen Lid-Staten onderling of de toe-
gang van door de Lid-Staten aangewezen autoriteiten tot
op grond van de Verdragen opgerichte informatiesystemen
regelen, dienen ongewijzigd te blijven, zoals de specifieke
bepalingen inzake de bescherming van persoonsgegevens
die worden toegepast uit hoofde van Besluit 2008/615/JBZ
van de Raad (12), of artikel 23 van de Overeenkomst betref-
fende de wederzijdse rechtshulp in strafzaken tussen de
Lid-Staten van de Europese Unie (13). Aangezien artikel 8
van het Handvest en artikel 16 VWEU voorschrijven dat het
grondrecht op bescherming van persoonsgegevens op een
consequente manier in de Unie wordt gewaarborgd, dient
de Commissie na te gaan wat het verband is tussen deze
richtlijn en handelingen die voorafgaand aan de vaststel-
ling van deze richtlijn zijn vastgesteld en die de verwerking
van persoonsgegevens tussen Lid-Staten onderling of de
toegang van door de Lid-Staten aangewezen autoriteiten
tot op grond van de Verdragen opgerichte informatiesyste-
men regelen, teneinde de noodzaak van aanpassing van die
specifieke bepalingen aan deze richtlijn te beoordelen. In
voorkomend geval dient de Commissie voorstellen te doen
om consistente rechtsregels met betrekking tot de verwer-
king van persoonsgegevens te waarborgen.
(95) Teneinde een alomvattende en consequente bescher-
ming van persoonsgegevens in de Unie te waarborgen,
dienen internationale overeenkomsten die de Lid-Staten
vóór de datum van inwerkingtreding van deze richtlijn
hebben gesloten en die stroken met het vóór die datum
toepasselijke Unierecht van kracht te blijven totdat zij wor-
den gewijzigd, vervangen of ingetrokken.
(96) Voor de omzetting van deze richtlijn dienen de Lid-Sta-
ten te beschikken over een termijn van maximaal 2 jaar
vanaf de datum van inwerkingtreding ervan. Verwerkingen
die reeds gaande zijn op die datum dienen binnen twee jaar
na de inwerkingtreding van deze richtlijn daarmee in over-
eenstemming te worden gebracht. Indien een dergelijke
verwerking evenwel in overeenstemming is met het Unie-
recht dat vóór de datum van inwerkingtreding van deze
richtlijn van toepassing is, mogen de voorschriften van
deze richtlijn die betrekking hebben op de voorafgaande
raadpleging van de toezichthoudende autoriteit, niet wor-
den toegepast op de verwerkingsactiviteiten die reeds van
vóór die datum gaande zijn, aangezien die voorschriften
vanwege hun aard voorafgaand aan de verwerkingen die-
nen te worden vervuld. Wanneer de Lid-Staten van de lan-
gere omzettingsperiode die zeven jaar na de datum van in-
werkingtreding van deze richtlijn verstrijkt, gebruikmaken
teneinde te voldoen aan de registratieverplichtingen voor
systemen voor geautomatiseerde verwerking die vóór die
datum zijn opgezet, dient de verwerkingsverantwoorde-
lijke of de verwerker te beschikken over efficiënte metho-
den, zoals logbestanden of andere vormen van registers,
om de rechtmatigheid van de gegevensverwerking aan te
tonen, interne controle mogelijk te maken en de integriteit
en de beveiliging van gegevens te waarborgen.
(97) Deze richtlijn laat de regels ter bestrijding van seksu-
eel misbruik en seksuele uitbuiting van kinderen en kin-
derpornografie, als vastgesteld in Richtlijn 2011/93/EU
van het Europees Parlement en de Raad (14), onverlet.
(98) Kaderbesluit 2008/977/JBZ dient derhalve te worden
ingetrokken.
(99) Overeenkomstig artikel 6 bis van Protocol nr. 21 be-
treffende de positie van het Verenigd Koninkrijk en Ierland

ten aanzien van de ruimte van vrijheid, veiligheid en recht,
dat gehecht is aan het VEU en het VWEU, zijn het Verenigd
Koninkrijk en Ierland niet gebonden door de in deze richt-
lijn vastgestelde regels in verband met de verwerking van
persoonsgegevens door de Lid-Staten bij de uitvoering van
activiteiten binnen het toepassingsgebied van de hoofd-
stukken 4 en 5 van titel V van het derde deel VWEU, wan-
neer het Verenigd Koninkrijk en Ierland niet gebonden zijn
door de regels betreffende de vormen van justitiële samen-
werking in strafzaken of van politiële samenwerking in het
kader waarvan de op grond van artikel 16 VWEU vastge-
stelde bepalingen moeten worden nageleefd.
(100) Overeenkomstig de artikelen 2 en 2bis van Protocol
nr. 22 betreffende de positie van Denemarken, dat gehecht
is aan het VEU en het VWEU, zijn de in deze richtlijn vastge-
stelde regels in verband met de verwerking van persoonsge-
gevens door de Lid-Staten bij de uitvoering van activiteiten
binnen het toepassingsgebied van de hoofdstukken 4 en 5
van titel V van het derde deel van het VWEU niet bindend
voor, noch van toepassing in Denemarken. Aangezien deze
richtlijn voortbouwt op het Schengenacquis krachtens
titel V van het derde deel van het VWEU, dient Denemarken
overeenkomstig artikel 4 van het bovengenoemde protocol
binnen een termijn van zes maanden na de vaststelling van
deze richtlijn te beslissen of het deze in het nationale recht
zal omzetten.
(101) Wat IJsland en Noorwegen betreft, vormt deze richt-
lijn een ontwikkeling van de bepalingen van het Schen-
genacquis in de zin van de Overeenkomst tussen de Raad
van de Europese Unie en de Republiek IJsland en het Ko-
ninkrijk Noorwegen inzake de wijze waarop IJsland en
Noorwegen worden betrokken bij de uitvoering, de toe-
passing en de ontwikkeling van het Schengenacquis (15).
(102) Wat Zwitserland betreft, vormt deze richtlijn een
ontwikkeling van de bepalingen van het Schengenacquis
in de zin van de Overeenkomst tussen de Europese Unie,
de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat in-
zake de wijze waarop Zwitserland wordt betrokken bij de
uitvoering, de toepassing en de ontwikkeling van het
Schengenacquis (16).
(103) Wat Liechtenstein betreft, vormt deze richtlijn een
ontwikkeling van de bepalingen van het Schengenacquis
in de zin van het Protocol tussen de Europese Unie, de Eu-
ropese Gemeenschap, de Zwitserse Bondsstaat en het
Vorstendom Liechtenstein betreffende de toetreding van
het Vorstendom Liechtenstein tot de Overeenkomst tussen
de Europese Unie, de Europese Gemeenschap en de Zwit-
serse Bondsstaat inzake de wijze waarop Zwitserland
wordt betrokken bij de uitvoering, de toepassing en de ont-
wikkeling van het Schengenacquis (17).
(104) Deze richtlijn eerbiedigt de grondrechten en neemt
de beginselen in acht die erkend zijn in het Handvest, zoals
vastgelegd in het VWEU, met name het recht op eerbiedi-
ging van het privéleven en het familie- en gezinsleven, het
recht op bescherming van persoonsgegevens en het recht
op een doeltreffende voorziening in rechte en op een on-
partijdig gerecht. De beperkingen op de uitoefening van
die rechten zijn in overeenstemming met artikel 52, lid 1,
van het Handvest, omdat zij noodzakelijk zijn om te vol-
doen aan door de Unie erkende doeleinden van algemeen
belang of aan de noodzaak van bescherming van de rech-
ten en vrijheden van anderen.
(105) Overeenkomstig de gezamenlijke politieke verkla-
ring van de Lid-Staten en de Commissie van 28 september
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2011 over toelichtende stukken hebben de Lid-Staten zich
ertoe verbonden om in gerechtvaardigde gevallen de ken-
nisgeving van hun omzettingsmaatregelen vergezeld te
doen gaan van één of meer stukken waarin het verband
tussen de onderdelen van een richtlijn en de overeenkom-
stige delen van de nationale omzettingsmaatregelen
wordt toegelicht. Ten aanzien van deze richtlijn acht de
wetgever de toezending van die stukken gerechtvaardigd.
(106) De Europese Toezichthouder voor gegevensbescher-
ming is overeenkomstig artikel 28, lid 2, van Verordening
(EG) nr. 45/2001 geraadpleegd en heeft op 7 maart
2012 (18) advies uitgebracht.
(107) Deze richtlijn dient de Lid-Staten niet te beletten om
bepalingen betreffende de uitoefening van de rechten van
betrokkenen inzake informatie, inzage, rectificatie of wissing
van persoonsgegevens en verwerkingsbeperking in het kader
van strafrechtelijke procedures, alsmede eventuele beperkin-
gen daarop, in het nationale strafprocesrecht op te nemen,
HEBBEN DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:
(1) PB. C 391 van 18.12.2012, blz. 127.

(2) Standpunt van het Europees Parlement van 12 maart 2014 (nog niet
bekendgemaakt in het Publicatieblad) en standpunt van de Raad in eerste
lezing van 8 april 2016 (nog niet bekendgemaakt in het Publicatieblad).
Standpunt van het Europees Parlement van 14 april 2016.

(3) Richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van
24 oktober 1995 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in
verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije
verkeer van die gegevens (PB. L 281 van 23.11.1995, blz. 31).

(4) Kaderbesluit 2008/977/JBZ van de Raad van 27 november 2008 over
de bescherming van persoonsgegevens die worden verwerkt in het kader
van de politiële en justitiële samenwerking in strafzaken (PB. L 350 van
30.12.2008, blz. 60).

(5) Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad
van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in
verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije
verkeer van die gegevens (algemene verordening gegevensbescherming)
en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (zie bladzijde 1 van dit Publicatie-
blad).

(6) Verordening (EG) nr. 45/2001 van het Europees Parlement en de Raad
van 18 december 2000 betreffende de bescherming van natuurlijke perso-
nen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de com-
munautaire instellingen en organen en betreffende het vrije verkeer van
die gegevens (PB. L 8 van 12.1.2001, blz. 1).

(7) Richtlijn 2011/24/EU van het Europees Parlement en de Raad van
9 maart 2011 betreffende de toepassing van de rechten van patiënten bij
grensoverschrijdende gezondheidszorg (PB. L 88 van 4.4.2011, blz. 45).

(8) Gemeenschappelijk Standpunt 2005/69/JBZ van de Raad van
24 januari 2005 over de uitwisseling van bepaalde gegevens met Interpol
(PB. L 27 van 29.1.2005, blz. 61).

(9) Besluit 2007/533/JBZ van de Raad van 12 juni 2007 betreffende de in-
stelling, de werking en het gebruik van het Schengeninformatiesysteem
van de tweede generatie (SIS II) (PB. L 205 van 7.8.2007, blz. 63).

(10) Richtlijn 77/249/EEG van de Raad van 22 maart 1977 tot vergemak-
kelijking van de daadwerkelijke uitoefening door advocaten van het vrij
verrichten van diensten (PB. L 78 van 26.3.1977, blz. 17).

(11) Verordening (EU) nr. 182/2011 van het Europees Parlement en de
Raad van 16 februari 2011 tot vaststelling van de algemene voorschriften
en beginselen die van toepassing zijn op de wijze waarop de Lid-Staten de
uitoefening van de uitvoeringsbevoegdheden door de Commissie contro-
leren (PB. L 55 van 28.2.2011, blz. 13).

(12) Besluit 2008/615/JBZ van de Raad van 23 juni 2008 inzake de inten-
sivering van de grensoverschrijdende samenwerking, in het bijzonder ter
bestrijding van terrorisme en grensoverschrijdende criminaliteit (PB.
L 210 van 6.8.2008, blz. 1).

(13) Akte van de Raad van 29 mei 2000 tot vaststelling, overeenkomstig
artikel 34 van het Verdrag betreffende de Europese Unie, van de Overeen-

komst betreffende de wederzijdse rechtshulp in strafzaken tussen de Lid-
Staten van de Europese Unie (PB. C 197 van 12.7.2000, blz. 1).

(14) Richtlijn 2011/93/EU van het Europees Parlement en de Raad van
13 december 2011 ter bestrijding van seksueel misbruik en seksuele uit-
buiting van kinderen en kinderpornografie, en ter vervanging van Kader-
besluit 2004/68/JBZ van de Raad (PB. L 335 van 17.12.2011, blz. 1).

(15) PB. L 176 van 10.7.1999, blz. 36.

(16) PB. L 53 van 27.2.2008, blz. 52.

(17) PB. L 160 van 18.6.2011, blz. 21.

(18) PB. C 192 van 30.6.2012, blz. 7.

HOOFDSTUK I

ALGEMENE BEPALINGEN

Art. 1. Onderwerp en doelstellingen
1. Bij deze richtlijn worden de regels vastgesteld betref-

fende de bescherming van natuurlijke personen in ver-
band met de verwerking van persoonsgegevens door be-
voegde autoriteiten met het oog op de voorkoming, het
onderzoek, de opsporing of de vervolging van strafbare fei-
ten of de tenuitvoerlegging van straffen, met inbegrip van
de bescherming tegen en de voorkoming van gevaren voor
de openbare veiligheid.

2. Overeenkomstig deze richtlijn hebben de Lid-Staten
de verplichting:

a) de grondrechten en de fundamentele vrijheden van
natuurlijke personen en met name hun recht op bescher-
ming van persoonsgegevens te beschermen; en

b) erop toe te zien dat de uitwisseling van persoonsgege-
vens door bevoegde autoriteiten binnen de Unie, wanneer
die uitwisseling bij het Unierecht of het recht van de Lid-Sta-
ten is vereist, niet wordt beperkt of verboden om redenen die
verband houden met de bescherming van natuurlijke perso-
nen in verband met de verwerking van persoonsgegevens.

3. Deze richtlijn belet de Lid-Staten niet uitgebreidere
waarborgen te bieden dan die waarin deze richtlijn voor-
ziet voor de bescherming van de rechten en vrijheden van
de betrokkene in verband met de verwerking van per-
soonsgegevens door bevoegde autoriteiten.
Art. 2. Toepassingsgebied

1. Deze richtlijn is van toepassing op de verwerking van
persoonsgegevens door bevoegde autoriteiten met het
oog op de doeleinden van artikel 1, lid 1.

2. Deze richtlijn is van toepassing op de geheel of ge-
deeltelijk geautomatiseerde, alsmede op de niet-geauto-
matiseerde verwerking van persoonsgegevens die in een
bestand zijn opgenomen of die bestemd zijn om daarin te
worden opgenomen.

3. Deze richtlijn is niet van toepassing op de verwerking
van persoonsgegevens:

a) in het kader van activiteiten die buiten de werkings-
sfeer van het Unierecht vallen;

b) door instellingen, organen en instanties van de Unie.
Art. 3. Definities

Voor de toepassing van deze richtlijn wordt verstaan on-
der:

1) «persoonsgegevens»: alle informatie over een geïden-
tificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon («de be-
trokkene»); als identificeerbaar wordt beschouwd een na-
tuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïden-
tificeerd, met name aan de hand van een identificatiemid-
de l  zo al s  een  n aa m ,  een  i d ent i f i ca t i enu mmer ,
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locatiegegevens, een online identificatiemiddel of van een
of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fy-
siologische, genetische, psychische, economische, cultu-
rele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon;

2) «verwerking»: een bewerking of een geheel van be-
werkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een
geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via
geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleg-
gen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen,
opvragen, raadplegen, gebruiken, bekendmaking door
middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze
ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afscher-
men, wissen of vernietigen van gegevens;

3) «verwerkingsbeperking»: het markeren van opgesla-
gen persoonsgegevens met als doel de verwerking ervan in
de toekomst te beperken;

4) «profilering»: elke vorm van geautomatiseerde ver-
werking van persoonsgegevens waarbij aan de hand van
persoonsgegevens bepaalde persoonlijke aspecten van een
natuurlijke persoon worden geëvalueerd, met name met
de bedoeling aspecten betreffende zijn beroepsprestaties,
economische situatie, gezondheid, persoonlijke voorkeu-
ren, interesses, betrouwbaarheid, gedrag, locatie of ver-
plaatsingen te analyseren of te voorspellen;

5) «pseudonimisering»: het verwerken van persoonsge-
gevens op zodanige wijze dat de persoonsgegevens niet
meer aan een specifieke betrokkene kunnen worden ge-
koppeld zonder dat er aanvullende gegevens worden ge-
bruikt, mits deze aanvullende gegevens apart worden be-
waard en technische en organisatorische maatregelen
worden genomen om te waarborgen dat de persoonsgege-
vens niet aan een geïdentificeerde of identificeerbare na-
tuurlijke persoon worden gekoppeld;

6) «bestand»: elk gestructureerd geheel van persoonsge-
gevens die volgens bepaalde criteria toegankelijk zijn, on-
geacht of dit gecentraliseerd of gedecentraliseerd is dan
wel op functionele of geografische gronden is verspreid;

7) «bevoegde autoriteit»:
a) iedere overheidsinstantie die bevoegd is voor de voor-

koming, het onderzoek, de opsporing en de vervolging van
strafbare feiten of de tenuitvoerlegging van straffen, met
inbegrip van de bescherming tegen en de voorkoming van
gevaren voor de openbare veiligheid; of

b) ieder ander orgaan dat of iedere andere entiteit die
krachtens het lidstatelijke recht is gemachtigd openbaar
gezag en openbare bevoegdheden uit te oefenen met het
oog op de voorkoming, het onderzoek, de opsporing en de
vervolging van strafbare feiten of de tenuitvoerlegging van
straffen, met inbegrip van de bescherming tegen en de
voorkoming van gevaren voor de openbare veiligheid;

8) «verwerkingsverantwoordelijke»: de bevoegde auto-
riteit die, alleen of samen met andere, de doeleinden van
en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens
vaststelt; wanneer de doeleinden van en de middelen voor
die verwerking in het Unierecht of het lidstatelijke recht
worden vastgesteld, kan daarin worden bepaald wie de
verwerkingsverantwoordelijke is of volgens welke criteria
deze wordt aangewezen;

9) «verwerker»: een natuurlijke persoon of rechtsper-
soon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander or-
gaan die/dat namens de verwerkingsverantwoordelijke
persoonsgegevens verwerkt;

10) «ontvanger»: een natuurlijke persoon of rechtsper-
soon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander or-
gaan, al dan niet een derde, aan wie/waaraan de persoons-
gegevens worden bekendgemaakt. Overheidsinstanties
die mogelijk persoonsgegevens ontvangen in het kader
van een bijzonder onderzoek overeenkomstig het lidstate-
lijke recht, gelden echter niet als ontvangers; bij de verwer-
king van die persoonsgegevens door die overheidsinstan-
ties voldoet aan de toepasselijke gegevensbeschermingsre-
gels overeenkomstig de doeleinden van de verwerking;

11) «inbreuk in verband met persoonsgegevens»: een
inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrecht-
matige wijze leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijzi-
ging of de ongeoorloofde bekendmaking van of de onge-
oorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of an-
derszins verwerkte gegevens;

12) «genetische gegevens»: persoonsgegevens die ver-
band houden met de overgeërfde of verworven genetische
kenmerken van een natuurlijke persoon die unieke informa-
tie verschaffen over de fysiologie of de gezondheid van die na-
tuurlijke persoon en die met name voortkomen uit een ana-
lyse van een biologisch monster van die natuurlijke persoon;

13) «biometrische gegevens»: persoonsgegevens die het
resultaat zijn van een specifieke technische verwerking
met betrekking tot de fysieke, fysiologische of gedragsge-
relateerde kenmerken van een natuurlijke persoon op
grond waarvan eenduidige identificatie van die natuur-
lijke persoon mogelijk is of wordt bevestigd, zoals gezichts-
afbeeldingen of vingerafdrukgegevens;

14) «gezondheidsgegevens»: persoonsgegevens die ver-
band houden met de fysieke of mentale gezondheid van
een natuurlijke persoon, waaronder gegevens over ver-
leende gezondheidsdiensten, waarmee informatie over
zijn gezondheidstoestand wordt gegeven;

15) «toezichthoudende autoriteit»: een door een Lid-
Staat ingevolge artikel 41 ingestelde onafhankelijke over-
heidsinstantie;

16) «internationale organisatie»: een organisatie en de
daaronder vallende internationaalpubliekrechtelijke orga-
nen of andere organen die zijn opgericht bij of op grond
van een overeenkomst tussen twee of meer landen.

HOOFDSTUK II

BEGINSELEN

Art. 4. Beginselen inzake verwerking van persoonsgegevens
1. De Lid-Staten schrijven voor dat persoonsgegevens:
a) rechtmatig en eerlijk worden verwerkt;
b) voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en legi-

tieme doeleinden worden verzameld en niet op een met
die doeleinden onverenigbare wijze worden verwerkt;

c) toereikend, ter zake dienend en niet bovenmatig in
verhouding tot de doeleinden waarvoor zij worden ver-
werkt, zijn;

d) juist zijn en zo nodig worden geactualiseerd; alle rede-
lijke maatregelen moeten worden genomen om de persoons-
gegevens die, gelet op de doeleinden waarvoor zij worden
verwerkt, onjuist zijn, onverwijld te wissen of te rectificeren;

e) worden bewaard in een vorm die het mogelijk maakt
de betrokkenen niet langer te identificeren dan noodzake-
lijk is voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens
worden verwerkt;
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f) met gebruikmaking van passende technische of orga-
nisatorische middelen op een dusdanige manier worden
verwerkt dat de beveiliging ervan gewaarborgd is, en dat
zij onder meer beschermd zijn tegen ongeoorloofde of on-
rechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, ver-
nietiging of beschadiging.

2. Verwerking door dezelfde of een andere verwerkings-
verantwoordelijke voor een ander doel van artikel 1, lid 1,
dan dat waarvoor de persoonsgegevens worden verza-
meld, is toegelaten voor zover:

a) de verwerkingsverantwoordelijke overeenkomstig
het Unierecht of het lidstatelijke recht gemachtigd is deze
persoonsgegevens voor een dergelijk doel te verwerken; en

b) de verwerking noodzakelijk is en in verhouding staat
tot dat andere doel overeenkomstig het Unierecht of het
lidstatelijke recht.

3. Verwerking door dezelfde of een andere verwerkingsver-
antwoordelijke kan onder meer omvatten archivering in het
algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek
of gebruik voor statistische doeleinden voor de in artikel 1,
lid 1, bedoelde doeleinden, mits is voorzien in passende waar-
borgen voor de rechten en vrijheden van betrokkenen.

4. De verwerkingsverantwoordelijke is verantwoorde-
lijk voor de naleving van de leden 1, 2 en 3 en kan deze na-
leving aantonen.

Art. 5. Termijnen voor opslag en evaluatie
De Lid-Staten voorzien erin dat passende termijnen

worden vastgelegd voor het wissen van persoonsgegevens
of voor een periodieke evaluatie van de noodzaak van de
opslag van persoonsgegevens. De naleving van die termij-
nen wordt met procedurele maatregelen gewaarborgd.

Art. 6. Onderscheid tussen verschillende categorieën van
betrokkenen

De Lid-Staten schrijven voor dat de verwerkingsverant-
woordelijke, in voorkomend geval en voor zover mogelijk, een
duidelijk onderscheid maakt tussen persoonsgegevens betref-
fende verschillende categorieën van betrokkenen, zoals:

a) personen ten aanzien van wie gegronde vermoedens
bestaan dat zij een strafbaar feit hebben gepleegd of zullen
plegen;

b) personen die voor een strafbaar feit zijn veroordeeld;
c) slachtoffers van een strafbaar feit, of personen ten

aanzien van wie bepaalde feiten aanleiding geven tot het
vermoeden dat zij het slachtoffer zouden kunnen worden
van een strafbaar feit; en

d) andere personen die bij een strafbaar feit betrokken
zijn, zoals personen die als getuige kunnen worden opge-
roepen in een onderzoek naar strafbare feiten of een daar-
uit voortvloeiende strafrechtelijke procedure, personen die
informatie kunnen verstrekken over strafbare feiten, of
personen die contact hebben of banden onderhouden met
een van de personen als bedoeld onder a) en b).

Art. 7. Onderscheid tussen persoonsgegevens en controle
van de kwaliteit van persoonsgegevens

1. De Lid-Staten voorzien erin dat persoonsgegevens die
op feiten zijn gebaseerd, voor zover mogelijk worden on-
derscheiden van persoonsgegevens die op een persoonlijk
oordeel zijn gebaseerd.

2. De Lid-Staten voorzien erin dat de bevoegde autoritei-
ten alle redelijke maatregelen nemen om ervoor te zorgen
dat persoonsgegevens die onjuist, onvolledig of niet meer
actueel zijn, niet worden doorgezonden of beschikbaar ge-

steld. Daartoe controleert iedere bevoegde autoriteit, voor
zover praktisch haalbaar, de kwaliteit van de persoonsgege-
vens voordat de gegevens worden doorgezonden of beschik-
baar gesteld. Voor zover mogelijk wordt bij de doorzending
van persoonsgegevens te allen tijde de noodzakelijke aan-
vullende informatie toegevoegd aan de hand waarvan de
ontvangende bevoegde autoriteit de mate van juistheid, vol-
ledigheid en betrouwbaarheid van persoonsgegevens kan
beoordelen, alsmede de mate waarin zij actueel zijn.

3. Indien blijkt dat onjuiste persoonsgegevens zijn door-
gezonden, of dat de persoonsgegevens op onrechtmatige
wijze zijn doorgezonden, wordt de ontvanger daarvan on-
verwijld in kennis gesteld. In dat geval worden de per-
soonsgegevens gerectificeerd of gewist, of wordt de ver-
werking beperkt overeenkomstig artikel 16.
Art. 8. Rechtmatigheid van de verwerking

1. De Lid-Staten zorgen ervoor dat verwerking alleen
rechtmatig is indien en voor zover die verwerking noodza-
kelijk is voor de uitvoering door een bevoegde autoriteit
van een taak voor de in artikel 1, lid 1, bedoelde doelein-
den, en dat die verwerking gebaseerd is op het Unierecht
of het lidstatelijke recht.

2. In het lidstatelijke recht dat verwerking binnen het toe-
passingsgebied van deze richtlijn regelt, worden ten minste
de verwerkingsdoeleinden, de te verwerken persoonsgege-
vens en de doeleinden van de verwerking gespecificeerd.
Art. 9. Specifieke verwerkingsvoorwaarden

1. Persoonsgegevens die door bevoegde autoriteiten
voor de in artikel 1, lid 1 omschreven doeleinden worden
verzameld, worden niet verwerkt voor andere doeleinden,
tenzij die verwerking krachtens het Unierecht of het lidsta-
telijke recht is toegestaan. Wanneer persoonsgegevens
voor zulke andere doeleinden worden verwerkt, is Veror-
dening (EU) 2016/679 van toepassing, tenzij de verwer-
king geschiedt in het kader van een activiteit die buiten de
werkingssfeer van het Unierecht valt.

2. Wanneer aan bevoegde autoriteiten krachtens het
lidstatelijke recht andere taken dan die ter verwezenlijking
van de in artikel 1, lid 1, omschreven doeleinden worden
toevertrouwd, is Verordening (EU) 2016/679 van toepas-
sing op verwerking voor die doeleinden, waaronder archi-
vering in het algemeen belang, wetenschappelijk of histo-
risch onderzoek of statistische doeleinden, tenzij de ver-
werking geschiedt in het kader van een activiteit die buiten
de werkingssfeer van het Unierecht valt.

3. De Lid-Staten schrijven voor dat de doorzendende be-
voegde autoriteit, wanneer het op die autoriteit toepasse-
lijke Unierecht of recht van de listaten voorziet in speci-
fieke verwerkingsvoorwaarden, de ontvanger van die per-
soonsgegevens van die voorwaarden en van de noodzaak
tot eerbiediging daarvan in kennis stelt.

4. De Lid-Staten schrijven voor dat, wanneer de door-
zendende bevoegde autoriteit uit hoofde van lid 3 voor-
waarden toepast op ontvangers in andere Lid-Staten en op
organen en instanties die zijn opgericht krachtens de hoof-
stukken 4 en 5 van titel V VWEU, die voorwaarden niet
mogen afwijken van de voorwaarden voor vergelijkbare
doorzendingen van gegevens binnen de Lid-Staat van de
doorzendende bevoegde autoriteit.
Art. 10. Verwerking van bijzondere categorieën van per-
soonsgegevens

Verwerking van persoonsgegevens waaruit ras of etni-
sche afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levens-
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beschouwelijke overtuigingen, of het lidmaatschap van
een vakbond blijkt, en verwerking van genetische gege-
vens, biometrische gegevens met het oog op de unieke
identificatie van een natuurlijke persoon, gegevens over
gezondheid of gegevens over seksueel gedrag of seksuele
gerichtheid van een natuurlijke persoon zijn slechts toe-
gelaten wanneer de verwerking strikt noodzakelijk is, ge-
schiedt met inachtneming van passende waarborgen
voor de rechten en vrijheden van de betrokkene, en:

a) bij het Unierecht of het lidstatelijke recht is toegestaan;
b) noodzakelijk is om vitale belangen van de betrokkene

of een andere natuurlijke persoon te beschermen; of
c) die verwerking betrekking heeft op gegevens die ken-

nelijk door de betrokkene zelf openbaar zijn gemaakt.

Art. 11. Geautomatiseerde individuele besluitvorming
1. De Lid-Staten schrijven voor dat uitsluitend op geauto-

matiseerde verwerking gebaseerde besluiten, met inbegrip
van profilering, die voor de betrokkene nadelige rechtsgevol-
gen hebben of hem in aanmerkelijke mate treffen, verboden
zijn, tenzij het betrokken besluit is toegestaan krachtens het
Unierecht of het lidstatelijke recht dat op de verwerkingsver-
antwoordelijke van toepassing is, en dat besluit voorziet in
passende waarborgen voor de rechten en vrijheden van de
betrokkene, waaronder ten minste het recht op menselijke
tussenkomst van de verwerkingsverantwoordelijke.

2. De in lid 1 van dit artikel bedoelde besluiten worden
niet gebaseerd op de in artikel 10 bedoelde bijzondere ca-
tegorieën van persoonsgegevens, tenzij er passende maat-
regelen ter bescherming van de rechten en vrijheden en de
legitieme belangen van de betrokkene zijn getroffen.

3. Profilering die leidt tot discriminatie van natuurlijke
personen op grond van de in artikel 10 bedoelde bijzon-
dere categorieën van persoonsgegevens is overeenkomstig
het Unierecht verboden.

HOOFDSTUK III

RECHTEN VAN DE BETROKKENE

Art. 12. Communicatie en regelingen voor de uitoefening
van de rechten van de betrokkene

1. De Lid-Staten schrijven voor dat de verwerkingsver-
antwoordelijke redelijke maatregelen neemt om de be-
trokkene de in artikel 13 bedoelde informatie te verstrek-
ken, en dat iedere mededeling aan de betrokkene in het
kader van de artikelen 11, 14 tot en met 18, en 31 in ver-
band met verwerking in een beknopte, begrijpelijke en ge-
makkelijk toegankelijke vorm en in duidelijke en eenvou-
dige taal plaatsvindt. De informatie wordt met passende,
waaronder elektronische, middelen verstrekt. In de regel
verstrekt de verwerkingsverantwoordelijke de informatie
in dezelfde vorm als de vorm van het verzoek.

2. De Lid-Staten schrijven voor dat de verwerkingsver-
antwoordelijke de uitoefening van de rechten van de be-
trokkene uit hoofde van artikel 11 en de artikelen 14 tot en
met 18 faciliteert.

3. De Lid-Staten schrijven voor dat de verwerkingsver-
antwoordelijke de betrokkene zonder onnodige vertraging
schriftelijk in kennis stelt met betrekking tot de opvolging
van zijn verzoek.

4. De Lid-Staten schrijven voor dat het verstrekken van
informatie overeenkomstig artikel 13, en elke communica-
tie of maatregel overeenkomstig de artikelen 11, 14 tot en
met 18, en 31 kosteloos geschieden. Wanneer verzoeken

van een betrokkene kennelijk ongegrond of buitensporig
zijn, met name vanwege hun repetitieve karakter, mag de
verwerkingsverantwoordelijke:

a) een redelijke vergoeding aanrekenen in het licht van
de administratieve kosten waarmee het verstrekken van de
gevraagde informatie of communicatie en het treffen van
de gevraagde maatregelen gepaard gaan; of

b) weigeren gevolg te geven aan het verzoek.
Het is aan de verwerkingsverantwoordelijke om de ken-

nelijk ongegronde of buitensporige aard van het verzoek
aan te tonen.

5. Wanneer de verwerkingsverantwoordelijke redenen
heeft om te twijfelen aan de identiteit van de natuurlijke per-
soon die een in de artikelen 14 en 16 bedoeld verzoek doet,
kan hij verzoeken om aanvullende informatie die noodzake-
lijk is ter bevestiging van de identiteit van de betrokkene.

Art. 13. Aan de betrokkene ter beschikking gestelde of ver-
strekte informatie

1. De Lid-Staten voorzien erin dat de verwerkingsver-
antwoordelijke de betrokkene ten minste de volgende in-
formatie ter beschikking stelt:

a) de identiteit en de contactgegevens van de verwer-
kingsverantwoordelijke;

b) in voorkomend geval, de contactgegevens van de
functionaris voor gegevensbescherming;

c) de doeleinden van de verwerking waarvoor de per-
soonsgegevens zijn bestemd;

d) het bestaan van het recht klacht in te dienen bij een
toezichthoudende autoriteit, en de contactgegevens van
de toezichthoudende autoriteit;

e) het bestaan van het recht de verwerkingsverantwoorde-
lijke te verzoeken om toegang tot en rectificatie of wissing van
hem betreffende persoonsgegevens, en beperking van de ver-
werking van persoonsgegevens betreffende de betrokkene.

2. In aanvulling op de in lid 1 bedoelde informatie
schrijven de Lid-Staten bij wet voor dat de verwerkingsver-
antwoordelijke de betrokkene in specifieke gevallen de
volgende verdere informatie verstrekt om de betrokkene in
staat te stellen zijn rechten uit te oefenen:

a) de rechtsgrond van de verwerking;
b) de periode gedurende welke de persoonsgegevens

zullen worden opgeslagen, of indien dat niet mogelijk is,
de criteria om die termijn te bepalen;

c) in voorkomend geval, de categorieën van ontvangers
van de persoonsgegevens, ook in derde landen of interna-
tionale organisaties;

d) indien noodzakelijk, extra informatie, in het bijzon-
der wanneer de persoonsgegevens zonder medeweten van
de betrokkene worden verzameld.

3. De Lid-Staten kunnen wettelijke maatregelen treffen
om de verstrekking van de in lid 2 bedoelde informatie aan
de betrokkene uit te stellen, te beperken of achterwege te la-
ten, voor zover en zolang een dergelijke maatregel in een de-
mocratische samenleving, met inachtneming van de grond-
rechten en de legitieme belangen van de natuurlijke persoon
in kwestie, een noodzakelijke en evenredige maatregel is om:

a) belemmering van officiële of gerechtelijke onderzoe-
ken of procedures te voorkomen;

b) nadelige gevolgen voor de voorkoming, de opspo-
ring, het onderzoek en de vervolging van strafbare feiten of
de tenuitvoerlegging van straffen te voorkomen;

c) de openbare veiligheid te beschermen;
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d) de nationale veiligheid te beschermen;
e) de rechten en vrijheden van anderen te beschermen.
4. De Lid-Staten kunnen wettelijke maatregelen treffen

om te bepalen welke verwerkingscategorieën geheel of ge-
deeltelijk onder één van de punten van lid 3 kunnen vallen.

Art. 14. Recht op inzage van de betrokkene
Behoudens artikel 15 schrijven de Lid-Staten voor dat

de betrokkene het recht heeft om van de verwerkingsver-
antwoordelijke uitsluitsel te krijgen over de al dan niet ver-
werking van hem betreffende persoonsgegevens en, wan-
neer dat het geval is, om die persoonsgegevens in te zien
en om de volgende informatie te verkrijgen:

a) de doeleinden van en de rechtsgrond voor de verwer-
king;

b) de betrokken categorieën van persoonsgegevens;
c) de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie

de persoonsgegevens zijn bekendgemaakt, met name ont-
vangers in derde landen of internationale organisaties;

d) indien mogelijk, de periode gedurende welke de per-
soonsgegevens naar verwachting zullen worden opgesla-
gen, of indien dat niet mogelijk is, de criteria om die ter-
mijn te bepalen;

e) dat hij het recht heeft van de verwerkingsverantwoor-
delijke rectificatie of wissing van hem betreffende per-
soonsgegevens of beperking van verwerking van hem be-
treffende persoonsgegevens te verlangen;

f) het bestaan van het recht klacht in te dienen bij de
toezichthoudende autoriteit, en de contactgegevens van
de toezichthoudende autoriteit;

g) de persoonsgegevens die worden verwerkt, en alle be-
schikbare informatie over de oorsprong van die gegevens.

Art. 15. Beperkingen van het inzagerecht
1. De Lid-Staten kunnen wettelijke maatregelen treffen

om het inzagerecht van de betrokkene geheel of gedeelte-
lijk te beperken, voor zover en zolang die volledige of ge-
deeltelijke beperking in een democratische samenleving,
met inachtneming van de grondrechten en legitieme be-
langen van de natuurlijke persoon in kwestie, een noodza-
kelijke en evenredige maatregel is om:

a) belemmering van officiële of gerechtelijke onderzoe-
ken of procedures te voorkomen;

b) nadelige gevolgen voor de voorkoming, de opspo-
ring, het onderzoek en de vervolging van strafbare feiten of
de tenuitvoerlegging van straffen te voorkomen;

c) de openbare veiligheid te beschermen;
d) de nationale veiligheid te beschermen;
e) de rechten en vrijheden van anderen te beschermen.
2. De Lid-Staten kunnen wettelijke maatregelen treffen

om te bepalen welke verwerkingscategorieën geheel of ge-
deeltelijk onder de vrijstellingen van lid 1 kunnen vallen.

3. In de in de leden 1 en 2 bedoelde gevallen schrijven de
Lid-Staten voor dat de verwerkingsverantwoordelijke de
betrokkene zonder onnodige vertraging schriftelijk in ken-
nis stelt van een eventuele weigering of beperking van de
inzage en van de redenen voor die weigering of beperking.
Die informatie kan achterwege worden gelaten wanneer
de verstrekking daarvan een van de doeleinden van lid 1
zou ondermijnen. De Lid-Staten schrijven voor dat de ver-
werkingsverantwoordelijke de betrokkene inlicht over de
mogelijkheid om klacht in te dienen bij een toezichthou-
dende instantie of om een beroep in te stellen bij de rechter.

4. De Lid-Staten voorzien erin dat de verwerkingsver-
antwoordelijke de feitelijke of juridische redenen die aan
het besluit ten grondslag liggen, documenteert. Die infor-
matie wordt ter beschikking gesteld van de toezichthou-
dende autoriteiten.
Art. 16. Recht op rectificatie of wissing van persoonsgege-
vens en verwerkingsbeperking

1. De Lid-Staten voorzien erin dat de betrokkene het recht
heeft van de verwerkingsverantwoordelijke zonder onnodige
vertraging rectificatie van hem betreffende onjuiste persoons-
gegevens te verkrijgen. Rekening houdend met het doel van
de verwerking schrijven de Lid-Staten voor dat de betrokkene
het recht heeft om onvolledige persoonsgegevens te laten
vervolledigen, onder meer via een aanvullende verklaring.

2. De Lid-Staten schrijven voor dat de verwerkingsver-
antwoordelijke de persoonsgegevens zonder onnodige
vertraging wist, en voorzien in het recht voor de betrok-
kene om van de verwerkingsverantwoordelijke zonder on-
nodige vertraging wissing van hem betreffende persoons-
gegevens te verkrijgen wanneer verwerking indruist tegen
artikel 4, 8 of 10 of wanneer de persoonsgegevens moeten
worden gewist om te voldoen aan een op de verwerkings-
verantwoordelijke rustende wettelijke verplichting.

3. In plaats van tot wissing over te gaan, beperkt de ver-
werkingsverantwoordelijke de verwerking wanneer:

a) de juistheid van de persoonsgegevens door de betrok-
kene wordt betwist en de juistheid of onjuistheid niet kan
worden geverifieerd; of

b) de persoonsgegevens als bewijsmateriaal moeten
worden bewaard.

Wanneer de verwerking op grond van punt a) van de
eerste alinea wordt beperkt, informeert de verwerkingsver-
antwoordelijke de betrokkene alvorens de verwerkingsbe-
perking op te heffen.

4. De Lid-Staten voorzien erin dat de verwerkingsverant-
woordelijke de betrokkene schriftelijk in kennis stelt van
een eventuele weigering tot rectificatie of wissing van per-
soonsgegevens of verwerkingsbeperking, en van de rede-
nen voor die weigering. De Lid-Staten kunnen wettelijke
maatregelen treffen om de verplichting tot het verstrekken
van die informatie geheel of gedeeltelijk te beperken, voor
zover een dergelijke verwerkingsbeperking in een democra-
tische samenleving, met inachtneming van de grondrech-
ten en legitieme belangen van de natuurlijke persoon in
kwestie, een noodzakelijke en evenredige maatregel is om:

a) belemmering van officiële of gerechtelijke onderzoe-
ken of procedures te voorkomen;

b) nadelige gevolgen voor de voorkoming, de opspo-
ring, het onderzoek of de vervolging van strafbare feiten of
de tenuitvoerlegging van straffen te voorkomen;

c) de openbare veiligheid te beschermen;
d) de nationale veiligheid te beschermen;
e) de rechten en vrijheden van anderen te beschermen.
De Lid-Staten voorzien erin dat de verwerkingsverant-

woordelijke de betrokkene inlicht over de mogelijkheid
om klacht in te dienen bij een toezichthoudende instantie
of om beroep in te stellen bij de rechter.

5. De Lid-Staten schrijven voor dat de verwerkingsver-
antwoordelijke de rectificatie van de onjuiste persoonsge-
gevens meedeelt aan de bevoegde autoriteit van wie de on-
juiste persoonsgegevens afkomstig zijn.

6. De Lid-Staten schrijven voor dat, wanneer overeenkom-
stig de leden 1, 2 en 3 persoonsgegevens zijn gerectificeerd of
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gewist, of wanneer de verwerking ervan is beperkt, de verwer-
kingsverantwoordelijke de ontvangers in kennis stelt, ende
ontvangers de persoonsgegevens rectificeren of wissen of de
onder hun bevoegdheid vallende verwerking van persoonsge-
gevens beperken.

Art. 17. Uitoefening van rechten door de betrokkene en
controle door de toezichthoudende autoriteit

1. In de in artikel 13, lid 3, artikel 15, lid 3, en artikel 16,
lid 4, bedoelde gevallen treffen de Lid-Staten maatregelen
die ertoe strekken dat de betrokkene zijn rechten ook via
de bevoegde toezichthoudende autoriteit kan uitoefenen.

2. De Lid-Staten schrijven voor dat de verwerkingsver-
antwoordelijke de betrokkene in kennis stelt van de moge-
lijkheid uit hoofde van lid 1 zijn rechten via de toezicht-
houdende autoriteit uit te oefenen.

3. Wanneer het in lid 1 bedoelde recht wordt uitgeoe-
fend, stelt de toezichthoudende autoriteit de betrokkene er
ten minste van in kennis dat alle noodzakelijke controles of
een evaluatie door de toezichthoudende autoriteit hebben
plaatsgevonden. De toezichthoudende autoriteit stelt de
betrokkene tevens in kennis van zijn recht om beroep in te
stellen bij de rechter.

Art. 18. Rechten van de betrokkene bij strafrechtelijke on-
derzoeken en procedures

De Lid-Staten kunnen ervoor zorgen dat de uitoefening
van de in de artikelen 13, 14 en 16 bedoelde rechten over-
eenkomstig het lidstatelijke recht geschiedt wanneer de
persoonsgegevens in een rechterlijke beslissing, register of
dossier zijn vervat en in het kader van strafrechtelijke on-
derzoeken en procedures worden verwerkt.

HOOFDSTUK IV

VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE EN 
VERWERKER

Afdeling 1
Algemene verplichtingen

Art. 19. Verplichtingen van de verwerkingsverantwoorde-
lijke

1. De Lid-Staten schrijven voor dat de verwerkingsverant-
woordelijke, rekening houdend met de aard, de reikwijdte, de
context en de doeleinden van de verwerking, alsmede met de
qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico's voor
de rechten en vrijheden van natuurlijke personen, passende
technische en organisatorische maatregelen treft om te waar-
borgen en te kunnen aantonen dat de verwerking in overeen-
stemming met deze richtlijn wordt verricht. Die maatregelen
worden geëvalueerd en indien nodig geactualiseerd.

2. Wanneer zulks in verhouding staat tot de verwer-
kingsactiviteiten, omvatten de in lid 1 bedoelde maatrege-
len de uitvoering van een passend gegevensbeschermings-
beleid door de verwerkingsverantwoordelijke.

Art. 20. Gegevensbescherming door ontwerp en door
standaardinstellingen

1. De Lid-Staten schrijven voor dat de verwerkingsverant-
woordelijke, rekening houdend met de stand van de tech-
niek, de uitvoeringskosten en de aard, de reikwijdte, de con-
text en de doeleinden van de verwerking, alsmede met de
qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico's voor
de rechten en vrijheden van natuurlijke personen, welke
aan de verwerking zijn verbonden, zowel bij de bepaling

van de verwerkingsmiddelen als bij de verwerking zelf over-
gaat tot het nemen van passende technische en organisato-
rische maatregelen, zoals pseudonimisering, die zijn opge-
steld met als doel de gegevensbeschermingsbeginselen,
zoals gegevensminimalisatie, op een doeltreffende manier
uit te voeren en de nodige waarborgen in de verwerking in
te bouwen ter naleving van de voorschriften van deze richt-
lijn en ter bescherming van de rechten van de betrokkenen.

2. De Lid-Staten voorzien erin dat de verwerkingsver-
antwoordelijke passende technische en organisatorische
maatregelen treft om ervoor te zorgen dat standaard al-
leen persoonsgegevens worden verwerkt die noodzakelijk
zijn voor elk specifiek doel van de verwerking. Die verplich-
ting geldt voor de hoeveelheid verzamelde persoonsgege-
vens, de mate waarin zij worden verwerkt, de periode
waarin zij worden opgeslagen en de toegankelijkheid
daarvan. Deze maatregelen zorgen met name ervoor dat
persoonsgegevens standaard niet zonder de tussenkomst
van de natuurlijke persoon voor een onbeperkt aantal na-
tuurlijke personen toegankelijk worden gemaakt.

Art. 21. Gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken
1. De Lid-Staten schrijven voor dat wanneer twee of meer

verwerkingsverantwoordelijken gezamenlijk de doeleinden
en middelen van de verwerking bepalen, zij gezamenlijke ver-
werkingsverantwoordelijken zijn. Zij stellen op transparante
wijze hun respectieve verantwoordelijkheden voor de nako-
ming van deze richtlijn vast, met name met betrekking tot de
uitoefening van de rechten van de betrokkene en hun respec-
tieve verplichtingen om de in artikel 13 bedoelde informatie
te verstrekken, door middel van een onderlinge regeling, ten-
zij, en voor zover, de respectieve verantwoordelijkheden van
de verwerkingsverantwoordelijken zijn vastgesteld bij het
Unierecht of het lidstatelijke recht die dat op de verwerkings-
verantwoordelijken van toepassing is. In de regeling wordt
een contactpunt voor betrokkenen aangewezen. De Lid-Sta-
ten kunnen bepalen welke van de gezamenlijke verwerkings-
verantwoordelijken kan optreden als enig contactpunt voor
betrokkenen die hun rechten willen uitoefenen.

2. Ongeacht de voorwaarden van de in lid 1 bedoelde
regeling, kunnen de Lid-Staten bepalen dat de betrokkene
zijn rechten uit hoofde van de krachtens deze richtlijn vast-
gestelde bepalingen met betrekking tot en jegens iedere
verwerkingsverantwoordelijke kan uitoefenen.

Art. 22. Verwerker
1. De Lid-Staten schrijven voor dat, wanneer verwerking

namens een verwerkingsverantwoordelijke wordt verricht,
de verwerkingsverantwoordelijke uitsluitend een beroep
doet op verwerkers die afdoende garanderen dat de passende
technische en organisatorische maatregelen en procedures
zodanig worden geïmplementeerd dat bij de verwerking aan
de vereisten van deze richtlijn wordt voldaan en de bescher-
ming van de rechten van de betrokkene wordt gewaarborgd.

2. De Lid-Staten schrijven voor dat de verwerker geen an-
dere verwerker in dienst neemt zonder de voorafgaande
specifieke of algemene schriftelijke toestemming van de ver-
werkingsverantwoordelijke. In het geval van een algemene
schriftelijke toestemming licht de verwerker de verwerkings-
verantwoordelijke in over beoogde veranderingen inzake de
toevoeging of vervanging van andere verwerkers, waarbij de
verwerkingsverantwoordelijke de mogelijkheid wordt gebo-
den tegen deze veranderingen bezwaar te maken.

3. De Lid-Staten schrijven voor dat de verwerking door een
verwerker in een overeenkomst of andere rechtshandeling
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krachtens het Unierecht of het lidstatelijke recht wordt gere-
geld die de verwerker ten aanzien van de verwerkingsverant-
woordelijke bindt en waarin het onderwerp en de duur van de
verwerking, de aard en het doel van de verwerking, het soort
persoonsgegevens en de categorieën van betrokkenen en de
verplichtingen en de rechten van de verwerkingsverantwoor-
delijke worden omschreven. In die overeenkomst of andere
rechtshandeling wordt met name bepaald dat de verwerker:

a) uitsluitend volgens de instructies van de verwerkings-
verantwoordelijke handelt;

b) ervoor zorgt dat de tot het verwerken van de persoons-
gegevens gemachtigde personen zich ertoe hebben verplicht
vertrouwelijkheid in acht te nemen of door een passende
wettelijke verplichting van vertrouwelijkheid gebonden zijn;

c) de verwerkingsverantwoordelijke met passende mid-
delen bijstaat om naleving van de bepalingen betreffende
de rechten van de betrokkene te verzekeren;

d) na afloop van de gegevensverwerkingsdiensten, naarge-
lang de keuze van de verwerkingsverantwoordelijke, alle per-
soonsgegevens wist of hem deze terugbezorgt, en bestaande
kopieën verwijdert, tenzij opslag van de persoonsgegevens bij
het Unierecht of het lidstatelijke recht is verplicht;

e) de verwerkingsverantwoordelijke alle informatie ter
beschikking stelt die nodig is om nakoming van dit artikel
aan te tonen;

f) aan de in de leden 2 en 3 bedoelde voorwaarden voor
indienstneming van een andere verwerker voldoet.

4. De in lid 3 bedoelde overeenkomst of andere rechts-
handeling is gesteld in schriftelijke vorm, onder meer in
elektronische vorm.

5. Indien een verwerker in strijd met deze richtlijn de
doeleinden en middelen van de verwerking bepaalt, wordt
die verwerker met betrekking tot die verwerking als de ver-
werkingsverantwoordelijke beschouwd.

Art. 23. Verwerking onder gezag van de verwerkingsver-
antwoordelijke of de verwerker

De Lid-Staten schrijven voor dat de verwerker en eenie-
der die handelt onder het gezag van de verwerkingsverant-
woordelijke of van de verwerker en toegang heeft tot per-
soonsgegevens, deze uitsluitend volgens de instructies van
de verwerkingsverantwoordelijke verwerkt, tenzij hij op
grond van het Unierecht of het lidstatelijke recht tot de ver-
werking gehouden is.

Art. 24. Register van de verwerkingsactiviteiten
1. De Lid-Staten schrijven voor dat verwerkingsverant-

woordelijken een register bijhouden van alle categorieën
van onder hun verantwoordelijkheid vallende verwerkings-
activiteiten. Dat register bevat alle volgende gegevens:

a) de naam en de contactgegevens van de verwerkings-
verantwoordelijke, van de eventuele gezamenlijke verwer-
kingsverantwoordelijken en van de functionaris voor gege-
vensbescherming;

b) de verwerkingsdoeleinden;
c) de categorieën van ontvangers aan wie de persoons-

gegevens zijn of zullen worden bekendgemaakt, met inbe-
grip van ontvangers in derde landen of internationale or-
ganisaties;

d) een beschrijving van de categorieën van betrokkenen
en van de categorieën van persoonsgegevens;

e) in voorkomend geval het gebruik van profilering;

f) in voorkomend geval de categorieën van doorgiften
van persoonsgegevens aan een derde land of een interna-
tionale organisatie;

g) een aanwijzing betreffende de rechtsgrondslag van
de verwerking, met inbegrip van doorgiften, waarvoor de
persoonsgegevens bestemd zijn;

h) indien mogelijk, de beoogde termijnen waarbinnen
de verschillende categorieën van persoonsgegevens moe-
ten worden gewist;

i) indien mogelijk, een algemene beschrijving van de in
artikel 29, lid 1, bedoelde technische en organisatorische
beveiligingsmaatregelen.

2. De Lid-Staten schrijven voor dat elke verwerker een
register bijhoudt van alle categorieën van verwerkingsacti-
viteiten die hij namens een verwerkingsverantwoordelijke
heeft verricht; dat register bevat de volgende gegevens:

a) de naam en de contactgegevens van de verwerker of
verwerkers en van iedere verwerkingsverantwoordelijke
namens wie de verwerker handelt en, in voorkomend ge-
val, van de functionaris voor gegevensbescherming;

b) de categorieën van verwerkingen die namens iedere
verwerkingsverantwoordelijke zijn uitgevoerd;

c) indien van toepassing, doorgiften van persoonsgege-
vens aan een derde land of een internationale organisatie in-
dien daartoe door de verwerkingsverantwoordelijke uitdruk-
kelijke instructies zijn gegeven, met inbegrip van de vermel-
ding van dat derde land of die internationale organisatie;

d) indien mogelijk, een algemene beschrijving van de in
artikel 29, lid 1, bedoelde technische en organisatorische
beveiligingsmaatregelen.

3. Het in de leden 1 en 2 bedoelde register is opgesteld
in schriftelijke vorm, onder meer in elektronische vorm.

De verwerkingsverantwoordelijke en de verwerker stel-
len die registers desgevraagd ter beschikking van de toe-
zichthoudende autoriteit.

Art. 25. Bijhouden van logbestanden
1. De Lid-Staten voorzien erin dat logbestanden worden

bijgehouden van ten minste de volgende verwerkingen in sy-
stemen voor geautomatiseerde verwerking: verzameling, wij-
ziging, raadpleging, bekendmaking onder meer in de vorm
van doorgiften, combinatie en wissing. De logbestanden van
raadpleging en bekendmakingen maken het mogelijk de re-
denen, de datum en het tijdstip van die handelingen te ach-
terhalen en indien mogelijk de identiteit van de persoon die
persoonsgegevens heeft geraadpleegd of bekendgemaakt,
en de identiteit van de ontvangers van die persoonsgegevens.

2. De logbestanden worden uitsluitend gebruikt om te
controleren of de verwerking rechtmatig is, voor interne con-
troles, ter waarborging van de integriteit en de beveiliging
van de persoonsgegevens en voor strafrechtelijke procedures.

3. De verwerkingsverantwoordelijke en de verwerker
stellen de logbestanden desgevraagd ter beschikking van
de toezichthoudende autoriteit.

Art. 26. Medewerking met de toezichthoudende autoriteit
De Lid-Staten schrijven voor dat de verwerkingsverant-

woordelijke en de verwerker desgevraagd met de toezicht-
houdende autoriteit samenwerken bij het vervullen van
haar taken.
Art. 27. Gegevensbeschermingseffectbeoordeling

1. Wanneer een soort verwerking, in het bijzonder een
verwerking waarbij nieuwe technologieën worden ge-
bruikt, gelet op de aard, de reikwijdte, de context of de



I. Internationale regelgeving • 3. Europese Unie • 3.2. Dataprotectie
Richtl. (EU) 2016/680 E.P. en de Raad 27 april 2016

98 Larcier Geannoteerde Wetboeken – Privacy (17 oktober 2018) – © Larcier

doeleinden daarvan, waarschijnlijk een hoog risico voor de
rechten en vrijheden van natuurlijke personen oplevert,
voorzien de Lid-Staten erin dat de verwerkingsverantwoor-
delijke vóór de verwerking een beoordeling verricht van
het effect van de beoogde verwerkingsactiviteiten op de
bescherming van persoonsgegevens.

2. De in lid 1 bedoelde beoordeling bevat ten minste een
algemene beschrijving van de beoogde verwerkingen, een
beoordeling van de risico's voor de rechten en vrijheden van
de betrokkenen, de beoogde maatregelen ter beperking van
de risico's, de voorzorgsmaatregelen, de beveiligingsmaatre-
gelen en de mechanismen die zijn ingesteld om de persoons-
gegevens te beschermen en aan te tonen dat aan deze richt-
lijn is voldaan, met inachtneming van de rechten en legitieme
belangen van de betrokkenen en andere betrokken personen.

Art. 28. Voorafgaande raadpleging van de toezichthou-
dende autoriteit

1. De Lid-Staten voorzien erin dat de verwerkingsverant-
woordelijke of de verwerker de toezichthoudende autoriteit
raadpleegt voordat de verwerking van persoonsgegevens
in een nieuw bestand zal worden opgenomen, wanneer:

a) uit een gegevensbeschermingsffectbeoordeling als
bedoeld in artikel 27 blijkt dat de verwerking een hoog ri-
sico zou opleveren indien de verwerkingsverantwoorde-
lijke geen maatregelen neemt om het risico te beperken; of

b) de aard van de verwerking, in het bijzonder wanneer
wordt gebruikgemaakt van nieuwe technologieën, mecha-
nismen of procedures, een hoog risico voor de rechten en
vrijheden van betrokkenen met zich meebrengt.

2. De Lid-Staten voorzien erin dat de toezichthoudende
autoriteit wordt geraadpleegd bij het opstellen van een
voorstel voor een door een nationaal parlement vast te
stellen wetgevingsmaatregel of een daarop gebaseerde re-
gelgevingsmaatregel in verband met verwerking.

3. De Lid-Staten schrijven voor dat de toezichthoudende
autoriteit een lijst kan opstellen van de verwerkingen
waarvoor overeenkomstig lid 1 voorafgaande raadpleging
moet plaatsvinden.

4. De Lid-Staten schrijven voor dat de verwerkingsver-
antwoordelijke de toezichthoudende autoriteit de gege-
vensbeschermingseffectbeoordeling uit hoofde van
artikel 27 verstrekt en, desgevraagd, alle andere informatie
op grond waarvan de toezichthoudende autoriteit de con-
formiteit van de verwerking en met name de risico's voor
de bescherming van de persoonsgegevens van de betrok-
kene en de betrokken waarborgen kan beoordelen.

5. De Lid-Staten schrijven voor dat, wanneer de toe-
zichthoudende autoriteit van oordeel is dat de in lid 1 van
dit artikel bedoelde voorgenomen verwerking indruist
tegen deze richtlijn, met name wanneer de verwerkings-
verantwoordelijke het risico onvoldoende heeft onderkend
of beperkt, zij binnen zes weken na ontvangst van het ver-
zoek om raadpleging schriftelijk advies geeft aan de ver-
werkingsverantwoordelijke en in voorkomend geval aan
de verwerker, en zij al haar in artikel 47 bedoelde bevoegd-
heden kan uitoefenen. Die termijn kan, naargelang de
complexiteit van de voorgenomen verwerking, met een
maand worden verlengd. De toezichthoudende autoriteit
stelt de verwerkingsverantwoordelijke en, in voorkomend
geval, de verwerker binnen een maand na ontvangst van
het verzoek om raadpleging in kennis van een eventuele
verlenging, samen met de redenen voor de vertraging.

Afdeling 2
Beveiliging van persoonsgegevens

Art. 29. Beveiliging van de verwerking
1. De Lid-Staten schrijven voor dat de verwerkingsver-

antwoordelijke en de verwerker, rekening houdend met de
stand van de techniek, de uitvoeringskosten en de aard, de
reikwijdte, de context en de doeleinden van de verwerking,
alsmede met de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlo-
pende risico's voor de rechten en vrijheden van personen,
passende technische en organisatorische maatregelen
treffen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau
te waarborgen, met name met betrekking tot de in
artikel 10 bedoelde verwerking van bijzondere catego-
rieën van persoonsgegevens.

2. Ten aanzien van de geautomatiseerde verwerking
voorziet elke Lid-Staat erin dat de verwerkingsverantwoor-
delijke of de verwerker, na beoordeling van het risico,
maatregelen treft om:

a) te verhinderen dat onbevoegden toegang krijgen tot
verwerkingsapparatuur («controle op de toegang tot de
apparatuur»);

b) te verhinderen dat onbevoegden de gegevensdragers
lezen, kopiëren, wijzigen of verwijderen («controle op de
gegevensdragers»);

c) te verhinderen dat onbevoegden persoonsgegevens
invoeren of opgeslagen persoonsgegevens inzien, wijzigen
of verwijderen («opslagcontrole»);

d) te verhinderen dat onbevoegden geautomatiseerde
verwerkingssystemen gebruiken met behulp van data-
transmissieapparatuur («gebruikerscontrole»);

e) ervoor te zorgen dat personen die bevoegd zijn om
een geautomatiseerd verwerkingssysteem te gebruiken,
uitsluitend toegang hebben tot de persoonsgegevens
waarop hun toegangsbevoegdheid betrekking heeft («con-
trole op de toegang tot de gegevens»);

f) ervoor te zorgen dat kan worden nagegaan en vastge-
steld aan welke organen persoonsgegevens zijn of kunnen
worden doorgezonden of beschikbaar gesteld met behulp
van datatransmissieapparatuur («transmissiecontrole»);

g) ervoor te zorgen dat later kan worden nagegaan en
vastgesteld welke persoonsgegevens wanneer en door wie
in geautomatiseerde verwerkingssystemen zijn ingevoerd
(«invoercontrole»);

h) te verhinderen dat onbevoegden persoonsgegevens
lezen, kopiëren, wijzigen of verwijderen bij de doorgifte
van persoonsgegevens of het vervoer van gegevensdragers
(«transportcontrole»);

i) ervoor te zorgen dat de geïnstalleerde systemen in geval
van storing opnieuw kunnen worden ingezet («herstel»);

j) ervoor te zorgen dat de functies van het systeem wer-
ken, dat eventuele functionele storingen worden gesigna-
leerd («betrouwbaarheid») en dat opgeslagen persoonsge-
gevens niet kunnen worden beschadigd door het verkeerd
functioneren van het systeem («integriteit»).

Art. 30. Melding van een inbreuk in verband met per-
soonsgegevens aan de toezichthoudende autoriteit

1. De Lid-Staten schrijven voor dat indien een inbreuk in
verband met persoonsgegevens heeft plaatsgevonden, de ver-
werkingsverantwoordelijke deze zonder onnodige vertraging
en indien mogelijk niet meer dan 72 uur nadat hij er kennis
van heeft genomen aan de toezichthoudende autoriteit meldt,
tenzij het niet waarschijnlijk is dat de inbreuk in verband met
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persoonsgegevens een risico voor de rechten en vrijheden van
personen met zich brengt. Wanneer de kennisgeving aan de
toezichthoudende autoriteit niet binnen 72 uur plaatsvindt,
gaat deze vergezeld van een motivering voor de vertraging.

2. De verwerker verwittigt de verwerkingsverantwoorde-
lijke zonder onnodige vertraging zodra hij kennis heeft ge-
nomen van een inbreuk in verband met persoonsgegevens.

3. In de in lid 1 bedoelde melding wordt ten minste het
volgende omschreven of meegedeeld:

a) de aard van de inbreuk in verband met persoonsge-
gevens, onder vermelding van, waar mogelijk de catego-
rieën van betrokkenen en gegevensbestanden in kwestie
en, bij benadering, het aantal betrokkenen en persoonsge-
gevensbestanden in kwestie;

b) de naam en de contactgegevens van de functionaris
voor gegevensbescherming of een ander contactpunt
waar meer informatie kan worden verkregen;

c) de waarschijnlijke gevolgen van de inbreuk in ver-
band met persoonsgegevens;

d) de maatregelen die de verantwoordelijke heeft voorge-
steld of genomen om de inbreuk in verband met persoonsge-
gevens aan te pakken, waaronder in voorkomend geval maat-
regelen ter beperking van de eventuele nadelige gevolgen
daarvan.

4. Indien en voor zover het niet mogelijk is alle informa-
tie gelijktijdig te verstrekken, kan de informatie zonder on-
nodige verdere vertraging in stappen worden verstrekt.

5. De Lid-Staten schrijven voor dat de verwerkingsverant-
woordelijke alle in lid 1 bedoelde inbreuken in verband met
persoonsgegevens, met inbegrip van de feiten omtrent de in-
breuk in verband met persoonsgegevens, de gevolgen ervan
en de genomen corrigerende maatregelen documenteert.
Die documentatie moet de toezichthoudende autoriteit in
staat stellen om de naleving van dit artikel te controleren.

6. De Lid-Staten schrijven voor dat wanneer de inbreuk
in verband met persoonsgegevens betrekking heeft op per-
soonsgegevens die zijn doorgezonden door of aan de ver-
werkingsverantwoordelijke van een andere Lid-Staat, de in
lid 3 bedoelde informatie zonder onnodige vertraging aan
de verwerkingsverantwoordelijke van die Lid-Staat wordt
meegedeeld.

Art. 31. Mededeling van een inbreuk in verband met per-
soonsgegevens aan de betrokkene

1. De Lid-Staten schrijven voor dat wanneer de inbreuk
in verband met persoonsgegevens waarschijnlijk een hoog
risico voor de rechten en vrijheden van natuurlijke perso-
nen met zich meebrengt, de verwerkingsverantwoorde-
lijke de betrokkene de inbreuk in verband met persoonsge-
gevens zonder onnodige vertraging meedeelt.

2. De in lid 1 van dit artikel bedoelde mededeling aan de
betrokkene bevat een omschrijving, in duidelijke en een-
voudige taal, van de aard van de inbreuk in verband met
persoonsgegevens en ten minste de in artikel 30, lid 3,
onder b), c) en d), bedoelde gegevens en maatregelen.

3. De in lid 1 bedoelde mededeling aan de betrokkene is
niet vereist wanneer aan een van de volgende voorwaar-
den is voldaan:

a) de verwerkingsverantwoordelijke heeft passende tech-
nische en organisatorische beschermingsmaatregelen geno-
men en deze maatregelen zijn toegepast op de persoonsge-
gevens waarop de inbreuk in verband met persoonsgegevens
betrekking heeft, met name die welke de persoonsgegevens
onbegrijpelijk maken voor onbevoegden, zoals versleuteling;

b) de verwerkingsverantwoordelijke heeft achteraf
maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat het in lid 1
bedoelde hoge risico voor de rechten en vrijheden van be-
trokkenen zich waarschijnlijk niet meer zal voordoen; of

c) de mededeling zou een onevenredige inspanning ver-
gen. In dat geval komt er in de plaats daarvan een open-
bare mededeling of een vergelijkbare maatregel waarbij
betrokkenen even doeltreffend worden geïnformeerd.

4. Indien de verwerkingsverantwoordelijke de inbreuk in
verband met persoonsgegevens nog niet aan de betrokkene
heeft meegedeeld, kan de toezichthoudende autoriteit, na
beraad over de kans dat de inbreuk in verband met persoons-
gegevens een hoog risico met zich meebrengt, de verwer-
kingsverantwoordelijke daartoe verplichten of besluiten dat
aan een van de in lid 3 bedoelde voorwaarden is voldaan.

5. De in lid 1 van dit artikel bedoelde mededeling aan de
betrokkene kan worden uitgesteld, beperkt of achterwege
gelaten onder de voorwaarden en om de redenen bedoeld
in artikel 13, lid 3.

Afdeling 3
Functionaris voor gegevensbescherming

Art. 32. Aanwijzing van de functionaris voor gegevensbe-
scherming

1. De Lid-Staten schrijven voor dat de verwerkingsver-
antwoordelijke een functionaris voor gegevensbescher-
ming aanwijst. De Lid-Staten kunnen gerechten en andere
onafhankelijke rechterlijke autoriteiten van die verplich-
ting vrijstellen bij de uitoefening van hun rechterlijke taken.

2. De functionaris voor gegevensbescherming wordt
aangewezen op grond van zijn professionele kwaliteiten en,
in het bijzonder, zijn deskundigheid op het gebied van de
wetgeving en de praktijk inzake gegevensbescherming en
zijn vermogen de in artikel 34 bedoelde taken te vervullen.

3. Voor verschillende bevoegde autoriteiten kan, rekening
houdend met hun organisatiestructuur en omvang, één func-
tionaris voor gegevensbescherming worden aangewezen.

4. De Lid-Staten schrijven voor dat de verwerkingsver-
antwoordelijke de contactgegevens van de functionaris
voor gegevensbescherming openbaar maakt en deze aan
de toezichthoudende autoriteit meedeelt.

Art. 33. Positie van de functionaris voor gegevensbescher-
ming

1. De Lid-Staten schrijven voor dat de verwerkingsver-
antwoordelijke ervoor zorgt dat de functionaris voor gege-
vensbescherming tijdig en naar behoren bij alle aangele-
genheden die met de bescherming van persoonsgegevens
verband houden, wordt betrokken.

2. De verwerkingsverantwoordelijke ondersteunt de
functionaris voor gegevensbescherming bij de vervulling
van de in artikel 34 bedoelde taken door hem toegang te
verschaffen tot persoonsgegevens en verwerkingsactivitei-
ten en door hem de benodigde middelen ter beschikking
te stellen voor het vervullen van die taken en het in stand
houden van zijn deskundigheid.

Art. 34. Taken van de functionaris voor gegevensbescher-
ming

De Lid-Staten schrijven voor dat de verwerkingsverant-
woordelijke de functionaris voor gegevensbescherming
ten minste de volgende taken opdraagt:

a) informeren en adviseren van de verwerkingsverant-
woordelijke en de werknemers die verwerking verrichten
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over hun verplichtingen op grond van deze richtlijn en an-
dere gegevensbeschermingsbepalingen van het Unierecht
of het lidstatelijke recht;

b) toezien op de naleving van deze richtlijn, van andere
gegevensbeschermingsbepalingen van het Unierecht of het
lidstatelijke recht en van het beleid van de verwerkingsver-
antwoordelijke met betrekking tot de bescherming van per-
soonsgegevens, met inbegrip van de toewijzing van verant-
woordelijkheden, bewustmaking en opleiding van het bij de
verwerking betrokken personeel en de betreffende audits;

c) desgevraagd advies verstrekken met betrekking tot de
gegevensbeschermingseffectbeoordeling en toezien op de
uitvoering daarvan in overeenstemming met artikel 27;

d) met de toezichthoudende autoriteit samenwerken;
e) optreden als contactpunt voor de toezichthoudende

autoriteit inzake verwerkingsaangelegenheden, met inbe-
grip van de in artikel 28 bedoelde voorafgaande raadple-
ging, en, voor zover dienstig, overleg plegen met betrek-
king tot enige andere aangelegenheid.

HOOFDSTUK V

DOORGIFTEN VAN PERSOONSGEGEVENS AAN 
DERDE LANDEN OF INTERNATIONALE 

ORGANISATIES

Art. 35. Algemene beginselen inzake doorgifte van per-
soonsgegevens

1. De Lid-Staten schrijven voor dat de bevoegde autoritei-
ten persoonsgegevens die worden verwerkt, of die bestemd
zijn om na doorgifte aan een derde land of een internationale
organisatie te worden verwerkt, ook na verdere doorgiften
aan een ander derde land of een andere internationale orga-
nisatie, slechts mogen doorgeven met inachtneming van de
andere bepalingen van deze richtlijn en indien aan de bij dit
hoofdstuk neergelegde voorwaarden is voldaan, namelijk dat:

a) de doorgifte noodzakelijk is met het oog op de doel-
einden van artikel 1, lid 1;

b) de persoonsgegevens worden doorgegeven aan een
verwerkingsverantwoordelijke in een derde land of in een
internationale organisatie die een bevoegde autoriteit is
voor de in artikel 1, lid 1, bedoelde doeleinden;

c) ingeval persoonsgegevens worden doorgezonden of
beschikbaar gesteld vanuit een andere Lid-Staat, die Lid-
Staat overeenkomstig zijn nationale recht zijn vooraf-
gaande toestemming voor de doorgifte heeft gegeven;

d) de Commissie uit hoofde van artikel 36 een adequaat-
heidsbesluit heeft vastgesteld, of, bij ontbreken van een der-
gelijk besluit, er uit hoofde van artikel 37 passende waarbor-
gen zijn geboden of bestaan, dan wel, bij ontbreken van een
adequaatheidsbesluit uit hoofde van artikel 36 en van pas-
sende waarborgen uit hoofde van artikel 37, er afwijkingen
gelden voor specifieke situaties uit hoofde van artikel 38; en

e) in het geval van een verdere doorgifte aan een ander
derde land of een andere internationale organisatie, de be-
voegde autoriteit die de oorspronkelijke doorgifte had ver-
richt of een andere bevoegde autoriteit van dezelfde Lid-
Staat, toestemming verleent voor de verdere doorgifte, na
alle relevante factoren naar behoren in aanmerking te heb-
ben genomen, waaronder de ernst van het strafbare feit, het
doel waarvoor de persoonsgegevens oorspronkelijk waren
doorgegeven en het niveau van persoonsgegevensbescher-
ming in het derde land of de internationale organisatie
waaraan de persoonsgegevens verder worden doorgegeven.

2. De Lid-Staten schrijven voor dat doorgiften zonder
voorafgaande toestemming door een andere Lid-Staat over-
eenkomstig punt c) van lid 1 slechts toegelaten zijn indien
de doorgifte van persoonsgegevens noodzakelijk is met het
oog op de voorkoming van een acute en ernstige bedreiging
van de openbare veiligheid van een Lid-Staat of een derde
land of voor de fundamentele belangen van een Lid-Staat, en
voorafgaande toestemming niet tijdig kan worden verkre-
gen. De voor het geven van voorafgaande toestemming ver-
antwoordelijke autoriteit wordt onverwijld in kennis gesteld.

3. Alle bepalingen van dit hoofdstuk worden toegepast
opdat het door deze richtlijn gewaarborgde beschermings-
niveau voor natuurlijke personen niet wordt ondermijnd.

Art. 36. Doorgiften op basis van adequaatheidsbesluiten
1. De Lid-Staten schrijven voor dat een doorgifte van

persoonsgegevens aan een derde land of een internatio-
nale organisatie kan plaatsvinden wanneer de Commis-
sie heeft besloten dat het derde land, een gebied of één of
meerdere nader bepaalde sectoren in dat derde land, of
de betrokken internationale organisatie in kwestie een
adequaat beschermingsniveau verzekert. Voor een der-
gelijke doorgifte is geen specifieke toestemming nodig.

2. Bij de beoordeling van de vraag of het beschermings-
niveau adequaat is, houdt de Commissie met name reke-
ning met de volgende aspecten:

a) de rechtsstatelijkheid, de eerbiediging van de men-
senrechten en de fundamentele vrijheden, de toepasselijke
algemene en sectorale wetgeving, onder meer inzake open-
bare veiligheid, defensie, nationale veiligheid en strafrecht
en toegang van overheidsinstanties tot persoonsgegevens,
evenals de tenuitvoerlegging van die wetgeving, gegevens-
beschermingsregels, beroepsregels en de veiligheidsmaat-
regelen, met inbegrip van regels voor verdere doorgifte van
persoonsgegevens aan een ander derde land of een andere
internationale organisatie, die in dat land of die internatio-
nale organisatie worden nageleefd, rechtspraak, alsmede
het bestaan van effectieve en afdwingbare rechten van be-
trokkenen en daadwerkelijke mogelijkheden om admini-
stratief beroep of beroep in rechte in te stellen voor betrok-
kenen wier persoonsgegevens worden doorgegeven;

b) het bestaan en het effectief functioneren van een of
meer onafhankelijke toezichthoudende autoriteiten in het
derde land of waaraan een internationale organisatie is
onderworpen, welke tot taak heeft of hebben de naleving
van de gegevensbeschermingsregels te verzekeren en deze
te handhaven, onder meer met passende handhavingsbe-
voegdheden, om betrokkenen bij de uitoefening van hun
rechten bij te staan en te adviseren en met de toezichthou-
dende autoriteiten van de Lid-Staten samen te werken; en

c) de internationale verbintenissen die het derde land of
de internationale organisatie in kwestie heeft aangegaan, of
andere verplichtingen die voortvloeien uit juridisch bin-
dende overeenkomsten of instrumenten, alsmede uit de
deelname van dat derde land of die internationale organisa-
tie aan multilaterale of regionale regelingen, in het bijzonder
met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens.

3. De Commissie kan, na beoordeling van de vraag of het
beschermingsniveau adequaat is, aan de hand van een uitvoe-
ringshandeling besluiten dat een derde land, een gebied of één
of meerdere nader bepaalde sectoren in een derde land, of een
internationale organisatie een adequaat beschermingsniveau
in de zin van lid 2 van dit artikel verzekert. De uitvoeringshan-
deling voorziet in een mechanisme voor periodieke toetsing,
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minstens om de vier jaar, waarbij alle relevante ontwikkelin-
gen in het derde land of de internationale organisatie in aan-
merking worden genomen. In de uitvoeringshandeling wor-
den het territoriale en het sectorale toepassingsgebied ver-
meld, alsmede, in voorkomend geval, de in lid 2, onder b), van
dit artikel bedoelde toezichthoudende autoriteiten. De uitvoe-
ringshandeling wordt vastgesteld overeenkomstig de in
artikel 58, lid 2, bedoelde onderzoeksprocedure.

4. De Commissie houdt doorlopend toezicht op ontwik-
kelingen in derde landen en internationale organisaties
die mogelijk een invloed hebben op het functioneren van
krachtens lid 3 vastgestelde besluiten.

5. Wanneer zulks uit beschikbare informatie blijkt, in het
bijzonder naar aanleiding van de in lid 3 van dit artikel be-
doelde evaluatie, dat een derde land, een gebied of een of
meer nader bepaalde sectoren in een derde land, of een in-
ternationale organisatie niet langer een adequaat bescher-
mingsniveau in de zin van lid 2 van dit artikel verzekert, en
gaat de Commissie voor zover nodig bij uitvoeringshande-
lingen zonder terugwerkende kracht over tot intrekking,
wijziging of schorsing van het in lid 3 van dit artikel be-
doelde besluit. Die uitvoeringshandelingen worden vastge-
steld volgens de in artikel 58, lid 2, bedoelde onderzoekspro-
cedure.

Om naar behoren gemotiveerde dwingende redenen
van urgentie stelt de Commissie volgens de in artikel 58,
lid 3, bedoelde procedure onmiddellijk toepasselijke uit-
voeringshandelingen vast.

6. De Commissie pleegt overleg met het derde land of de
internationale organisatie ter verhelping van de situatie
naar aanleiding waarvan het besluit overeenkomstig lid 5
is vastgesteld.

7. De Lid-Staten schrijven voor dat een overeenkomstig
lid 5 vastgesteld besluit de doorgiften van persoonsgege-
vens aan het derde land, het gebied of één of meer nader
bepaalde sectoren in dat derde land, of de betrokken inter-
nationale organisatie in kwestie overeenkomstig de
artikelen 37 tot en met 38 onverlet laat.

8. De Commissie maakt in het Publicatieblad van de Eu-
ropese Unie en op haar website een lijst bekend van de
derde landen, gebieden en nader bepaalde sectoren in
derde landen en internationale organisaties waarvoor zij
bij besluit heeft vastgesteld dat deze wel of niet langer een
adequaat beschermingsniveau waarborgen.

Art. 37. Doorgiften op voorwaarde van passende waar-
borgen

1. Bij ontbreken van een besluit uit hoofde van
artikel 36, lid 3, schrijven de Lid-Staten voor dat een door-
gifte van persoonsgegevens aan een derde land of een in-
ternationale organisatie kan plaatsvinden wanneer:

a) in een juridisch bindend instrument wordt voorzien
in passende waarborgen voor de bescherming van per-
soonsgegevens; of

b) de verwerkingsverantwoordelijke alle omstandigheden
in verband met de doorgifte van persoonsgegevens heeft be-
oordeeld en heeft geconcludeerd dat er passende waarbor-
gen bestaan voor de bescherming van persoonsgegevens.

2. De verwerkingsverantwoordelijke informeert de toe-
zichthoudende autoriteit over de categorieën van doorgif-
ten uit hoofde van lid 1, onder b).

3. Indien een doorgifte is gebaseerd op lid 1, onder b),
wordt deze doorgifte gedocumenteerd en wordt de docu-
mentatie desgevraagd ter beschikking van de toezichthou-

dende autoriteit gesteld, met inbegrip van de datum en tijd
van doorgifte, informatie over de ontvangende bevoegde
autoriteit, de reden voor de doorgifte en de doorgegeven
persoonsgegevens zelf.
Art. 38. Afwijkingen voor specifieke situaties

1. Bij ontbreken van een adequaatheidsbesluit uit
hoofde van artikel 36, of van passende waarborgen uit
hoofde van artikel 37, schrijven de Lid-Staten voor dat een
doorgifte of een categorie van doorgiften van persoonsge-
gevens aan een derde land of een internationale organisa-
tie slechts toegelaten is indien de doorgifte noodzakelijk is:

a) om vitale belangen van de betrokkene of van een an-
dere persoon te beschermen;

b) om de legitieme belangen van de betrokkene te be-
schermen wanneer het recht van de Lid-Staat van waaruit de
doorgifte van persoonsgegevens plaatsvindt zulks bepaalt;

c) om een onmiddellijke en ernstige bedreiging van de
openbare veiligheid van een Lid-Staat of een derde land te
voorkomen;

d) in afzonderlijke gevallen met het oog op de doelein-
den van artikel 1, lid 1; of

e) in afzonderlijke gevallen met het oog op het instellen,
uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen in ver-
band met de doeleinden van artikel 1, lid 1.

2. Persoonsgegevens worden niet doorgegeven indien
de bevoegde autoriteit die de doorgifte verricht, bepaalt
dat de grondrechten en fundamentele vrijheden van de be-
trokkene zwaarder wegen dan het algemeen belang van
de doorgifte bedoeld in lid 1, onder d) en e).

3. Wanneer een doorgifte is gebaseerd op lid 1, wordt deze
doorgifte gedocumenteerd en wordt de documentatie desge-
vraagd ter beschikking van de toezichthoudende autoriteit
gesteld, met inbegrip van de datum en tijd van doorgifte, in-
formatie over de ontvangende bevoegde autoriteit, de reden
voor de doorgifte en de doorgegeven persoonsgegevens zelf.
Art. 39. Doorgiften van persoonsgegevens aan ontvan-
gers in derde landen

1. In afwijking van artikel 35, lid 1, onder b), en onver-
minderd de internationale overeenkomsten als bedoeld in
lid 2 van dit artikel, kan in het Unierecht of het lidstatelijke
recht worden bepaald dat een rechtstreekse doorgifte van
persoonsgegevens door de in artikel 3, punt 7, onder a),
bedoelde bevoegde autoriteiten aan ontvangers in derde
landen, in afzonderlijke en specifieke gevallen, alleen kan
plaatsvinden indien aan de overige bepalingen van deze
richtlijn en aan alle onderstaande voorwaarden is voldaan:

a) de doorgifte is strikt noodzakelijk voor de uitvoering
van een in het Unierecht of het lidstatelijke recht omschre-
ven taak van de bevoegde autoriteit die de doorgifte doet,
ter verwezenlijking van de doeleinden van artikel 1, lid 1;

b) de bevoegde autoriteit die de doorgifte doet, bepaalt dat
er geen grondrechten en fundamentele vrijheden van de be-
trokkene zijn die zwaarder wegen dan het openbaar belang
dat de doorgifte in dat specifieke geval noodzakelijk maakt;

c) de bevoegde autoriteit die de doorgifte doet, is van
mening dat de doorgifte aan een autoriteit die in het derde
land bevoegd is voor de in artikel 1, lid 1, bedoelde doel-
einden, ondoeltreffend of ongeschikt is, met name omdat
de doorgifte niet tijdig kan worden bewerkstelligd;

d) de autoriteit die in het derde land bevoegd is voor de
in artikel 1, lid 1, bedoelde doeleinden wordt zonder onno-
dige vertraging op de hoogte gebracht, tenzij dit ondoel-
treffend of ongeschikt is;



I. Internationale regelgeving • 3. Europese Unie • 3.2. Dataprotectie
Richtl. (EU) 2016/680 E.P. en de Raad 27 april 2016

102 Larcier Geannoteerde Wetboeken – Privacy (17 oktober 2018) – © Larcier

e) de bevoegde autoriteit die de doorgifte doet, licht de
ontvanger in over het nader bepaalde doel of de nader be-
paalde doeleinden waarvoor de persoonsgegevens bij uit-
sluiting door laatstgenoemde mogen worden verwerkt, op
voorwaarde dat een dergelijke verwerking noodzakelijk is.

2. Een internationale overeenkomst als bedoeld in lid 1
is een van kracht zijnde bilaterale of multilaterale interna-
tionale overeenkomst tussen Lid-Staten en derde landen
op het gebied van justitiële samenwerking in strafzaken en
politiële samenwerking.

3. De bevoegde autoriteit die de doorgifte doet, stelt de
toezichthoudende autoriteit in kennis van doorgiften uit
hoofde van dit artikel.

4. Wanneer een doorgifte is gebaseerd op lid 1, wordt zij
gedocumenteerd.

Art. 40. Internationale samenwerking voor de bescher-
ming van persoonsgegevens

Ten aanzien van derde landen en internationale organi-
saties nemen de Commissie en de Lid-Staten passende
maatregelen om:

a) procedures voor internationale samenwerking te ont-
wikkelen, zodat de effectieve handhaving van wetgeving ter
bescherming van persoonsgegevens wordt vergemakkelijkt;

b) internationale wederzijdse bijstand te bieden bij de
handhaving van wetgeving ter bescherming van persoons-
gegevens, onder andere door kennisgeving, doorverwij-
zing van klachten, bijstand in onderzoeken en uitwisseling
van informatie, voor zover passende waarborgen voor de
bescherming van persoonsgegevens en andere grondrech-
ten en fundamentele vrijheden worden geboden;

c) belanghebbenden te betrekken bij besprekingen en
activiteiten die erop zijn gericht de internationale samen-
werking bij de handhaving van wetgeving ter bescher-
ming van persoonsgegevens te bevorderen;

d) de uitwisseling en het documenteren van wetgeving
en praktijken ter bescherming van persoonsgegevens te
bevorderen, onder meer betreffende jurisdictiegeschillen
met derde landen.

HOOFDSTUK VI

ONAFHANKELIJKE TOEZICHTHOUDENDE 
AUTORITEITEN

Afdeling 1
Onafhankelijkheid

Art. 41. Toezichthoudende autoriteit
1. Elke Lid-Staat voorziet erin dat één of meer onafhan-

kelijke overheidsinstanties worden belast met het toezicht
op de toepassing van deze richtlijn, teneinde de grond-
rechten en fundamentele vrijheden van natuurlijke perso-
nen in verband met verwerking te beschermen en het vrije
verkeer van persoonsgegevens binnen de Unie te verge-
makkelijken («toezichthoudende autoriteit»).

2. Elke toezichthoudende autoriteit draagt bij tot de con-
sequente toepassing van deze richtlijn in de hele Unie. Daar-
toe werken de toezichthoudende autoriteiten onderling en
met de Commissie samen overeenkomstig hoofdstuk VII.

3. De Lid-Staten kunnen bepalen dat een toezichthou-
dende autoriteit die overeenkomstig Verordening (EU)
2016/679 is opgericht, de in deze richtlijn bedoelde toe-
zichthoudende autoriteit is en verantwoordelijk is voor de

taken van de toezichthoudende autoriteit die overeenkom-
stig lid 1 van dit artikel moet worden opgericht.

4. Wanneer er in een Lid-Staat meer dan één toezicht-
houdende autoriteit wordt opgericht, wijst die Lid-Staat de
toezichthoudende autoriteit aan die deze autoriteiten in
het in artikel 51 bedoelde Comité vertegenwoordigt.

Art. 42. Onafhankelijkheid
1. Elke Lid-Staat schrijft voor dat elke toezichthoudende

autoriteit bij de uitvoering van haar taken en de uitoefe-
ning van haar bevoegdheden overeenkomstig deze richt-
lijn volledig onafhankelijk optreedt.

2. De Lid-Staten schrijven voor dat de leden van hun
toezichthoudende autoriteiten bij de uitvoering van hun
taken en de uitoefening van hun bevoegdheden overeen-
komstig deze richtlijn vrij blijven van al dan niet recht-
streekse externe invloed en instructies vragen noch aan-
vaarden van wie dan ook.

3. De leden van de toezichthoudende autoriteiten van
de Lid-Staten onthouden zich van alle handelingen die on-
verenigbaar zijn met hun taken en verrichten gedurende
hun ambtstermijn geen al dan niet bezoldigde beroeps-
werkzaamheden die onverenigbaar zijn met hun taken.

4. Elke Lid-Staat schrijft voor dat elke toezichthoudende
autoriteit beschikt over de personele, technische en finan-
ciële middelen, en de dienstruimten en infrastructuur die
noodzakelijk zijn voor het effectief uitvoeren van haar
taken en uitoefenen van haar bevoegdheden, waaronder
die in het kader van wederzijdse bijstand, samenwerking
en deelname aan het Comité.

5. Elke Lid-Staat zorgt ervoor dat elke toezichthoudende
autoriteit eigen en zelfgekozen personeelsleden heeft, die
onder de exclusieve leiding van het lid of de leden van de
betrokken toezichthoudende autoriteit staan.

6. Elke Lid-Staat zorgt ervoor dat het financieel toezicht op
elke toezichthoudende autoriteit de onafhankelijkheid van
die autoriteit niet in het gedrang brengt, en dat zij een afzon-
derlijke, publieke, jaarlijkse begrotingen heeft, die een onder-
deel kan zijn van de algehele staats- of nationale begroting.

Art. 43. Algemene voorwaarden voor de leden van de toe-
zichthoudende autoriteit

1. De Lid-Staten schrijven voor dat elk lid van hun toe-
zichthoudende autoriteiten volgens een transparante pro-
cedure wordt benoemd:

– door het parlement;
– de regering;
– het staatshoofd; of
– door een onafhankelijk orgaan dat Lid-Staatrechtelijk

met de benoeming is belast.
2. Elk lid beschikt over de nodige kwalificaties, ervaring

en vaardigheden, met name op het gebied van de bescher-
ming van persoonsgegevens, voor het uitvoeren van hun
taken en het uitoefenen van hun bevoegdheden.

3. De taken van een lid eindigen bij het verstrijken van
de ambtstermijn, bij ontslag of bij verplichte pensionering
overeenkomstig het recht van de betrokken Lid-Staat.

4. Een lid wordt slechts ontslagen indien het op ernstige
wijze is tekortgeschoten of niet langer aan de vereisten
voor de uitvoering van de taken voldoet.
Art. 44. Voorschriften betreffende de oprichting van de
toezichthoudende autoriteit

1. Elke Lid-Staat regelt al het volgende bij wet:
a) de oprichting van elke toezichthoudende autoriteit;
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b) de kwalificaties en de voorwaarden om in aanmer-
king te komen vereist om tot lid van een bepaalde toezicht-
houdende autoriteit te worden benoemd;

c) de regels en procedures voor de benoeming van het
lid of de leden van elke toezichthoudende autoriteit;

d) de ambtstermijn van het lid of de leden van elke toe-
zichthoudende autoriteit, die ten minste vier jaar bedraagt,
behoudens de eerste ambtstermijn na 6 mei 2016, die kor-
ter kan zijn wanneer dat nodig is om de onafhankelijkheid
van de toezichthoudende autoriteit door middel van een in
de tijd gespreide benoemingsprocedure te beschermen;

e) of het lid of de leden van elke toezichthoudende auto-
riteit opnieuw kan of kunnen worden benoemd, en zo ja,
voor hoeveel ambtstermijnen;

f) de voorwaarden in verband met de plichten van het
lid of de leden en de personeelsleden van elke toezichthou-
dende autoriteit, de verboden op met die plichten onver-
enigbare handelingen, werkzaamheden en voordelen tij-
dens en na de ambtstermijn en de regels betreffende de be-
ëindiging van hun arbeidsverhouding.

2. Ten aanzien van de vertrouwelijke informatie die hun
bij de uitvoering van hun taken of de uitoefening van hun
bevoegdheden ter kennis is gekomen, geldt voor het lid of
de leden en de personeelsleden van elke toezichthoudende
autoriteit zowel tijdens hun ambtstermijn als daarna het
beroepsgeheim, zulks overeenkomstig het Unierecht of
het lidstatelijke recht. Tijdens hun ambtstermijn geldt het
beroepsgeheim met name voor meldingen van inbreuken
op deze richtlijn door natuurlijke personen.

Afdeling 2

Competentie, taken en bevoegdheden

Art. 45. Competentie
1. Elke Lid-Staat voorziet erin dat elke toezichthou-

dende autoriteit de competentie heeft om op het grondge-
bied van haar Lid-Staat de taken uit te voeren en de be-
voegdheden uit te oefenen die haar overeenkomstig deze
richtlijn zijn toegekend.

2. Elke Lid-Staat schrijft voor dat elke toezichthoudende
autoriteit niet bevoegd is voor het toezicht op verwerkin-
gen door gerechten in het kader van hun rechterlijke ta-
ken. De Lid-Staten mogen bepalen dat hun toezichthou-
dende autoriteit niet bevoegd is om toe te zien op verwer-
kingen door andere onafhankelijke rechterlijke autoritei-
ten bij de uitoefening van hun rechterlijke taken.

Art. 46. Taken
1. Elke Lid-Staat voorziet erin dat elke toezichthou-

dende autoriteit op zijn grondgebied:
a) toeziet op de toepassing van de krachtens deze richt-

lijn vastgestelde bepalingen en de omzettingsmaatregelen
daarvan, en deze handhaaft;

b) het brede publiek beter bekend maakt met en meer
inzicht verschaft in de risico's, de regels, de waarborgen en
de rechten in verband met verwerking;

c) advies verleent, overeenkomstig het recht van die Lid-
Staat, aan het nationale parlement, de regering en andere
instellingen en organen over wetgevingsinitiatieven en be-
stuursmaatregelen in verband met de bescherming van de
rechten en vrijheden van natuurlijke personen op het ge-
bied van verwerking;

d) de verwerkingsverantwoordelijken en de verwerkers
beter bekend maakt met hun verplichtingen uit hoofde
van deze richtlijn;

e) desgevraagd informatie verstrekt aan iedere betrok-
kene over de uitoefening van zijn rechten uit hoofde van
deze richtlijn en, in voorkomend geval, daartoe samenwerkt
met de toezichthoudende autoriteiten in andere Lid-Staten;

f) klachten behandelt van betrokkenen, of van organen,
organisaties of verenigingen die overeenkomstig artikel 55
een betrokkene vertegenwoordigen, de inhoud van de
klacht onderzoekt in de mate waarin dat nodig is en de kla-
ger binnen een redelijke termijn in kennis stelt van de
vooruitgang en het resultaat van het onderzoek, met name
indien verder onderzoek of coördinatie met een andere
toezichthoudende autoriteit nodig is;

g) overeenkomstig artikel 17 de rechtmatigheid van de
verwerking controleert en de betrokkene binnen een rede-
lijke termijn informeert over het resultaat van de controle
overeenkomstig artikel 17, lid 3, of van de redenen
waarom de controle niet is verricht;

h) samenwerkt met, onder meer door informatie te de-
len, en wederzijdse bijstand biedt aan andere toezichthou-
dende autoriteiten, teneinde voor de samenhang in de toe-
passing en de handhaving van deze richtlijn te zorgen;

i) onderzoeken verricht naar de toepassing van deze
richtlijn, ook op basis van informatie die zij ontvangt van
een andere toezichthoudende autoriteit of een andere
overheidsdienst;

j) de relevante ontwikkelingen volgt voor zover deze de
bescherming van persoonsgegevens beïnvloeden, met
name de ontwikkeling van de informatie- en communica-
tietechnologieën;

k) advies verstrekt over de in artikel 28 bedoelde verwer-
kingen; en

l) een bijdrage levert aan de activiteiten van het Comité.
2. Elke toezichthoudende autoriteit faciliteert het indienen

van klachten als bedoeld in lid 1, onder f), door maatregelen
te nemen, zoals het ter beschikking stellen van een klachten-
formulier dat ook elektronisch kan worden ingevuld, zonder
dat andere communicatiemiddelen worden uitgesloten.

3. Elke toezichthoudende autoriteit verricht haar taken
kosteloos voor de betrokkene en voor de functionaris voor
gegevensbescherming.

4. Wanneer een verzoek kennelijk ongegrond of buiten-
sporig is, met name vanwege zijn repetitieve karakter, kan
de toezichthoudende autoriteit op basis van haar admini-
stratieve kosten een redelijke vergoeding aanrekenen, of
weigeren aan het verzoek gevolg te geven. Het is aan de
toezichthoudende autoriteit om aan te tonen dat het ver-
zoek kennelijk ongegrond of buitensporig is.

Art. 47. Bevoegdheden
1. Elke Lid-Staat voorziet erin bij wet dat elke toezicht-

houdende autoriteit effectieve onderzoeksbevoegdheden
heeft. Die bevoegdheden omvatten ten minste de be-
voegdheid om van de verwerkingsverantwoordelijke en de
verwerker toegang te verkrijgen tot alle persoonsgegevens
die worden verwerkt en tot alle informatie die noodzake-
lijk is voor de uitvoering van haar taken.

2. Elke Lid-Staat voorziet erin bij wet dat elke toezicht-
houdende autoriteit effectieve bevoegdheden heeft tot het
treffen van corrigerende maatregelen, zoals:

a) de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker
waarschuwen dat met de voorgenomen verwerkingen
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waarschijnlijk een inbreuk op de krachtens deze richtlijn
vastgestelde bepalingen wordt gemaakt;

b) de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker ge-
lasten de verwerkingen, waar passend, op een nader be-
paalde manier en binnen een nader bepaalde periode in
overeenstemming te brengen met deze richtlijn, met name
door het rectificeren of wissen van gegevens of verwer-
kingsbeperking te gelasten overeenkomstig artikel 16;

c) een tijdelijke of definitieve begrenzing van het ver-
werken, waaronder een verwerkingsverbod, opleggen.

3. Elke Lid-Staat voorziet erin bij wet dat elke toezicht-
houdende autoriteit de effectieve adviesbevoegdheden
heeft om advies te verstrekken aan de verwerkingsverant-
woordelijke in overeenstemming met de procedure van
voorafgaande raadpleging van artikel 28, en om op eigen
initiatief dan wel op verzoek advies te verstrekken aan haar
nationaal parlement en haar regering, of, overeenkomstig
haar nationale recht, aan andere instellingen en organen
alsmede aan het publiek over aangelegenheden die ver-
band houden met de bescherming van persoonsgegevens.

4. Op de uitoefening van de bevoegdheden die uit hoofde
van dit artikel aan de toezichthoudende autoriteit worden
verleend, zijn passende waarborgen van toepassing, daar-
onder begrepen doeltreffende voorziening in rechte en eer-
lijke rechtsbedeling, zoals overeenkomstig het Handvest
vastgelegd in het Unierecht en het lidstatelijke recht.

5. Elke Lid-Staat voorziet erin bij wet dat elke toezicht-
houdende autoriteit de bevoegd heeft om inbreuken op
deze richtlijn ter kennis van de rechterlijke autoriteiten te
brengen en, waar passend, een rechtsvordering in te stel-
len of anderszins in rechte op te treden teneinde deze richt-
lijn te doen naleven.

Art. 48. Melding van inbreuken
De Lid-Staten voorzien erin dat de bevoegde autoriteiten

doeltreffende mechanismen invoeren om vertrouwelijke
melding van inbreuken op deze richtlijn te bevorderen.

Art. 49. Activiteitenverslagen
Elke toezichthoudende autoriteit stelt jaarlijks een verslag

over haar activiteiten op, met daarin mogelijk een lijst van de
soorten gemelde inbreuken en de soorten opgelegde straffen.
De verslagen worden toegezonden aan het nationale parle-
ment, de regering en andere autoriteiten die daartoe in het
lidstatelijke recht zijn aangewezen. Zij worden ter beschik-
king gesteld van het publiek, de Commissie en het Comité.

HOOFDSTUK VII

SAMENWERKING

Art. 50. Wederzijdse bijstand
1. Elke Lid-Staat schrijft voor dat zijn toezichthoudende

autoriteiten elkaar relevante informatie en wederzijdse bij-
stand verstrekken om deze richtlijn op een consequente
manier ten uitvoer te leggen en toe te passen, en maatre-
gelen nemen om doeltreffend met elkaar samen te wer-
ken. De wederzijdse bijstand behelst met name verzoeken
om informatie en toezichtsmaatregelen, zoals verzoeken
om raadplegingen, inspecties en onderzoeken.

2. De Lid-Staten schrijven voor dat elke toezichthou-
dende autoriteit alle passende maatregelen neemt die nodig
zijn om een verzoek van een andere toezichthoudende auto-
riteit zonder onnodige vertraging en in ieder geval binnen
één maand na de ontvangst ervan te beantwoorden. Hierbij

kan het in het bijzonder gaan om de toezending van rele-
vante informatie over het uitvoeren van een onderzoek.

3. Verzoeken om bijstand bevatten alle nodige informa-
tie, waaronder het doel van en de redenen voor het ver-
zoek. De uitgewisselde informatie wordt alleen gebruikt
voor het doel waarvoor om die informatie is verzocht.

4. De aangezochte toezichthoudende autoriteit, mag
het verzoek niet afwijzen tenzij:

a) zij niet bevoegd is voor het onderwerp van het verzoek
of voor de maatregelen die zij wordt verzocht uit te voeren; of

b) het inwilligen van het verzoek indruist tegen deze
richtlijn of het Unierecht of het lidstatelijke recht dat van
toepassing is op de toezichthoudende autoriteit die het
verzoek ontvangt.

5. De aangezochte toezichthoudende autoriteit infor-
meert de verzoekende toezichthoudende autoriteit over de
resultaten of, in voorkomend geval, de voortgang van de
maatregelen die in antwoord op het verzoek zijn genomen.
De aangezochte toezichthoudende autoriteit motiveert elke
afwijzing van een verzoek op grond van lid 4.

6. De aangezochte toezichthoudende autoriteiten delen
in de regel de door andere toezichthoudende autoriteiten
gevraagde informatie langs elektronische weg mee door
middel van een standaardformulier.

7. De aangezochte toezichthoudende autoriteiten reke-
nen geen vergoeding aan voor maatregelen die zij hebben
getroffen ten vervolge op een verzoek om wederzijdse bij-
stand. Toezichthoudende autoriteiten kunnen regels over-
eenkomen om elkaar te vergoeden voor specifieke uitga-
ven die voortvloeien uit het verstrekken van wederzijdse
bijstand in uitzonderlijke omstandigheden.

8. De Commissie kan aan de hand van uitvoeringshan-
delingen het model en de procedures voor de in dit artikel
bedoelde wederzijdse bijstand vastleggen, alsmede de re-
gelingen voor de elektronische uitwisseling van informatie
tussen toezichthoudende autoriteiten onderling en tussen
toezichthoudende autoriteiten en het Comité. Die uitvoe-
ringshandelingen worden vastgesteld volgens de in
artikel 58, lid 2, bedoelde onderzoeksprocedure.

Art. 51. Taken van het Comité
1. Het bij Verordening (EU) 2016/679. opgerichte Co-

mité voert binnen het toepassingsgebied van deze richtlijn
alle volgende taken in verband met verwerking uit:

a) adviseren van de Commissie over aangelegenheden
in verband met de bescherming van persoonsgegevens in
de Unie, waaronder alle voorgestelde wijzigingen van deze
richtlijn;

b) onderzoeken, op eigen initiatief of op verzoek van
één van zijn leden dan wel op verzoek van de Commissie,
van alle kwesties in verband met de toepassing van deze
richtlijn, en opstellen van richtsnoeren, aanbevelingen en
beste praktijken, teneinde de consequente toepassing van
deze richtlijn te bevorderen;

c) opstellen van richtsnoeren voor toezichthoudende
autoriteiten betreffende de toepassing van de in artikel 47,
leden 1 en 3, bedoelde maatregelen;

d) uitvaardigen van richtsnoeren, aanbevelingen en
beste praktijken in overeenstemming met punt b) van dit
lid, ter vaststelling van de inbreuken in verband met per-
soonsgegevens alsmede van de in artikel 30, leden 1 en 2,
bedoelde onnodige vertraging, en van de bijzondere om-
standigheden waarin een verwerkingsverantwoordelijke
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of een verwerker verplicht is de inbreuk in verband met
persoonsgegevens te melden;

e) uitvaardigen van richtsnoeren, aanbevelingen en
beste praktijken in overeenstemming met punt b) van dit
lid, ten aanzien van de omstandigheden waarin een in-
breuk in verband met persoonsgegevens waarschijnlijk
een hoog risico oplevert voor de rechten en vrijheden van
natuurlijke personen, als bedoeld in artikel 31, lid 1;

f) evalueren van de praktische toepassing van de richt-
snoeren, aanbevelingen en beste praktijken;

g) ten behoeve van de Commissie een advies uitbrengen
voor de beoordeling van de adequaatheid van het bescher-
mingsniveau in een derde land, een gebied, of één of meer
nader bepaalde sectoren in een derde land, of een internatio-
nale organisatie, ook voor de beoordeling of dat derde land,
dat gebied, die nader bepaalde sector of die internationale
organisatie geen adequaat beschermingsniveau meer waar-
borgt;

h) bevorderen van samenwerking en effectieve bilate-
rale en multilaterale uitwisseling van informatie en beste
praktijken tussen de toezichthoudende autoriteiten;

i) bevorderen van gemeenschappelijke opleidingspro-
gramma's en vergemakkelijken van uitwisselingen van
personeelsleden tussen de toezichthoudende autoriteiten,
en, waar passend, met de toezichthoudende autoriteiten
van derde landen of met internationale organisaties;

j) bevorderen van de uitwisseling van kennis en docu-
mentatie over het recht en praktijken op het gebied van ge-
gevensbescherming met voor gegevensbescherming be-
voegde toezichthoudende autoriteiten van de hele wereld.

Met betrekking tot punt g), van lid 1 verstrekt de Com-
missie het Comité alle nodige documentatie, met inbegrip
van correspondentie met de overheid van het derde land,
het gebied of de nader bepaalde sector binnen dat derde
land of de internationale organisatie.

2. Wanneer de Commissie het Comité om advies vraagt,
kan zij een termijn aangeven, rekening houdend met de
spoedeisendheid van de aangelegenheid.

3. Het Comité zendt zijn adviezen, richtsnoeren, aanbeve-
lingen en beste praktijken toe aan de Commissie en aan het
in artikel 58, lid 1, bedoelde comité en maakt deze bekend.

4. De Commissie informeert het Comité over de maatre-
gelen die zij naar aanleiding van de adviezen, richtsnoe-
ren, aanbevelingen en beste praktijken van het Comité
heeft getroffen.

HOOFDSTUK VIII

BEROEP, AANSPRAKELIJKHEID EN STRAFFEN

Art. 52. Recht om een klacht in te dienen bij een toezicht-
houdende autoriteit

1. Onverminderd andere mogelijkheden van admini-
stratief beroep of een voorziening in rechte voorzien de
Lid-Staten erin dat iedere betrokkene het recht heeft een
klacht in te dienen bij één toezichthoudende autoriteit, in-
dien de betrokkene van mening is dat de verwerking van
hem betreffende persoonsgegevens inbreukmaakt op de
krachtens deze richtlijn vastgestelde bepalingen.

2. De Lid-Staten schrijven voor dat, indien de klacht niet
is ingediend bij de toezichthoudende autoriteit die be-
voegd is op grond van artikel 45, lid 1, de toezichthou-
dende autoriteit waarbij de klacht is ingediend deze zon-
der onnodige vertraging aan de bevoegde toezichthou-

dende autoriteit doorzendt. De betrokkene wordt van de
doorzending in kennis gesteld.

3. De Lid-Staten schrijven voor dat de toezichthoudende
autoriteit waarbij de klacht is ingediend, op verzoek van de
betrokkene verdere bijstand verleent.

4. De betrokkene wordt door de bevoegde toezichthou-
dende autoriteit op de hoogte gehouden van de vooruit-
gang en het resultaat van de klacht, alsook van de mogelijk-
heid van een voorziening in rechte uit hoofde van artikel 53.

Art. 53. Recht om een doeltreffende voorziening in rechte
in te stellen tegen een toezichthoudende autoriteit

1. Onverminderd andere mogelijkheden van admini-
stratief of buitengerechtelijk beroep schrijven de Lid-Sta-
ten voor dat een natuurlijke persoon of een rechtspersoon
het recht heeft tegen een hem betreffende juridisch bin-
dend besluit van een toezichthoudende autoriteit een
doeltreffende voorziening in rechte in te stellen.

2. Onverminderd andere mogelijkheden van admini-
stratief of buitengerechtelijk beroep heeft iedere betrok-
kene het recht om een doeltreffende voorziening in rechte
in te stellen indien de overeenkomstig artikel 45, lid 1, be-
voegde toezichthoudende autoriteit een klacht niet behan-
delt of de betrokkene niet binnen drie maanden van de
voortgang of het resultaat van de uit hoofde van artikel 52
ingediende klacht in kennis stelt.

3. De Lid-Staten schrijven voor dat een vordering tegen
een toezichthoudende autoriteit wordt ingesteld bij de ge-
rechten van de Lid-Staat waar de toezichthoudende autori-
teit is gevestigd.

Art. 54. Recht om een doeltreffende voorziening in rechte
in te stellen tegen een verwerkingsverantwoordelijke of een
verwerker

Onverminderd andere mogelijkheden van administratief
of buitengerechtelijk beroep, waaronder het recht op grond
van artikel 52 klacht in te dienen bij een toezichthoudende
autoriteit, schrijven de Lid-Staten voor dat iedere betrokkene
het recht heeft een doeltreffende voorziening in rechte in te
stellen, indien hij van mening is dat een inbreuk is gepleegd
op zijn rechten uit hoofde van krachtens deze richtlijn vast-
gestelde bepalingen als gevolg van een verwerking van zijn
persoonsgegevens die niet aan die bepalingen voldoet.

Art. 55. Vertegenwoordiging van betrokkenen
De Lid-Staten zorgen overeenkomstig hun procesrecht

ervoor dat de betrokkene het recht heeft een orgaan, organi-
satie of vereniging zonder winstoogmerk dat of die op gel-
dige wijze volgens het recht van een Lid-Staat is opgericht,
waarvan de statutaire doeleinden het openbare belang die-
nen, en dat of die actief is op het gebied van de bescherming
van de rechten en vrijheden van de betrokkene in verband
met de bescherming van diens persoonsgegevens, opdracht
te geven de klacht namens hem in te dienen en namens hem
de in artikelen 52, 53en 54 bedoelde rechten uit te oefenen.

Art. 56. Recht op schadevergoeding
De Lid-Staten schrijven voor dat eenieder die materiële

of immateriële schade heeft geleden ten gevolge van een
onrechtmatige verwerking of van een andere handeling
die onverenigbaar is met de krachtens deze richtlijn vast-
gestelde nationale voorschriften, het recht heeft van de
verwerkingsverantwoordelijke of een andere volgens het
lidstatelijke recht bevoegde autoriteit, vergoeding van de
geleden schade te verkrijgen.
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Art. 57. Straffen

De Lid-Staten stellen de regeling vast betreffende de
straffen die van toepassing zijn op inbreuken op deze richt-
lijn en treffen alle nodige maatregelen om ervoor te zorgen
dat zij worden toegepast. De vastgestelde straffen moeten
doeltreffend, evenredig en afschrikkend zijn.

HOOFDSTUK IX

UITVOERINGSHANDELINGEN

Art. 58. Comitéprocedure

1. De Commissie wordt bi jgestaan door het bi j
artikel 93 van Verordening (EU) 2016/679 ingestelde co-
mité. Dat comité is een comité in de zin van Verordening
(EU) nr. 182/2011.

2. Wanneer naar dit lid wordt verwezen, is artikel 5 van
Verordening (EU) nr. 182/2011 van toepassing.

3. Wanneer naar dit lid wordt verwezen, is artikel 8 van
Verordening (EU) nr. 182/2011, in samenhang met
artikel 5 van die verordening, van toepassing.

HOOFDSTUK X

SLOTBEPALINGEN

Art. 59. (...)  {1

S 1. – Heft Kaderbesl. 2008/977/JBZ Raad 27 november 2008 Verwer-
king persoonsgegevens in het kader van de politiële en justitiële samen-
werking in strafzaken, op

Art. 60. Reeds van kracht zijnde Unierechtshandelingen

Onaangetast blijven de specifieke bepalingen voor de be-
scherming van persoonsgegevens in Unierechtshandelin-
gen die in werking zijn getreden op of vóór 6 mei 2016 op
het gebied van justitiële samenwerking in strafzaken en po-
litiële samenwerking en die voorzien in regels voor verwer-
king tussen Lid-Staten onderling, alsmede de toegang van
door de Lid-Staten aangewezen autoriteiten tot informatie-
systemen die zijn opgericht op grond van de Verdragen en
onder het toepassingsgebied van deze richtlijn vallen.

Art. 61. Verhouding tot reeds gesloten internationale
overeenkomsten inzake justitiële samenwerking in strafza-
ken en politiële samenwerking

Internationale overeenkomsten betreffende de doorgifte
van persoonsgegevens aan derde landen of internationale
organisaties die door de Lid-Staten zijn gesloten vóór 6 mei
2016 en die in overeenstemming zijn met het vóór die
datum van toepassing zijnde Unierecht, blijven van kracht
totdat zij worden gewijzigd, vervangen of herroepen.

Art. 62. Commissieverslagen

1. Uiterlijk op 6 mei 2022, en vervolgens om de vier jaar,
brengt de Commissie verslag uit over de evaluatie en her-
ziening van deze richtlijn aan het Europees Parlement en
aan de Raad. De verslagen worden openbaar gemaakt.

2. In het kader van de in lid 1 bedoelde evaluaties en her-
zieningen beoordeelt de Commissie met name de toepassing
en het functioneren van hoofdstuk V betreffende de doorgifte
van persoonsgegevens aan derde landen of internationale or-
ganisaties, in het bijzonder met betrekking tot de krachtens
artikel 36, lid 3, en artikel 39 vastgestelde besluiten.

3. Met het oog op de in leden 1 en 2 bedoelde doelein-
den kan de Commissie de Lid-Staten en de toezichthou-
dende autoriteiten om informatie verzoeken.

4. Bij het uitvoeren van de in de leden 1 en 2 bedoelde
evaluaties en herzieningen houdt de Commissie rekening
met de standpunten en bevindingen van het Europees Par-
lement, de Raad, en andere relevante instanties of bronnen.

5. Indien nodig dient de Commissie passende voorstel-
len in teneinde deze richtlijn te wijzigen, met name in het
licht van de ontwikkelingen in de informatietechnologie
en de stand van zaken in de informatiemaatschappij.

6. Uiterlijk op 6 mei 2019, gaat de Commissie na of an-
dere handelingen die de Unie heeft vastgesteld in verband
met verwerking door de bevoegde instanties voor de doel-
einden van artikel 1, lid 1, met inbegrip van die bedoeld in
artikel 60, aan deze richtlijn moeten worden aangepast en
dient in voorkomend geval de nodige voorstellen in om die
handelingen te wijzigen teneinde een consequente aan-
pak van de bescherming van persoonsgegevens binnen
het toepassingsgebied van deze richtlijn te waarborgen.

Art. 63. Omzetting

1. Uiterlijk op 6 mei 2018 stellen de Lid-Staten de no-
dige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen vast en
maken deze bekend teneinde aan deze richtlijn te voldoen.
Zij stellen de Commissie onverwijld in kennis van de tekst
van die bepalingen. Zij passen die bepalingen toe met in-
gang van 6 mei 2018.

Wanneer de Lid-Staten die bepalingen vaststellen,
wordt in die bepalingen zelf of bij de officiële bekendma-
king daarvan naar deze richtlijn verwezen. De regels voor
die verwijzing worden vastgesteld door de Lid-Staten.

2. Indien de toepassing van lid 1 buitensporige inspan-
ningen met zich zou brengen, kan een Lid-Staat in afwij-
king van dat lid uitzonderlijk bepalen dat de geautomati-
seerde verwerkingssystemen die zijn opgezet vóór 6 mei
2016, uiterlijk op 6 mei 2023 met artikel 25, lid 1, in over-
eenstemming worden gebracht.

3. In afwijking van de leden 1 en 2 van dit artikel kan een
Lid-Staat in uitzonderlijke omstandigheden een systeem
voor geautomatiseerde verwerking als bedoeld in lid 2 van
dit artikel, binnen een nader bepaalde termijn na de in lid 2
van dit artikel bedoelde periode met artikel 25, lid 1, in over-
eenstemming brengen indien de werking van dat systeem
voor geautomatiseerde verwerking anders ernstig in het ge-
drang zou komen. De betrokken Lid-Staat stelt de Commis-
sie in kennis van de redenen voor die ernstige moeilijkhe-
den en voor de nader bepaalde termijn waarbinnen hij het
genoemde systeem voor geautomatiseerde verwerking met
artikel 25, lid 1, in overeenstemming brengt. De nader be-
paalde termijn verstrijkt in geen geval later dan 6 mei 2026.

4. De Lid-Staten delen de Commissie de tekst van de be-
langrijkste bepalingen van intern recht mee die zij op het
onder deze richtlijn vallende gebied vaststellen.

Art. 64. Inwerkingtreding

Deze richtlijn treedt in werking op de dag na die van de
bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese
Unie.

Art. 65. Adressaten

Deze richtlijn is gericht tot de Lid-Staten.
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Verdrag 8 juni 2004 tussen het Koninkrijk der Nederlanden, het Koninkrijk België en het 
Groothertogdom Luxemburg inzake grensoverschrijdend politieel optreden

 (B.S., 15 maart 2004, add., B.S., 6 december 2005, add., B.S., 31 mei 2006)
F 1. Bekrachtigd bij wet 13 februari 2005, B.S., 15 maart 2005, add., B.S., 6 december 2005, add., B.S., 31 mei 2006
2. Dit Verdrag wordt vervangen door het Verdrag van 23 juli 2018 tussen het Koninkrijk België, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der
Nederlanden inzake politiesamenwerking, vanaf de inwerkingtreding daarvan.

(Uittreksel)

TITEL 3
BIJZONDERE VORMEN VAN SAMENWERKING

§ 3.1. Uitwisseling van persoonsgegevens

Art. 13. Rechtstreekse uitwisseling persoonsgegevens
1. Uit een register als bedoeld in Bijlage 4 kunnen al dan

niet via een gemeenschappelijk politiecentrum als bedoeld
in artikel 24, rechtstreeks persoonsgegevens worden ver-
strekt aan politiediensten van de andere Verdragsluitende
Partij indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de
in artikel 10, eerste lid, genoemde doeleinden.

2. In afwijking van artikel 10, eerste lid, kunnen in de
grensstreek gegevens betreffende een bepaalde persoon of
bepaald geval ook zonder een daartoe strekkend verzoek
worden verstrekt.
Art. 14. Informeren bevoegde autoriteit

Indien persoonsgegevens op grond van artikel 13 recht-
streeks zijn verstrekt aan een politiedienst van de ontvan-
gende Verdragsluitende Partij, wordt de centrale autoriteit

van de verstrekkende Verdragsluitende Partij hierover on-
middellijk geïnformeerd door de bevoegde autoriteit die
de gegevens heeft verstrekt.

Art. 15. Rechtstreekse raadpleging van kentekenregisters

1. De bevoegde autoriteiten van de Verdragsluitende
Partijen bieden elkaar ter verwezenlijking van de in
artikel 10, eerste lid, genoemde doeleinden, de mogelijk-
heid tot rechtstreekse gecentraliseerde en geautomati-
seerde raadpleging van het kentekenregister.

2. De voorwaarden waaronder de in het eerste lid ge-
noemde raadpleging plaatsvindt en de uitvoering van de
raadpleging, worden door de bevoegde autoriteiten gere-
geld door middel van uitvoeringsafspraken, met inachtne-
ming van het nationale recht.

3. De Verdragsluitende Partijen kunnen met inachtne-
ming van het nationale recht, ter verwezenlijking van de in
artikel 10, eerste lid, genoemde doeleinden terzake van de
rechtstreekse raadpleging door de bevoegde autoriteiten
van een Verdragsluitende Partij van andere registers van
een andere Verdragsluitende Partij die persoonsgegevens
bevatten, een protocol sluiten.

Verdrag 23 juli 2018 tussen het Koninkrijk België, het Groothertogdom Luxemburg en het 
Koninkrijk der Nederlanden inzake politiesamenwerking

1. Dit Verdrag is nog niet in werking getreden. Het moet nog bij wet worden goedgekeurd in de drie Benelux-landen, waarna deze het ook nog dienen te
ratificeren. Ook dienen nog een aantal uitvoeringsovereenkomsten uitgewerkt worden met het oog op de inwerkingtreding van het Verdrag.

(Uittreksel)

TITEL 1

ALGEMENE BEPALINGEN
Art. 1. Begrippen

In dit Verdrag wordt verstaan onder:
a) bevoegde dienst: de overheidsinstantie die overeen-

komstig het nationale recht belast is met de politietaak,
zoals gedefinieerd onder c) van dit artikel, en door een Ver-
dragsluitende Partij in bijlage 1 is aangeduid voor de uit-
voering van dit Verdrag;

b) bevoegde autoriteit: de bestuurlijke of justitiële auto-
riteit, vermeld in bijlage 2, die overeenkomstig het natio-
nale recht gezag uitoefent over de bevoegde diensten;

c) politietaak: de overeenkomstig het nationale recht
aan de bevoegde diensten toevertrouwde taak in het kader

van de voorkoming, het onderzoek en de opsporing van
strafbare feiten of de handhaving van de openbare orde en
veiligheid, met inbegrip van de bescherming en begelei-
ding van personen en goederen;

d) politieopleiding: de opleiding gericht op het uitoefe-
nen van een politietaak;

e) ambtenaar: het personeelslid van een bevoegde
dienst, dat overeenkomstig het nationale recht is aange-
steld voor de uitvoering van politietaken;

f) grensoverschrijdend optreden: het optreden op basis van
dit Verdrag door ambtenaren van een Verdragsluitende Partij
op het grondgebied van een andere Verdragsluitende Partij;

g) grensoverschrijdende aanwezigheid: de aanwezig-
heid van ambtenaren van een Verdragsluitende Partij op
het grondgebied van een andere Verdragsluitende Partij in
het kader van een politietaak of een politieopleiding, op
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basis van dit Verdrag of een ander internationaalrechtelijk
instrument dat beide Verdragsluitende Partijen verbindt;

h) gaststaat: de Verdragsluitende Partij op wier grond-
gebied een grensoverschrijdend optreden of een grens-
overschrijdende aanwezigheid plaatsvindt;

i) zendstaat: de Verdragsluitende Partij waarvan de
ambtenaren bij een grensoverschrijdend optreden of een
grensoverschrijdende aanwezigheid afkomstig zijn;

j) persoonsgegevens: alle informatie over een geïdentifi-
ceerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identifi-
ceerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die di-
rect of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan
de hand van een identificatiemiddel, zoals een naam, een
identificatienummer, locatiegegevens, een online identifi-
catiemiddel, of aan de hand van een of meer elementen die
kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische,
psychische, economische, culturele of sociale identiteit
van die natuurlijke persoon;

k) verwerkingsverantwoordelijke: de verwerkingsverant-
woordelijke zoals bedoeld in artikel 3, onder 8, van Richt-
lijn (EU) 2016/680 of in artikel 4, onder 7, van de algemene
verordening gegevensbescherming, naar gelang het geval;

l) verwerker: een natuurlijke persoon of rechtspersoon,
een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan
die/dat namens de verwerkingsverantwoordelijke per-
soonsgegevens verwerkt;

m) politiedatabank: een gestructureerd geheel van per-
soonsgegevens of informatie, met betrekking tot de poli-
tietaken, beheerd door een bevoegde dienst;

n) hit/no hit bevraging: de bevraging van een databank
die zich beperkt tot de enkele vaststelling of deze databank
gegevens bevat over de persoon of het voorwerp waarop
de bevraging betrekking heeft;

o) raadpleging: de verwerking die bestaat uit de opzoe-
king en kennisneming van persoonsgegevens of informa-
tie in een databank;

p) grensstreek: de gebieden als opgenomen in bijlage 3
bij dit Verdrag;

q) gemeenschappelijk politiecentrum: een door twee of
meer Verdragsluitende Partijen in onderling overleg aan-
gewezen locatie waar ambtenaren van deze Verdragslui-
tende Partijen gezamenlijk tewerkgesteld zijn om de uit-
wisseling van persoonsgegevens en informatie in de grens-
streek en andere vormen van grensoverschrijdende sa-
menwerking te bevorderen en te versnellen;

r) gemeenschappelijke politiepost: een voor het publiek
toegankelijk politiebureau waar ambtenaren van meer-
dere Verdragsluitende Partijen gezamenlijk tewerkgesteld
zijn om in nauwe samenwerking politietaken te verrichten;

s) verbindingsofficier: de ambtenaar die door een Ver-
dragsluitende Partij is aangewezen om één of meerdere
bevoegde diensten te vertegenwoordigen bij een ander
land of een internationale organisatie;

t) verbindingsambtenaar: de ambtenaar die door een
bevoegde dienst van een Verdragsluitende Partij tijdelijk
bij een bevoegde dienst van een andere Verdragsluitende
Partij wordt geplaatst om de onderlinge contacten te ver-
gemakkelijken en elkaar te ondersteunen;

u) speciale eenheden: de eenheden aangeduid in bijlage 4;
v) vasthouden: verhinderen dat een persoon de vlucht

neemt.

Art. 2. Doel
Dit Verdrag heeft tot doel de grensoverschrijdende poli-

tiële samenwerking te intensiveren op het grondgebied
van de Verdragsluitende Partijen in het kader van:

a) de voorkoming, het onderzoek en de opsporing van
strafbare feiten; en

b) de handhaving van de openbare orde en veiligheid.
Dit doel omvat mede de bescherming en begeleiding

van personen en goederen.

Art. 3. Verhouding tot andere verdragen en het nationale
recht

1. Dit Verdrag beoogt de juridische instrumenten tot
grensoverschrijdende politiële samenwerking, als bedoeld
in artikel 2 van dit Verdrag, aan te vullen ten opzichte van
de bestaande internationale overeenkomsten en het recht
van de Europese Unie.  Di t  betreft  met name de
artikelen 21 en 22 van dit Verdrag die verdergaan dan het
bepaalde in de artikelen 40 en 41 van de Schengen-Uitvoe-
ringsovereenkomst.

2. Dit Verdrag biedt een zelfstandige rechtsbasis voor de
samenwerking zoals bedoeld in de titels 2 tot en met 6 van
dit Verdrag. Voor zover de uitvoeringsmodaliteiten van
deze vormen van samenwerking niet in of krachtens dit
Verdrag bepaald zijn, geschiedt de samenwerking met in-
achtneming van het onderscheiden nationale recht van de
Verdragsluitende Partijen.

3. lndien bepalingen van dit Verdrag of de uitvoering
ervan in strijd zijn met de verplichtingen van de Verdrags-
luitende Partijen die voortvloeien uit internationale over-
eenkomsten of uit het recht van de Europese Unie, wordt
voorrang gegeven aan deze verplichtingen.

TITEL 2

UITWISSELING VAN PERSOONSGEGEVENS EN 
INFORMATIE

Art. 4. Doel van de uitwisseling
1. De bevoegde diensten kunnen elkaar op verzoek per-

soonsgegevens en informatie verstrekken voor het doel van
de voorkoming, het onderzoek of de opsporing van strafbare
feiten of de handhaving van de openbare orde en veiligheid.

2. De bevoegde diensten kunnen elkaar spontaan, zon-
dervoorafgaand verzoek, persoonsgegevens en informatie
verstrekken in gevallen waarin er feitelijke redenen zijn om
aan te nemen dat deze persoonsgegevens of informatie
dienstig kunnen zijn bij de voorkoming, het onderzoek of
de opsporing van strafbare feiten of voor de handhaving
van de openbare orde en veiligheid.

3. De bevoegde diensten kunnen elkaar, in de mate dat
het nationale recht van de aangezochte Verdragsluitende
Partij zich hier niet uitdrukkelijk tegen verzet, op verzoek
persoonsgegevens en informatie verstrekken voor de uitvoe-
ring van hun wettelijke opdrachten ten behoeve van het tref-
fen van bestuurlijke maatregelen door overheidsinstanties
die daartoe bevoegd zijn ter voorkoming van strafbare feiten
en ter handhaving van de openbare orde en veiligheid.

4. Het verstrekken van persoonsgegevens of informatie
kan worden geweigerd in de gevallen voorzien in
artikel 10 van het Zweeds Kaderbesluit.

5. De bevoegde diensten verzoeken en verstrekken niet
meer persoonsgegevens en informatie dan noodzakelijk en
evenredig voor het doel van het verzoek en de verstrekking.
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Een verzoek of verstrekking kan één of meer individuele per-
sonen of voorwerpen betreffen.

Art. 5. Databanken
1. De databanken waaruit op grond van artikel 4 van dit

Verdrag persoonsgegevens en informatie kunnen worden
uitgewisseld, worden gedefinieerd in bijlage 5 bij dit Verdrag.

2. De in de artikelen 14, 15 en 16 van dit Verdrag bedoelde
databanken worden opgesomd in bijlage 6 bij dit Verdrag.

Art. 6. Kanalen voor de uitwisseling
1. De uitwisseling van persoonsgegevens en informatie

als bedoeld in artikel 4 van dit Verdrag geschiedt via de na-
tionale contactpunten van de bevoegde diensten.

2. ln afwijking van het eerste lid, kan de uitwisseling van
persoonsgegevens en informatie tussen eenheden in de
grensstreek gebeuren via daartoe door de bevoegde dien-
sten aangeduide regionale contactpunten of via een ge-
meenschappelijk politiecentrum als bedoeld in artikel 30
van dit Verdrag.

3. De Verdragsluitende Partijen delen elkaar schriftelijk
de namen en contactgegevens van de in het eerste en het
tweede lid bedoelde contactpunten mee en brengen el-
kaar onverwijld op de hoogte van elke wijziging daarvan.

4. De rechtstreekse uitwisseling van persoonsgegevens en
informatie, zonder gebruik te maken van de in het eerste en
tweede lid genoemde kanalen, is slechts toegestaan indien:

a) de verstrekkende en ontvangende eenheid zich beide
in de grensstreek bevinden, de uitwisseling van gegevens
plaatsvindt binnen het territoriaal bevoegdheidsgebied van
zowel de verstrekkende als de ontvangende eenheid, én de
uitgewisselde persoonsgegevens en informatie betrekking
hebben op een gevaar voor de openbare orde en veiligheid
of een strafbaar feit dat zich in de grensstreek situeert; of

b) de uitwisseling via de in het eerste en het tweede lid
genoemde kanalen aanleiding zou geven tot een vertra-
ging die de uitvoering van de urgente opdrachten van één
van de betrokken diensten in het gedrang brengt; of

c) de krachtens het eerste en tweede lid bevoegde in-
stanties op voorhand hun toestemming daartoe hebben
gegeven; of

d) de betrokken ambtenaren deelnemen aan een grens-
overschrijdend optreden op basis van Titel 3 van dit Ver-
drag. De ambtenaren die rechtstreeks persoonsgegevens
of informatie uitwisselen op basis van dit lid, brengen hun
krachtens het eerste en tweede lid bevoegde instanties
hiervan onmiddellijk op de hoogte.

5. De bevoegde diensten kunnen eveneens persoonsge-
gevens en informatie uitwisselen via verbindingsofficieren
als bedoeld in artikel 27, eerste lid, van dit Verdrag.

Art. 7. Bescherming van persoonsgegevens
1. Persoonsgegevens worden op grond van dit Verdrag

uitsluitend verwerkt voor het doel van de voorkoming, het
onderzoek en de opsporing van strafbare feiten of de hand-
having van de openbare orde en veiligheid.

2. De bepalingen van Richtlijn (EU) 2016/680 of, in
voorkomend geval, van de algemene verordening gege-
vensbescherming, en de respectievelijke implementatie-
wetten en andere bepalingen ter uitvoering van deze in-
strumenten in het nationale recht van de Verdragsluitende
Partijen, zijn van toepassing op de in deze Titel bedoelde
verwerking van persoonsgegevens.

3. De ontvangende bevoegde dienst informeert de ver-
strekkende bevoegde dienst op diens verzoek zo spoedig

mogelijk over de verwerking van de verstrekte persoonsge-
gevens en het resultaat hiervan.
Art. 8. Vertrouwelijkheid

De ontvangende bevoegde dienst en, waar van toepas-
sing, de verdere verwerkers en verwerkingsverantwoorde-
lijken moeten de graad van vertrouwelijkheid die de ver-
strekkende bevoegde dienst aan de persoonsgegevens en
informatie heeft toegekend, waarborgen zoals voorzien in
hun nationale recht, in overeenstemming met de concor-
dantietabel van rubriceringen vervat in aanhangsel B van
Besluit 2013/488/EU van de Raad van 23 september 2013
betreffende de beveiligingsvoorschriften voor de bescher-
ming van gerubriceerde EU-informatie.
Art. 9. Doorverstrekking aan andere overheidsinstanties

1. De persoonsgegevens en informatie die op basis van
dit Verdrag door een bevoegde dienst van één van de Ver-
dragsluitende Partijen worden verstrekt aan een bevoegde
dienst van een andere Verdragsluitende Partij, kunnen
door de ontvangende bevoegde dienst worden doorgezon-
den aan een andere overheidsinstantie van de Verdragslui-
tende Partij waartoe zij behoort die geen bevoegde dienst
is in de zin van dit Verdrag, na voorafgaande schriftelijke
toestemming daartoe, die in een concreet geval wordt ver-
leend door de verstrekkende Verdragsluitende Partij.

2. De doorverstrekking zoals bedoeld in dit artikel ge-
schiedt met eerbiediging van Richtlijn (EU) 2016/680, en
in het bijzonder de artikelen 4, 8 en 9 van deze richtlijn, of,
in voorkomend geval, de algemene verordening gegevens-
bescherming, en de respectievelijke implementatiewetten
en andere bepalingen ter uitvoering van deze instrumen-
ten in het nationale recht van de Verdragsluitende Partijen.
Art. 10. Doelbinding en verdere verwerking voor andere
doeleinden

1. Persoonsgegevens en informatie die op basis van dit
Verdrag door een bevoegde dienst van één van de Verdrag-
sluitende Partijen worden verstrekt aan een bevoegde
dienst van een andere Verdragsluitende Partij, kunnen
door de bevoegde diensten van deze laatste en elke andere
overheidsinstantie waaraan ze met inachtneming van
artikel 9 van dit Verdrag werden doorverstrekt, gebruikt
worden voor alle doeleinden bedoeld in artikel 2 van dit
Verdrag in de mate dat deze doeleinden tot de taken beho-
ren van deze diensten of overheidsinstanties.

2. lndien de verstrekkende bevoegde dienst bij de ver-
strekking echter verzoekt om deze persoonsgegevens en
informatie slechts te gebruiken voor een welbepaald doel
of welbepaalde doelen, respecteren de bevoegde diensten
van de ontvangende Verdragsluitende Partij en elke an-
dere overheidsinstantie waaraan ze met inachtneming van
artikel 9 werden doorverstrekt, deze gebruiksbeperkingen.
Zij kunnen de ontvangen persoonsgegevens en informatie
slechts voor een ander doel bedoeld in artikel 2 van dit Ver-
drag gebruiken na voorafgaande schriftelijke toestem-
ming daartoe, in een concreet geval of op algemene wijze
verleend door de verstrekkende bevoegde dienst.

3. Het gebruik van de ontvangen persoonsgegevens en
informatie als bewijs in strafzaken door de ontvangende
Verdragsluitende Partij kan in elk geval slechts na vooraf-
gaande schriftelijke toestemming daartoe, verleend door
de verstrekkende Verdragsluitende Partij.

4. Het gebruik van de ontvangen persoonsgegevens en
informatie op een manier die de bekendmaking van deze
persoonsgegevens en informatie, of een deel ervan, aan de
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betrokkene of aan derden tot gevolg heeft, kan in elk geval
slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming daartoe,
verleend door de verstrekkende Verdragsluitende Partij, on-
verminderd de rechten van de betrokkene zoals toegekend
door de nationale en internationale regelgeving betreffende
de bescherming van natuurlijke personen in verband met de
verwerking van persoonsgegevens.

Art. 11. Modaliteiten van de toestemming
1. De voorafgaande schriftelijke toestemming zoals be-

doeld in de artikelen 9 en 10 van dit Verdrag kan zowel ver-
leend worden op het moment van de verstrekking als op een
later moment, maar gaat steeds vooraf aan het doorzenden
aan de overheidsinstantie die geen bevoegde dienst is in de
zin van dit Verdrag of aan het gebruik voor een ander doel.

2. De bevoegdheid tot het verlenen van de toestemming
zoals bedoeld in de artikelen 9 en 10 van dit Verdrag evenals
de criteria en voorwaarden op basis waarvan deze toestem-
ming al dan niet verleend wordt, worden bepaald door het
nationale recht van de verstrekkende Verdragsluitende Partij.

3. Aan de toestemming zoals bedoeld in de artikelen 9
en 10 van dit Verdrag kunnen specifieke verwerkingsvoor-
waarden worden verbonden door de verstrekkende be-
voegde dienst, al dan niet op basis van het nationale recht
van de Verdragsluitende Partij waartoe deze behoort. De
ontvangende Verdragsluitende Partij verzekert de nale-
ving van deze voorwaarden.

Art. 12. Wijze van informatie-uitwisseling
1. Het verzoek tot de verstrekking en de verstrekking

van persoonsgegevens en informatie geschiedt schriftelijk
of via elektronische weg.

2. ln geval van een situatie als bedoeld in artikel 6, vierde
lid, van dit Verdrag kunnen het verzoek en de verstrekking
van de persoonsgegevens en informatie mondeling plaatsvin-
den. Als dan wordt binnen 24 uur na de mondelinge uitwisse-
ling de verstrekking bevestigd overeenkomstig het eerste lid.

3. De bevoegde diensten maken schriftelijke afspraken
over de technische middelen waarmee het elektronische da-
takanaal voor de informatie-uitwisseling moet worden bevei-
ligd, en die minimaal overeenstemmen met de vereisten
voorzien in Richtlijn (EU) 2016/680, of, in voorkomend geval,
de algemene verordening gegevensbescherming, en de res-
pectievelijke implementatiewetten en andere bepalingen ter
uitvoering van deze instrumenten in het nationale recht van
de verstrekkende en ontvangende Verdragsluitende Partij.

4. De persoonsgegevens en informatie worden verstrekt
in één van de officiële talen van de verstrekkende Verdrag-
sluitende Partij of in het Engels.

Art. 13. Verstrekking van referentiegegevens inzake geau-
tomatiseerde vergelijking van kentekengegevens

1. lndien de bevoegde diensten van een Verdragsluitende
Partij op grond van het nationale recht beschikken over per-
soonsgegevens en informatie die worden gebruikt als refe-
rentie ten behoeve van geautomatiseerde vergelijking met
gegevens die zijn verzameld door op of aan de openbare
weg kentekengegevens van voertuigen vast te leggen, kun-
nen zij deze referentiegegevens onder de voorwaarden ge-
noemd in het tweede lid van dit artikel verstrekken aan een
bevoegde dienst van een andere Verdragsluitende Partij.

2. De verstrekkende bevoegde dienst vermeldt bij de
verstrekking van referentiegegevens als bedoeld in het eer-
ste lid de opvolgingshandeling die gevraagd wordt van de
ontvangende Verdragsluitende Partij. De verstrekkende

bevoegde dienst verstrekt deze referentiegegevens slechts
indien deze betrekking hebben op personen of voorwer-
pen die hetvoorwerp uitmakenvan een internationale sig-
nalering of indien de ontvangende Verdragsluitende Partij
een wettelijke basis heeft om de gevraagde opvolgingshan-
deling ook zonder internationale signalering uit te voeren.

3. De bevoegde dienst die de in het eerste lid bedoelde
referentiegegevens heeft ontvangen, gebruikt deze enkel
voor een geautomatiseerde vergelijking, als bedoeld in het
eerste lid, en verstrekt de positieve resultaten van deze ver-
gelijking (hits) aan de bevoegde dienst die de referentiege-
gevens heeft verstrekt.

4. Ten aanzien van de verwerking door de ontvangende
bevoegde dienst van de verstrekte referentiegegevens, als
bedoeld in het derde lid, is het recht van de ontvangende
Verdragsluitende Partij van toepassing.

5. Artikel 6, eerste lid, van dit Verdrag is van toepassing
op de verstrekking van referentiegegevens als bedoeld in
het eerste lid van onderhavig artikel.

6. De Verdragsluitende Partijen stellen elkaar op de
hoogte van de nationale wettelijke bepalingen en proce-
dures die van toepassing zijn op de verwerking van per-
soonsgegevens en informatie als bedoeld in dit artikel en
leggen de voorwaarden en procedure voor de verstrekking
van de persoonsgegevens en informatie, bedoeld in dit ar-
tikel, vast in een uitvoeringsovereenkomst.
Art. 14. Hit/ no hit bevraging van politiedatabanken

1. De Verdragsluitende Partijen kunnen, voor zover hun
nationale recht zich daar niet uitdrukkelijk tegen verzet, el-
kaars bevoegde diensten de mogelijkheid bieden tot recht-
streekse geautomatiseerde bevraging van politiedatabanken
bedoeld in artikel 5, tweede lid, van dit Verdrag, ten behoeve
van de in artikel 2 van dit Verdrag bedoelde doeleinden.

2. De bevraging, bedoeld in het eerste lid, is beperkt tot
de enkele vaststelling of met betrekking tot een bepaalde
persoon of een bepaald voorwerp gegevens in die data-
banken zijn opgenomen.

3. De bevraging mag uitsluitend in individuele gevallen
en met inachtneming van het nationale recht van de ver-
zoekende Verdragsluitende Partij worden uitgevoerd.

4. lndien de bevraging als bedoeld in het eerste lid uit-
wijst dat met betrekking tot een bepaalde persoon of een
bepaald voorwerp gegevens in het bestand zijn opgeno-
men, dan kan de inhoud van die gegevens worden verkre-
gen door toepassing van artikel 4 van dit Verdrag.

5. lndien Verdragsluitende Partijen de mogelijkheid als
bedoeld in het eerste lid toepassen, dan wordt dit vastge-
legd in een uitvoeringsovereenkomst tussen die Verdrags-
luitende Partijen. ln de uitvoeringsovereenkomst worden de
operationele en technische voorwaarden, voorzieningen en
modaliteiten opgenomen die benodigd zijn voor de bevra-
ging. ln deze uitvoeringsovereenkomst wordt opgenomen
welke van de in bijlage 6 van dit Verdrag bedoelde databan-
ken de bevraging betreft. De bevoegde diensten kunnen de
in dit artikel bedoelde bevraging pas uitvoeren na sluiting
en inwerkingtreding van de uitvoeringsovereenkomst.

Art. 15. Raadpleging van politiedatabanken door politie-
ambtenaren in een gemeenschappelijke politiepost

1. De Verdragsluitende Partijen die deelnemen aan een ge-
meenschappelijke politiepost kunnen elkaars ambtenaren
die werkzaam zijn in deze post rechtstreeks toegang geven tot
hun politiedatabanken ten behoeve van de uitvoering van de
politietaken in hun territoriaal bevoegdheidsgebied waarmee
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ze binnen deze post belast zijn, voor zover deze passen binnen
de in artikel 2 van dit Verdrag bedoelde doeleinden en deze
politiedatabanken opgenomen zijn in bijlage 6 bij dit Ver-
drag.

2. De toegang als bedoeld in het eerste lid geschiedt
door een op naam verleende autorisatie vanwege de be-
voegde dienst die de databanken beheert aan de ambtena-
ren voorgedragen door de bevoegde dienst die de databan-
ken wil raadplegen, met het oog op de uitvoering van de in
het eerste lid bedoelde politietaken.

3. De bevoegde dienst die de databanken beheert, kan
nadere voorwaarden stellen aan het verlenen van een au-
torisatie, alsmede richtlijnen geven voor het gebruik ervan.
Op het gebruik van de autorisatie wordt toezicht uitgeoe-
fend door de bevoegde dienst die de databanken beheert.
De autorisatie kan op elk moment worden ingetrokken.

4. Na raadpleging van de gegevens treedt de Verdrags-
luitende Partij die de databanken heeft geraadpleegd op
als verwerkingsverantwoordelijke als bedoeld in Richtlijn
(EU) 2016/680, of, in voorkomend geval, de algemene ver-
ordening gegevensbescherming, en de respectievelijke im-
plementatiewetten en andere bepalingen ter uitvoering
van deze instrumenten in het nationale recht van de ver-
strekkende en ontvangende Verdragsluitende Partij.

5. lndien Verdragsluitende Partijen de mogelijkheid als
bedoeld in het eerste lid toepassen, dan wordt dit vastge-
legd in een uitvoeringsovereenkomst tussen die Verdrags-
luitende Partijen. ln de uitvoeringsovereenkomst worden
de operationele en technische voorwaarden, voorzienin-
gen en modaliteiten opgenomen die benodigd zijn voor de
rechtstreekse raadpleging. ln deze uitvoeringsovereen-
komst wordt opgenomen welke van de in bijlage 6 van dit
Verdrag bedoelde databanken de raadpleging betreft. De
bevoegde diensten kunnen de in dit artikel bedoelde raad-
pleging pas uitvoeren na sluiting en inwerkingtreding van
de uitvoeringsovereenkomst.

Art. 16. Raadpleging van voor de politie toegankelijke da-
tabanken tijdens gemengde patrouilles en gemeenschappe-
lijke controles

1. Ambtenaren van verschillende Verdragsluitende Par-
tijen die gemengde patrouilles of gemeenschappelijke con-
troles uitvoeren, als bedoeld in artikel 20 van dit Verdrag,
kunnen tijdens deze patrouille of controle elkaars databan-
ken raadplegen, indien deze databanken zijn opgenomen
in bijlage 6 bij dit Verdrag en indien deze kunnen worden
geraadpleegd in een voertuig dat ingezet wordt tijdens deze
patrouille of controle. De raadpleging betreft uitsluitend de
gegevens waartoe de politieambtenaren van de Verdrags-
luitende Partij waarvan de databanken geraadpleegd wor-
den, toegang hebben tijdens de patrouille of controle.

2. De raadpleging als bedoeld in het eerste lid geschiedt
door een op naam verleende autorisatie door de bevoegde
dienst van de Verdragsluitende Partij waarvan de databan-
ken geraadpleegd kunnen worden, aan de ambtenaren
voorgedragen door de bevoegde dienst die de databanken
wil raadplegen.

3. De bevoegde dienst van de Verdragsluitende Partij
waarvan de databanken geraadpleegd kunnen worden,
kan nadere voorwaarden stellen aan het verlenen van een
autorisatie, alsmede richtlijnen geven voor het gebruik van

de autorisatie. Hij oefent toezicht uit op het gebruik van de
autorisatie en kan de autorisatie op elk moment intrekken.

4. De raadpleging als bedoeld in het eerst lid geschiedt
onder verantwoordelijkheid van de ter plaatse bevoegde
dienst die aan de patrouille deelneemt.

5. lndien Verdragsluitende Partijen de mogelijkheid als
bedoeld in het eerste lid toepassen, dan wordt dit vastge-
legd in een uitvoeringsovereenkomst tussen die Verdrags-
luitende Partijen. ln de uitvoeringsovereenkomst worden
de operationele en technische voorwaarden, voorzienin-
gen en modaliteiten opgenomen die benodigd zijn voor de
rechtstreekse raadpleging. ln deze uitvoeringsovereen-
komst wordt opgenomen welke van de in bijlage 6 van dit
Verdrag bedoelde databanken de raadpleging betreft. De
bevoegde diensten kunnen de in dit artikel bedoelde raad-
pleging pas uitvoeren na sluiting en inwerkingtreding van
de uitvoeringsovereenkomst.

Art. 17. Raadpleging van het bevolkingsregister en an-
dere overheidsregisters

1. De Verdragsluitende Partijen kunnen besluiten elkaars
bevoegde diensten, met inachtneming van hun nationale
recht, de mogelijkheid te bieden tot rechtstreekse geauto-
matiseerde raadpleging van de gegevens opgenomen in
hun bevolkingsregister of in andere overheidsregisters, mits
dit noodzakelijk is in het kader van het doel van dit Verdrag.

2. lndien Verdragsluitende Partijen besluiten de moge-
lijkheid te bieden als bedoeld in het eerste lid, dan sluiten
zij een uitvoeringsovereenkomst dienaangaande. De be-
voegde diensten kunnen de in dit lid bedoelde raadpleging
pas uitvoeren na sluiting en inwerkingtreding van de uit-
voeringsovereenkomst.

3. lndien het eerste lid niet wordt toegepast dan kunnen
de betreffende persoonsgegevens en informatie worden
uitgewisseld op grond van artikel 4 van dit Verdrag.

TITEL 4

ANDERE VORMEN VAN SAMENWERKING

Art. 30. Gemeenschappelijke politiecentra
1. De Verdragsluitende Partijen kunnen, in voorko-

mend geval samen met één of meerdere buurlanden, ge-
meenschappelijke politiecentra inrichten.

2. De bepalingen van Titel 2 zijn ook van toepassing op
de uitwisseling van persoonsgegevens en informatie tus-
sen de Verdragsluitende Partijen via de gemeenschappe-
lijke politiecentra.

3. De modaliteiten van deze samenwerking worden tussen
de Verdragsluitende Partijen door de bevoegde autoriteiten
of diensten geregeld door middel van uitvoeringsafspraken.

TITEL 6

GRENSOVERSCHRIJDEND OPTREDEN VAN 
SPECIALE EENHEDEN

Art. 52. Toepassingsgebied
Deze titel regelt het optreden van de speciale eenheden

van de Verdragsluitende Partijen op elkaars grondgebied.
De titels 3, 4 en 5 van dit Verdrag zijn niet van toepassing
op dit optreden, tenzij de betreffende artikelen van deze ti-
tels van overeenkomstige toepassing zijn verklaard in on-
derhavige titel.
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Bijlage 1
Bevoegde diensten

Voor het Koninkrijk België:
De Geïntegreerde Politie, gestructureerd op twee niveaus, zoals

bedoeld in de Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een ge-
ïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus.

Bijkomend voor artikel 25 van dit Verdrag: De Algemene direc-
tie Dienst Vreemdelingenzaken van de Federa le Overheidsdienst
Binnenlandse Zaken.

Voor het Groothertogdom Luxemburg:
De groothertogelijke politie
Voor het Koninkrijk der Nederlanden:
Het landelijk politiekorps, bedoeld in artikel 25, eerste lid, van

de Politiewet 2012 alsmede de Koninklijke Marechaussee voor
zover aangesteld voor de uitvoering van de politietaak, bedoeld in
artikel 4 van de Politiewet 2012.

Bijkomend voor artikel 25 van dit Verdrag: de Dienst Vervoer en
Ondersteuning van de Dienst Justitiële inrichtingen van het Minis-
terie van Justitie en Veiligheid.

Bijlage 2
Bevoegde autoriteiten

Voor het Koninkrijk België:
De minister van Binnenlandse Zaken, de minister van Justitie,

de provinciegouverneurs, de arrondissementscommissarissen, de
burgemeesters en het Openbaar Ministerie, elk voor wat zijn be-
voegdheden betreft.

Bijkomend voor het artikel 25 van dit Verdrag: De Algemene di-
rectie Dienst Vreemdelingenzaken en de Algemene Directie Crisis-
centrum van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken.

Voor het Groothertogdom Luxemburg:
De volgens het nationale recht bevoegde bestuurlijke en ge-

rechtelijke overheden.
Voor het Koninkrijk der Nederlanden:
De minister van Veiligheid en Justitie dan wel de staatssecreta-

ris van Veiligheid en Justitie, de minister van Defensie, de officieren
van justitie, de burgemeesters, elk voor zover het hun bevoegdhe-
den betreft.

Bijlage 3
Grensstreek

Voor het Koninkrijk België:
De gerechtelijke arrondissementen West-Vlaanderen, Oost-

Vlaanderen, Antwerpen, Limburg, Luik, Eupen en Luxemburg.
Voor het Groothertogdom Luxemburg:
Het volledige nationale grondgebied.
Voor het Koninkrijk der Nederlanden:
De arrondissementen Zeeland West-Brabant, Oost-Brabant en

Limburg.

Bijlage 4
Speciale eenheden

Voor het Koninkrijk België:
De Directie van de speciale eenheden (DSU) van de Federale Po-

litie zoals bedoeld in artikel 11, 3° van het Koninklijk Besluit van
14 november 2006 betreffende de organisatie en de bevoegdhe-
den van de Federale Politie, gewijzigd bij het Koninklijk Besluit van
23 augustus 2014.

Voor het Groothertogdom Luxemburg:
De speciale eenheid van de groothertogelijke politie.
Voor het Koninkrijk der Nederlanden:
De bijzondere bijstandseenheden zoals bedoeld in artikel 59

van de Politiewet 2012, alsmede de eenheden van de krijgsmacht
die ingevolge artikel 57 en 58 van de Politiewet 2012 in bijstand
aan de bijzondere bijstandseenheden zijn ingezet.

Bijlage 5
Databanken waaruit persoonsgegevens en 

informatie kunnen worden verstrekt

Uit de volgende databanken kunnen de bevoegde diensten per-
soonsgegevens en andere informatie verstrekken aan bevoegde
diensten van een andere Verdragsluitende Partij op grond van
artikel 4 van dit Verdrag:

Voor het Koninkrijk België:
De voor de Belgische politiediensten rechtstreeks beschikbare

of rechtstreeks toegankelijke databanken.
Onder rechtstreeks beschikbaar wordt begrepen: de databan-

ken waarover de politiediensten zelf reeds beschikken.
Onder rechtstreeks toegankelijk wordt begrepen: de databan-

ken waarover andere openbare of private overheden, diensten of
personen beschikken en waartoe de Belgische politiediensten
krachtens de wet toegang hebben.

Voor het Groothertogdom Luxemburg:
De gegevensbanken van de groothertogelijke politie overeen-

komstig de nationale wetgeving.
Voor het Koninkrijk der Nederlanden:
– De Basisvoorziening Handhaving (BVH);
– De Basisvoorziening Informatie (BVI).

Bijlage 6
Databanken die in aanmerking komen voor 

rechtstreekse bevraging of raadpleging

De volgende databanken komen in aanmerking voor recht-
streekse bevraging op grond van artikel 14 van dit Verdrag of
rechtstreekse raadpleging op grond van artikel 15 of 16 van dit
Verdrag:

Voor het Koninkrijk België:
1. Voor rechtstreekse hit/no hit bevraging op grond van

artikel 14 van dit Verdrag:
– de Algemene Nationale Gegevensbank (ANG)
– de basisgegevensbanken bedoeld in artikel 44/2, tweede lid,

2° van de Wet op het Politieambt
– de bijzonder gegevensbanken bedoeld in artikel 44/2, tweede

lid, 2° van de Wet op het Politieambt
2. Voor rechtstreekse raadpleging op grond van artikel 15 van

dit Verdrag:
– de Algemene Nationale Gegevensbank (ANG)
– de basisgegevensbanken bedoeld in artikel 44/2, tweede lid,

2° van de Wet op het Politieambt
– de bijzonder gegevensbanken bedoeld in artikel 44/2, tweede

lid, 2° van de Wet op het Politieambt
3. Voor rechtstreekse raadpleging op grond van artikel 16 van

dit Verdrag:
– de Algemene Nationale Gegevensbank (ANG)
– de basisgegevensbanken bedoeld in artikel 44/2, tweede lid,

2° van de Wet op het Politieambt
– de bijzonder gegevensbanken bedoeld in artikel 44/2, tweede

lid, 2° van de Wet op het Politieambt
– het Rijksregister van de Federale Overheidsdienst Binnen-

landse Zaken
– de databank van ingeschreven voertuigen van de Federale

Overheidsdienst Mobiliteit
– de databanken met rijbewijsgegevens van de Federale Over-

heidsdienst Mobiliteit en de Federale Overheidsdienst Justitie
– het Detentie lnformatie Systeem van de Federale Overheids-

dienst Justitie
– de Kruispuntbank van ondernemingen van de Federale Over-

heidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Voor het Groothertogdom Luxemburg:
1. Voor rechtstreekse hit/no hit bevraging op grond van

artikel 14 van dit Verdrag:
– De gegevensbanken van de groothertogelijke politie overeen-

komstig de nationale wetgeving.
2. Voor rechtstreekse raadpleging op grond van artikel 15 van

dit Verdrag:
– Op dit ogenblik wordt er niet in een dergelijke consultatie

voorzien.
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3. Voor rechtstreekse raadpleging op grond van artikel 16 van
dit Verdrag:

– De politie heeft actueel geen toegang tot gegevens vanuit zijn
voertuigen.

Voor het Koninkrijk der Nederlanden:
1. Voor rechtstreekse hit/no hit bevraging op grond van

artikel 14 van dit Verdrag:
– De Basisvoorziening Handhaving (BVH)
– De Basisvoorziening lnformatie (BVl)
– Summ-it

– De Verwijzingsindex Recherche Onderzoeken en Subjecten
(VROS)

2. Voor rechtstreekse raadpleging op grond van artikel 15 van
dit Verdrag:

– De Basisvoorziening Handhaving (BVH)
– De Basisvoorziening lnformatie (BVl)
3. Voor rechtstreekse raadpleging op grond van artikel 16 van

dit Verdrag:
– De Basisvoorziening lnformatie (BVl)
– De Basisvoorziening Handhaving (BVH).
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Grondwet 7 februari 1831 Gecoördineerde Grondwet van België
}1. De tekst werd gecoördineerd op 17 februari 1994, B.S., 17 februari 1994

(Uittreksel)

TITEL II

DE BELGEN EN HUN RECHTEN

Art. 15. De woning is onschendbaar; geen huiszoeking
kan plaats hebben dan in de gevallen die de wet bepaalt en
in de vorm die zij voorschrijft.  {1É2

J 1. – Onder een woning in de zin van artikel 15 Grondwet moet wor-
den verstaan, de plaats met inbegrip van de erdoor omsloten eigen aanho-
righeden, die een persoon bewoont om er zijn werkelijke verblijfplaats te
vestigen en waar hij uit dien hoofde recht heeft op eerbiediging van zijn
persoonlijke levenssfeer, zijn rust en meer in het algemeen zijn privéleven
(Cass., 8 april 2014, P.13.0080.N).
J 2. – De omstandigheid dat een bedrijfsruimte als woning kan worden
gebruikt of dat in zulke ruimte vertrouwelijke briefwisseling kan worden be-
waard, volstaat niet opdat die ruimte onder de bescherming van artikel 8.1
EVRM en de artikelen 15 en 22 Grondwet valt; het gebruik van zulke ruimte

voor het stallen van paarden is evenmin een activiteit die een privékarakter
vertoont in de zin van die bepalingen (Cass., 8 april 2014, P.13.0080.N).
}1[Art. 22. Ieder heeft recht op eerbiediging van zijn
privé-leven en zijn gezinsleven, behoudens in de gevallen
en onder de voorwaarden door de wet bepaald.

De wet, het decreet of de in artikel 134 bedoelde regel
waarborgen de bescherming van dat recht.]1  {2É5

}1. – Ingevoegd bij Grondwetswijziging 31 januari 1994, B.S., 12 februari
1994

R 2. – Zie wet 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke
personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, B.S.,
5 september 2018, opgenomen in rubriek «II. Belgische wet- en regelge-
ving, 1. Algemeen: privacy en gegevensverwerking», infra

J 3. – Noch artikel 6 EVRM, dat het recht op een eerlijk proces waarborgt,
noch artikel 8 EVRM en artikel 22 Grondwet, die het recht op eerbiediging
van het privéleven waarborgen, houden voor de wetgever een verplichting
in de motivering van tapbeschikkingen of verlengingen daarvan voor te
schrijven op straffe van nietigheid (Cass., 14 oktober 2014, P.14.0507.N).



II. Belgische wet- en regelgeving • 1. Algemeen: privacy en gegevensverwerking
Wet 3 december 2017 - Gegevensbeschermingsautoriteit (Art. 4)

Larcier Geannoteerde Wetboeken – Privacy (17 oktober 2018) – © Larcier 115

J 4. – Het recht op eerbiediging van het privéleven, gewaarborgd door
de artikelen 8 van het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten
van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, 17 van het Internationaal
Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten en 22 van de Grond-
wet, dat het recht op vergetelheid omvat voor een persoon die schuldig is
bevonden aan een misdaad of misdrijf, om zich in bepaalde omstandighe-
den ertegen te kunnen verzetten dat het publiek wordt herinnerd aan zijn
gerechtelijk verleden naar aanleiding van een nieuwe openbaarmaking
van de feiten, kan een inmenging in het recht op vrijheid van meningsui-
ting verantwoorden (Cass., 29 april 2016, C.15.0052.F).

J 5. – Noch uit de artikelen 22 van de Grondwet en 8.1 van het Verdrag
tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijhe-
den, die de eerbiediging van het privé- en gezinsleven waarborgen, noch uit
artikel 10 van voornoemd verdrag, dat het recht om te huwen waarborgt,
volgt dat de toepassing van artikel 146bis van het Burgerlijk Wetboek zou
worden geweerd of dat de beoordeling die voor de toepassing van dat arti-
kel vereist is, zou worden gewijzigd wanneer uit het geheel van de omstan-
digheden waarop volgens voornoemd artikel acht moet worden geslagen,
blijkt dat de huwelijkskandidaten daadwerkelijk hebben samengewoond
en een kind hebben gekregen (Cass., 8 september 2016, C.15.0385.F).
}1[Art. 22bis. Elk kind heeft recht op eerbiediging van
zijn morele, lichamelijke, geestelijke en seksuele integriteit.

}2[Elk kind heeft het recht zijn mening te uiten in alle
aangelegenheden die het aangaan; met die mening wordt
rekening gehouden in overeenstemming met zijn leeftijd
en zijn onderscheidingsvermogen.]2]1

}3[Elk kind heeft recht op maatregelen en diensten die
zijn ontwikkeling bevorderen.]3

}4[Het belang van het kind is de eerste overweging bij
elke beslissing die het kind aangaat.]4

}5[De wet, het decreet of de in artikel 134 bedoelde
regel waarborgen deze rechten van het kind.]5  {6

}1. – Ingevoegd bij enig art. Grondwetswijziging 23 maart 2000, B.S.,
25 mei 2000
}2. – Lid 2 vervangen bij enig art. Grondwetswijziging 22 december 2008,
B.S., 29 december 2008
}3. – Lid 3 toegevoegd bij enig art. Grondwetswijzing 22 december 2008,
B.S., 29 december 2008
}4. – Lid 4 toegevoegd bij enig art. Grondwetswijziging 22 december
2008, B.S., 29 december 2008
}5. – Lid 5 toegevoegd bij enig art. Grondwetswijziging 22 december
2008, B.S., 29 december 2008
J 6. – De voogd ad hoc, die werd aangewezen om de niet-ontvoogde
minderjarige te vertegenwoordigen, is niet verplicht het kind, ongeacht
zijn leeftijd en de omstandigheden van de zaak, te ontmoeten en hem zijn
mening over het geschil te vragen (Cass., 6 oktober 2017, C.16.0421.F).

Art. 29. Het briefgeheim is onschendbaar.
De wet bepaalt welke agenten verantwoordelijk zijn

voor de schending van het geheim der aan de post toever-
trouwde brieven.
}1[Art. 32. Ieder heeft het recht elk bestuursdocument te
raadplegen en er een afschrift van te krijgen, behoudens in
de gevallen en onder de voorwaarden bepaald door de
wet, het decreet of de regel bedoeld in artikel 134.]1

}1. – Ingevoegd bij Grondwetswijziging 18 juni 1993, B.S., 29 juni 1993

Wet 3 december 2017 tot oprichting van de Gegevensbeschermingsautoriteit
 (B.S., 10 januari 2018)

HOOFDSTUK 1

INLEIDENDE BEPALING
Art. 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in
artikel 74 van de Grondwet.
Art. 2. Voor de toepassing van deze wet wordt verstaan
onder:

1° «de Gegevensbeschermingsautoriteit»: de Toezichthou-
dende autoriteit voor de verwerking van persoonsgegevens;

2° «de Verordening 2016/679»: de Verordening 2016/
679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april
2016 betreffende de bescherming van natuurlijke perso-
nen in verband met de verwerking van persoonsgegevens
en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot in-
trekking van Richtlijn 95/46/EG;

3° «informaticasysteem»: elk systeem voor het verwer-
ken van gegevens;

4° «inspecteur»: statutaire of contractuele ambtenaar
van de Gegevensbeschermingsautoriteit belast met het
vaststellen van inbreuken op deze wet en de wetten die be-
palingen bevatten inzake de bescherming van de verwer-
king van persoonsgegevens.

HOOFDSTUK 2
DE GEGEVENSBESCHERMINGSAUTORITEIT

Art. 3. Bij de Kamer van volksvertegenwoordigers wordt
een «Gegevensbeschermingsautoriteit» opgericht.

Zij is de opvolger van de Commissie voor de bescher-
ming van de persoonlijke levenssfeer.

Zij bezit rechtspersoonlijkheid. Haar zetel is gevestigd in
het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad.
Art. 4. § 1. De Gegevensbeschermingsautoriteit is verant-
woordelijk voor het toezicht op de naleving van de grond-
beginselen van de bescherming van de persoonsgegevens,
in het kader van deze wet en van de wetten die bepalingen
bevatten inzake de bescherming van de verwerking van
persoonsgegevens.

Onverminderd de bevoegdheden van de Gemeenschaps-
of gewestregeringen, van de Gemeenschaps- of Gewestparle-
menten, van het Verenigd College of van de Verenigde Verga-
dering bedoeld in artikel 60 van de bijzondere wet van
12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen,
oefent de Gegevensbeschermingsautoriteit deze opdracht uit
op het grondgebied van het hele Koninkrijk, ongeacht welk
nationaal recht op de betrokken verwerking van toepassing is.

§ 2. Het toezicht dat door deze wet wordt georganiseerd
heeft geen betrekking op de verwerkingen door de hoven
en rechtbanken alsook door het openbaar ministerie bij de
uitoefening van hun gerechtelijke taken.

}1[De Gegevensbeschermingsautoriteit is de bevoegde
toezichthoudende autoriteit wanneer geen andere wet an-
ders bepaalt.]1

}2[Onverminderd deze wet en de wet van 30 juli 2018
betreffende de bescherming van natuurlijke personen met
betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, kan
bij geen enkele andere wet een autoriteit worden opge-
richt die beschikt over de macht en de bevoegdheden die
bij de Verordening aan een gegevensbeschermingsautori-
teit worden toegekend.]2
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De competenties, taken en bevoegdheden als toezicht-
houdende autoriteit voorzien door de Verordening 2016/
79 worden, ten aanzien van de politiediensten in de zin
van artikel 2,2°, van de wet van 7 december 1998 tot orga-
nisatie van een geïntegreerde politie gestructureerd op
twee niveaus, uitgeoefend door het Controleorgaan op de
politionele informatie bedoeld in artikel 44/6, § 1, van de
wet van 5 augustus 1992 op het politieambt.

§ 3. Elke juridisch bindende beslissing van de Gegevens-
beschermingsautoriteit wordt gedateerd, ondertekend en
met redenen omkleed en vermeldt het rechtsmiddel dat
tegen de beslissing kan worden ingesteld.
}1. – § 2, lid 2, vervangen bij art. 276, 1°, wet 30 juli 2018, B.S.,
5 september 2018, inwerkingtreding: 5 september 2018 (art. 281, lid 1)
}2. – § 2, lid 3, ingevoegd bij art. 276, 2°, wet 30 juli 2018, B.S.,
5 september 2018, inwerkingtreding: 5 september 2018 (art. 281, lid 1)

Art. 5. De Gegevensbeschermingsautoriteit voert haar
opdrachten uitsluitend in het algemeen belang uit.

De leden van haar organen en haar personeelsleden zijn
niet burgerlijk aansprakelijk voor hun beslissingen, hande-
lingen of gedragingen in de uitoefening van de wettelijke
opdrachten van de Gegevensbeschermingsautoriteit, be-
halve in de gevallen voorzien bij wet.
Art. 6. De Gegevensbeschermingsautoriteit is bevoegd
inbreuken op de grondbeginselen van de bescherming van
de persoonsgegevens, in het kader van deze wet en van de
wetten die bepalingen bevatten inzake de bescherming
van de verwerking van persoonsgegevens ter kennis te
brengen van de gerechtelijke autoriteiten en, waar pas-
send, een rechtsvordering in te stellen teneinde deze
grondbeginselen te doen naleven.
Art. 7. De Gegevensbeschermingsautoriteit is samenge-
steld uit zes organen;

1° een directiecomité;
2° een algemeen secretariaat;
3° een eerstelijnsdienst;
4° een kenniscentrum;
5° een inspectiedienst;
6° een geschillenkamer.
De Gegevensbeschermingsautoriteit kan zich, voor het ver-

vullen van haar opdrachten, laten bijstaan door deskundigen.
Art. 8. Aan de Gegevensbeschermingsautoriteit wordt
een onafhankelijke reflectieraad toegevoegd.

Afdeling 1
Het directiecomité

Art. 9. Het directiecomité:
1° keurt de jaarrekeningen goed en beslist over de jaar-

lijkse begroting, het jaarverslag, het strategisch plan en het
beheersplan, daaronder begrepen de jaarlijkse prioriteiten
van de Gegevensbeschermingsautoriteit;

2° bepaalt de evaluatie-indicatoren betreffende de uit-
voering van het jaarverslag, het strategisch plan en het be-
heersplan;

3° beslist over de interne organisatie en samenstelling
van de Gegevensbeschermingsautoriteit, met inbegrip van
de interne mobiliteit van het personeel tussen de organen;

4° beslist over het model van het legitimatiebewijs ver-
meld in artikel 31, tweede lid.

Het directiecomité vraagt het advies van de reflectie-
raad over het strategisch plan en over de evaluatie-indica-
toren vermeld in het eerste lid, 2°, en legt het strategisch

plan terzelfdertijd gedurende minimaal twee weken ter
openbare raadpleging voor.

Art. 10. Het directiecomité volgt de ontwikkelingen in de
technologische, commerciële en andere domeinen die een
weerslag hebben op de bescherming van de persoonsge-
gevens.

Daartoe kan het directiecomité advies vragen aan de re-
flectieraad.

Art. 11. Het directiecomité stelt het reglement van in-
terne orde van de Gegevensbeschermingsautoriteit op bin-
nen twee maanden na de oprichting ervan.

Dit reglement bevat de essentiële regels betreffende de
werking van de organen en de termijnen binnen dewelke
informatie, adviezen en goedkeuringen vermeld in
artikel 20, § 1, dienen te worden geleverd.

Het directiecomité legt het reglement van interne orde
alsook latere wijzigingen aan het reglement ter goedkeu-
ring voor aan de Kamer van volksvertegenwoordigers.

Art. 12. Het directiecomité is samengesteld uit de direc-
teur van het algemeen secretariaat, de directeur van het
kenniscentrum, de directeur van de eerstelijnsdienst, de in-
specteur-generaal en de voorzitter van de geschillenkamer.

De leden van het directiecomité oefenen hun ambt vol-
tijds uit.

Zij leggen de volgende eed af in handen van de voorzit-
ter van de Kamer van volksvertegenwoordigers: «Ik zweer
getrouwheid aan de Koning, gehoorzaamheid aan de
Grondwet en aan de wetten van het Belgische volk.»

Art. 13. § 1. Het directiecomité wordt voorgezeten door
de voorzitter van de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Ingeval de voorzitter verhinderd is, wordt het directieco-
mité voorgezeten door het oudste aanwezige lid van het
directiecomité, met uitzondering van de voorzitter van de
geschillenkamer.

§ 2. De voorzittersfunctie van de Gegevensbescher-
mingsautoriteit wordt alternerend waargenomen door de
directeur van het algemeen secretariaat gedurende de eer-
ste drie jaar van een mandaat en door de directeur van het
kenniscentrum voor de tweede helft van een mandaat.

§ 3. De voorzitter van de Gegevensbeschermingsautori-
teit wordt in de uitvoering van zijn taken bijgestaan door
het algemeen secretariaat.

Art. 14. Het directiecomité komt bijeen op verzoek van
een van haar leden en ten minste eenmaal per maand.

Art. 15. Het directiecomité kan enkel beslissen indien de
meerderheid van haar leden aanwezig is.

De stemming kan op elektronische wijze plaatsvinden.
Bij gebrek aan consensus is een beslissing genomen als

een meerderheid van het voltallige directiecomité instemt.

Art. 16. Er worden notulen opgemaakt van de beraadsla-
gingen van het directiecomité. De notulen worden onder-
tekend door de voorzitter.

De beslissingen van het directiecomité bedoeld in
artikel 9, 1° en 4° worden bekendgemaakt op de website
van de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Art. 17. De voorzitter van de Gegevensbeschermingsau-
toriteit:

1° is belast met de samenwerking en de coördinatie tus-
sen de verschillende organen van de Gegevensbescher-
mingsautoriteit;
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2° bereidt de jaarlijkse begroting, de jaarrekeningen,
het jaarverslag, het strategisch plan en het beheersplan
voor, daaronder begrepen de jaarlijkse prioriteiten van de
Gegevensbeschermingsautoriteit;

3° beheert de interne organisatie en samenstelling van
de Gegevensbeschermingsautoriteit;

4° vertegenwoordigt de Gegevensbeschermingsautoriteit.
Het beheersplan bevat afspraken rond doelstellingen

voor de Gegevensbeschermingsautoriteit en de middelen
die daarvoor nodig zijn.

Art. 18. De voorzitter van het directiecomité en, in diens
afwezigheid, het oudste aanwezige lid van het directieco-
mité, met uitzondering van de voorzitter van de geschillen-
kamer, vertegenwoordigt de Gegevensbeschermingsauto-
riteit in rechte.

}1[De beslissing om op te treden in rechte namens de
Gegevensbeschermingsautoriteit wordt genomen door
het directiecomité.]1

}1. – Lid 2 toegevoegd bij art. 277 wet 30 juli 2018, B.S., 5 september
2018, inwerkingtreding: 5 september 2018 (art. 281, lid 1)

Afdeling 2
Het algemeen secretariaat

Art. 19. Het algemeen secretariaat heeft als horizontale
ondersteunende taken:

1° het beheren van vragen met betrekking tot de human
resources, de begroting en de informatica van de Gege-
vensbeschermingsautoriteit;

2° het beheren van elke juridische aangelegenheid met
betrekking tot het beheer en de werking van de Gegevens-
beschermingsautoriteit;

3° het beheren van de interne en externe communicatie.

Art. 20. § 1. Het algemeen secretariaat heeft eveneens
als uitvoerende taken het:

1° toezien op de maatschappelijke, economische en
technologische ontwikkelingen die een impact hebben op
de bescherming van de persoonsgegevens;

2° opstellen van de lijst van de verwerkingen die een im-
pactanalyse met betrekking tot de gegevensbescherming
vereisen;

3° geven van advies in het kader van een gegevensbe-
schermingseffectbeoordeling aan een verantwoordelijke
voor de verwerking in het kader van een raadpleging door
de verantwoordelijke van de verwerking van de Gegevens-
beschermingsautoriteit;

4° goedkeuren van de gedragscodes;
5° bevorderen van de invoering van certificeringsmecha-

nismen en het goedkeuren van de criteria voor certificering;
6° het opstellen en het bekendmaken van de criteria

voor de accreditatie van een orgaan voor het toezicht op
gedragscodes op grond van artikel 41 van de Verordening
2016/679 en van een certificeringsorgaan op grond van
artikel 43 van de Verordening 2016/679;

7° zorgen voor de accreditatie van een orgaan voor het
toezicht op gedragscodes op grond van artikel 41 van de
Verordening 2016/679;

8° goedkeuren van de modelcontractbepalingen en de
bindende ondernemingsregels.

§ 2. De taken vermeld in paragraaf 1, 4° tot 8°, worden
uitgevoerd conform de geldende Europese en internatio-
nale regelgeving.

Art. 21. Het algemeen secretariaat staat onder leiding
van de directeur van het algemeen secretariaat.

Afdeling 3
De eerstelijnsdienst

Art. 22. § 1. De eerstelijnsdienst:
1° ontvangt de klachten en verzoeken die worden toe-

gestuurd aan de Gegevensbeschermingsautoriteit;
2° kan een bemiddelingsprocedure opstarten;
3° bevordert de gegevensbescherming bij het publiek,

waarbij specifieke aandacht wordt besteed aan minderjari-
gen;

4° bevordert de bewustwording bij de verantwoordelijken
voor de verwerking en de verwerkers van hun verplichtingen;

5° verstrekt aan de betrokken personen informatie over
de uitoefening van hun rechten.

§ 2. De eerstelijnsdienst staat onder leiding van de di-
recteur van de eerstelijnsdienst.

Afdeling 4
Het kenniscentrum

Art. 23. § 1. Het kenniscentrum verstrekt, hetzij uit eigen
beweging, hetzij op verzoek van de regering, van de Wet-
gevende Kamers, van de Gemeenschaps- of gewestregerin-
gen, van de Gemeenschaps- of Gewestparlementen, van
het Verenigd College of van de Verenigde Vergadering be-
doeld in artikel 60 van de bijzondere wet van 12 januari
1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen:

1° adviezen omtrent elke aangelegenheid met betrek-
king tot de verwerkingen van persoonsgegevens;

2° aanbevelingen met betrekking tot de maatschappe-
lijke, economische en technologische ontwikkelingen die
een weerslag kunnen hebben op de verwerkingen van per-
soonsgegevens.

§ 2. In zijn adviezen en aanbevelingen houdt het ken-
niscentrum rekening met de noodzakelijke technische en
organisatorische beveiligingsmaatregelen.

Art. 24. Het kenniscentrum is samengesteld uit zes leden
en de directeur van het kenniscentrum.

Op initiatief van de directeur komt het kenniscentrum
in plenaire vergadering bijeen.

In de uitoefening van zijn opdrachten wordt het kennis-
centrum ondersteund door een secretariaat.

Art. 25. Het kenniscentrum kan enkel beslissen indien de
meerderheid van zijn leden aanwezig is.

De stemming kan op elektronische wijze plaatsvinden.
De beslissingen worden bij meerderheid van stemmen

aangenomen.
Bij staking van stemmen is de stem van de directeur

doorslaggevend.

Art. 26. § 1. Elk verzoek om advies wordt bij de Gegevens-
beschermingsautoriteit ingediend per aangetekende zen-
ding of per online formulier dat ter beschikking wordt ge-
steld op de website van de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Tenzij de wet anders bepaalt, brengt het kenniscentrum
advies uit binnen zestig dagen nadat alle daartoe noodzake-
lijke gegevens aan de Gegevensbeschermingsautoriteit zijn
medegedeeld. Wanneer het advies van de Gegevensbe-
schermingsautoriteit door of krachtens een wet, een de-
creet of een ordonnantie vereist is, kan de directeur van het
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kenniscentrum de termijn van zestig dagen in speciaal met
redenen omklede dringende gevallen verminderen tot vijf-
tien dagen.

§ 2. In de gevallen waar het advies van de Gegevensbe-
schermingsautoriteit door of krachtens een wet, een decreet
of een ordonnantie vereist is, mag aan deze vereiste voorbij-
gegaan worden wanneer het advies niet werd verleend bin-
nen de termijnen bedoeld in paragraaf 1, tweede lid.

Art. 27. § 1. De adviezen zijn schriftelijk en met redenen
omkleed.

Ze worden aan de betrokken autoriteit meegedeeld.
Het regeringslid tot wiens bevoegdheid de bescherming

van de persoonlijke levenssfeer behoort en de Kamer van
volksvertegenwoordigers ontvangen een elektronisch af-
schrift van elk advies en van elke aanbeveling.

§ 2. In de gevallen waarin het advies van de Gegevens-
beschermingsautoriteit door of krachtens een wet, een de-
creet of een ordonnantie vereist is, moet het advies samen
met de reglementsbepaling waarop het betrekking heeft,
in het Belgisch Staatsblad worden bekendgemaakt.

De adviezen en de aanbevelingen worden op de website
van de Gegevensbeschermingsautoriteit bekendgemaakt.

Afdeling 5
De inspectiedienst

Art. 28. De inspectiedienst is het onderzoeksorgaan van
de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Art. 29. De inspectiedienst staat onder leiding van de in-
specteur-generaal en is samengesteld uit inspecteurs.

In de uitoefening van zijn opdrachten wordt de inspec-
tiedienst ondersteund door een secretariaat.

In geval van afwezigheid of verhindering wordt de in-
specteur-generaal vervangen door de inspecteur met de
meeste dienstjaren of, in geval van gelijke anciënniteit,
door de oudste in jaren.

Art. 30. § 1. De inspecteurs leggen de volgende eed af in
handen van de inspecteur-generaal: «Ik zweer getrouw-
heid aan de Koning, gehoorzaamheid aan de Grondwet en
aan de wetten van het Belgische volk.»

§ 2. In het reglement van interne orde van de Gegevens-
beschermingsautoriteit worden de functieprofielen en de
noodzakelijke competenties van de inspecteurs bepaald.

Art. 31. De inspecteur-generaal en de inspecteurs moe-
ten bij de uitvoering van hun opdrachten in het bezit zijn
van het legitimatiebewijs van hun ambt, dat zij desge-
vraagd aanstonds moeten tonen.

Het directiecomité legt het model van dat legitimatiebe-
wijs vast.

Afdeling 6
De geschillenkamer

Art. 32. De geschillenkamer is het administratief geschil-
lenorgaan van de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Art. 33. § 1. De geschillenkamer is samengesteld uit een
voorzitter en zes leden die bestaan uit:

1° twee leden met grondige kennis op het vlak van de
bescherming van persoonsgegevens;

2° twee leden met grondige kennis op het vlak van ad-
ministratieve geschillenprocedures;

3° twee leden met grondige kennis op het vlak van infor-
matieveiligheid en informatie- en communicatietechnologie.

De voorzitter van de geschillenkamer bezit in ieder
geval een grondige kennis op het vlak van administratieve
geschillenprocedures.

De voorzitter of één van de leden van de geschillenka-
mer zetelt alleen tenzij de voorzitter van de geschillenka-
mer beslist om met drie leden te zetelen, overeenkomstig
de bepalingen van het reglement van interne orde.

§ 2. Voor het overige bepaalt het reglement van interne
orde nader alles wat betreft de samenstelling van de ge-
schillenkamer bij zittingen en de werkwijze.

Art. 34. In de uitoefening van haar opdrachten wordt de
geschillenkamer ondersteund door een secretariaat die
ook de taken uitvoert van een griffie.

Afdeling 7
De reflectieraad

Art. 35. De reflectieraad verstrekt uit eigen beweging of
op verzoek van het directiecomité of van het kenniscen-
trum niet-bindende adviezen aan de Gegevensbescher-
mingsautoriteit omtrent elke aangelegenheid met betrek-
king tot de bescherming van persoonsgegevens.

De Kamer van volksvertegenwoordigers bepaalt de sa-
menstelling van de reflectieraad en duidt de leden aan.

De leden van de reflectieraad maken geen deel uit van
de Gegevensbeschermingsautoriteit.

HOOFDSTUK 3

BENOEMING VAN DE LEDEN VAN HET 
DIRECTIECOMITÉ, DE LEDEN VAN HET 

KENNISCENTRUM EN DE LEDEN VAN DE 
GESCHILLENKAMER

Afdeling 1
Algemene benoemingsvoorwaarden

Art. 36. § 1. De leden van het directiecomité, de leden
van het kenniscentrum en de leden van de geschillenka-
mer worden benoemd op grond van hun competentie en
ervaring op het gebied van de bescherming van persoons-
gegevens, hun onafhankelijkheid en hun moreel gezag.

§ 2. De leden van het directiecomité moeten houder zijn
van een diploma dat toegang verleent tot een functie van
niveau A.

De leden van het directiecomité moeten een functionele
kennis hebben van de tweede landstaal en van het Engels.
Ten minste één lid van het directiecomité moet ook een
functionele kennis hebben van het Duits.

§ 3. Het profiel van alle leden van het directiecomité en
leden van het kenniscentrum en van de geschillenkamer
samen moet de Gegevensbeschermingsautoriteit de mo-
gelijkheid bieden het hoofd te bieden aan de juridische,
economische, ethische en technologische uitdagingen van
de evolutie van de digitale samenleving.

Art. 37. De leden van het directiecomité, de leden van
het kenniscentrum en de leden van de geschillenkamer
worden benoemd voor een eenmaal hernieuwbare termijn
van zes jaar.

Art. 38. }1[Op het ogenblik van hun benoeming en tijdens
hun mandaat moeten de leden van het directiecomité, leden
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van het kenniscentrum en leden van de geschillenkamer aan
de volgende voorwaarden voldoen:]1

1° burger zijn van een Lid-Staat van de Europese Unie;
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 Ge-
westparlement;

4° geen lid zijn van een federale Regering, van een Ge-
meenschaps- of gewestregering;

5° geen functie uitoefenen in een beleidscel van de mi-
nister;

6° geen mandataris van een openbare functie zijn.
}1. – Inleidende zin vervangen bij art. 2 wet 4 maart 2018, B.S., 17 april
2018, inwerkingtreding: 25 mei 2018 (art. 6)

Afdeling 2
Benoemingsprocedure

Art. 39. De leden van het directiecomité, de leden van het
kenniscentrum en de leden van de geschillenkamer worden
benoemd door de Kamer van volksvertegenwoordigers.

De vacatures voor de mandaten van de leden van het di-
rectiecomité, de leden van het kenniscentrum, en de leden
van de geschillenkamer worden bekendgemaakt in het
Belgisch Staatsblad ten laatste zes maanden voor het ver-
strijken van het mandaat en, voor hun eerste samenstel-
ling, ten laatste een maand na de inwerkingtreding van dit
artikel. De bekendmaking gebeurt in de vorm van een op-
roep tot kandidaten, waarbij het aantal vacante plaatsen,
de benoemingsvoorwaarden, de taken van de samen te
stellen organen en de nadere regels inzake de indiening
van de kandidaatstelling worden omschreven.

Art. 40. § 1. Het directiecomité telt evenveel Nederlands-
talige als Franstalige leden, de voorzitter van de geschillen-
kamer uitgezonderd.

De directeur van het algemeen secretariaat en de direc-
teur van het kenniscentrum mogen niet tot dezelfde taal-
rol behoren.

Er zijn evenveel Nederlandstalige als Franstalige leden
van het kenniscentrum.

De zes leden bij de geschillenkamer worden in een ge-
lijk aantal benoemd per taalrol en minstens een lid moet
functionele kennis hebben van het Duits.

§ 2. Ten hoogste twee derden van de leden van het ken-
niscentrum is van hetzelfde geslacht.

Art. 41. Ingeval een mandaat van lid van het directieco-
mité, van lid van het kenniscentrum of van lid van de ge-
schillenkamer om welke reden ook openvalt, wordt over-
gegaan tot de vervanging ervan voor de nog resterende
duur van het mandaat.

Voor het opengevallen mandaat wordt een volledig
nieuwe benoemingsprocedure overeenkomstig artikel 39
ingesteld, waarbij de vacature evenwel ten laatste een
maand na het openvallen van het mandaat in het Belgisch
Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 42. Bij gebreke van hernieuwing van hun mandaat
blijven de leden van het directiecomité, de leden van het
kenniscentrum en de leden van de geschillenkamer in
functie tot respectievelijk het directiecomité, het kennis-
centrum en de geschillenkamer voor het eerst in zijn
nieuwe samenstelling bijeenkomt.

HOOFDSTUK 4

ONAFHANKELIJKHEID EN WERKING VAN DE 
GEGEVENSBESCHERMINGSAUTORITEIT

Art. 43. De leden van het directiecomité, de leden van het
kenniscentrum, van de inspectiedienst en van de geschillen-
kamer krijgen noch vragen binnen de perken van hun be-
voegdheden, noch op directe of indirecte wijze instructies.

Het is hen verboden aanwezig te zijn bij een beraadsla-
ging of besluit over dossiers waarbij zij een persoonlijk of
rechtstreeks belang hebben of waarbij hun bloed- of aan-
verwanten tot en met de derde graad een persoonlijk of
rechtstreeks belang hebben.

Art. 44. § 1. De leden van het directiecomité, de leden
van het kenniscentrum en de leden van de geschillenka-
mer mogen, tijdens de duur van hun mandaat, geen an-
dere al dan niet bezoldigde activiteit uitoefenen die niet
verenigbaar is met hun mandaat.

Een onverenigbare activiteit is een activiteit die recht-
streeks of onrechtstreeks voordeel kan hebben bij de be-
slissingen en standpunten die de Gegevensbeschermings-
autoriteit kan nemen.

De Kamer van volksvertegenwoordigers kan een lid van
het directiecomité machtigen om een bijkomende activi-
teit uit te oefenen op voorwaarde dat deze de uitoefening
van zijn voltijdse functie evenals zijn onafhankelijkheid en
reputatie niet beïnvloedt.

§ 2. Alvorens hun mandaat aan te vatten, vullen de in
paragraaf 1 bedoelde leden een verklaring in dat er geen
belangenconflicten zijn en ondertekenen zij deze. Zij hou-
den die verklaring bij tijdens de duur van hun mandaat.

De leden van het directiecomité mogen gedurende twee
jaar na het einde van hun mandaat geen functie uitoefenen
die hen rechtstreeks of onrechtstreeks voordelen zouden op-
leveren die voortvloeien uit de uitoefening van hun mandaat.

}1[§ 3. Een verlof voor opdracht van algemeen belang
kan verleend worden aan een ambtenaar of magistraat om
de functie van lid van het directiecomité uit te oefenen. Zij
ontvangen gedurende hun mandaat hun wedde als lid van
het directiecomité, terwijl hun wedde als ambtenaar of
magistraat wordt geschorst.]1

}1. – § 3 toegevoegd bij art. 3 wet 4 maart 2018, B.S., 17 april 2018, in-
werkingtreding: 25 mei 2018 (art. 6)

Art. 45. § 1. De Kamer van volksvertegenwoordigers kan
een lid van het directiecomité, een lid van het kenniscentrum
en een lid van de geschillenkamer enkel van zijn mandaat
ontheffen indien hij op ernstige wijze is tekortgeschoten of
niet langer aan de vereisten voor de uitvoering van de taken
voldoet. Tegen de beslissing staat geen enkel beroep open.

Een lid van het directiecomité, een lid van het kennis-
centrum en een lid van de geschillenkamer kan niet van
zijn mandaat worden ontheven voor meningen die hij uit
bij het vervullen van zijn functies.

§ 2. Het mandaat kan niet worden opgeheven dan nadat
de betrokkene gehoord is over de aangevoerde redenen.

Voorafgaandelijk aan de hoorzitting stelt de Kamer van
volksvertegenwoordigers een dossier samen dat alle stukken
bevat die betrekking hebben op de aangevoerde redenen.

Ten minste vijf dagen voor de hoorzitting wordt de be-
trokkene opgeroepen bij een ter post aangetekende zen-
ding met ten minste opgave van:

1° de aangevoerde ernstige redenen;
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2° het feit dat de opheffing van het mandaat wordt over-
wogen;

3° plaats, dag en uur van de hoorzitting;
4° het recht van de betrokkene zich te laten bijstaan

door een persoon naar keuze;
5° de plaats waar en de termijn waarbinnen het dossier

kan worden ingezien;
6° het recht om getuigen te doen oproepen.
Vanaf de oproeping tot en met de dag voor de hoorzit-

ting kunnen de betrokkene en de persoon die hem bijstaat
het dossier inzien.

Van de hoorzitting wordt een verslag opgesteld.

Art. 46. § 1. Het personeelskader van de Gegevensbe-
schermingsautoriteit, het statuut en de wijze van aanwer-
ving van het personeel worden bepaald door de Kamer van
volksvertegenwoordigers, op voorstel van de Gegevensbe-
schermingsautoriteit.

Voor het overige is het personeel van de Gegevensbe-
schermingsautoriteit onderworpen aan de wettelijke en
statutaire bepalingen die gelden voor de personeelsleden
van het federaal administratief openbaar ambt.

§ 2. De vast benoemde personeelsleden van de Gegevens-
beschermingsautoriteit genieten de regeling inzake rustpen-
sioenen die van toepassing is op ambtenaren die in vast
dienstverband tewerkgesteld zijn bij het federaal bestuur
van de Staat. Deze pensioenen zijn ten laste van de Staatskas.

Art. 47. De Gegevensbeschermingsautoriteit heeft, voor
de uitoefening van haar wettelijke opdrachten, toegang
tot de gegevens bedoeld in artikel 3, eerste lid, 1° tot 6°, 9°,
9°/1 en tweede lid, van de wet van 8 augustus 1983 tot re-
geling van een Rijksregister van de natuurlijke personen.

Met het oog op de uitoefening van haar wettelijke op-
drachten mag zij gebruikmaken van het rijksregisternummer.

Voor de uitoefening van de inspectieopdrachten hebben
de inspecteurs van de Gegevensbeschermingsautoriteit ook
toegang tot de gegevens bedoeld in artikel 6bis, § 1, 1°, van de
wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters, de
identiteitskaarten, de vreemdelingenkaarten en de verblijfs-
documenten en tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983
tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen.

Art. 48. § 1. Behoudens wettelijke uitzonderingen zijn de
leden van het directiecomité, de leden van het kenniscen-
trum, de leden van de geschillenkamer en de personeelsle-
den van de Gegevensbeschermingsautoriteit, tijdens en na
de uitoefening van hun respectieve mandaat en overeen-
komst, verplicht het vertrouwelijke karakter te bewaren
van de feiten, handelingen of inlichtingen waarvan zij uit
hoofde van hun functie kennis hebben gehad.

§ 2. De Gegevensbeschermingsautoriteit kan protocol-
len inzake de vertrouwelijkheidsplicht afsluiten met derde
instanties teneinde de uitwisseling van gegevens noodza-
kelijk voor de uitoefening van haar taken en bevoegdhe-
den te waarborgen.

Art. 49. Voor de werking van de Gegevensbeschermings-
autoriteit wordt een dotatie uitgetrokken op de algemene
uitgavenbegroting van het Rijk.

De Gegevensbeschermingsautoriteit stelt jaarlijks een
ontwerp van begroting op voor zijn werking. Bijgestaan
door het Rekenhof, onderzoekt de Kamer van volksvertegen-

woordigers de gedetailleerde begrotingsvoorstellen van de
Gegevensbeschermingsautoriteit, keurt ze goed en contro-
leert de uitvoering van haar begroting, onderzoekt en keurt
daarenboven de gedetailleerde rekeningen goed.

De Gegevensbeschermingsautoriteit voegt bij haar jaar-
lijks begrotingsvoorstel een strategisch plan, vergezeld van
het advies van de reflectieraad, en een beheersplan.

De Gegevensbeschermingsautoriteit hanteert voor haar
begroting en rekeningen een schema dat vergelijkbaar is
met het schema van de begroting en rekeningen van de
Kamer van volksvertegenwoordigers.

Art. 50. }1[§ 1. De leden van het directiecomité genieten
hetzelfde statuut als de raadsheren van het Rekenhof. De
wedderegeling van de raadsheren van het Rekenhof, ver-
vat in de wet van 21 maart 1964 betreffende de wedden
van de leden van het Rekenhof, is van toepassing op de
leden van het directiecomité. Gedurende zijn voorzitter-
schap van de Gegevensbeschermingsautoriteit geniet het
betrokken directielid een bezoldiging gelijk aan die van de
voorzitter van het Rekenhof.

Het mandaat van de leden van het directiecomité wordt
inzake pensioenen gelijkgesteld met een vaste benoeming.
Zij genieten de regeling inzake rustpensioenen die van toe-
passing is op ambtenaren die in vast dienstverband te-
werkgesteld zijn bij het federaal bestuur van de Staat. Deze
pensioenen zijn ten laste van de Staatskas.

§ 2. Tenzij hij uit zijn ambt is ontzet of zelf ontslag neemt,
ontvangt het lid van het directiecomité wanneer aan zijn
ambt een eind wordt gemaakt of wanneer zijn mandaat niet
wordt vernieuwd, een forfaitaire toelage wegens ontslag die
gelijk is aan de brutomaandwedde van één maand per vol-
ledig jaar van het mandaat dat werd gepresteerd, met een
maximum van zes maanden. Zijn hiervan uitgesloten, het
lid van het directiecomité dat een beroepsinkomen of ver-
vangingsinkomen of rustpensioen geniet. Een overlevings-
pensioen of een uitkering van het gewaarborgd minimum
door een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn
worden niet als een vervangingsinkomen beschouwd.

§ 3. De externe leden van het kenniscentrum en van de ge-
schillenkamer hebben recht op presentiegeld voor een be-
drag van 294,55 euro (indexcijfer 1,67374). Dat bedrag is ge-
koppeld aan de evolutie van het indexcijfer van de consump-
tieprijzen. Zij zijn gerechtigd op de vergoedingen voor reis-
en verblijfskosten overeenkomstig de bepalingen die van toe-
passing zijn op de personeelsleden van het federaal ambt.]1

}1. – Vervangen bij art. 4 wet 4 maart 2018, B.S., 17 april 2018, inwer-
kingtreding: 25 mei 2018 (art. 6)

Art. 51. De Gegevensbeschermingsautoriteit dient elk
jaar bij de Kamer van volksvertegenwoordigers en de Re-
gering een verslag in over haar activiteiten van het vooraf-
gaande jaar, in het bijzonder opgesteld op basis van de
evaluatie-indicatoren bedoeld in artikel 9, eerste lid, 2°.

Bij het verslag gaat een lijst van de adviezen en aanbeve-
lingen die de Gegevensbeschermingsautoriteit heeft uitge-
bracht. Er wordt aangegeven welke adviezen en aanbeve-
lingen uit eigen beweging werden geformuleerd.

Dat verslag wordt openbaar gemaakt en toegezonden aan
de Europese Commissie en aan het Europees Comité voor ge-
gevensbescherming bedoeld in de Verordening 2016/679.
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HOOFDSTUK 5

SAMENWERKINGSMODALITEITEN

Afdeling 1

Samenwerking op nationaal niveau

Art. 52. § 1. De Gegevensbeschermingsautoriteit voert
haar opdrachten uit in een geest van dialoog en overleg met
alle overheidsactoren en private actoren die betrokken zijn
bij het beleid ter bescherming van de fundamentele rechten
en vrijheden van natuurlijke personen in verband met de
verwerking en het vrije verkeer van persoonsgegevens als-
ook bij het beleid ter bescherming van de consumenten.

De Gegevensbeschermingsautoriteit kan worden bijge-
staan door of optreden op verzoek van andere overheden
belast met de inachtneming van andere wetgevingen.

§ 2. De Gegevensbeschermingsautoriteit kan overgaan
tot een breed openbaar onderzoek of een brede openbare
raadpleging of tot een meer gericht onderzoek of een meer
gerichte raadpleging van de vertegenwoordigers van de
betrokken sectoren.

Art. 53. § 1. De Gegevensbeschermingsautoriteit kan co-
mités of groepen oprichten inzake aangelegenheden die
onder haar bevoegdheid ressorteren, of er deel van uitma-
ken. Voor zover dit geen afbreuk doet aan haar onafhanke-
lijkheid kan de Gegevensbeschermingsautoriteit op eigen
initiatief of op verzoek deel uitmaken van comités of groe-
pen die aangelegenheden behandelen die onder haar be-
voegdheid ressorteren.

§ 2. Het directiecomité kan leden van de organen of per-
soneelsleden van de Gegevensbeschermingsautoriteit de
bevoegdheid opdragen om de Gegevensbeschermingsau-
toriteit voor aangelegenheden die onder haar bevoegd-
heid ressorteren te vertegenwoordigen binnen comités of
groepen waaraan zij verplicht deelneemt of kiest aan deel
te nemen en om, binnen de grenzen bepaald door het di-
rectiecomité deel te nemen aan de beslissing of stemming
binnen de betrokken comités of groepen. Deze bevoegd-
heidsopdrachten kunnen op elk ogenblik door het direc-
tiecomité worden herzien of ingetrokken.

Art. 54. De voorzitter van de Gegevensbeschermingsau-
toriteit of in voorkomend geval een van de andere leden
van het directiecomité kan worden gehoord door de be-
voegde commissies van de Kamer van volksvertegenwoor-
digers, van de Gemeenschaps- of Gewestparlementen, van
het Verenigd College of van de Verenigde Vergadering be-
doeld in artikel 60 van de bijzondere wet van 12 januari
1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen, zulks op
hun verzoek of uit eigen beweging.
}1[Art. 54/1.  § 1. Met het oog op de consequente toe-
passing van de nationale, Europese en internationale re-
gelgeving inzake de bescherming van natuurlijke perso-
nen met betrekking tot de verwerking van persoonsgege-
vens werken de Gegevensbeschermingsautoriteit en de be-
voegde toezichthoudende autoriteiten bedoeld in de
titels 2 en 3 van de wet van 30 juli 2018 betreffende de be-
scherming van natuurlijke personen met betrekking tot de
verwerking van persoonsgegevens nauw samen, onder
meer voor wat betreft de verwerking van klachten, advie-
zen en aanbevelingen die raken aan de bevoegdheden van
twee of meerdere toezichthoudende autoriteiten.

Onverminderd bijzondere bepalingen, gebeurt de geza-
menlijke behandeling van klachten, adviezen en aanbevelin-
gen aan de hand van het één loket principe dat zal worden
waargenomen door de Gegevensbeschermingsautoriteit.

§ 2. Teneinde de in paragraaf 1 beoogde samenwerking
te verwezenlijken sluiten de toezichthoudende autoritei-
ten een samenwerkingsprotocol af.]1

}1. – Ingevoegd bij art. 278 wet 30 juli 2018, B.S., 5 september 2018, in-
werkingtreding: 5 september 2018 (art. 281, lid 1)

Afdeling 2

Samenwerking op internationaal niveau

Art. 55. § 1. De Gegevensbeschermingsautoriteit kan sa-
menwerken met enige instantie of andere gegevensbescher-
mingsautoriteit van een andere staat door gebruik te maken
van de bevoegdheden die haar zijn toegekend krachtens de
Verordening 2016/679 of door de nationale wetgeving.

§ 2. Die samenwerking kan, inter alia, betrekking heb-
ben op:

1° de invoering van deskundigheidspools;
2° de uitwisseling van informatie;
3° de wederzijdse bijstand in het kader van controle-

maatregelen;
4° het delen van personele en financiële middelen.
De samenwerking kan, onder andere, aan de hand van

samenwerkingsakkoorden worden geconcretiseerd.

Art. 56. § 1. Met het oog op de toepassing van internatio-
nale verdragen, is de Gegevensbeschermingsautoriteit ge-
machtigd om bepaalde leden van haar organen of perso-
neelsleden aan te wijzen in de hoedanigheid van vertegen-
woordigers bij internationale autoriteiten voor zover deze
autoriteiten opdrachten uitoefenen betreffende aangele-
genheden die onder de bevoegdheid van de Gegevensbe-
schermingsautoriteit ressorteren.

§ 2. Het directiecomité kan aan bepaalde leden van de
organen of personeelsleden van de Gegevensbeschermings-
autoriteit de bevoegdheid opdragen om de Gegevensbe-
schermingsautoriteit te vertegenwoordigen binnen interna-
tionale comités of groepen waaraan zij verplicht deelneemt
of kiest aan deel te nemen en om, binnen de grenzen be-
paald door het directiecomité, deel te nemen aan de beslis-
sing of stemming binnen de betrokken comités of groepen.
Deze bevoegdheidsopdrachten kunnen op elk ogenblik
door het directiecomité worden herzien of ingetrokken.
}1[Art. 56/1. In uitvoering van artikel 51 van de Veror-
dening 2016/679 en overeenkomstig artikel 41.4 van de
Richtlijn 2016/680 van het Europees Parlement en de
Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van
natuurlijke personen in verband met de verwerking van
persoonsgegevens door bevoegde autoriteiten met het
oog op de voorkoming, het onderzoek, de opsporing en de
vervolging van strafbare feiten of de tenuitvoerlegging van
straffen, en betreffende het vrije verkeer van die gegevens
en tot intrekking van Kaderbesluit 2008/977/JBZ van de
Raad, vertegenwoordigt de Gegevensbeschermingsautori-
teit de verschillende toezichtautoriteiten in het Europees
Comité voor gegevensbescherming bedoeld in artikel 68
van de Verordening 2016/679.]1

}1. – Ingevoegd bij art. 254 wet 30 juli 2018, B.S., 5 september 2018, in-
werkingtreding: 5 september 2018 (art. 281, lid 1)
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HOOFDSTUK 6

PROCEDURELE BEPALINGEN

Art. 57. De Gegevensbeschermingsautoriteit hanteert de
taal waarin de procedure wordt gevoerd naar gelang van
de behoeften die eigen zijn aan de zaak.

Afdeling 1
Aanhangigmaking en ontvankelijkheid van een klacht 

of een verzoek

Art. 58. Eenieder kan schriftelijk, gedateerd en onderte-
kend een klacht of een verzoek indienen bij de Gegevens-
beschermingsautoriteit.

De Gegevensbeschermingsautoriteit stelt daartoe een
formulier vast.
Art. 59. De indiening van een klacht en een verzoek is
kosteloos.
Art. 60. De eerstelijnsdienst onderzoekt of de klacht of
het verzoek ontvankelijk is.

Een klacht is ontvankelijk wanneer:
– zij opgesteld is in één van de landstalen;
– een uiteenzetting van de feiten bevat, alsook de no-

dige indicaties voor de identificatie van de verwerking
waarop zij betrekking heeft;

– zij behoort tot de bevoegdheid van de Gegevensbe-
schermingsautoriteit.

Een verzoek is ontvankelijk wanneer:
– zij opgesteld is in één van de landstalen;
– zij behoort tot de bevoegdheid van de Gegevensbe-

schermingsautoriteit.
De eerstelijnsdienst kan de klager of de verzoeker uitno-

digen om zijn klacht of verzoek toe te lichten.
Art. 61. De beslissing inzake de ontvankelijkheid van de
klacht of het verzoek wordt ter kennis gebracht van de kla-
ger of de verzoeker.

Indien de eerstelijnsdienst besluit tot de niet-ontvanke-
lijkheid van een klacht of een verzoek wordt de klager of de
verzoeker hiervan geïnformeerd door een met redenen
omklede beslissing.
Art. 62. § 1. De ontvankelijke klachten worden door de
eerstelijnsdienst overgemaakt aan de geschillenkamer.

§ 2. De ontvankelijke verzoeken worden door de eerste-
lijnsdienst behandeld.

Zo een minnelijk akkoord door tussenkomst van de eer-
stelijnsdienst tussen de partijen wordt bereikt stelt de eer-
stelijnsdienst een rapport op waarin de bereikte oplossing
en de conformiteit ervan met de wettelijke principes in-
zake gegevensbescherming worden uiteengezet.

Een minnelijk akkoord sluit de toezichtsbevoegdheid
van de Gegevensbeschermingsautoriteit niet uit.

Indien geen minnelijk akkoord wordt bereikt neemt het
oorspronkelijke verzoek tot bemiddeling de vorm aan van een
klacht die vervolgens door de eerstelijnsdienst wordt overge-
maakt aan de geschillenkamer voor behandeling ten gronde:

1° met instemming van de verzoeker; of
2° wanneer de eerstelijnsdienst ernstige aanwijzingen

vaststelt van het bestaan van een praktijk die aanleiding
kan geven tot een inbreuk op de grondbeginselen van de
bescherming van de persoonsgegevens, in het kader van
deze wet en van de wetten die bepalingen bevatten inzake
de bescherming van de verwerking van persoonsgegevens.

Afdeling 2
Procedure voor de inspectiedienst

Onderafdeling 1
Aanhangigmaking bij de inspectiedienst

Art. 63. De aanhangigmaking bij de inspectiedienst kan
gebeuren:

1° wanneer het directiecomité ernstige aanwijzingen
vaststelt van het bestaan van een praktijk die aanleiding
kan geven tot een inbreuk op de grondbeginselen van de
bescherming van de persoonsgegevens, in het kader van
deze wet en van de wetten die bepalingen bevatten inzake
de bescherming van de verwerking van persoonsgegevens;

2° wanneer de geschillenkamer naar aanleiding van
een klacht beslist heeft dat een onderzoek door de inspec-
tiedienst nodig is;

3° door de geschillenkamer in het kader van een ver-
zoek tot het verrichten van een aanvullend onderzoek;

4° op verzoek van het directiecomité, met het oogmerk
samen te werken met een gegevensbeschermingsautori-
teit van een andere staat;

5° op verzoek van het directiecomité in geval de Gege-
vensbeschermingsautoriteit gevat wordt door een rechter-
lijke instantie of een administratieve toezichthouder;

6° uit eigen beweging wanneer zij ernstige aanwijzin-
gen vaststelt van het bestaan van een praktijk die aanlei-
ding kan geven tot een inbreuk op de grondbeginselen van
de bescherming van de persoonsgegevens, in het kader van
deze wet en van de wetten die bepalingen bevatten inzake
de bescherming van de verwerking van persoonsgegevens.

Onderafdeling 2
Onderzoeksmogelijkheden van de inspectiedienst

1. Algemene bepalingen

Art. 64. § 1. De inspecteur-generaal en de inspecteurs
oefenen de in dit hoofdstuk bedoelde bevoegdheden uit
met het oog op het toezicht zoals bepaald in artikel 4, § 1,
van deze wet.

§ 2. Bij de uitoefening van de in dit hoofdstuk bedoelde
bevoegdheden zorgen de inspecteur-generaal en de in-
specteurs ervoor dat de middelen die zij aanwenden pas-
send en noodzakelijk zijn.

§ 3. Het onderzoek is geheim, behoudens wettelijke uit-
zondering, tot het moment van de neerlegging van het
rapport van de inspecteur-generaal bij de geschillenkamer.
Art. 65. De inspecteur-generaal en de inspecteurs kun-
nen bij de uitvoering van hun opdrachten, op gemotiveerd
verzoek, de bijstand van de politie vorderen.

2. Bevoegdheden van de inspectiedienst

Art. 66. § 1. Om het dossier te onderzoeken, kunnen de
inspecteur-generaal en de inspecteurs conform de modali-
teiten bepaald in deze wet:

1° personen identificeren;
2° personen verhoren;
3° een schriftelijke bevraging houden;
4° onderzoeken ter plaatse voeren;
5° informaticasystemen raadplegen en de gegevens die

ze bevatten kopiëren;
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6° informatie elektronisch raadplegen;
7° goederen of informaticasystemen in beslag nemen of

verzegelen;
8° de identificatie van de abonnee of de gewoonlijke ge-

bruiker van een elektronische communicatiedienst of van
het gebruikte elektronisch communicatiemiddel vorderen.

§ 2. De personen die het voorwerp uitmaken van een
controle, moeten daartoe hun medewerking verlenen.
Art. 67. § 1. De onderzoeksmaatregelen kunnen aanlei-
ding geven tot een proces-verbaal tot vaststelling van een
inbreuk. Dat proces-verbaal heeft bewijskracht tot het te-
gendeel bewezen is.

Er wordt een verslag opgesteld van de onderzoeksmaat-
regelen die geen aanleiding geven tot een proces-verbaal.

§ 2. Een ander lid van de inspectiedienst van de Gege-
vensbeschermingsautoriteit of een andere inspectiedienst
of administratieve toezichthouder kunnen de materiële
vaststellingen uit de processen-verbaal gebruiken met be-
houd van de bewijskracht ervan.

Inlichtingen die deel uitmaken van een lopend opspo-
rings- of gerechtelijk onderzoek mogen slechts worden
meegedeeld en gebruikt mits voorafgaande machtiging
van de procureur des Konings of de onderzoeksrechter.

Inlichtingen betreffende medische gegevens van per-
soonlijke aard mogen slechts worden meegedeeld en ge-
bruikt met inachtneming van het medisch beroepsgeheim.

§ 3. De feiten vastgesteld door andere inspectiediensten
of administratieve toezichthouders kunnen door de in-
specteur-generaal en de inspecteurs worden aangewend
in hun onderzoeken en met dezelfde bewijswaarde wor-
den opgenomen in de door hen, in het kader van hun op-
dracht, opgestelde processen-verbaal.

Art. 68. Onverminderd artikel 44/1 van de wet van
5 augustus 1992 op het politieambt, zijn alle diensten van
de Staat, met inbegrip van de parketten en de griffies van de
hoven en de rechtbanken, de provincies, de gemeenten, de
verenigingen waartoe zij behoren, de overheidsinstellingen
die ervan afhangen, gehouden aan de inspecteur-generaal
en de inspecteurs, op hun verzoek, alle inlichtingen te geven
die laatstgenoemden nuttig achten voor het toezicht op de
naleving van de wetgeving waarmee zij belast zijn, alsmede
gelijk welke informatiedragers ter inzage over te leggen en
kopieën ervan te verstrekken onder gelijk welke vorm.

Indien deze inlichtingen deel uitmaken van een lopend
opsporings- of gerechtelijk onderzoek worden ze slechts
mits voorafgaande machtiging van de procureur des Ko-
nings of de onderzoeksrechter verstrekt.

Art. 69. In het kader van artikel 62 van de Verordening
2016/679 kan de inspectiedienst gezamenlijke werkzaam-
heden uitvoeren waarbij leden of personeelsleden van de
gegevensbeschermingsautoriteiten van andere staten
worden betrokken.

3. Voorlopige maatregelen

Art. 70. De inspecteur-generaal en de inspecteurs kun-
nen de voorlopige opschorting, beperking of bevriezing
van de verwerking van gegevens bevelen die het voorwerp
uitmaken van een onderzoek indien dit noodzakelijk is
voor het vermijden van een ernstig, onmiddellijk en moei-
lijk herstelbaar nadeel.

De betrokken partijen kunnen door de inspecteur-generaal
of een inspecteur gehoord worden alvorens een voorlopige

maatregel wordt uitgevoerd. Indien de betrokken partijen
niet vooraf gehoord worden, kunnen zij binnen een termijn
van vijf dagen vanaf de uitvoering van de maatregel hun be-
zwaren, hetzij schriftelijk, hetzij mondeling kenbaar maken.

De beslissing van de inspectiedienst is met redenen om-
kleed en bepaalt de duur van de voorlopige maatregel die
drie maanden kan bedragen, eenmalig verlengbaar met
een nieuwe termijn van maximaal drie maanden.

Art. 71. Tegen de in artikel 70 bedoelde maatregelen kan
door de betrokken partijen beroep worden ingesteld bij de
geschillenkamer. Het beroep schort de maatregel niet op.

Het beroep wordt op straffe van verval ingesteld door
middel van een met redenen omkleed en ondertekend ver-
zoekschrift dat wordt neergelegd op het secretariaat van
de geschillenkamer binnen een termijn van dertig dagen
na de kennisgeving van de beslissing per aangetekende
zending met ontvangstmelding.

4. Inwinnen van inlichtingen

Art. 72. Onverminderd de bepalingen van dit hoofdstuk
mogen de inspecteur-generaal en de inspecteurs overgaan
tot elk onderzoek, elke controle en elk verhoor, alsook alle
inlichtingen inwinnen die zij nodig achten om zich ervan te
vergewissen dat de grondbeginselen van de bescherming
van de persoonsgegevens, in het kader van deze wet en van
de wetten die bepalingen bevatten inzake de bescherming
van de verwerking van persoonsgegevens, waarop zij toe-
zicht uitoefenen, werkelijk worden nageleefd.

5. Identificatie van personen

Art. 73. § 1. De inspecteur-generaal en de inspecteurs
mogen de identiteit nagaan van de personen die zich op de
gecontroleerde plaats bevinden, alsook van eenieder van
wie zij de identificatie nodig achten voor de uitoefening
van hun opdracht.

Zij kunnen vragen dat die personen officiële identiteits-
documenten voorleggen.

Zij kunnen bovendien deze personen identificeren aan
de hand van niet-officiële documenten die deze personen
hen vrijwillig voorleggen wanneer zij geen officiële identi-
teitsdocumenten kunnen voorleggen of wanneer de in-
specteurs aan de authenticiteit ervan of aan de identiteit
van deze personen twijfelen.

§ 2. De inspecteur-generaal kan, bij een met redenen
omklede en schriftelijke beslissing, op basis van ieder gege-
ven in zijn bezit overgaan tot de identificatie van de abon-
nee of de gewoonlijke gebruiker van een elektronische
communicatiedienst of van het gebruikte elektronisch
communicatiemiddel.

Indien de inspecteur-generaal met de gegevens in zijn
bezit de in het eerste lid bedoelde persoon niet kan identi-
ficeren, kan hij de medewerking vorderen van:

– de operator van een elektronisch communicatienet-
werk; en

– iedereen die binnen het Belgisch grondgebied, op
welke wijze ook, een dienst beschikbaar stelt of aanbiedt,
die bestaat in het overbrengen van signalen via elektroni-
sche communicatienetwerken, of er in bestaat gebruikers
toe te laten via een elektronisch communicatienetwerk in-
formatie te verkrijgen of te ontvangen of te verspreiden.
Hieronder wordt ook de verstrekker van een elektronische
communicatiedienst begrepen.
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De motivering weerspiegelt de proportionaliteit met in-
achtneming van de persoonlijke levenssfeer en de subsidi-
ariteit ten opzichte van elke andere onderzoeksdaad.

6. Verhoor

Art. 74. De inspecteur-generaal en de inspecteurs kun-
nen, eventueel in aanwezigheid van getuigen, deskundi-
gen of politiediensten, eenieder ondervragen van wie zij
het verhoor noodzakelijk achten, over elk feit nuttig voor
de uitoefening van hun opdrachten.

Het verhoor gebeurt overeenkomstig artikel 31 van de wet
van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken.

Bij het verhoor van personen, ongeacht hun hoedanig-
heid, zullen minstens de regels, bedoeld in artikel 75, ge-
respecteerd moeten worden.
Art. 75. § 1. Bij het begin van het verhoor wordt aan de
ondervraagde persoon meegedeeld dat:

1° zijn verklaringen als bewijs in rechte kunnen worden
gebruikt;

2° hij kan worden bijgestaan door een raadsman;
3° hij kan vragen dat alle vragen die hem worden ge-

steld en alle antwoorden die hij geeft, worden genoteerd in
de gebruikte bewoordingen;

4° hij kan vragen dat onderzoekshandelingen worden
verricht;

5° hij kosteloos een kopie van de tekst van het verhoor kan
krijgen, welke hem onmiddellijk na het verhoor overhandigd
zal worden of binnen de maand zal worden toegezonden.

§ 2. Elke ondervraagde persoon, mag gebruik maken van
de documenten in zijn bezit en eisen dat deze documenten
bij het proces-verbaal van het verhoor worden gevoegd.

Het proces-verbaal vermeldt het tijdstip waarop het ver-
hoor begint, eventueel onderbroken en hernomen wordt,
en eindigt. Het vermeldt de identiteit van de personen die
in het verhoor of in een deel ervan tussenkomen.

§ 3. Aan het einde van het verhoor geeft de ondervrager
de ondervraagde persoon het proces-verbaal van zijn ver-
hoor te lezen. Er wordt hem gevraagd of hij die verklarin-
gen wil verbeteren of daaraan iets wil toevoegen.

7. Schriftelijke bevraging

Art. 76. De inspecteur-generaal en de inspecteurs kun-
nen schriftelijk alle nuttige informatie opvragen bij perso-
nen die zij noodzakelijk achten.

De inspecteur-generaal en de inspecteurs bepalen de
termijn binnen dewelke het antwoord op een verzoek om
informatie moet worden gegeven en kunnen te allen tijde
aanvullende informatie vragen.
Art. 77. De ondervraagde persoon heeft het recht zijn
antwoord toe te lichten, met uitleg en informatie.

8. Onderzoek ter plaatse

Art. 78. Wanneer de inspecteur-generaal en de inspec-
teurs redenen hebben om aan te nemen dat er een inbreuk
op de grondbeginselen van de bescherming van de per-
soonsgegevens, in het kader van deze wet en van de wet-
ten die bepalingen bevatten inzake de bescherming van de
verwerking van persoonsgegevens, gepleegd wordt,
mogen zij te allen tijde de onderneming, de dienst, of enige
andere plaats betreden om over te gaan tot een onderzoek
ter plaatse teneinde er materiële vaststellingen te doen.

Behoudens schriftelijk akkoord van de betrokken per-
soon of machtiging van de onderzoeksrechter, hebben de
inspecteur-generaal en de inspecteurs geen toegang tot de
lokalen van een beroepsbeoefenaar die onderworpen is
aan het beroepsgeheim en waarvoor een wettelijke rege-
ling is voorzien voor een onderzoek ter plaatse en toegang
tot hun beroepslokalen, in afwezigheid van een vertegen-
woordiger van de beroepsorde.

Art. 79. § 1. Wanneer de inspecteur-generaal en de in-
specteurs redenen hebben om aan te nemen dat er een in-
breuk op de grondbeginselen van de bescherming van de
persoonsgegevens, in het kader van deze wet en van de
wetten die bepalingen bevatten inzake de bescherming
van de verwerking van persoonsgegevens gepleegd wordt,
mogen zij bewoonde ruimten betreden, mits de toestem-
ming van de bewoner of, bij gebrek daaraan, mits een
voorafgaande machtiging van de onderzoeksrechter.

§ 2. Voor het bekomen van deze machtiging richt de in-
specteur-generaal een met redenen omkleed verzoek aan de
onderzoeksrechter van het rechtsgebied van de gecontro-
leerde. Dit verzoek bevat minstens de volgende gegevens:

1° de identificatie van de bewoonde ruimten die het
voorwerp zijn van het bezoek;

2° de naam van de inspecteur die de leiding heeft over
de uitvoering van de visitatie van de bewoonde ruimten;

3° de wetgeving die het voorwerp is van het toezicht en
waarvoor de inspecteurs van oordeel zijn een machtiging
tot bezoek nodig te hebben;

4° de vermoedelijke inbreuken die het voorwerp zijn
van het toezicht;

5° alle bescheiden en inlichtingen waaruit blijkt dat het
gebruik van dit middel nodig is;

6° de proportionaliteit ten opzichte van elke andere on-
derzoeksdaad.

§ 3. De onderzoeksrechter beslist binnen een termijn
van maximum achtenveertig uur na de ontvangst van het
verzoek. Tegen deze beslissing is geen beroep mogelijk.

§ 4. De bezoeken aan de bewoonde ruimten zonder toe-
stemming van de bewoner gebeuren tussen vijf en eenen-
twintig uur door minstens twee inspecteurs die samen op-
treden.

Art. 80. De gecontroleerde wordt in kennis gesteld van
het doel van het onderzoek en de toepasselijke wetgeving.

Met uitzondering van de stukken waaruit de identiteit
van de indiener van een klacht kan worden afgeleid dient
het geheel van de motiveringsstukken tot het bekomen
van de machtiging tot bezoek, aan het verslag bedoeld in
artikel 91, § 1, te worden toegevoegd.

De gecontroleerde kan een verklaring opstellen die bij
het proces-verbaal wordt gevoegd.

9. Raadpleging van het informaticasysteem en kopie van de 
gegevens op het informaticasysteem

Art. 81. § 1. Wanneer de inspecteur-generaal en de inspec-
teurs redenen hebben om aan te nemen dat er een inbreuk op
de grondbeginselen van de bescherming van de persoonsge-
gevens, in het kader van deze wet en van de wetten die bepa-
lingen bevatten inzake de bescherming van de verwerking
van persoonsgegevens gepleegd wordt, mogen zij elk infor-
maticasysteem en de gegevens die zij bevatten raadplegen,
mits de toestemming van de gecontroleerde of, bij gebrek
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daaraan, mits een voorafgaande machtiging van de onder-
zoeksrechter.

§ 2. De inspecteur-generaal en inspecteurs mogen zich
ter plaatse het informaticasysteem en de gegevens die zij
bevatten en die zij nodig hebben voor hun onderzoeken en
vaststellingen doen voorleggen en er kosteloos uittreksels,
duplicaten of kopieën nemen of vragen in een door hen
gevraagde leesbare en verstaanbare vorm.

Indien het niet mogelijk is om ter plaatse kopieën te ne-
men, mogen de inspecteur-generaal en de inspecteurs,
tegen ontvangstbewijs, welk een inventaris bevat, het in-
formaticasysteem en de gegevens die ze bevatten in beslag
nemen, onder de in artikel 89 bedoelde voorwaarden.

§ 3. De gecontroleerde moet de inspecteur-generaal en
de inspecteurs een toegang langs elektronische weg tot
het informaticasysteem en tot deze gegevens waarborgen.

De inspecteur-generaal en de inspecteurs kunnen koste-
loos uittreksels, duplicaten of kopieën nemen of vragen
van het informaticasysteem en de gegevens die zij bevatten
in een door hen gevraagde leesbare en verstaanbare vorm.

Art. 82. De teruggave van het informaticasysteem ge-
beurt onder afgifte van een inventaris van de desbetref-
fende informaticasystemen.
Art. 83. De in artikel 81, § 1, bedoelde bevoegdheid is
eveneens van toepassing wanneer de plaats van bewaring
van deze gegevens zich in een andere Staat bevindt en deze
gegevens in België langs elektronische weg publiek toegan-
kelijk zijn of met toestemming van de personen die gerech-
tigd zijn het onderzochte informaticasysteem te gebruiken.
Art. 84. § 1. De gecontroleerde die een beroep doet op
een informaticasysteem om persoonsgegevens te verwer-
ken, legt ter plaatse alle informatie met betrekking tot de
analyses, de programma's, het beheer en de exploitatie
van het gebruikte systeem ter inzage over.

§ 2. De inspecteur-generaal en de inspecteurs kunnen
een vertaling vragen in één van de nationale talen van de
gegevens die op grond van een reglementaire verplichting
bijgehouden dienen te worden en die in een vreemde taal
opgesteld zijn.

§ 3. De inspecteur-generaal en de inspecteurs mogen,
door middel van het informaticasysteem en met de bijstand
van de gecontroleerde, de betrouwbaarheid nagaan van de
geïnformatiseerde gegevens en bewerkingen, door de over-
legging ter inzage te vorderen van stukken die in het bijzon-
der zijn opgesteld om de op informaticasystemen geplaatste
gegevens om te zetten in een leesbare en verstaanbare vorm.

Art. 85. De inspecteur-generaal en de inspecteurs nemen
de gepaste maatregelen om de integriteit te waarborgen
van de verzamelde gegevens en van het materieel waartoe
zij toegang hebben.
Art. 86. De inspecteur-generaal en de inspecteurs mogen
alle informatie die gratis of mits betaling via elektronische
weg toegankelijk is voor het publiek raadplegen, bestude-
ren en er kopieën van nemen. Zij mogen hiervoor geen ge-
loofwaardige fictieve identiteit aannemen noch fictieve
documenten aanwenden en niet in enige persoonlijke in-
teractie treden met een persoon.
Art. 87. De inspecteur-generaal en de inspecteurs mogen
beveiligingsmaatregelen van informaticasystemen uittesten
of dit laten doen door deskundigen mits voorafgaande toe-
stemming van de gecontroleerde of, bij gebrek daaraan, mits
een voorafgaande machtiging van de onderzoeksrechter.

Art. 88. De onderzoekshandelingen gesteld in uitvoering
van deze wet kunnen geen aanleiding geven tot toepas-
sing van art. 550bis van het Strafwetboek.

10. Inbeslagneming en verzegeling

Art. 89. § 1. De inspecteur-generaal en de inspecteurs
kunnen voorwerpen, documenten of informaticasystemen
verzegelen of in beslag nemen voor de duur van hun op-
dracht, maar niet langer dan tweeënzeventig uur.

Zij beschikken over deze bevoegdheden wanneer dit
noodzakelijk is voor de opsporing, voor het onderzoek of
voor het leveren van het bewijs van de inbreuken of wan-
neer het gevaar bestaat dat met deze informaticasystemen
de inbreuken worden voortgezet of nieuwe inbreuken zul-
len worden gepleegd.

Die maatregelen worden vastgesteld bij proces-verbaal,
waarvan de persoon die het onderwerp was van die maat-
regelen onverwijld een afschrift ontvangt.

§ 2. Na tweeënzeventig uur kunnen de inspecteur-gene-
raal en de inspecteurs, mits voorafgaande machtiging van
de onderzoeksrechter, voorwerpen, documenten of infor-
maticasystemen die het voorwerp uitmaken van de in-
breuk of die gediend hebben tot het plegen van de in-
breuk, verzegelen of in beslag nemen.

Die maatregelen worden vastgesteld bij proces-verbaal,
waarvan de persoon die het voorwerp was van die maatre-
gelen onverwijld een afschrift ontvangt.

§ 3. De verzegelde of in beslag genomen voorwerpen,
documenten of informaticasystemen worden vermeld in
een daartoe speciaal bij te houden register.

Art. 90. Tegen de in artikel 89 bedoelde maatregelen kan
door de betrokken partijen beroep worden ingesteld bij de
geschillenkamer.

Het beroep wordt op straffe van verval ingesteld door
middel van een met redenen omkleed en ondertekend ver-
zoekschrift dat wordt neergelegd op het secretariaat van
de geschillenkamer binnen een termijn van dertig dagen
na ontvangst van het proces-verbaal per aangetekende
zending met ontvangstmelding.

Onderafdeling 3
Afsluiting van het onderzoek

Art. 91. § 1. Wanneer de inspecteur-generaal en de in-
specteurs van oordeel zijn dat hun onderzoek is afgerond,
stellen zij hun verslag op en voegen zij het bij het dossier.

§ 2. De inspecteur-generaal kan:
– het dossier overmaken aan de voorzitter van de ge-

schillenkamer;
– het dossier overmaken aan de procureur des Konings

wanneer de feiten een strafrechtelijke inbreuk kunnen vor-
men;

– het dossier seponeren;
– het dossier overmaken aan een gegevensbescher-

mingsautoriteit van een andere staat.
§ 3. Wanneer de inspecteur-generaal het dossier heeft

overgemaakt aan de procureur des Konings en het open-
baar ministerie vervolgens afziet van een strafvervolging in
te stellen, een minnelijke schikking of een bemiddeling in
strafzaken bedoeld bij artikel 216ter van het Wetboek van
strafvordering voor te stellen, of wanneer het openbaar mi-
nisterie geen beslissing heeft genomen binnen een termijn
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van zes maanden te rekenen van de dag van ontvangst van
het dossier, beslist de Gegevensbeschermingsautoriteit of
de administratieve procedure moet worden hernomen.

Afdeling 3
Procedure voor de geschillenkamer

Onderafdeling 1
Aanhangigmaking bij de geschillenkamer

Art. 92. De geschillenkamer kan worden gevat:
1° door de eerstelijnsdienst, overeenkomstig artikel 62,

§ 1, voor de behandeling van een klacht;
2° door een betrokken partij die, overeenkomstig de ar-

tikelen 71 en 90, hoger beroep instelt tegen maatregelen
van de inspectiedienst;

3° door de inspectiedienst nadat deze een onderzoek
heeft afgesloten overeenkomstig artikel 91 § 2.

Art. 93. De procedure voor de geschillenkamer is in prin-
cipe schriftelijk. Evenwel kan de geschillenkamer de be-
trokken partijen horen.

Onderafdeling 2
Procedure voorafgaand aan de beslissing ten gronde

Art. 94. Eens gevat kan de geschillenkamer:
1° een onderzoek vragen aan de inspectiedienst over-

eenkomstig artikel 63, 2°;
2° de inspectiedienst verzoeken om een aanvullend on-

derzoek te verrichten wanneer de geschillenkamer wordt
gevat overeenkomstig artikel 92, 3°;

3° de klacht behandelen zonder uit eigen beweging de
inspectiedienst te hebben gevat.
Art. 95. § 1. De geschillenkamer beslist over de opvol-
ging die het geeft aan het dossier en is bevoegd:

1° te beslissen dat het dossier gereed is voor behande-
ling ten gronde;

2° een schikking voor te stellen;
3° de klacht te seponeren;
4° waarschuwingen te formuleren;
5° te bevelen dat wordt voldaan aan de verzoeken van

de betrokkene om zijn rechten uit te oefenen;
6° te bevelen dat de betrokkene in kennis wordt gesteld

van het veiligheidsprobleem;
7° het dossier over te dragen aan het parket van de pro-

cureur des Konings te Brussel, die het in kennis stelt van
het gevolg dat aan het dossier wordt gegeven;

8° geval per geval te beslissen om haar beslissingen be-
kend te maken op de website van de Gegevensbescher-
mingsautoriteit.

§ 2. In de gevallen vermeld in § 1, 4° tot 6°, stelt zij on-
verwijld de betrokken partijen per aangetekende zending
in kennis van:

1° het feit dat een dossier aanhangig is;
2° de inhoud van de klacht, desgevallend met uitzonde-

ring van de stukken waaruit de identiteit van de indiener
van de klacht kan worden afgeleid;

3° de mogelijkheid tot het raadplegen en het kopiëren van
het dossier bij het secretariaat van de geschillenkamer, desge-
vallend met uitzondering van de stukken waaruit de identiteit
van de indiener van de klacht kan worden afgeleid, alsmede
van de dagen en de uren waarop die raadpleging mogelijk is.

§ 3. Wanneer na toepassing van § 1, 7°, het openbaar
ministerie er van afziet een strafvervolging in te stellen,
een minnelijke schikking of een bemiddeling in strafzaken
bedoeld in artikel 216ter van het Wetboek van strafvorde-
ring voor te stellen, of wanneer het openbaar ministerie
geen beslissing heeft genomen binnen een termijn van zes
maanden te rekenen van de dag van ontvangst van het
dossier, beslist de Gegevensbeschermingsautoriteit of de
administratieve procedure moet worden hernomen.
Art. 96. § 1. Het verzoek van de geschillenkamer, ver-
meld in artikel 94, 1°, tot het verrichten van een onderzoek
dient binnen de dertig dagen nadat de klacht aanhangig
werd gemaakt bij de geschillenkamer door de eerstelijns-
dienst aan de inspecteur-generaal van de inspectiedienst
te worden overgemaakt.

§ 2. Het verzoek van de geschillenkamer, overeenkom-
stig artikel 94, 2°, tot het verrichten van een aanvullend
onderzoek dient binnen de dertig dagen nadat het dossier
aanhangig werd gemaakt bij de geschillenkamer door de
inspectiedienst aan de inspecteur-generaal van de inspec-
tiedienst te worden overgemaakt.

Art. 97. Indien het verslag van de inspecteur-generaal mel-
ding maakt van vaststellingen van inbreuken op andere wet-
geving dan deze die betrekking heeft op de bescherming van
persoonsgegevens dan moet de geschillenkamer de procu-
reur des Konings een kopie van die vaststellingen overzenden.

Onderafdeling 3
Beraadslaging en beslissing ten gronde

Art. 98. Wanneer de geschillenkamer beslist dat het dossier
gereed is voor behandeling ten gronde, stelt zij onverwijld de
betrokken partijen per aangetekende zending in kennis van
de bepalingen zoals vermeld in artikel 95, § 2, alsook van:

1° de mogelijkheid om alle communicatie omtrent de
zaak elektronisch te aanvaarden;

2° de mogelijkheid om hun verweermiddelen in te die-
nen en om te verzoeken om gehoord te worden;

3° de mogelijkheid om alle stukken die zij nuttig achten
bij het dossier te voegen.
Art. 99. De geschillenkamer nodigt de partijen uit om
hun verweermiddelen in te dienen.
Art. 100. § 1. De geschillenkamer heeft de bevoegdheid
om:

1° een klacht te seponeren;
2° de buitenvervolgingstelling te bevelen;
3° de opschorting van de uitspraak te bevelen;
4° een schikking voor te stellen;
5° waarschuwingen en berispingen te formuleren;
6° te bevelen dat wordt voldaan aan de verzoeken van

de betrokkene om zijn rechten uit te oefenen;
7° te bevelen dat de betrokkene in kennis wordt gesteld

van het veiligheidsprobleem;
8° te bevelen dat de verwerking tijdelijk of definitief

wordt bevroren, beperkt of verboden;
9° te bevelen dat de verwerking in overeenstemming

wordt gebracht;
10° de rechtzetting, de beperking of de verwijdering van

gegevens en de kennisgeving ervan aan de ontvangers van
de gegevens te bevelen;

11° de intrekking van de erkenning van certificatie-in-
stellingen te bevelen;
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12° dwangsommen op te leggen;
13° administratieve geldboeten op te leggen;
14° de opschorting van grensoverschrijdende gegevens-

stromen naar een andere Staat of een internationale instel-
ling te bevelen;

15° het dossier over te dragen aan het parket van de
procureur des Konings te Brussel, die het in kennis stelt
van het gevolg dat aan het dossier wordt gegeven;

16° geval per geval te beslissen om haar beslissingen be-
kend te maken op de website van de Gegevensbescher-
mingsautoriteit.

§ 2. Wanneer na toepassing van § 1, 15°, het openbaar
ministerie er van afziet een strafvervolging in te stellen,
een minnelijke schikking of een bemiddeling in strafzaken
bedoeld in artikel 216ter van het Wetboek van strafvorde-
ring voor te stellen, of wanneer het openbaar ministerie
geen beslissing heeft genomen binnen een termijn van zes
maanden te rekenen van de dag van ontvangst van het
dossier, beslist de Gegevensbeschermingsautoriteit of de
administratieve procedure moet worden hernomen.

Art. 101. De geschillenkamer kan beslissen om een ad-
ministratieve boete op te leggen aan de vervolgde partijen
volgens de algemene voorwaarden bepaald in artikel 83
van de Verordening 2016/679.

Art. 102. De beslissing tot opleggen van de administra-
tieve geldboete is met redenen omkleed en bepaalt het be-
drag van de geldboete.

De betaling van het bedrag van de administratieve geld-
boete dient te geschieden binnen de dertig dagen, te reke-
nen vanaf de datum van de aangetekende zending met
ontvangstmelding van de beslissing tot het opleggen van
de administratieve geldboete.

Art. 103. Bij samenloop van inbreuken worden de be-
dragen van de administratieve geldboeten zoals bepaald
in artikel 83 van de Verordening 2016/679 samengevoegd
zonder dat het totale bedrag het dubbele van het hoogste
boetebedrag, van toepassing op de begane inbreuken,
mag overschrijden.

Indien een overtreder door middel van dezelfde hande-
ling, meerdere inbreuken heeft gepleegd, is enkel de
zwaarste administratieve geldboete van de onderscheiden
inbreuken van toepassing.

Art. 104. Er mag geen rekening worden gehouden met
een beslissing waarbij een administratieve geldboete is op-
gelegd of waarbij de betrokkene schuldig is verklaard en
die dateert van drie jaar of langer vóór de feiten.

Die termijn van drie jaar begint te lopen zodra de beslis-
sing uitvoerbaar is geworden of wanneer de rechterlijke
beslissing waarbij uitspraak wordt gedaan over het hoger
beroep in kracht van gewijsde is gegaan.

Art. 105. De feiten verjaren vijf jaar na het plegen ervan.
De verjaring wordt uitsluitend gestuit door daden van

onderzoek of vervolging.
Die daden houden de aanvang van een nieuwe termijn

van dezelfde duur in, zelfs ten aanzien van de personen die
daarbij niet betrokken zijn.

Art. 106. De administratieve geldboeten verjaren na vijf
jaar te rekenen vanaf de datum waarop zij moeten worden
betaald.

De verjaringstermijn wordt geschorst indien een beroep
wordt ingesteld tegen de beslissing van de geschillenka-
mer tot het opleggen van een administratieve geldboete.

Art. 107. De dwangsommen, geldboeten en transacties
opgelegd met toepassing van deze wet worden ten voor-
dele van de Schatkist overgemaakt of geïnd door de alge-
mene administratie van de Inning en de Invordering.

Onderafdeling 4
Kennisgeving en beroepsprocedure

Art. 108. § 1. De geschillenkamer stelt de partijen in
kennis van haar beslissing en van de mogelijkheid om be-
roep aan te tekenen binnen een termijn van dertig dagen,
vanaf }1[...]1 de kennisgeving, bij het Marktenhof.

Behoudens de uitzonderingen die de wet bepaalt of ten-
zij de geschillenkamer bij met bijzondere redenen omklede
beslissing anders beveelt is de beslissing uitvoerbaar bij
voorraad, zulks niettegenstaande hoger beroep.

De beslissing tot verwijdering van gegevens overeen-
komstig artikel 100, § 1, 10°, is niet uitvoerbaar bij voorraad.

§ 2. Tegen de beslissingen van de geschillenkamer op
grond van de artikelen 71 en 90 staat beroep open bij het
Marktenhof die de zaak behandelt zoals in kort geding
overeenkomstig de artikelen 1035 tot 1038, 1040 en 1041
van het Gerechtelijk Wetboek.
}1. – § 1, lid 1, gewijzigd bij art. 255 wet 30 juli 2018, B.S., 5 september
2018, inwerkingtreding: 5 september 2018 (art. 281, lid 1)

HOOFDSTUK VII

OPHEFFINGS-, OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN

Art. 109. (...)  {1

S 1. – Wijzigt wet 8 december 1992 Bescherming persoonlijke levens-
sfeer, persoonsgegevens (WVP)

Art. 110. Deze wet treedt in werking op 25 mei 2018,
met uitzondering van hoofdstuk III dat in werking treedt
op de dag dat deze wet bekend wordt gemaakt in het Bel-
gisch Staatsblad.

De Koning kan voor iedere bepaling ervan, met uitzon-
dering van de bepalingen van hoofdstuk III, een datum
van inwerkingtreding bepalen voorafgaand aan de datum
vermeld in het eerste lid.

Art. 111. Onverminderd de controlebevoegdheden van
de Gegevensbeschermingsautoriteit, behouden de machti-
gingen verleend door de sectorale comités van de Commis-
sie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
voor de inwerkingtreding van deze wet rechtsgeldigheid.

}1[Een toetreding tot een bij een beraadslaging van een
sectoraal comité verleende algemene machtiging blijft mo-
gelijk mits diegene die om toetreding verzoekt een geschre-
ven en ondertekende verbintenisverklaring bezorgt aan het-
zij het Sectoraal comité van het Rijksregister hetzij het Secto-
raal comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid
of, eens de wet een einde heeft gesteld aan deze comités, aan
het orgaan dat door de wetgever wordt opgericht om be-
raadslagingen te verlenen met betrekking tot de uitwisseling
van persoonsgegevens of het gebruik van het Rijksregister-
nummer, waarin hij bevestigt zich aan te sluiten bij de voor-
waarden van de desbetreffende beraadslaging en dit onver-
minderd de controlebevoegdheden die de Gegevensbe-
schermingsautoriteit kan uitoefenen. De toetredingen tot de
algemene machtigingen worden bekend gemaakt op de
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website van het orgaan dat belast is met de ontvangst er-
van.]1

Behoudens andere wettelijke bepalingen, worden lo-
pende machtigingsaanvragen van voor de inwerkingtre-
ding van de wet behandeld door de functionaris van de ge-
gevensbescherming van de instellingen betrokken bij de
gegevensuitwisseling.

}1. – Lid 2 vervangen bij art. 279 wet 30 juli 2018, B.S., 5 september 2018,
inwerkingtreding: 5 september 2018 (art. 281, lid 1)

Art. 112. Hoofdstuk VI is niet van toepassing op klach-
ten of verzoeken die nog hangend zijn bij de Gegevensbe-
schermingsautoriteit op het ogenblik van de inwerkingtre-
ding van deze wet.

De in het eerste lid bedoelde klachten of verzoeken wor-
den door de Gegevensbeschermingsautoriteit, als rechtsop-
volger van de Commissie voor de bescherming van de per-
soonlijke levenssfeer, verder afgehandeld volgens de proce-
dure van toepassing voor de inwerkingtreding van deze wet.

Art. 113. De door de Commissie voor de bescherming van
de persoonlijke levenssfeer aangeworven statutaire en con-
tractuele personeelsleden worden op de datum van inwer-
kingtreding van artikel 109 overgedragen aan de Gegevens-
beschermingsautoriteit minstens met behoud van hun hoe-
danigheid en rechten, hun anciënniteit, hun loon, vergoedin-
gen en toelagen en andere voordelen die hen overeenkomstig
de regelgeving of arbeidsovereenkomst verleend werden.

Art. 114. }1[§ 1. Het mandaat van de leden van de Com-
missie voor de bescherming van de persoonlijke levens-
sfeer eindigt de dag waarop de leden van het directieco-
mité de in artikel 12, derde lid, bedoelde eed afleggen, en
de in artikel 44, § 2, eerste lid, bedoelde verklaring onder-
tekenen dat er geen belangenconflicten zijn.

In de periode tussen 25 mei 2018 en de in het eerste lid
bedoelde dag, oefenen de leden van de Commissie voor de
bescherming van de persoonlijke levenssfeer de taken en
bevoegdheden van de Gegevensbeschermingsautoriteit uit.

Tot het einde van hun mandaat worden de leden van de
Commissie voor de bescherming van de persoonlijke le-
venssfeer vergoed en statutair behandeld overeenkomstig
de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de per-
soonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van
persoonsgegevens.

§ 2. Het mandaat van de externe leden van de sectorale
comités van de Federale overheid, van de Kruispuntbank
Ondernemingen en van het Statistisch Toezichtscomité
eindigt op 25 mei 2018.

§ 3. Het mandaat van de externe leden van het sectoraal
comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid ein-
digt de dag waarop door de wet een einde wordt gesteld
aan hun mandaat.

Het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de
gezondheid vergadert in de periode tussen 25 mei 2018 en
de in het eerste lid bedoelde dag als een instantie waarin de

beide afdelingen worden geïntegreerd en oefent de taken
uit die verenigbaar zijn met de Verordening 2016/679.

De voorzitter van het sectoraal comité van de sociale ze-
kerheid en de gezondheid wordt in de in het tweede lid be-
doelde periode beschouwd als een extern lid en wordt als
dusdanig behandeld.

De werkingskosten, de uitgekeerde vergoedingen en de
terugbetalingen van kosten worden in de in het tweede lid
bedoelde periode gedragen door de Kruispuntbank van de
Sociale Zekerheid en het eHealth-platform.

§ 4. Het mandaat van de externe leden van het sectoraal
comité van het Rijksregister eindigt de dag waarop door de
wet een einde wordt gesteld aan hun mandaat.

Het sectoraal comité van het Rijksregister oefent in de
periode tussen 25 mei 2018 en de in het eerste lid be-
doelde dag de taken uit van de sectorale comités van het
Rijksregister en voor de federale overheid die verenigbaar
zijn met de Verordening 2016/679.

De voorzitter van het sectoraal comité van het Rijksregis-
ter wordt in de in het tweede lid bedoelde periode be-
schouwd als een extern lid en wordt als dusdanig behandeld.

De werkingskosten, de uitgekeerde vergoedingen en de
terugbetalingen van kosten worden in de in het tweede lid
bedoelde periode gedragen door de Federale Overheids-
dienst Beleid en Ondersteuning.

De Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning
stelt de juridische en technische adviezen op, in voorko-
mend geval in overleg met de Federale Overheidsdienst
Binnenlandse Zaken.]1

}1. – Vervangen bij art. 2 wet 25 mei 2018, B.S., 28 mei 2018, inwerking-
treding: 25 mei 2018 (art. 4)

}1[Art. 115. Het mandaat van de voorzitter en de onder-
voorzitter van de Commissie voor de bescherming van de per-
soonlijke levenssfeer wordt inzake pensioenen gelijkgesteld
met een vaste benoeming. Zij genieten de pensioenregeling
die van toepassing is op de ambtenaren van het algemeen be-
stuur. Deze pensioenen zijn ten laste van de Staatskas.]1

}1. – Ingevoegd bij art. 5 wet 4 maart 2018, B.S., 17 april 2018, inwer-
kingtreding: 25 mei 2018 (art. 6)

}1[Art. 116. Met toepassing van artikel 51, lid 3, en
artikel 68, lid 4, van de Verordening 2016/679 en in uit-
voering van artikel 41, lid 4, van de richtlijn (EU) 2016/680
van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016
betreffende de bescherming van natuurlijke personen in
verband met de verwerking van persoonsgegevens door
bevoegde autoriteiten met het oog op de voorkoming, het
onderzoek, de opsporing en de vervolging van strafbare
feiten of de tenuitvoerlegging van straffen, en betreffende
het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Ka-
derbesluit 2008/977/JBZ van de Raad, is de Gegevensbe-
schermingsautoriteit de gezamenlijke vertegenwoordiger
van de Belgische toezichthoudende autoriteiten in het Eu-
ropees Comité voor gegevensbescherming.]1

}1. – Ingevoegd bij art. 3 wet 25 mei 2018, B.S., 28 mei 2018, inwerking-
treding: 25 mei 2018 (art. 4)



II. Belgische wet- en regelgeving • 1. Algemeen: privacy en gegevensverwerking
Wet 30 juli 2018 - Gegevensbeschermingswet (Art. 8)

Larcier Geannoteerde Wetboeken – Privacy (17 oktober 2018) – © Larcier 129

Wet 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de 
verwerking van persoonsgegevens

 (B.S., 5 september 2018)

VOORAFGAANDE TITEL.
INLEIDENDE BEPALINGEN

Art. 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in
artikel 74 van de Grondwet.
Art. 2. Deze wet is van toepassing op elke geheel of ge-
deeltelijk geautomatiseerde verwerking van persoonsgege-
vens, alsmede op elke niet-geautomatiseerde verwerking
van persoonsgegevens die in een bestand zijn opgenomen
of die bestemd zijn om daarin te worden opgenomen.

De Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parle-
ment en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescher-
ming van natuurlijke personen in verband met de verwer-
king van persoonsgegevens en betreffende het vrije ver-
keer van die gegevens en tot intrekking van de Richtlijn
95/46/EG, hierna «de Verordening», is ook van toepassing
op de verwerking van persoonsgegevens bedoeld in de ar-
tikelen 2.2.a) en 2.2.b) van de Verordening.
Art. 3. Het vrije verkeer van persoonsgegevens wordt
noch beperkt noch verboden om redenen die verband
houden met de bescherming van natuurlijke personen ten
aanzien van de verwerking van persoonsgegevens.

In het bijzonder kan de uitwisseling van persoonsgege-
vens tussen de verwerkingsverantwoordelijken, de be-
voegde overheden, de diensten, organen en de ontvangers
bedoeld in de titels 1 tot 3 van deze wet en die binnen het
kader van de doelstellingen bedoeld in artikel 23.1.a) tot
h), van de Verordening handelen, niet worden beperkt
noch verboden omwille van dergelijke redenen.

Een beperking of verbod kan evenwel plaatsvinden in-
dien er een hoog risico bestaat dat de uitwisseling van ge-
gevens zou leiden tot het omzeilen van deze wet.
Art. 4. § 1. Deze wet is van toepassing op de verwerking van
persoonsgegevens in het kader van de activiteiten van een
vestiging van een verwerkingsverantwoordelijke of een ver-
werker op het Belgische grondgebied, ongeacht of de verwer-
king al dan niet op het Belgische grondgebied plaatsvindt.

§ 2. Deze wet is van toepassing op de verwerking van
persoonsgegevens van betrokkenen die zich op het Belgi-
sche grondgebied bevinden, door een niet in de Europese
Unie gevestigde verwerkingsverantwoordelijke of verwer-
ker, wanneer de verwerking verband houdt met:

1° het aanbieden van goederen of diensten aan deze be-
trokkenen op het Belgische grondgebied, ongeacht of een
betaling door de betrokkenen is vereist; of

2° het monitoren van het gedrag van deze personen, voor
zover dit gedrag op het Belgische grondgebied plaatsvindt.

§ 3. In afwijking van paragraaf 1, wanneer de verwerkings-
verantwoordelijke gevestigd is in een Lid-Staat van de Euro-
pese Unie en beroep doet op een verwerker met vestiging op
het Belgische grondgebied is het recht van de Lid-Staat in
kwestie van toepassing op de verwerker voor zover de verwer-
king plaatsvindt op het grondgebied van deze Lid-Staat.

§ 4. Deze wet is van toepassing op de verwerking van
persoonsgegevens door een verwerkingsverantwoorde-
lijke die niet op het Belgische grondgebied is gevestigd,
maar op een plaats waar krachtens het internationaal pu-
bliekrecht het Belgische recht van toepassing is.

Art. 5. De definities van de Verordening zijn van toepassing.
Voor de toepassing van deze wet wordt verstaan onder

«overheid»:
1° de Federale Staat, de deelstaten en lokale overheden;
2° de rechtspersonen van publiek recht die van de Fede-

rale Staat, de deelstaten of lokale overheden afhangen;
3° de personen, ongeacht hun vorm en aard, die:
– opgericht zijn met het specifieke doel te voorzien in

behoeften van algemeen belang die niet van industriële of
commerciële aard zijn; en

– rechtspersoonlijkheid hebben; en
– waarvan hetzij de activiteiten in hoofdzaak door de

overheden of instellingen vermeld in de bepalingen onder
1° of 2°, worden gefinancierd, hetzij het beheer onderwor-
pen is aan toezicht door deze overheden of instellingen,
hetzij de leden van het bestuursorgaan, leidinggevend or-
gaan of toezichthoudend orgaan voor meer dan de helft
door deze overheden of instellingen zijn aangewezen;

4° de verenigingen bestaande uit één of meer overhe-
den als bedoeld in de bepalingen onder 1°, 2° of 3°.

TITEL 1

DE BESCHERMING VAN NATUURLIJKE 
PERSONEN MET BETREKKING TOT DE 

VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

HOOFDSTUK I

ALGEMENE BEPALING

Art. 6. Onverminderd bijzondere bepalingen, geeft deze
titel uitvoering aan de Verordening.

HOOFDSTUK II

BEGINSELEN VAN VERWERKING

Art. 7. In uitvoering van artikel 8.1 van de Verordening is
de verwerking van de persoonsgegevens van een kind met
betrekking tot een rechtstreeks aanbod van diensten van
de informatiemaatschappij aan een kind, rechtmatig in-
dien de toestemming verleend wordt door kinderen van
13 jaar of ouder.

Wanneer deze verwerking betrekking heeft op de per-
soonsgegevens van een kind jonger dan 13 jaar, is die
slechts rechtmatig indien de toestemming wordt verleend
door de wettelijke vertegenwoordiger van dit kind.

Art. 8. § 1. In uitvoering van artikel 9.2.g) van de Veror-
dening worden de hieronder vermelde verwerkingen be-
schouwd als noodzakelijke verwerkingen om redenen van
zwaarwegend algemeen belang:

1° de verwerking door verenigingen met rechtspersoon-
lijkheid of stichtingen die als statutair hoofddoel de verde-
diging en de bevordering van de rechten van de mens en
van de fundamentele vrijheden hebben, verricht voor de
verwezenlijking van dat doel, op voorwaarde dat voor de
verwerking een machtiging is verleend door de Koning bij
een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, na
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advies van de bevoegde toezichthoudende autoriteit. De
Koning kan nadere regels bepalen voor die verwerking;

2° de verwerking beheerd door de stichting van open-
baar nut «Stichting voor Vermiste en Seksueel Uitgebuite
Kinderen» voor de ontvangst, de overzending aan de ge-
rechtelijke overheid en de opvolging van gegevens betref-
fende personen die ervan verdacht worden in een bepaald
dossier van vermissing of seksuele uitbuiting, een misdaad
of wanbedrijf te hebben begaan;

3° de verwerking van persoonsgegevens die het seksuele
leven betreffen, verricht door een vereniging met rechts-
persoonlijkheid of door een stichting 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 be-
handeling 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 Ko-
ning bij een in een Ministerraad overlegd besluit, na advies
van de bevoegde toezichthoudende autoriteit, een bijzon-
dere, individuele machtiging worden verleend.

Het in het eerste lid, 3°, bedoelde besluit verduidelijkt de
duur van de machtiging, de nadere regels voor de gegevens-
verwerking, de nadere regels voor de controle van de vereni-
ging of stichting door de bevoegde overheid en de wijze
waarop door deze overheid aan de bevoegde toezichthou-
dende autoriteit verslag uitbrengt over de verwerking van
persoonsgegevens in het kader van de verleende machtiging.

Behoudens bijzondere wettelijke bepalingen is de verwer-
king van genetische en biometrische gegevens door deze
verenigingen en stichtingen, met als doel het op een unieke
wijze identificeren van een fysieke persoon, verboden.

§ 2. De verwerkingsverantwoordelijke en, in voorko-
mend geval, de verwerker stellen een lijst op van de catego-
rieën van personen die toegang hebben tot de persoonsge-
gevens, met een beschrijving van hun hoedanigheid ten
opzichte van de verwerking van de beoogde gegevens.
Deze lijst wordt ter beschikking gehouden van de be-
voegde toezichthoudende autoriteit.

De verwerkingsverantwoordelijke en, in voorkomend
geval, de verwerker zorgen dat de aangewezen personen
door een wettelijke of statutaire verplichting, of door een
evenwaardige contractuele bepaling, ertoe gehouden zijn
het vertrouwelijke karakter van de betrokken gegevens in
acht te nemen.

§ 3. De stichting bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, 2°,
kan geen bestand houden betreffende personen die ervan
verdacht worden een misdaad of wanbedrijf te hebben be-
gaan of van veroordeelde personen. Zij wijst een functio-
naris voor gegevensbescherming aan.

Art. 9. In uitvoering van artikel 9.4 van de Verordening
neemt de verwerkingsverantwoordelijke, bij de verwer-
king van genetische, biometrische of gezondheidsgege-
vens, bovendien de volgende maatregelen:

1° hij of, in voorkomend geval, de verwerker wijst de ca-
tegorieën van personen die toegang hebben tot de per-
soonsgegevens, aan waarbij hun hoedanigheid ten op-
zichte van de verwerking van de betrokken gegevens
nauwkeurig wordt omschreven;

2° hij of, in voorkomend geval, de verwerker houdt de
lijst van de aldus aangewezen categorieën van personen
ter beschikking houden van de bevoegde toezichthou-
dende autoriteit;

3° hij zorgt ervoor dat de aangewezen personen door een
wettelijke of statutaire verplichting, of door een evenwaar-
dige contractuele bepaling ertoe gehouden zijn het vertrou-
welijk karakter van de betrokken gegevens in acht te nemen.

Art. 10. § 1. In uitvoering van artikel 10 van de Verorde-
ning wordt de verwerking van persoonsgegevens betref-
fende strafrechtelijke veroordelingen en strafrechtelijke in-
breuken of daarmee verband houdende veiligheidsmaat-
regelen uitgevoerd:

1° door natuurlijke personen of door privaatrechtelijke
of publiekrechtelijke rechtspersonen voor zover dat nood-
zakelijk is voor het beheer van hun eigen geschillen; of

2° door advocaten of andere juridische raadgevers in zo-
verre de verdediging van de belangen van hun cliënten dit
vereist; of

3° door andere personen, indien de verwerking noodza-
kelijk is voor redenen van zwaarwegend algemeen belang
voor het vervullen van taken van algemeen belang die
door of krachtens een wet, een decreet, een ordonnantie of
het recht van de Europese Unie zijn vastgesteld; of

4° voor zover de verwerking noodzakelijk is voor weten-
schappelijk, historisch of statistisch onderzoek of met het
oog op archivering; of

5° indien de betrokkene uitdrukkelijke schriftelijke toe-
stemming heeft gegeven voor de verwerking van die per-
soonsgegevens voor een of meer welbepaalde doeleinden
en de verwerking tot die doeleinden blijft beperkt; of

6° indien de verwerking betrekking heeft op de persoons-
gegevens die kennelijk door de betrokkene op eigen initiatief
openbaar zijn gemaakt voor een of meer welbepaalde doel-
einden en de verwerking tot die doeleinden blijft beperkt.

§ 2. De verwerkingsverantwoordelijke en, in voorko-
mend geval, de verwerker stellen een lijst op van de catego-
rieën van personen die toegang hebben tot de persoonsge-
gevens, met een beschrijving van hun hoedanigheid ten
opzichte van de verwerking van de beoogde gegevens.
Deze lijst wordt ter beschikking gehouden van de be-
voegde toezichthoudende autoriteit.

De verwerkingsverantwoordelijke en, in voorkomend
geval, de verwerker zorgen dat de aangewezen personen
door een wettelijke of statutaire verplichting, of door een
evenwaardige contractuele bepaling, ertoe gehouden zijn
het vertrouwelijke karakter van de betrokken gegevens in
acht te nemen.

HOOFDSTUK III

BEPERKINGEN OP DE RECHTEN VAN DE 
BETROKKENE

Art. 11. § 1. In toepassing van artikel 23 van de Verorde-
ning, zijn de artikelen 12 tot 22 en 34 van de Verordening
alsook het principe van transparantie van de verwerking
bedoeld in artikel 5 van de Verordening, niet van toepas-
sing op verwerkingen van persoonsgegevens rechtstreeks
of onrechtstreeks afkomstig van de overheden bedoeld in
titel 3, ten aanzien van:

1° de overheden en personen bedoeld in artikelen 14,
16 en 19 van de wet van 30 november 1998 houdende re-
geling van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten naar
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wie deze gegevens rechtstreeks of onrechtstreeks werden
overgebracht door de overheden bedoeld in titel 3;

2° de overheden en personen bedoeld in artikel 2, eerste
lid, 2°, van de wet van 10 juli 2006 betreffende de analyse
van de dreiging en in artikel 44/11/3ter, §§ 2 en 3, en arti-
kel 44/11/3quater van de wet van 5 augustus 1992 op het
politieambt, en die onder het toepassingsgebied van titel 1
vallen, en aan wie deze gegevens werden overgemaakt.

§ 2. De verwerkingsverantwoordelijke bedoeld in deze
titel die in het bezit is van zulke gegevens deelt deze niet
mee aan de betrokkene tenzij:

1° de wet hem hiertoe verplicht in het kader van een ge-
schillenprocedure; of

2° de betrokken overheid bedoeld in titel 3 hem dit toe-
staat.

De verwerkingsverantwoordelijke of de bevoegde over-
heid deelt niet mee dat hij in het bezit is van gegevens die
van overheden bedoeld in titel 3 afkomstig zijn.

§ 3. De beperkingen bedoeld in paragraaf 1 hebben
eveneens betrekking op de logbestanden van de verwer-
kingen van een overheid bedoeld in titel 3 in de gegevens-
banken van de verwerkingsverantwoordelijken bedoeld in
deze titel waartoe de overheid rechtstreeks toegang heeft.

§ 4. De verwerkingsverantwoordelijke bedoeld in deze
titel die gegevens verwerkt die rechtstreeks of onrecht-
streeks afkomstig zijn van de overheden bedoeld in titel 3
beantwoordt minstens aan de volgende voorwaarden:

1° hij neemt de gepaste technische of organisatorische
maatregelen om ervoor te zorgen dat de toegang tot de gege-
vens en de verwerkingsmogelijkheden beperkt zijn tot het-
geen de personen nodig hebben om hun functies uit te oefe-
nen of tot hetgeen nodig is voor de behoeften van de dienst;

2° hij neemt de gepaste technische of organisatorische
maatregelen om de persoonsgegevens te beschermen
tegen toevallige of niet-toegestane vernietiging, tegen toe-
vallig verlies en tegen wijziging of elke andere niet-toege-
stane verwerking van die gegevens.

De leden van het personeel van de verwerkingsverant-
woordelijke die de gegevens bedoeld in het eerste lid ver-
werken, zijn bovendien gebonden door de discretieplicht.

§ 5. Wanneer een verzoek of een klacht aanhangig
wordt gemaakt bij de toezichthoudende autoriteit bedoeld
in de wet van 3 december 2017 tot oprichting van de Gege-
vensbeschermingsautoriteit, waarbij de verwerkingsver-
antwoordelijke melding maakt van de toepassing van dit
artikel, wendt de toezichthoudende autoriteit eerste zich
tot het Vast Comité I opdat het de nodige verificaties ver-
richt bij de autoriteit bedoeld in titel 3.

Na ontvangst van het antwoord van het Vast Comité I,
brengt de Gegevensbeschermingsautoriteit de betrokkene
enkel op de hoogte van de resultaten van de verificatie die
betrekking hebben op persoonsgegevens die niet van de au-
toriteiten bedoeld in titel 3 afkomstig zijn, die de toezicht-
houdende autoriteit wettelijk gehouden is mee te delen.

Indien het verzoek of de klacht enkel betrekking heeft
op persoonsgegevens afkomstig van een autoriteit be-
doeld in titel 3, antwoordt de Gegevensbeschermingsauto-
riteit, na ontvangst van het antwoord van het Vast Comité
I, dat de nodige verificaties werden verricht.

Art. 12. In toepassing van artikel 23 van de Verordening,
is een verwerkingsverantwoordelijke die persoonsgege-
vens meedeelt aan een overheid bedoeld in ondertitels 2
en 4 van titel 3 van deze wet niet onderworpen aan de arti-

kelen 14.1.e en 15.1.c van de Verordening en aan
artikel 20, § 1, 6°, van deze wet en mag de betrokkene niet
van deze overdracht op de hoogte brengen.

Art. 13. Wanneer een overheid bedoeld in ondertitels 1
en 6 van titel 3 over een rechtstreekse toegang of over een
rechtstreekse bevraging van een gegevensbank van de
openbare of private sector beschikt, worden zijn verwerkin-
gen van persoonsgegevens in deze gegevensbank be-
schermd door technische, organisatorische en individuele
beveiligingsmaatregelen zodat alleen de volgende actoren
toegang kunnen hebben tot de inhoud van deze verwerkin-
gen om hun wettelijke toezichtsopdrachten uit te voeren:

1° de functionaris voor gegevensbescherming van de
verwerkingsverantwoordelijke van de gegevensbank;

2° de functionaris voor gegevensbescherming van de
overheid bedoeld in de ondertitels 1 en 6 van titel 3;

3° de verwerkingsverantwoordelijke van de gegevens-
bank of zijn gemachtigde;

4° de verwerkingsverantwoordelijke van de overheid
bedoeld in de ondertitels 1 en 6 van titel 3;

5° elke andere persoon bepaald in een protocol tussen
de verwerkingsverantwoordelijken voor zover de toegang
past in de uitvoering van de wettelijke toezichtsopdrach-
ten van de functionarissen voor gegevensbescherming en
de verwerkingsverantwoordelijken.

De in het eerste lid vermelde beveiligingsmaatregelen
zijn bedoeld om de wettelijke verplichtingen met betrek-
king tot de bescherming van bronnen, de bescherming van
de identiteit van de agenten of de discretie van de onder-
zoeken van de overheden bedoeld in ondertitels 1 en 6 van
titel 3 te beschermen. Zij worden ter beschikking gesteld
van de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

Deze verwerkingen mogen enkel toegankelijk zijn voor an-
dere doeleinden dan deze die verband houden met het toe-
zicht indien deze doeleinden vastgelegd zijn in een protoco-
lakkoord door de betrokken verwerkingsverantwoordelijken
binnen de doeleinden voorzien door of krachtens een wet.

Het protocolakkoord duidt de persoon of personen aan
waarvoor de toegang tot de logbestanden noodzakelijk is
ter vervulling van elke doeleinde toegelaten in het derde lid.

De logbestanden en de in het eerste lid vermelde bevei-
ligingsmaatregelen worden ter beschikking gesteld van
het Vast Comité I.

De betrokken overheid bedoeld in titel 3 kan afwijken
van het eerste lid wanneer de toegang tot zijn verwerkin-
gen in een gegevensbank en de logbestanden geen af-
breuk kan doen aan de belangen bedoeld in het tweede lid.

Art. 14. § 1. In toepassing van artikel 23 van de Verorde-
ning zijn de in de artikelen 12 tot 22 en 34 van de Verorde-
ning bedoelde rechten en het principe van transparantie
van de verwerking bedoeld in artikel 5 van de Verordening
niet van toepassing op de verwerkingen van gegevens die
rechtstreeks of onrechtstreeks afkomstig zijn van de ge-
rechtelijke overheden, de politiediensten, de algemene in-
spectie van de federale politie en de lokale politie, de Cel
voor Financiële Informatieverwerking, de Algemene admi-
nistratie van douane en accijnzen en de Passagiersinforma-
tie-eenheid als bedoeld in titel 2, ten aanzien van:

1° de overheden, in de zin van artikel 5 van deze wet, aan
wie de gegevens door de politiediensten werden bezorgd
door of krachtens een wet, een decreet of een ordonnantie;
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2° andere instanties en organen waaraan de gegevens
werden bezorgd door of krachtens een wet, een decreet of
een ordonnantie.

§ 2. De verwerkingsverantwoordelijke bedoeld in deze
titel die in het bezit is van gegevens bedoeld in paragraaf 1
deelt deze niet mee aan de betrokkene tenzij:

1° de wet hem hiertoe verplicht in het kader van een ge-
schillenprocedure; of

2° de gerechtelijke overheden, de politiediensten, de Al-
gemene inspectie van de federale politie en de lokale poli-
tie, de Cel voor Financiële Informatieverwerking, de Alge-
mene administratie van douane en accijnzen en de Passa-
giersinformatie-eenheid als bedoeld in paragraaf 1, elk
voor de gegevens die hen betreffen, hem dit toestaan.

De verwerkingsverantwoordelijke of de bevoegde over-
heid deelt niet mee dat hij in het bezit is van gegevens die
van hen afkomstig zijn.

§ 3. De beperkingen bedoeld in paragraaf 1 hebben
eveneens betrekking op de logbestanden van de verwer-
kingen van de gerechtelijke overheden, de politiediensten,
de algemene inspectie van de federale politie en de lokale
politie, de Cel voor Financiële Informatieverwerking, de Al-
gemene administratie van douane en accijnzen en de Pas-
sagiersinformatie-eenheid in de gegevensbanken van de
verwerkingsverantwoordelijken bedoeld in deze titel waar-
toe deze rechstreeks toegang hebben.

Deze beperkingen zijn slechts van toepassing op de ge-
gevens die aanvankelijk verwerkt werden voor de doelein-
den bedoeld in artikel 27 van deze wet.

§ 4. De wettelijke waarborgen bedoeld in artikel 23.2
van de Verordening waaraan de overheden, organen of in-
stellingen moeten beantwoorden, worden door of krach-
tens de wet bepaald.

De overheden, organen of instellingen die de gegevens
verwerken die rechtstreeks of onrechtstreeks afkomstig
zijn van de gerechtelijke overheden, de politiediensten, de
algemene inspectie van de federale politie en de lokale po-
litie, de Cel voor Financiële Informatieverwerking, de Alge-
mene administratie van douane en accijnzen en de Passa-
giersinformatie-eenheid, beantwoorden minstens aan de
volgende voorwaarden:

1° ze nemen de gepaste technische of organisatorische
maatregelen om ervoor te zorgen dat de toegang tot de gege-
vens en de verwerkingsmogelijkheden beperkt zijn tot het-
geen de personen nodig hebben om hun functies uit te oefe-
nen of tot hetgeen nodig is voor de behoeften van de dienst;

2° ze nemen de gepaste technische of organisatorische
maatregelen om de persoonsgegevens te beschermen
tegen toevallige of niet-toegestane vernietiging, tegen toe-
vallig verlies en tegen wijziging of elke andere niet-toege-
stane verwerking van die gegevens.

De leden van de overheden, organen of instellingen die
de gegevens bedoeld in § 1 verwerken, zijn bovendien ge-
bonden door de discretieplicht.

§ 5. Elk verzoek dat betrekking heeft op de uitoefening
van de rechten bedoeld in de artikelen 12 tot 22 van de
Verordening en dat gericht is aan een overheid, orgaan en
organisme vermeld in § 1, 1° en 2°, wordt zo snel mogelijk
aan de Gegevensbeschermingsautoriteit bedoeld in de wet
van 3 december 2017 tot oprichting van de Gegevensbe-
schermingsautoriteit bezorgd.

Wanneer de Gegevensbeschermingsautoriteit recht-
streeks gevat wordt door de betrokkene of door de verwer-

kingsverantwoordelijke die melding maakt van de toepas-
sing van dit artikel, verricht ze de nodige verificaties bij de
betrokken overheden, organen of organismes.

Wanneer de Gegevensbeschermingsautoriteit gevat
werd door de betrokkene, informeert ze de betrokkene vol-
gens de vastgelegde wettelijke nadere regels.

§ 6. Wanneer de verwerking betrekking heeft op gege-
vens die aanvankelijk verwerkt werden door de politiedien-
sten of de Algemene Inspectie van de federale politie en de
lokale politie, richt de Gegevensbeschermingsautoriteit die
rechtstreeks gevat wordt door de betrokkene of de verwer-
kingsverantwoordelijke die melding maakt van de toepas-
sing van dit artikel, zich tot de toezichthoudende autoriteit
bedoeld in artikel 71 opdat deze de nodige verificaties bij
de bevoegde overheden, organen of instellingen verricht.

Wanneer de Gegevensbeschermingsautoriteit gevat
werd door de betrokkene, na ontvangst van het antwoord
van de autoriteit bedoeld in artikel 71, informeert de Gege-
vensbeschermingsautoriteit de betrokkene volgens de
vastgelegde wettelijke nadere regels.

§ 7. Wanneer de verwerking betrekking heeft op gege-
vens die aanvankelijk verwerkt werden door de gerechte-
lijke overheden, richt de Gegevensbeschermingsautoriteit
die rechtstreeks gevat wordt door de betrokkene of de ver-
werkingsverantwoordelijke die melding maakt van de toe-
passing van dit artikel, zich tot de toezichthoudende auto-
riteit die bevoegd is voor de gerechtelijke overheden opdat
deze de nodige verificaties bij de bevoegde overheden, or-
ganen of instellingen, bedoeld in § 1, 1° en 2°, verricht.

Wanneer de Gegevensbeschermingsautoriteit gevat
werd door de betrokkene, na ontvangst van het antwoord
van de toezichthoudende autoriteit die bevoegd is voor de
gerechtelijke overheden, informeert de Gegevensbescher-
mingsautoriteit de betrokkene volgens de vastgelegde
wettelijke nadere regels.

Art. 15. In toepassing van artikel 23 van de Verordening,
zijn de artikelen 12 tot 22 en 34 van de Verordening, even-
als het principe van transparantie van de verwerking be-
doeld in artikel 5 van de Verordening, niet van toepassing
op de verwerkingen van persoonsgegevens door de Passa-
giersinformatie-eenheid zoals bedoeld in hoofdstuk 7 van
de wet van 25 december 2016 betreffende de verwerking
van passagiersgegevens.

De verwerkingsverantwoordelijke deelt de gegevens be-
doeld in het eerste lid niet mee aan de betrokkene tenzij de
wet hem hiertoe verplicht in het kader van een geschillen-
procedure.

De verwerkingsverantwoordelijke doet geen enkele
melding aan de betrokkene dat hij in het bezit is van gege-
vens die betrekking hebben op hem.

De beperkingen bedoeld in het eerste lid hebben eveneens
betrekking op de logbestanden van de verwerkingen door de
Passagiersinformatie-eenheid, in de gegevensbanken van de
verwerkingsverantwoordelijken bedoeld in deze titel.

Wanneer een verzoek of een klacht aanhangig wordt ge-
maakt bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit waar-
bij de verwerkingsverantwoordelijke zich beroept op de
toepassing van dit artikel, antwoordt de toezichthoudende
autoriteit alleen dat de nodige verificaties zijn verricht.

Art. 16. Wanneer de persoonsgegevens in een rechterlijke
beslissing of een gerechtelijk dossier zijn opgenomen of in het
kader van strafrechtelijke onderzoeken en procedures worden
verwerkt, worden de rechten bedoeld in de artikelen 12 tot 22
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en 34 van de Verordening uitgeoefend overeenkomstig het
Gerechtelijk Wetboek, het Wetboek van strafvordering, de bij-
zondere wetten die betrekking hebben op de strafrechtsple-
ging en de uitvoeringsbesluiten ervan.
Art. 17. In toepassing van artikel 23 van de Verordening,
mag een verwerkingsverantwoordelijke bedoeld in deze
titel die persoonsgegevens meedeelt aan een gezamenlijke
gegevensbank de betrokkene niet van deze overdracht op
de hoogte brengen.

Onder «gezamenlijke gegevensbank» wordt het gemeen-
schappelijk uitoefenen van de opdrachten uitgevoerd in het
kader van titel 1 en de titels 2 of 3 door meerdere overhe-
den, gestructureerd met behulp van geautomatiseerde pro-
cedés en toegepast op persoonsgegevens, bedoeld.

HOOFDSTUK IV

VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE EN 
VERWERKER

Afdeling 1
Algemene bepaling

Art. 18. In uitvoering van artikel 43 van de Verordening
worden de certificeringsorganen geaccrediteerd, overeen-
komstig de norm EN-ISO/IEC 17065 en de aanvullende
eisen die door de bevoegde toezichthoudende autoriteit
zijn vastgesteld, door de nationale accreditatie-instantie die
is aangewezen in overeenstemming met Verordening (EG)
nr. 765/2008 van het Europees Parlement en de Raad van
9 juli 2008 tot vaststelling van de eisen inzake accreditatie
en markttoezicht betreffende het verhandelen van produc-
ten en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 339/93.

Afdeling 2
Publieke sector

Art. 19. Deze afdeling is van toepassing op de politie-
diensten in de zin van artikel 2, 2°, van de wet van
7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde
politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, die als een
overheid worden beschouwd.
Art. 20. § 1. Tenzij anders bepaald in bijzondere wetten,
in uitvoering van artikel 6.2 van de Verordening formali-
seert de federale overheid, wanneer zij op basis van
artikel 6.1.c) en e), van de Verordening persoonsgegevens
doorgeeft aan enig andere overheid of privéorgaan, voor
elke type van verwerking deze doorgifte aan de hand van
een protocol dat tot stand komt tussen de initiële verwer-
kingsverantwoordelijke en de verwerkingsverantwoorde-
lijke ontvanger van de gegevens.

Dit protocol kan in het bijzonder voorzien in:
1° de identificatie van de federale overheid die de per-

soonsgegevens doorgeeft alsook die van de ontvanger;
2° de identificatie van de verwerkingsverantwoordelijke

binnen de overheid die de gegevens doorgeeft alsook van
de bestemmeling;

3° de contactgegevens van de functionarissen voor ge-
gevensbescherming binnen de overheid die de gegevens
doorgeeft alsook van de bestemmeling;

4° de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens wor-
den doorgegeven;

5° de categorieën van doorgegeven persoonsgegevens
en hun formaat;

6° de categorieën van ontvangers;
7° de wettelijke grondslag van de doorgifte;
8° de nadere regels inzake gehanteerde communicatie;
9° elke specifieke maatregel die de doorgifte omkadert

conform het proportionaliteitsbeginsel en de vereisten in-
zake gegevensbescherming door ontwerp en door stan-
daardinstellingen;

10° de toepasselijke wettelijke beperkingen met betrek-
king tot de rechten van de betrokkene;

11° de nadere regels inzake de rechten van de betrok-
kene bij de ontvanger;

12° de periodiciteit van de doorgifte;
13° de duur van het protocol;
14° de sancties die van toepassing zijn in geval van niet

naleving van het protocol onverminderd titel 6.
§ 2. Het protocol wordt afgesloten na de respectievelijke

adviezen van de functionaris voor gegevensbescherming
van de federale overheid die houder is van de persoonsge-
gevens en van de bestemmeling. Deze adviezen worden
toegevoegd aan het protocol. Wanneer ten minste een van
deze adviezen niet gevolgd wordt door de verwerkingsver-
antwoordelijken vermeldt het protocol, in zijn inleidende
bepalingen, de reden of redenen volgens dewelke het ad-
vies of de adviezen niet werden gevolgd.

§ 3. Het protocol wordt openbaar gemaakt op de web-
site van de betrokken verwerkingsverantwoordelijken.

Art. 21. In uitvoering van artikel 37.4 van de Verorde-
ning wijst een privéorgaan dat persoonsgegevens verwerkt
voor rekening van een federale overheid, of waaraan een
federale overheid persoonsgegevens doorgeeft, een functi-
onaris voor gegevensbescherming aan indien de verwer-
king van deze gegevens een hoog risico kan inhouden
zoals bedoeld in artikel 35 van de Verordening.

Art. 22. Indien de verwerking van persoonsgegevens een
hoog risico kan inhouden zoals bedoeld in artikel 35 van
de Verordening vraagt de federale overheid voorafgaand
aan de verwerking het advies van de functionaris voor ge-
gevensbescherming.

Wanneer de federale overheid doorgaat met de uitvoe-
ring van deze verwerking tegen het advies en de aanbeve-
lingen van de functionaris voor gegevensbescherming in,
dan omkleedt hij zijn beslissing met redenen.

De motivering geeft de redenen aan voor het niet vol-
gen van het advies of de aanbevelingen.

Art. 23. In uitvoering van artikel 35.10 van de Verorde-
ning wordt een specifieke gegevensbeschermingseffectbe-
oordeling verricht vóór de verwerkingsactiviteit, ook al
werd reeds een algemene gegevensbeschermingseffectbe-
oordeling uitgevoerd in het kader van de vaststelling van
de wettelijke grondslag.

HOOFDSTUK V

VERWERKING VOOR JOURNALISTIEKE 
DOELEINDEN EN TEN BEHOEVE VAN 

ACADEMISCHE, ARTISTIEKE OF LITERAIRE 
UITDRUKKINGSVORMEN

Art. 24. § 1. Onder verwerking van persoonsgegevens
voor journalistieke doeleinden wordt verstaan de voorberei-
ding, het verzamelen, opstellen, voortbrengen, verspreiden
of archiveren ten behoeve van het informeren van het pu-
bliek, met behulp van elke media en waarbij de verwerkings-
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verantwoordelijke zich de naleving van journalistieke deon-
tologische regels tot taak stelt.

§ 2. De artikelen 7 tot 10, 11.2, 13 tot 16, 18 tot 20 en
21.1 van de Verordening zijn niet van toepassing op ver-
werkingen van persoonsgegevens voor journalistieke doel-
einden en ten behoeve van academische, artistieke of lite-
raire uitdrukkingsvormen.

§ 3. De artikelen 30.4, 31, 33 en 36 van de Verordening
zijn niet van toepassing op de verwerkingen voor journalis-
tieke doeleinden en ten behoeve van academische, artis-
tieke of literaire uitdrukkingsvormen wanneer door de toe-
passing ervan een voorgenomen publicatie in het gedrang
wordt gebracht of het een controlemaatregel voorafgaan-
delijk aan de publicatie van een artikel zou uitmaken.

§ 4. De artikelen 44 tot 50 van de Verordening zijn niet
van toepassing op doorgiften van persoonsgegevens ver-
richt voor journalistieke doeleinden en ten behoeve van
academische, artistieke of literaire uitdrukkingsvormen
aan derde landen of internationale organisaties in de mate
dat het nodig is om het recht op bescherming van per-
soonsgegevens in overeenstemming te brengen met de
vrijheid van meningsuiting en van informatie.

§ 5. Artikel 58 van de Verordening is niet van toepas-
sing op verwerkingen van persoonsgegevens voor journa-
listieke doeleinden en ten behoeve van academische, artis-
tieke of literaire uitdrukkingsvormen wanneer de toepas-
sing ervan aanwijzingen zou verschaffen over de bronnen
van informatie of een controlemaatregel voorafgaandelijk
aan de publicatie van een artikel zou uitmaken.

TITEL 2

DE BESCHERMING VAN NATUURLIJKE 
PERSONEN MET BETREKKING TOT DE 

VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR 
DE BEVOEGDE OVERHEDEN MET HET OOG OP 

DE VOORKOMING, HET ONDERZOEK, DE 
OPSPORING EN DE VERVOLGING VAN 

STRAFBARE FEITEN OF DE TENUITVOERLEGGING 
VAN STRAFFEN, MET INBEGRIP VAN DE 

BESCHERMING TEGEN EN DE VOORKOMING 
VAN GEVAREN VOOR DE OPENBARE VEILIGHEID

HOOFDSTUK I

ALGEMENE BEPALINGEN

Art. 25. Deze titel voorziet in de omzetting van de richt-
lijn 2016/680/EU van het Europees Parlement en de Raad
van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuur-
lijke personen in verband met de verwerking van per-
soonsgegevens door bevoegde autoriteiten met het oog
op de voorkoming, het onderzoek, de opsporing en de ver-
volging van strafbare feiten of de tenuitvoerlegging van
straffen, en betreffende het vrije verkeer van die gegevens
en tot intrekking van Kaderbesluit 2008/977/JBZ van de
Raad.

Art. 26. Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan
onder:

1° «persoonsgegevens»: alle informatie over een geïden-
tificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, hierna
genoemd «de betrokkene»; als identificeerbaar wordt be-
schouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan
worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een

identificatiemiddel zoals een naam, een identificatienum-
mer, locatiegegevens, een online identificatiemiddel of
van één of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fy-
sieke, fysiologische, genetische, psychische, economische,
culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon;

2° «verwerking»: een bewerking of een geheel van be-
werkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een
geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via
geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleg-
gen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen,
opvragen, raadplegen, gebruiken, bekendmaking door
middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze
ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afscher-
men, wissen of vernietigen van gegevens;

3° «verwerkingsbeperking»: het markeren van opgesla-
gen persoonsgegevens met als doel de verwerking ervan in
de toekomst te beperken;

4° «profilering»: elke vorm van geautomatiseerde verwer-
king van persoonsgegevens waarbij aan de hand van per-
soonsgegevens bepaalde persoonlijke aspecten van een na-
tuurlijke persoon worden geëvalueerd, met name met de
bedoeling aspecten betreffende zijn beroepsprestaties, eco-
nomische situatie, gezondheid, persoonlijke voorkeuren, in-
teresses, betrouwbaarheid, gedrag, locatie of verplaatsingen
van deze natuurlijke persoon te analyseren of te voorspellen;

5° «pseudonimisering»: het verwerken van persoonsge-
gevens op zodanige wijze dat de persoonsgegevens niet
meer aan een specifieke betrokkene kunnen worden ge-
koppeld zonder dat er aanvullende gegevens worden ge-
bruikt, mits deze aanvullende gegevens apart worden be-
waard en technische en organisatorische maatregelen
worden genomen om te waarborgen dat de persoonsgege-
vens niet aan een geïdentificeerde of identificeerbare na-
tuurlijke persoon worden gekoppeld;

6° «bestand»: elk gestructureerd geheel van persoons-
gegevens die volgens bepaalde criteria toegankelijk zijn,
ongeacht of dit gecentraliseerd of gedecentraliseerd is dan
wel op functionele of geografische gronden is verspreid;

7° «bevoegde overheden»:
a) de politiediensten in de zin van artikel 2, 2°, van de

wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïnte-
greerde politie gestructureerd op twee niveaus;

b) de gerechtelijke overheden, te verstaan als de gemeen-
rechtelijke hoven en rechtbanken en het openbaar ministerie;

c) de Dienst Enquêtes van het Vast Comité van Toezicht
op de politiediensten in het kader van zijn gerechtelijke op-
drachten zoals bedoeld in artikel 16, 3e lid van de orga-
nieke wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op
politie- en inlichtingendiensten en op het Coördinatieor-
gaan voor de dreigingsanalyse;

d) de Algemene Inspectie van de federale politie en van
de lokale politie bedoeld in artikel 2 van de wet van 15 mei
2007 op de Algemene Inspectie en houdende diverse be-
palingen betreffende de rechtspositie van sommige leden
van de politiediensten;

e) de Algemene administratie van de douane en accijnzen,
in het kader van haar opdracht inzake opsporing, vaststelling
en vervolging van de misdrijven zoals bepaald in de alge-
mene wet inzake douane en accijnzen van 18 juli 1977, en in
de wet van 22 april 2003 houdende toekenning van de hoe-
danigheid van officier van gerechtelijke politie aan bepaalde
ambtenaren van de administratie der douane en accijnzen;
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f) de Passagiersinformatie-eenheid bedoeld in
hoofdstuk 7 van de wet van 25 december 2016 betreffende
de verwerking van passagiersgegevens;

g) de Cel voor financiële informatieverwerking bedoeld
in artikel 76 van de wet van 18 september 2017 tot voorko-
ming van het witwassen van geld en de financiering van
terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten;

h) de Dienst Enquêtes van het Vast Comité van Toezicht
op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten in het kader van
zijn gerechtelijke opdrachten zoals bedoeld in artikel 40,
derde lid, van de wet van 18 juli 1991 tot regeling van het
toezicht op politie- en inlichtingendiensten en op het Co-
ördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse;

8° «verwerkingsverantwoordelijke»: de bevoegde overheid
die, alleen of samen met andere, de doeleinden van en de
middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.
Wanneer de doeleinden van en de middelen voor die verwer-
king door of krachtens een wet, een decreet of een ordonnan-
tie zijn bepaald, is de verwerkingsverantwoordelijke de enti-
teit die door of krachtens de wet, het decreet of de ordonnan-
tie als de verwerkingsverantwoordelijke wordt aangewezen;

9° «verwerker»: een natuurlijke persoon of rechtsper-
soon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander or-
gaan die/dat namens de verwerkingsverantwoordelijke of
een andere verwerker persoonsgegevens verwerkt;

10° «ontvanger»: een natuurlijke persoon of rechtsper-
soon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander or-
gaan, al dan niet een derde, aan wie of waaraan de persoons-
gegevens worden bekendgemaakt. Overheden die mogelijk
persoonsgegevens ontvangen in het kader van een bijzon-
der onderzoek overeenkomstig de wet, het decreet of de or-
donnantie, gelden echter niet als ontvangers; de verwerking
van die persoonsgegevens door deze overheidsinstanties
voldoet aan de toepasselijke regels inzake gegevensbescher-
ming overeenkomstig de doeleinden van de verwerking;

11° «inbreuk op de beveiliging»: een inbreuk op de bevei-
liging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot de
vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde
bekendmaking van of de ongeoorloofde toegang tot door-
gezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte gegevens;

12° «genetische gegevens»: persoonsgegevens die ver-
band houden met de overgeërfde of verworven genetische
kenmerken van een natuurlijke persoon die unieke informa-
tie verschaffen over de fysiologie of de gezondheid van die na-
tuurlijke persoon en die met name voortkomen uit een ana-
lyse van een biologisch monster van die natuurlijke persoon;

13° «biometrische gegevens»: persoonsgegevens die het
resultaat zijn van een specifieke technische verwerking
met betrekking tot de fysieke, fysiologische of gedragsge-
relateerde kenmerken van een natuurlijke persoon op
grond waarvan eenduidige identificatie van die natuur-
lijke persoon mogelijk is of wordt bevestigd, zoals gezichts-
afbeeldingen of vingerafdrukgegevens;

14° «gezondheidsgegevens»: persoonsgegevens die ver-
band houden met de fysieke of mentale gezondheid van
een natuurlijke persoon, met inbegrip van de persoonsge-
gevens over verleende gezondheidsdiensten, waarmee in-
formatie over zijn gezondheidstoestand wordt gegeven;

15° «toezichthoudende autoriteit»: de onafhankelijke
overheidsinstantie die bij wet belast is met het toezicht op
de toepassing van deze titel;

16° «internationale organisatie»: een organisatie en de
daaronder vallende internationaal publiekrechtelijke or-

ganen of andere organen die zijn opgericht bij of op grond
van een overeenkomst tussen twee of meer landen;

17° «internationale overeenkomst»: elke van kracht
zijnde bilaterale of multilaterale internationale overeen-
komst tussen Lid-Staten van de Europese Unie en derde
landen op het gebied van justitiële samenwerking en/of
politiële samenwerking.
Art. 27. Deze titel is van toepassing op de verwerkingen
van persoonsgegevens door de bevoegde overheden met
het oog op de voorkoming, het onderzoek, de opsporing of
de vervolging van strafbare feiten of de tenuitvoerlegging
van straffen, met inbegrip van de bescherming tegen en de
voorkoming van gevaren voor de openbare veiligheid.

HOOFDSTUK II
BEGINSELEN VAN VERWERKING

Art. 28. De persoonsgegevens:
1° worden rechtmatig en eerlijk verwerkt;
2° worden voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven

en legitieme doeleinden verzameld en niet op een met die
doeleinden onverenigbare wijze worden verwerkt;

3° zijn toereikend, ter zake dienend en niet bovenmatig in
verhouding tot de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt;

4° zijn juist en worden zo nodig geactualiseerd; alle rede-
lijke maatregelen worden genomen om de persoonsgege-
vens die, gelet op de doeleinden waarvoor zij worden ver-
werkt, onjuist zijn, onverwijld te wissen of te rectificeren;

5° worden bewaard in een vorm die het mogelijk maakt
de betrokkenen niet langer te identificeren dan noodzake-
lijk is voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens
worden verwerkt;

6° worden met gebruikmaking van passende techni-
sche of organisatorische maatregelen op een dusdanige
manier verwerkt dat de beveiliging ervan gewaarborgd is,
en dat zij onder meer beschermd zijn tegen ongeoorloofde
of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk ver-
lies, vernietiging of beschadiging.
Art. 29. § 1. Verdere verwerking door dezelfde of een an-
dere verwerkingsverantwoordelijke voor een doeleinde
vermeld in artikel 27, ander dan dat waarvoor de persoons-
gegevens werden verzameld, is toegelaten voor zover:

1° de verwerkingsverantwoordelijke overeenkomstig de
wet, het decreet, de ordonnantie, de Europese regelgeving of
de internationale overeenkomst gemachtigd is deze per-
soonsgegevens voor een dergelijk doeleinde te verwerken; en

2° de verwerking noodzakelijk is en in verhouding staat
overeenkomstig de wet, het decreet, de ordonnantie, de
Europese regelgeving of de internationale overeenkomst.

§ 2. De persoonsgegevens kunnen niet verder verwerkt
worden door dezelfde of een andere verwerkingsverant-
woordelijke voor een ander doeleinde dan dat waarvoor de
persoonsgegevens werden verzameld, indien dat doeleinde
niet ondergebracht kan worden onder de doeleinden ver-
meld in artikel 27, tenzij deze verdere verwerking is toege-
staan overeenkomstig de wet, het decreet, de ordonnantie,
de Europese regelgeving of de internationale overeenkomst.

§ 3. Wanneer de wet, het decreet, de ordonnantie, de
Europese regelgeving of de internationale overeenkomst
specifieke voorwaarden oplegt voor de verwerking, stelt de
bevoegde overheid die de gegevens doorzendt, de ontvan-
ger van die persoonsgegevens in kennis van de voorwaar-
den en de verplichting om die na te leven.
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§ 4. De bevoegde overheden die de gegevens doorzen-
den aan de ontvangers in de andere Lid-Staten van de Eu-
ropese Unie, mogen geen bijkomende specifieke voor-
waarden doen gelden dan degene die gelden voor de nati-
onale gegevensdoorgifte.

§ 5. De verwerkingsverantwoordelijke is verantwoorde-
lijk voor de naleving van dit artikel en kan de naleving
ervan aantonen.

Art. 30. Behoudens de gevallen waarin de maximale be-
waartermijn van de gegevens wordt bepaald in de Euro-
pese regelgeving of de internationale overeenkomst die de
basis vormt voor de betrokken bewaring, bepaalt de wet,
het decreet of de ordonnantie de maximale bewaartermijn.
Na afloop van die termijn worden de gegevens gewist.

In afwijking van het eerste lid kan de wet, het decreet of de
ordonnantie voorzien dat na afloop van een eerste bewaar-
termijn een analyse moet worden uitgevoerd op basis van
verschillende noodzakelijkheids- en proportionaliteitscrite-
ria om te bepalen of het nodig is dat de gegevens bewaard
blijven, en in voorkomend geval, de nieuwe bewaartermijn.

In dat geval voorziet de wet, het decreet of de ordonnan-
tie in een maximale bewaartermijn.

Art. 31. De verwerkingsverantwoordelijke maakt in
voorkomend geval en voor zover mogelijk een duidelijk
onderscheid tussen persoonsgegevens betreffende ver-
schillende categorieën van betrokkenen, zoals:

1° personen ten aanzien van wie gegronde vermoedens
bestaan dat zij een strafbaar feit hebben gepleegd of zullen
plegen;

2° personen die voor een strafbaar feit zijn veroordeeld;
3° slachtoffers van een strafbaar feit, of personen ten

aanzien van wie bepaalde feiten aanleiding geven tot het
vermoeden dat zij het slachtoffer zouden kunnen worden
van een strafbaar feit;

4° andere personen die bij een strafbaar feit betrokken
zijn, zoals personen die als getuige kunnen worden opge-
roepen in een onderzoek naar strafbare feiten of een daar-
uit voortvloeiende strafrechtelijke procedure, personen die
informatie kunnen verstrekken over strafbare feiten, of per-
sonen die contact hebben of banden onderhouden met een
van de personen bedoeld in de bepalingen onder 1° en 2°.

Art. 32. § 1. Persoonsgegevens die op feiten zijn gebaseerd,
worden voor zover mogelijk onderscheiden van persoonsge-
gevens die op een persoonlijk oordeel zijn gebaseerd.

§ 2. De bevoegde overheden nemen alle redelijke maat-
regelen om ervoor te zorgen dat persoonsgegevens die on-
juist, onvolledig of niet meer actueel zijn, niet worden
doorgezonden of beschikbaar worden gesteld. Daartoe
controleert iedere bevoegde overheid, voor zover mogelijk,
de kwaliteit van de persoonsgegevens voordat de gegevens
worden doorgezonden of beschikbaar worden gesteld.

Voor zover mogelijk wordt bij de doorzending van per-
soonsgegevens te allen tijde de noodzakelijke aanvullende
informatie worden toegevoegd aan de hand waarvan de
ontvangende bevoegde overheid de mate van juistheid,
volledigheid en betrouwbaarheid van persoonsgegevens
kan beoordelen, alsmede de mate waarin ze actueel zijn.

§ 3. Indien blijkt dat onjuiste persoonsgegevens zijn
doorgezonden, of dat de persoonsgegevens op onrechtma-
tige wijze zijn doorgezonden, wordt de ontvanger daarvan
onverwijld in kennis gesteld. In dat geval worden de per-

soonsgegevens gerectificeerd of gewist, of wordt de ver-
werking beperkt overeenkomstig artikel 39.

Art. 33. § 1. De verwerking is rechtmatig indien:
1° ze noodzakelijk is voor de uitvoering van een op-

dracht uitgevoerd door een overheid bevoegd voor de in
artikel 27, bedoelde doeleinden; en

2° ze gebaseerd is op een wettelijke of reglementaire
verplichting.

§ 2. De wettelijke of reglementaire verplichting regelt
ten minste de categorieën van persoonsgegevens die ver-
werkt moeten worden en de doeleinden van de verwerking.

Art. 34. § 1. Verwerking van persoonsgegevens waaruit
de raciale of etnische afkomst, de politieke opvattingen, de
godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuiging of het
lidmaatschap van een vakvereniging blijken, en verwer-
king van genetische gegevens, biometrische gegevens met
het oog op de unieke identificatie van een natuurlijke per-
soon, gegevens over gezondheid of gegevens over seksueel
gedrag of seksuele gerichtheid van een natuurlijke per-
soon zijn slechts toegelaten wanneer de verwerking strikt
noodzakelijk is en geschiedt met inachtneming van pas-
sende waarborgen voor de rechten en vrijheden van de be-
trokkene, en enkel in een van de volgende gevallen:

1° wanneer de verwerking door de wet, het decreet, de
ordonnantie, de Europese regelgeving of de internationale
overeenkomst is toegestaan;

2° wanneer de verwerking noodzakelijk is ter verdedi-
ging van de vitale belangen van de betrokkene of van een
andere natuurlijke persoon;

3° wanneer de verwerking betrekking heeft op gegevens
die kennelijk openbaar zijn gemaakt door de betrokkene.

§ 2. De passende waarborgen zoals bedoeld in
paragraaf 1 voorzien ten minste in dat de bevoegde over-
heid of de verwerkingsverantwoordelijke een lijst van de
categorieën van personen die toegang hebben tot de per-
soonsgegevens opstelt, met een beschrijving van hun hoe-
danigheid ten opzichte van de verwerking van de beoogde
gegevens. Deze lijst wordt ter beschikking gehouden van
de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

De bevoegde overheid waakt erover dat de aangewezen
personen door een wettelijke of statutaire verplichting, of
door een evenwaardige contractuele bepaling ertoe ge-
houden zijn het vertrouwelijke karakter van de betrokken
gegevens in acht te nemen.

Art. 35. Uitsluitend op geautomatiseerde verwerking ge-
baseerde besluiten, met inbegrip van profilering, die voor
de betrokkene nadelige rechtsgevolgen hebben of hem in
aanmerkelijke mate treffen, zijn toegestaan als de wet, het
decreet, de ordonnantie, de Europese regelgeving of de in-
ternationale overeenkomst voorziet in passende waarbor-
gen voor de rechten en vrijheden van de betrokkene, met
inbegrip van ten minste het recht op menselijke tussen-
komst van de verwerkingsverantwoordelijke.

Profilering die leidt tot discriminatie van natuurlijke
personen op grond van de in artikel 34 bedoelde bijzon-
dere categorieën van persoonsgegevens, is verboden.

HOOFDSTUK III

RECHTEN VAN DE BETROKKENE

Art. 36. § 1. De verwerkingsverantwoordelijke neemt pas-
sende maatregelen om de in artikel 37 bedoelde informatie te
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verstrekken en mededelingen te doen bedoeld in de artikelen
35, 38 tot 41 en artikel 62 in een beknopte, begrijpelijke en ge-
makkelijk toegankelijke vorm en in duidelijke en eenvoudige
taal. De informatie wordt op elke passende manier, ook elek-
tronisch, verstrekt. Over het algemeen, verstrekt de verwer-
kingsverantwoordelijke de informatie in dezelfde vorm als het
verzoek.

§ 2. De verwerkingsverantwoordelijke faciliteert de uit-
oefening van de rechten van de betrokkene uit hoofde van
de artikelen 35 en 38 tot 41.

§ 3. De verwerkingsverantwoordelijke of de toezicht-
houdende autoriteit, in het geval bedoeld in artikel 41, in-
formeert de betrokkene schriftelijk, zonder onnodige ver-
traging met betrekking tot de opvolging van zijn verzoek.

§ 4. Eenieder heeft het recht om kosteloos de informatie
bedoeld in artikel 37, te verkrijgen en de maatregelen be-
doeld in de artikelen 35, 38 tot 41 en 62, te laten nemen.
Wanneer verzoeken van een betrokkene kennelijk onge-
grond of buitensporig zijn, met name vanwege hun repeti-
tieve karakter, mag de verwerkingsverantwoordelijke ofwel:

1° een redelijke vergoeding aanrekenen in het licht van
de administratieve kosten waarmee het verstrekken van de
gevraagde informatie of communicatie en het nemen van
de gevraagde maatregelen gepaard gaan; ofwel

2° weigeren gevolg te geven aan het verzoek.
Het is aan de verwerkingsverantwoordelijke om de ken-

nelijk ongegronde of buitensporige aard van het verzoek
aan te tonen.

§ 5. Wanneer de verwerkingsverantwoordelijke rede-
nen heeft om te twijfelen aan de identiteit van de natuur-
lijke persoon die het in artikel 38 of 39 bedoelde verzoek in-
dient, kan hij om aanvullende informatie vragen die nodig
is ter bevestiging van de identiteit van de betrokkene.
Art. 37. § 1. Teneinde de betrokkene de mogelijkheid te
bieden zijn recht op informatie uit te oefenen, stelt de ver-
werkingsverantwoordelijke de betrokkene de volgende in-
formatie ter beschikking:

1° de identiteit en de contactgegevens van de verwer-
kingsverantwoordelijke;

2° in voorkomend geval, de contactgegevens van de
functionaris voor gegevensbescherming;

3° de doeleinden van de verwerking;
4° het bestaan van het recht om klacht in te dienen bij

de toezichthoudende autoriteit, en de contactgegevens
van voornoemde autoriteit;

5° het bestaan van het recht de verwerkingsverantwoor-
delijke te verzoeken om toegang tot en rectificatie of wis-
sing van hem betreffende persoonsgegevens, en beperking
van de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens;

6° de rechtsgrond van de verwerking;
7° de termijn gedurende welke de persoonsgegevens

zullen worden bewaard, of indien dat niet mogelijk is, de
criteria om die termijn te bepalen;

8° in voorkomend geval, de categorieën van ontvangers
van de persoonsgegevens;

9° indien noodzakelijk, bijkomende informatie, in het
bijzonder wanneer de persoonsgegevens zonder medewe-
ten van de betrokkene worden verzameld.

§ 2. De in paragraaf 1 bedoelde informatie kan bij wet
worden uitgesteld of beperkt dan wel achterwege worden
gelaten, voor zover een dergelijke maatregel in een demo-
cratische samenleving, met naar behoren inachtneming
van de fundamentele rechten en de legitieme belangen

van de natuurlijke persoon in kwestie, een noodzakelijke
en evenredige maatregel is om:

1° belemmering van strafrechtelijke of andere geregle-
menteerde onderzoeken, opsporingen of procedures te
voorkomen;

2° nadelige gevolgen voor de voorkoming, de opspo-
ring, het onderzoek en de vervolging van strafbare feiten of
de tenuitvoerlegging van straffen te voorkomen;

3° de openbare veiligheid te beschermen;
4° de nationale veiligheid te beschermen;
5° de rechten en vrijheden van anderen te beschermen.
§ 3. Behoudens de gevallen waarin de Europese regel-

geving of de internationale overeenkomst dit bepaalt, kan
de wet, het decreet of de ordonnantie bepalen welke ver-
werkingscategorieën geheel of gedeeltelijk onder één van
de punten opgesomd in paragraaf 2 kunnen vallen.

§ 4. De rechten bedoeld in dit hoofdstuk, voor wat betreft
de gegevensverwerkingen van de hoven en rechtbanken van
het gemeen recht en het openbaar ministerie, worden uitslui-
tend uitgeoefend binnen de grenzen en conform de regels en
nadere regels van het Gerechtelijk Wetboek, het Wetboek van
strafvordering, de bijzondere wetten die betrekking hebben
op de strafrechtspleging en de uitvoeringsbesluiten ervan.

Art. 38. § 1. Teneinde de betrokkene de mogelijkheid te
bieden zijn recht op verzoek tot toegang tot zijn persoons-
gegevens uit te oefenen, stelt de verwerkingsverantwoorde-
lijke de betrokkene de volgende informatie ter beschikking:

1° de bevestiging dat de hem betreffende persoonsge-
gevens al dan niet worden verwerkt en toegang tot die ge-
gevens;

2° de doeleinden en de rechtsgrond van de verwerking;
3° de betreffende categorieën van persoonsgegevens;
4° de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie

de persoonsgegevens zijn bekendgemaakt;
5° de bewaartermijn, of indien dat niet mogelijk is, de

criteria om die termijn te bepalen;
6° dat hij het recht heeft van de verwerkingsverant-

woordelijke de rectificatie of wissing van hem betreffende
persoonsgegevens of beperking van verwerking van hem
betreffende persoonsgegevens te vragen;

7° dat hij het recht heeft klacht in te dienen bij de toe-
zichthoudende autoriteit, en de contactgegevens van deze
autoriteit;

8° de persoonsgegevens die worden verwerkt, en alle be-
schikbare informatie over de oorsprong van die gegevens.

§ 2. De wet, het decreet of de ordonnantie kan het recht
op toegang van de betrokkene geheel of gedeeltelijk be-
perken, voor zover en zolang die volledige of gedeeltelijke
beperking in een democratische samenleving, met inacht-
neming van de grondrechten en legitieme belangen van
de natuurlijke persoon in kwestie, een noodzakelijke en
evenredige maatregel is om:

1° belemmering van strafrechtelijke of andere geregle-
menteerde onderzoeken, opsporingen of procedures te
voorkomen;

2° nadelige gevolgen voor de voorkoming, de opspo-
ring, het onderzoek en de vervolging van strafbare feiten of
de tenuitvoerlegging van straffen te voorkomen;

3° de openbare veiligheid te beschermen;
4° de nationale veiligheid te beschermen;
5° de rechten en vrijheden van anderen te beschermen.
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§ 3. In de in paragraaf 2 bedoelde gevallen stelt de ver-
werkingsverantwoordelijke de betrokkene zonder onnodige
vertraging schriftelijk in kennis van een eventuele weigering
of beperking van de toegang en van de redenen voor die wei-
gering of beperking. Die informatie kan achterwege worden
gelaten wanneer de verstrekking daarvan een van de doel-
einden van paragraaf 2 zou ondermijnen. De verwerkings-
verantwoordelijke licht de betrokkene in over de mogelijk-
heid om klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthou-
dende autoriteit of om een beroep in te stellen bij de rechter.

§ 4. De verwerkingsverantwoordelijke documenteert de
feitelijke of juridische redenen die aan het besluit ten
grondslag liggen. Die informatie wordt ter beschikking ge-
steld van de bevoegde toezichthoudende autoriteit.
Art. 39. § 1. De betrokkene heeft het recht om zonder on-
nodige vertraging van de verwerkingsverantwoordelijke
de rectificatie en eventueel de aanvulling te verkrijgen van
hem betreffende onjuiste persoonsgegevens.

§ 2. De verwerkingsverantwoordelijke wist de persoonsge-
gevens zonder onnodige vertraging wanneer de verwerking
indruist tegen de bepalingen goedgekeurd krachtens artike-
len 28, 29, 33 of 34 of wanneer de persoonsgegevens moeten
worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting
waaraan de verwerkingsverantwoordelijke gehouden is.

§ 3. In plaats van tot wissing over te gaan, mag de verwer-
kingsverantwoordelijke de verwerking beperken wanneer:

1° de juistheid van de persoonsgegevens door de be-
trokkene wordt betwist en niet kan worden geverifieerd of
de gegevens al dan niet juist zijn; of

2° de persoonsgegevens als bewijsmateriaal moeten
worden bewaard.

Wanneer de verwerking op grond van het eerste lid, 1°,
van het eerste lid wordt beperkt, informeert de verwer-
kingsverantwoordelijke de betrokkene alvorens de verwer-
kingsbeperking op te heffen.

§ 4. De verwerkingsverantwoordelijke stelt de betrokkene
schriftelijk in kennis van een eventuele weigering tot rectifi-
catie of wissing van persoonsgegevens of verwerkingsbeper-
king, en van de redenen voor die weigering. Deze informatie
kan bij wet, decreet of ordonnantie, worden beperkt, voor
zover een dergelijke verwerkingsbeperking in een democra-
tische samenleving, met inachtneming van de grondrechten
en legitieme belangen van de natuurlijke persoon in kwes-
tie, een noodzakelijke en evenredige maatregel is om:

1° belemmering van strafrechtelijke of andere geregle-
menteerde onderzoeken, opsporingen of procedures te
voorkomen;

2° nadelige gevolgen voor de voorkoming, de opspo-
ring, het onderzoek of de vervolging van strafbare feiten of
de tenuitvoerlegging van straffen te voorkomen;

3° de openbare veiligheid te beschermen;
4° de nationale veiligheid te beschermen;
5° de rechten en vrijheden van anderen te beschermen.
De verwerkingsverantwoordelijke licht de betrokkene

in over de mogelijkheid om klacht in te dienen bij de be-
voegde toezichthoudende autoriteit of om beroep in
rechte in te stellen.

§ 5. De verwerkingsverantwoordelijke deelt de rectifica-
tie van de onjuiste persoonsgegevens mee aan de overheid
van wie de onjuiste persoonsgegevens afkomstig zijn.

§ 6. In geval van rectificatie, wissing of verwerkingsbe-
perking bedoeld in paragrafen 1 tot 3, stelt de verwerkings-
verantwoordelijke de ontvangers daarvan in kennis, en

rectificeren of wissen de ontvangers de persoonsgegevens
of beperken ze de onder hun bevoegdheid vallende ver-
werking van persoonsgegevens.

Art. 40. De verwerkingsverantwoordelijke die een ver-
zoek ontvangt om een recht uit te oefenen bedoeld in de
artikelen 36 tot 39, bezorgt de verzoeker onverwijld en in
ieder geval binnen een maand na ontvangst van het ver-
zoek een gedagtekend ontvangstbewijs.

Art. 41. In de in de artikelen 37, § 2, 38, § 2, 39, § 4, en
62, § 1, bedoelde gevallen, kan de wet, het decreet of de or-
donnantie, bepalen dat de rechten van de betrokkene door
de bevoegde toezichthoudende autoriteit worden uitgeoe-
fend, met respect voor de principes van noodzakelijkheid
en proportionaliteit in een democratische samenleving.

Onverminderd artikel 44, in het geval bedoeld in het
eerste lid stelt de verwerkingsverantwoordelijke de betrok-
kene ervan in kennis dat hij zijn rechten door de bevoegde
toezichthoudende autoriteit uitoefent.

In het geval bedoeld in het eerste lid, dient de betrok-
kene het verzoek om zijn rechten uit te oefenen in bij de
bevoegde toezichthoudende autoriteit.

Art. 42. Het verzoek tot uitoefening van de rechten be-
doeld in dit hoofdstuk voor wat betreft de politiedienst in
de zin van artikel 2, 2°, van de wet van 7 december 1998
tot organisatie van een geïntegreerde politie gestructu-
reerd op twee niveaus of de algemene inspectie van de fe-
derale politie en de lokale politie, wordt aan de toezicht-
houdende autoriteit bedoeld in artikel 71 gericht.

In de in de artikelen 37, § 2, 38, § 2, 39, § 4, en 62, § 1,
bedoelde gevallen deelt de toezichthoudende autoriteit
bedoeld in artikel 71 uitsluitend mee aan de betrokkene
dat de nodige verificaties werden verricht.

Niettegenstaande het tweede lid kan de toezichthou-
dende autoriteit bedoeld in artikel 71 aan de betrokkene
bepaalde contextuele informatie verstrekken.

De Koning, na advies van de toezichthoudende autori-
teit bedoeld in artikel 71, bepaalt de categorieën van con-
textuele informatie die door deze toezichthoudende auto-
riteit aan de betrokkene kunnen worden medegedeeld.

Art. 43. Voor wat betreft de gegevensverwerkingen van
de douanediensten bedoeld in artikel 26, 7°, e), en de Cel
voor f inanciële informatieverwerking bedoeld in
artikel 26, 7°, g), worden de rechten van de betrokkene
zoals bedoeld in dit hoofdstuk uitgeoefend door de be-
voegde toezichthoudende autoriteit.

De bevoegde toezichthoudende autoriteit deelt uitslui-
tend aan de betrokkene mede dat de nodige verificaties
werden verricht.

In afwijking van het tweede lid kan de bevoegde toe-
zichthoudend autoriteit aan de betrokkene bepaalde con-
textuele informatie verstrekken.

De Koning bepaalt na advies van de bevoegde toezicht-
houdende autoriteit de categorieën van contextuele infor-
matie die door de bevoegde toezichthoudende autoriteit
aan de betrokkene kunnen worden medegedeeld.

Art. 44. Wanneer de persoonsgegevens in een rechterlijke
beslissing of een gerechtelijk dossier zijn opgenomen of in
het kader van strafrechtelijke onderzoeken en procedures
worden verwerkt, worden de in de artikelen 37, 38, § 1, 39
en 41, tweede lid, bedoelde rechten uitgeoefend overeen-
komstig het Gerechtelijk Wetboek, het Wetboek van straf-
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vordering, de bijzondere wetten die betrekking hebben op
de strafrechtspleging en de uitvoeringsbesluiten ervan.
Art. 45. § 1. De artikelen 36 tot 44 en 62 zijn niet van toe-
passing op de verwerkingen van persoonsgegevens die recht-
streeks of onrechtstreeks afkomstig zijn van de overheden be-
doeld in titel 3 van deze wet, met betrekking tot de verwer-
kingsverantwoordelijken en de bevoegde overheden bedoeld
in deze titel naar wie deze gegevens werden overgebracht.

§ 2. De verwerkingsverantwoordelijke of de bevoegde
overheid bedoeld in deze titel die in het bezit is van zulke
gegevens deelt deze niet mee aan de betrokkene tenzij:

1° de wet hem hiertoe verplicht in het kader van een ge-
schillenprocedure; of

2° de betrokken overheid bedoeld in titel 3 hem dit toe-
staat.

§ 3. De verwerkingsverantwoordelijke of de bevoegde
overheid deelt niet mee dat hij of zij in het bezit is van ge-
gevens die van overheden bedoeld in titel 3 afkomstig zijn.

§ 4. De verwerkingsverantwoordelijke bedoeld in deze
titel die gegevens verwerkt die rechtstreeks of onrecht-
streeks afkomstig zijn van de overheden bedoeld in titel 3
beantwoordt minstens aan de volgende voorwaarden:

1° hij neemt nemen de gepaste technische of organisa-
torische maatregelen om ervoor te zorgen dat de toegang
tot de gegevens en de verwerkingsmogelijkheden beperkt
zijn tot hetgeen de personen nodig hebben om hun func-
ties uit te oefenen of tot hetgeen nodig is voor de behoef-
ten van de autoriteit bedoeld in titel 3;

2° hij neemt de gepaste technische of organisatorische
maatregelen om de persoonsgegevens te beschermen
tegen toevallige of niet-toegestane vernietiging, tegen toe-
vallig verlies en tegen wijziging of elke andere niet-toege-
stane verwerking van die gegevens.

De leden van het personeel van de verwerkingsverant-
woordelijke die de gegevens bedoeld in het eerste lid ver-
werken, zijn gebonden door de discretieplicht.

§ 5. De beperkingen bedoeld in paragraaf 1 hebben
eveneens betrekking op de logbestanden van de verwer-
kingen van een overheid bedoeld in titel 3 in de gegevens-
banken van de verwerkingsverantwoordelijken en van de
bevoegde overheden bedoeld in deze titel waartoe de over-
heid bedoeld in titel 3 rechtstreeks toegang heeft.

§ 6. Wanneer een verzoek of een klacht aanhangig
wordt gemaakt bij de bevoegde toezichthoudende autori-
teit waarbij de verwerkingsverantwoordelijke zich beroept
op de toepassing van dit artikel, wendt deze toezichthou-
dende autoriteit zich tot het Vast Comité I opdat het de no-
dige verificaties bij de overheid bedoeld in titel 3 verricht.

Na ontvangst van het antwoord van het Vast Comité I
brengt de bevoegde toezichthoudende autoriteit de betrok-
kene enkel op de hoogte van de resultaten van de verificatie,
die betrekking hebben op persoonsgegevens die niet van een
overheid bedoeld in titel 3 afkomstig zijn, die ze wettelijk ge-
houden is mee te delen.

Indien het verzoek of de klacht enkel betrekking heeft
op persoonsgegevens afkomstig van een overheid bedoeld
in titel 3, antwoordt de bevoegde toezichthoudende auto-
riteit, na ontvangst van het antwoord van het Vast Comité
I, dat de nodige verificaties werden verricht.
Art. 46. Een verwerkingsverantwoordelijke of een be-
voegde overheid bedoeld in deze titel die persoonsgege-
vens meedeelt aan een overheid bedoeld in ondertitels 2
en 4 van titel 3 van deze wet is niet onderworpen aan de

artikelen 37, § 1, 8° en 38, § 1, 4° en mag de betrokkene
niet van deze overdracht op de hoogte brengen.

Art. 47. Wanneer een overheid bedoeld in ondertitels 1
en 6 van titel 3 van deze wet over een rechtstreekse toe-
gang of over een rechtstreekse bevraging van een gege-
vensbank van de publieke sector beschikt, wordt de ver-
werking van de persoonsgegevens beschermd door techni-
sche, organisatorische en persoonlijke beveiligingsmaatre-
gelen zodat alleen de volgende actoren toegang kunnen
hebben tot de inhoud van deze verwerkingen in het kader
van de doeleinden bedoeld in artikel 56, § 2:

1° de functionaris voor gegevensbescherming van de
verwerkingsverantwoordelijke van de gegevensbank of de
persoon die hij daartoe machtigt;

2° de functionaris voor gegevensbescherming van de
overheid bedoeld in ondertitels 1 en 6 van titel 3;

3° de verwerkingsverantwoordelijke van de gegevens-
bank of de persoon die hij daartoe machtigt;

4° de verwerkingsverantwoordelijke van de overheid
bedoeld in ondertitels 1 en 6 van titel 3;

5° elke andere persoon bepaald in een protocol tussen de
verwerkingsverantwoordelijken, voor wie de toegang nood-
zakelijk is om de wettelijke toezichtsopdrachten te vervullen.

De beveiligingsmaatregelen bedoeld in het eerste lid zijn
bedoeld om de wettelijke verplichtingen met betrekking tot
de bescherming van bronnen, de bescherming van de identi-
teit van de agenten of het geheim van de onderzoeken van de
overheden bedoeld in titel 3, ondertitels 1 en 6, na te komen.

De verwerkingen bedoeld in het eerste lid mogen enkel
toegankelijk zijn voor andere doeleinden dan diegene die
verband houden met het toezicht indien deze doeleinden,
uit de door of krachtens een wet vastgelegde doeleinden,
zijn vastgelegd in een protocolakkoord tussen de betrok-
ken verwerkingsverantwoordelijken.

Het protocolakkoord bedoeld in het derde lid wijst de
persoon of de personen aan waarvoor de toegang tot de
logbestanden noodzakelijk is om elk van de doeleinden
vermeld in het derde lid te vervullen.

De logbestanden en de daaraan gekoppelde technische,
organisatorische en persoonlijke veiligheidsmaatregelen
worden ter beschikking gesteld van het Vast Comité I.

De betrokken overheid bedoeld in ondertitels 1 en 6 van
titel 3 kan afwijken van het eerste lid wanneer de toegang
tot haar verwerkingen in een gegevensbank en tot de log-
bestanden hiervan geen afbreuk kan doen aan de belan-
gen bedoeld in het tweede lid.

Art. 48. Een verwerkingsverantwoordelijke bedoeld in
deze titel die persoonsgegevens meedeelt aan een geza-
menlijke databank mag de betrokkene niet van deze over-
dracht op de hoogte brengen.

Onder «gezamenlijke databank» wordt het gemeen-
schappelijk uitoefenen van de opdrachten uitgevoerd in
het kader van titels 2 en 3 door meerdere overheden, ge-
structureerd met behulp van geautomatiseerde procedés
en toegepast op persoonsgegevens, bedoeld.

Art. 49. De artikelen 36 tot 44 en 62 zijn niet van toepas-
sing op de verwerkingen van persoonsgegevens door de
Passagiersinformatie-eenheid.

De verwerkingsverantwoordelijke deelt de gegevens be-
doeld in het eerste lid niet mee aan de betrokkene tenzij de
wet hem hiertoe verplicht in het kader van een geschillen-
procedure.
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De verwerkingsverantwoordelijke doet geen enkele
melding aan de betrokkene dat hij in het bezit is van gege-
vens die betrekking hebben op hem.

De beperkingen bedoeld in het eerste lid hebben eveneens
betrekking op de logbestanden van de verwerkingen door de
Passagiersinformatie-eenheid, in de gegevensbanken van de
verwerkingsverantwoordelijken bedoeld in deze titel.

Wanneer een verzoek of een klacht aanhangig wordt
gemaakt bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit
waarbij de verwerkingsverantwoordelijke zich beroept op
de toepassing van dit artikel, antwoordt deze alleen dat de
nodige verificaties zijn verricht.

HOOFDSTUK IV

VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE EN 
VERWERKER

Afdeling 1
Organisatorische en technische maatregelen

Art. 50. Rekening houdend met de aard, de reikwijdte, de
context en de doeleinden van de verwerking, alsmede met
de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico's
voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen, treft
de verwerkingsverantwoordelijke passende technische en
organisatorische maatregelen. Wanneer zulks in verhou-
ding staat tot de verwerkingsactiviteiten, omvatten deze
maatregelen de uitvoering van een passend gegevensbe-
schermingsbeleid door de verwerkingsverantwoordelijke.

De verwerkingsverantwoordelijke kan aantonen dat de
verwerking in overeenstemming met de wet wordt uitge-
voerd.

Die maatregelen worden geëvalueerd en indien nodig
geactualiseerd.

Art. 51. § 1. Rekening houdend met de stand van de tech-
niek, de uitvoeringskosten en de aard, de reikwijdte, de con-
text en de doeleinden van de verwerking, alsmede met de
qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico's voor
de rechten en vrijheden van natuurlijke personen, dienen
de technische en organisatorische maatregelen, bedoeld in
artikel 50, om de gegevensbeschermingsbeginselen op een
doeltreffende manier door te voeren en de nodige waarbor-
gen in de verwerking in te bouwen ter bescherming van de
rechten van de betrokkenen, zowel bij de bepaling van de
verwerkingsmiddelen als bij de verwerking zelf.

§ 2. De technische en organisatorische maatregelen be-
doeld in artikel 50 waarborgen dat in beginsel alleen per-
soonsgegevens worden verwerkt die noodzakelijk zijn voor
elk specifiek doel van de verwerkingen.

In het bijzonder waarborgen deze maatregelen dat per-
soonsgegevens in beginsel niet zonder menselijke tussen-
komst voor een onbeperkt aantal natuurlijke personen
toegankelijk worden gemaakt.

Afdeling 2
Gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken

Art. 52. Wanneer twee of meer verwerkingsverantwoor-
delijken gezamenlijk de doeleinden en middelen van de
verwerking bepalen, zijn zij gezamenlijke verwerkingsver-
antwoordelijken.

Een onderlinge regeling stelt op transparante wijze de
respectieve verantwoordelijkheden van de gezamenlijke

verwerkingsverantwoordelijken vast, met name met betrek-
king tot de uitoefening van de rechten van de betrokkene
en om de in de artikelen 37 en 38 bedoelde informatie te
verstrekken, tenzij hun respectieve verantwoordelijkheden
zijn vastgesteld bij de wet, het decreet, de ordonnantie, de
Europese regelgeving of de internationale overeenkomst.

In de onderlinge regeling kan één enkel contactpunt
voor de betrokkenen worden aangewezen.

Afdeling 3
Verwerker

Art. 53. § 1. Indien de verwerking wordt toevertrouwd
aan een verwerker, kiest de verwerkingsverantwoordelijke
een verwerker die voldoende waarborgen biedt ten aan-
zien van de technische en organisatorische beveiligings-
maatregelen met betrekking tot de verwerkingen.

§ 2. De verwerker neemt een andere verwerker in dienst
met voorafgaande specifieke of algemene schriftelijke toe-
stemming van de verwerkingsverantwoordelijke.

In het geval van algemene schriftelijke toestemming
licht de verwerker de verwerkingsverantwoordelijke in
over beoogde veranderingen inzake de toevoeging of ver-
vanging van andere verwerkers, waarbij de verwerkings-
verantwoordelijke de mogelijkheid wordt geboden tegen
deze veranderingen bezwaar te maken.

§ 3. De verwerking door een verwerker wordt geregeld
in een overeenkomst of andere rechtshandeling die de ver-
werker ten aanzien van de verwerkingsverantwoordelijke
bindt, en waarin het onderwerp en de duur van de verwer-
king, de aard en het doel van de verwerking, het type per-
soonsgegevens en de categorieën van betrokkenen, en de
rechten en verplichtingen van de verwerkingsverantwoor-
delijke worden omschreven.

Die overeenkomst of andere rechtshandeling bepaalt
met name dat de verwerker:

1° uitsluitend volgens de instructies van de verwer-
kingsverantwoordelijke handelt;

2° ervoor zorgt dat personen die gemachtigd zijn de per-
soonsgegevens te verwerken zich ertoe hebben verplicht
geheimhouding in acht te nemen of door een passende
wettelijke verplichting van geheimhouding gebonden zijn;

3° de verwerkingsverantwoordelijke met passende mid-
delen bijstaat om de naleving van de bepalingen betref-
fende de rechten van de betrokkene te verzekeren;

4° na afloop van de gegevensverwerkingsdiensten, alle
persoonsgegevens wist of die terugbezorgt aan de verwer-
kingsverantwoordelijke, en bestaande kopieën verwijdert,
tenzij de bewaring van de persoonsgegevens verplicht is
bij de wet, het decreet, de ordonnantie, de Europese regel-
geving of de internationale overeenkomst;

5° aan de verwerkingsverantwoordelijke alle informatie
ter beschikking stelt die nodig is om de naleving van dit ar-
tikel aan te tonen;

6° aan de in de paragrafen 2 en 3 bedoelde voorwaarden
voor indienstneming van een andere verwerker voldoet.

§ 4. De in paragraaf 3 bedoelde overeenkomst of andere
rechtshandeling is gesteld in schriftelijke vorm, daaronder
begrepen in elektronische vorm.

§ 5. Indien een verwerker in strijd met deze titel de doel-
einden en middelen van de verwerking bepaalt, wordt die
verwerker met betrekking tot deze verwerking als de ver-
werkingsverantwoordelijke beschouwd.
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Art. 54. De verwerker en eenieder die onder het gezag
van de verwerkingsverantwoordelijke of van de verwerker
handelt en toegang heeft tot persoonsgegevens, verwerkt
die uitsluitend in opdracht van de verwerkingsverantwoor-
delijke, of krachtens de wet, het decreet, de ordonnantie, de
Europese regelgeving of de internationale overeenkomst.

Afdeling 4
Verplichtingen

Art. 55. § 1. Elke verwerkingsverantwoordelijke en ver-
werker houdt een register bij van de categorieën van ver-
werkingsactiviteiten die onder zijn verantwoordelijkheid
worden verricht. Dat register bevat de volgende elementen:

1° de naam en de contactgegevens van de verwerkings-
verantwoordelijke of de verwerker, en van zijn gedele-
geerde of vertegenwoordiger;

2° de naam en de contactgegevens van de functionaris
voor gegevensbescherming;

3° de verwerkingsdoeleinden;
4° de categorieën van betrokkenen;
5° de categorieën van persoonsgegevens;
6° de categorieën van ontvangers;
7° de doorgiften van persoonsgegevens aan een derde

land of een internationale organisatie, met inbegrip van de
vermelding van dat derde land of die internationale orga-
nisatie en, in voorkomend geval, de documenten getuigen
van het bestaan van passende waarborgen;

8° de beoogde termijnen voor het wissen van de ver-
schillende gegevenscategorieën;

9° een algemene beschrijving van de technische en orga-
nisatorische beveiligingsmaatregelen bedoeld in artikel 50;

10° het gebruik van profilering;
11° de rechtsgrondslag;
12° de categorie van externe bronnen;
13° het protocol bedoeld in artikel 20 evenals het advies

van de functionaris voor gegevensbescherming en de mo-
tivering bedoeld in artikel 22.

§ 2. De functionaris voor gegevensbescherming wordt be-
trokken bij de uitwerking en het bijhouden van het register.

§ 3. Het register wordt ter beschikking gesteld van de
bevoegde toezichthoudende autoriteit.

Art. 56. § 1. De logbestanden van tenminste de volgende
verwerkingen worden bijgehouden in systemen voor ge-
automatiseerde verwerking: de verzameling, wijziging,
raadpleging, bekendmaking, met inbegrip van de doorgif-
ten, de combinatie en de wissing.

De logbestanden van de raadpleging en de bekendma-
king maken het mogelijk om het volgende te achterhalen:

1° de redenen, de datum en het tijdstip van die verwer-
kingen;

2° de categorieën van personen die persoonsgegevens
hebben geraadpleegd, en indien mogelijk, de identiteit
van de persoon die persoonsgegevens heeft geraadpleegd;

3° de systemen die deze persoonsgegevens bekendge-
maakt hebben;

4° en de categorieën van de ontvangers van die per-
soonsgegevens ontvangen, en indien mogelijk, de identi-
teit van de ontvangers van die persoonsgegevens.

De Koning kan, bij een besluit vastgesteld na overleg in
de Ministerraad en na advies van de bevoegde toezicht-

houdende autoriteit, andere soorten van verwerking bepa-
len waarvoor logbestanden moeten worden opgesteld.

§ 2. De logbestanden worden uitsluitend gebruikt om te
controleren of de verwerking rechtmatig is, voor interne
controles, ter waarborging van de integriteit en de beveili-
ging van de persoonsgegevens en voor doeleinden be-
doeld in artikel 27.

§ 3. De verwerkingsverantwoordelijke en de verwerker
stellen de logbestanden desgevraagd ter beschikking van
de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

Art. 57. De verwerkingsverantwoordelijke en de verwer-
ker werken op verzoek van de bevoegde toezichthoudende
autoriteit met deze laatste samen bij het vervullen van
haar opdrachten.

Art. 58. Wanneer een soort verwerking, in het bijzonder
een verwerking waarbij nieuwe technologieën worden ge-
bruikt, waarschijnlijk een hoog risico voor de rechten en
vrijheden van natuurlijke personen oplevert, verricht de
verwerkingsverantwoordelijke vóór de verwerking een be-
oordeling van het effect van de beoogde verwerkingsactivi-
teiten op de bescherming van persoonsgegevens.

De in het eerste lid bedoelde beoordeling bevat ten min-
ste een algemene beschrijving van de beoogde verwerkin-
gen, een beoordeling van de risico's voor de rechten en
vrijheden van de betrokkenen, de beoogde maatregelen
ter beperking van de risico's, de voorzorgsmaatregelen, de
beveiligingsmaatregelen en de mechanismen die zijn inge-
steld om de persoonsgegevens te beschermen en aan te
tonen dat aan deze titel is voldaan, met inachtneming van
de rechten en legitieme belangen van de betrokkenen en
de andere belanghebbenden.

Art. 59. § 1. De verwerkingsverantwoordelijke of zijn ver-
werker raadpleegt de bevoegde toezichthoudende autori-
teit van de verwerkingsverantwoordelijke voordat de ver-
werking van persoonsgegevens in een nieuw bestand
wordt opgenomen:

1° indien uit een gegevensbeschermingseffectbeoorde-
ling als bedoeld in artikel 58 blijkt dat de verwerking een
hoog risico zou opleveren indien de verwerkingsverantwoor-
delijke geen maatregelen neemt om het risico te beperken; of

2° indien de aard van de verwerking, in het bijzonder
wanneer wordt gebruikgemaakt van nieuwe technologieën,
mechanismen of procedures, een hoog risico voor de rech-
ten en vrijheden van de betrokkenen met zich meebrengt.

De bevoegde toezichthoudende autoriteit wordt ge-
raadpleegd bij het opstellen van een wet, een decreet of
een ordonnantie, of een daarop gebaseerde reglementaire
maatregel in verband met de verwerking.

§ 2. De bevoegde toezichthoudende autoriteit kan een
lijst opstellen van de verwerkingen waarvoor overeenkom-
stig paragraaf 1 een voorafgaande raadpleging moet
plaatsvinden.

§ 3. De verwerkingsverantwoordelijke verstrekt de be-
voegde toezichthoudende autoriteit de gegevensbescher-
mingseffectbeoordeling krachtens artikel 58 en, op ver-
zoek, alle andere informatie op grond waarvan de be-
voegde toezichthoudende autoriteit de conformiteit van
de verwerking en met name de risico's voor de bescher-
ming van de persoonsgegevens van de betrokkene en de
betrokken waarborgen kan beoordelen.

§ 4. Wanneer de bevoegde toezichthoudende autoriteit
van oordeel is dat de in paragraaf 1 bedoelde voorgenomen
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verwerking indruist tegen deze titel, met name wanneer de
verwerkingsverantwoordelijke het risico onvoldoende heeft
onderkend of beperkt, geeft ze binnen de zes weken na ont-
vangst van het verzoek om raadpleging een niet bindend
schriftelijk advies aan de verwerkingsverantwoordelijke en in
voorkomend geval aan de verwerker, en kan ze al haar bij de
wet verleende bevoegdheden uitoefenen. Die termijn kan,
naargelang de complexiteit van de voorgenomen verwerking,
met een maand worden verlengd. De bevoegde toezichthou-
dende autoriteit stelt de verwerkingsverantwoordelijke en, in
voorkomend geval, de verwerker binnen een maand na ont-
vangst van het verzoek om raadpleging in kennis van elke ver-
lenging, alsook van de redenen voor de vertraging.
Art. 60. § 1. De verwerkingsverantwoordelijke en de ver-
werker nemen passende technische en organisatorische
maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligings-
niveau te waarborgen, met name met betrekking tot de ver-
werking van persoonsgegevens bedoeld in artikel 34 van
deze wet en rekening houdend met de stand van de tech-
niek, de uitvoeringskosten en de aard, de reikwijdte, de con-
text en de doeleinden van de verwerking, alsmede met de
qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico's voor
de rechten en vrijheden van natuurlijke personen, om een
op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen.

§ 2. Ten aanzien van de geautomatiseerde verwerking
neemt de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker,
na beoordeling van het risico, maatregelen om:

1° te verhinderen dat onbevoegden toegang krijgen tot
de verwerkingsapparatuur;

2° te verhinderen dat onbevoegden de gegevensdragers
kunnen lezen, kopiëren, wijzigen of verwijderen;

3° te verhinderen dat onbevoegden persoonsgegevens
invoeren of opgeslagen persoonsgegevens inzien, wijzigen
of verwijderen;

4° te verhinderen dat onbevoegden geautomatiseerde
verwerkingssystemen gebruiken met behulp van data-
transmissieapparatuur;

5° ervoor te zorgen dat personen die bevoegd zijn om
een geautomatiseerd verwerkingssysteem te gebruiken,
uitsluitend toegang hebben tot de persoonsgegevens
waarop hun toegangsbevoegdheid betrekking heeft;

6° ervoor te zorgen dat kan worden nagegaan en vast-
gesteld aan welke organen persoonsgegevens zijn of kun-
nen worden doorgezonden of beschikbaar gesteld met be-
hulp van datatransmissieapparatuur;

7° ervoor te zorgen dat later kan worden nagegaan en
vastgesteld welke persoonsgegevens wanneer en door wie
in geautomatiseerde verwerkingssystemen zijn ingevoerd;

8° te verhinderen dat onbevoegden persoonsgegevens
kunnen lezen, kopiëren, wijzigen of verwijderen bij de
doorgifte van persoonsgegevens of het vervoer van gege-
vensdragers;

9° ervoor te zorgen dat de geïnstalleerde systemen in
geval van storing opnieuw kunnen worden ingezet;

10° ervoor te zorgen dat de functies van het systeem
werken, dat eventuele functionele storingen worden gesig-
naleerd en dat de bewaarde persoonsgegevens niet kun-
nen worden beschadigd door het verkeerd functioneren
van het systeem.
Art. 61. § 1. De verwerkingsverantwoordelijke meldt de
inbreuk op de beveiliging zonder onnodige vertraging en
indien mogelijk niet meer dan 72 uur nadat hij er kennis
van heeft genomen aan de bevoegde toezichthoudende

autoriteit. Die verplichte kennisgeving is niet van toepas-
sing wanneer het waarschijnlijk is dat de inbreuk op de be-
veiliging geen risico voor de rechten en vrijheden van na-
tuurlijke personen met zich brengt.

Wanneer de kennisgeving aan de bevoegde toezicht-
houdende autoriteit niet binnen 72 uur plaatsvindt, gaat
ze vergezeld van een motivering voor de vertraging.

§ 2. De verwerker verwittigt de verwerkingsverantwoor-
delijke zonder onnodige vertraging en uiterlijk binnen
72 uur zodra hij kennis heeft genomen van een inbreuk op
de beveiliging.

§ 3. In de in paragraaf 1 bedoelde melding wordt met
name het volgende omschreven of meegedeeld:

1° de aard van de inbreuk op de beveiliging, met inbegrip
van, indien mogelijk de categorieën van betrokkenen en ge-
gevensbestanden in kwestie en, bij benadering, het aantal
betrokkenen en persoonsgegevensbestanden in kwestie;

2° de naam en de contactgegevens van de functionaris
voor gegevensbescherming of een ander contactpunt
waar meer informatie kan worden verkregen;

3° de waarschijnlijke gevolgen van de inbreuk op de be-
veiliging;

4° de maatregelen die de verwerkingsverantwoordelijke
heeft voorgesteld of genomen om de inbreuk op de bevei-
liging aan te pakken, met inbegrip, in voorkomend geval
maatregelen ter beperking van de eventuele nadelige ge-
volgen daarvan.

§ 4. Indien en voor zover het niet mogelijk is alle infor-
matie gelijktijdig te verstrekken, kan de informatie zonder
onnodige verdere vertraging in stappen worden verstrekt.

§ 5. Wanneer de inbreuk op de beveiliging betrekking
heeft op persoonsgegevens die zijn doorgezonden door of
aan de verwerkingsverantwoordelijke van een andere Lid-
Staat van de Europese Unie, wordt de in paragraaf 3 be-
doelde informatie zonder onnodige vertraging aan de ver-
werkingsverantwoordelijke van die Lid-Staat meegedeeld.

§ 6. De verwerkingsverantwoordelijke documenteert
alle in paragraaf 1 bedoelde inbreuken op de beveiliging,
met inbegrip van de feiten, de gevolgen ervan en de geno-
men corrigerende maatregelen. Die documentatie moet
de bevoegde toezichthoudende autoriteit ertoe in staat
stellen de naleving van dit artikel te controleren.

Art. 62. § 1. Wanneer de inbreuk op de beveiliging waar-
schijnlijk een hoog risico inhoudt voor de rechten en vrij-
heden van natuurlijke personen, deelt de verwerkingsver-
antwoordelijke de betrokkene de inbreuk op de beveili-
ging onverwijld mee.

§ 2. De in paragraaf 1 bedoelde mededeling aan de be-
trokkene bevat een omschrijving, van de aard van de in-
breuk op de beveiliging en ten minste de in artikel 61, § 3,
2° tot 4°, bedoelde gegevens en maatregelen.

§ 3. De in paragraaf 1 bedoelde mededeling aan de be-
trokkene is niet vereist wanneer een van de volgende voor-
waarden is vervuld:

1° de verwerkingsverantwoordelijke heeft passende
technische en organisatorische beschermingsmaatregelen
genomen en deze maatregelen zijn toegepast op de per-
soonsgegevens waarop de inbreuk op de beveiliging betrek-
king heeft, met name die welke de persoonsgegevens onbe-
grijpelijk maken voor onbevoegden, zoals versleuteling;

2° de verwerkingsverantwoordelijke heeft achteraf maat-
regelen genomen om ervoor te zorgen dat het in paragraaf 1
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bedoelde hoge risico voor de rechten en vrijheden van be-
trokkenen zich waarschijnlijk niet meer zal voordoen;

3° de mededeling zou onevenredige inspanningen vergen.
In het geval bedoeld in het eerste lid, 3°, komt er daar-

van een openbare mededeling of een soortgelijke maatre-
gel waarbij de betrokkenen even doeltreffend worden ge-
ïnformeerd.

§ 4. Indien de verwerkingsverantwoordelijke de inbreuk
op de beveiliging nog niet aan de betrokkene heeft ge-
meld, kan de bevoegde toezichthoudende autoriteit, na
beraad over de kans dat de inbreuk op de beveiliging een
hoog risico met zich meebrengt, de verwerkingsverant-
woordelijke daartoe verplichten of besluiten dat aan een
van de in paragraaf 3 bedoelde voorwaarden is voldaan.

§ 5. De in paragraaf 1 bedoelde mededeling aan de be-
trokkene kan worden uitgesteld, beperkt of achterwege
worden gelaten onder de voorwaarden en om de redenen
bedoeld in artikel 37, § 2.

Afdeling 5
Functionaris voor gegevensbescherming

Art. 63. De verwerkingsverantwoordelijke wijst een of
meerdere functionarissen voor gegevensbescherming aan.

De functionaris voor gegevensbescherming wordt aan-
gewezen op grond van zijn professionele kwaliteiten en, in
het bijzonder, zijn deskundigheid op het gebied van de
wetgeving en de praktijk inzake gegevensbescherming en
zijn vermogen de in artikel 65 bedoelde taken te vervullen.

Het is mogelijk om voor verschillende bevoegde overhe-
den of verwerkingsverantwoordelijken, rekening houdend
met hun organisatiestructuur en omvang, één functionaris
voor gegevensbescherming aan te wijzen.

De verwerkingsverantwoordelijke maakt de contactge-
gevens van de functionaris voor gegevensbescherming
openbaar en deelt die mee aan de bevoegde toezichthou-
dende autoriteit.

De nadere regels voor de werking, de aanwijzing en ver-
eiste competenties worden door de Koning bepaald.

Art. 64. De verwerkingsverantwoordelijke ziet erop toe
dat de functionaris voor gegevensbescherming tijdig en naar
behoren bij alle aangelegenheden die met de bescherming
van persoonsgegevens verband houden, wordt betrokken.

De verwerkingsverantwoordelijke stelt de functionaris
voor gegevensbescherming de benodigde middelen ter be-
schikking voor het vervullen van die opdrachten en ver-
schaft hem toegang tot de persoonsgegevens en de ver-
werkingen, en biedt hem de mogelijkheid zijn deskundig-
heid op peil te houden.

De verwerkingsverantwoordelijke ziet erop toe dat de
functionaris voor gegevensbescherming geen instructies
ontvangt met betrekking tot de uitvoering van die taken.
De functionaris voor gegevensbescherming brengt recht-
streeks verslag uit aan de hoogste leidinggevende van de
verwerkingsverantwoordelijke.

Behalve bij toepassing van de artikelen 41 en 44 kunnen
de betrokkenen met de functionaris voor gegevensbe-
scherming contact opnemen over alle aangelegenheden
die verband houden met de verwerking van hun gegevens
en met de uitoefening van hun rechten.

De functionaris voor gegevensbescherming is met be-
trekking tot de uitvoering van zijn opdrachten tot geheim-
houding of vertrouwelijkheid gehouden.

De functionaris voor gegevensbescherming kan andere
taken en plichten vervullen. De verwerkingsverantwoorde-
lijke zorgt ervoor dat deze taken of plichten niet tot een be-
langenconflict leiden.

Art. 65. De functionaris voor gegevensbescherming ver-
vult in het bijzonder de volgende opdrachten:

1° de verwerkingsverantwoordelijke en de werknemers
die de verwerking verrichten informeren en adviseren over
hun verplichtingen met betrekking tot de bescherming
van persoonsgegevens;

2° toezien op de naleving van de regelgeving en de in-
terne regels van de verwerkingsverantwoordelijke met be-
trekking tot de bescherming van persoonsgegevens, met
inbegrip van de toewijzing van verantwoordelijkheden, de
bewustmaking en de opleiding van het bij de verwerking
betrokken personeel en de betreffende audits;

3° desgevraagd advies verstrekken met betrekking tot
de gegevensbeschermingseffectbeoordeling en toezien op
de uitvoering daarvan in overeenstemming met artikel 58;

4° met de bevoegde toezichthoudende autoriteit sa-
menwerken;

5° optreden als contactpunt voor de bevoegde toezicht-
houdende autoriteit inzake met de verwerking verband hou-
dende aangelegenheden, met inbegrip van de in artikel 59
bedoelde voorafgaande raadpleging, en, in voorkomend ge-
val, overleg plegen over enige andere aangelegenheid.

HOOFDSTUK V

DOORGIFTEN VAN PERSOONSGEGEVENS AAN 
DERDE LANDEN OF INTERNATIONALE 

ORGANISATIES

Art. 66. § 1. Onverminderd de bepalingen van deze titel,
mogen de bevoegde overheden persoonsgegevens slechts
doorgeven aan landen buiten de Europese Unie of aan een
internationale organisatie, met inbegrip van verdere door-
gifte aan een ander land buiten de Europese Unie of een
andere internationale organisatie, indien aan de volgende
voorwaarden is voldaan:

1° de doorgifte is noodzakelijk met het oog op de doel-
einden van artikel 27;

2° de persoonsgegevens worden doorgegeven aan een
verwerkingsverantwoordelijke in een land buiten de Euro-
pese Unie of in een internationale organisatie die een be-
voegde overheid is voor de in artikel 27, bedoelde doeleinden;

3° ingeval persoonsgegevens worden doorgezonden of
beschikbaar gesteld vanuit een andere Lid-Staat van de
Europese Unie, heeft die Lid-Staat overeenkomstig zijn na-
tionale recht zijn voorafgaande toestemming gegeven
voor de doorgifte;

4° de Europese Commissie heeft een adequaatheidsbe-
sluit bedoeld in artikel 67 vastgesteld, of, indien een derge-
lijk besluit er niet is, zijn er krachtens artikel 68 passende
waarborgen geboden of gelden er afwijkingen voor speci-
fieke situaties uit hoofde van artikel 69;

5° in het geval van een verdere doorgifte aan een ander
land buiten de Europese Unie of een andere internationale
organisatie, geeft de verwerkingsverantwoordelijke, toe-
stemming voor de verdere doorgifte, na alle relevante fac-
toren naar behoren in aanmerking te hebben genomen,
met inbegrip van de ernst van het strafbare feit, het doel
waarvoor de persoonsgegevens oorspronkelijk waren door-
gegeven en het niveau van persoonsgegevensbescherming
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in het derde land of de internationale organisatie waaraan
de persoonsgegevens verder worden doorgegeven.

§ 2. De doorgifte zonder de voorafgaande toestemming
vanwege een andere Lid-Staat van de Europese Unie zoals
bedoeld in paragraaf 1, 3°, is slechts toegelaten indien
deze doorgifte van persoonsgegevens noodzakelijk is met
het oog op de voorkoming van een acute en ernstige be-
dreiging van de openbare veiligheid van een Lid-Staat of
een derde land of voor de fundamentele belangen van een
Lid-Staat van de Europese Unie, en voorafgaande toestem-
ming niet tijdig kan worden verkregen. De voor het geven
van voorafgaande toestemming verantwoordelijke over-
heid wordt onverwijld in kennis gesteld.

Art. 67. Een doorgifte van persoonsgegevens aan een
land buiten de Europese Unie of een internationale organi-
satie kan plaatsvinden wanneer de Europese Commissie
bij adequaatheidsbesluit bepaald heeft dat het land, een
gebied of één of meerdere nader bepaalde sectoren in dat
land, of de internationale organisatie in kwestie een pas-
send beschermingsniveau waarborgt. Voor een dergelijke
doorgifte is geen specifieke toestemming nodig.

Art. 68. § 1. Bij gebreke van een adequaatheidsbesluit
zoals bedoeld in artikel 67, of wanneer dat is opgeheven,
gewijzigd of opgeschort, kan een doorgifte van persoons-
gegevens aan een land buiten de Europese Unie of een in-
ternationale organisatie slechts plaatsvinden wanneer:

1° in een juridisch bindend instrument wordt voorzien
in passende waarborgen voor de bescherming van per-
soonsgegevens; of

2° de verwerkingsverantwoordelijke alle omstandigheden
in verband met de doorgifte van persoonsgegevens heeft be-
oordeeld en heeft geconcludeerd dat er passende waarbor-
gen bestaan voor de bescherming van persoonsgegevens.

§ 2. De verwerkingsverantwoordelijke informeert de be-
voegde toezichthoudende autoriteit over de categorieën
van doorgiften uit hoofde van paragraaf 1, 2°.

§ 3. De doorgifte gebaseerd op paragraaf 1, 2°, wordt
gedocumenteerd en bevat:

1° de datum en tijd van doorgifte;
2° informatie over de ontvangende bevoegde autoriteit;
3° de reden voor de doorgifte en de doorgegeven per-

soonsgegevens.
De documentatie wordt desgevraagd ter beschikking

van de bevoegde toezichthoudende autoriteit gesteld.

Art. 69. § 1. Bij gebreke van een adequaatheidsbesluit
zoals bedoeld in artikel 67, of van passende waarborgen zoals
bedoeld in artikel 68, is een doorgifte of een categorie van
doorgiften van persoonsgegevens aan een land buiten de Eu-
ropese Unie of een internationale organisatie slechts toegela-
ten indien de doorgifte noodzakelijk is:

1° om de vitale belangen van de betrokkene of van een
andere persoon te beschermen;

2° om de legitieme belangen van de betrokkene te be-
schermen wanneer de wet daarin voorziet;

3° om een onmiddellijke en ernstige bedreiging van de
openbare veiligheid te voorkomen;

4° in uitzonderlijke gevallen met het oog op de doelein-
den van artikel 27;

5° in specifieke gevallen met het oog op het instellen,
uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen in ver-
band met de doeleinden van artikel 27.

§ 2. Persoonsgegevens worden niet doorgegeven indien
de bevoegde autoriteit die de doorgifte verricht, meent dat
de grondrechten en fundamentele vrijheden van de be-
trokkene zwaarder wegen dan het algemeen belang van
de doorgifte bedoeld in paragraaf 1, 4° en 5°.

§ 3. De doorgifte bedoeld in paragraaf 1, 2°, wordt ge-
documenteerd en bevat:

1° de datum en tijd van doorgifte;
2° informatie over de ontvangende bevoegde autoriteit;
3° de reden voor de doorgifte en de doorgegeven per-

soonsgegevens.
De documentatie wordt desgevraagd ter beschikking

gesteld van de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

Art. 70. § 1. In afwijking van artikel 66, § 1, 2°, en onver-
minderd de internationale overeenkomsten en bepalingen
van deze titel, mogen de bevoegde autoriteiten, in bepaalde
specifieke gevallen, persoonsgegevens rechtstreeks doorge-
ven aan ontvangers in landen buiten de Europese Unie die
geen bevoegde autoriteit zijn voor de doeleinden in artikel 27,
voor zover aan alle onderstaande voorwaarden is voldaan:

1° de doorgifte is strikt noodzakelijk voor de uitvoering
van de opdrachten van de bevoegde autoriteit die de door-
gifte doet;

2° de bevoegde autoriteit die de gegevens doorgeeft, stelt
vast dat er geen fundamentele rechten en vrijheden van de
betrokkene voorrang hebben op het algemeen belang
waarvoor de overdracht in het betreffende geval vereist is;

3° de bevoegde autoriteit die de doorgifte doet, meent dat
de doorgifte aan een bevoegde autoriteit binnen het desbe-
treffende land ondoeltreffend of ongeschikt is, met name
omdat de doorgifte niet tijdig kan worden bewerkstelligd;

4° de bevoegde autoriteit in het desbetreffende land
wordt zonder onnodige vertraging op de hoogte gebracht,
tenzij dat ondoeltreffend of ongeschikt is;

5° de bevoegde autoriteit die de doorgifte doet, licht de
ontvanger in over het nader bepaalde doel of de nader be-
paalde doeleinden waarvoor de persoonsgegevens bij uit-
sluiting door laatstgenoemde mogen worden verwerkt, op
voorwaarde dat een dergelijke verwerking noodzakelijk is.

§ 2. De bevoegde autoriteit die de doorgifte doet, stelt
de toezichthoudende autoriteit in kennis van doorgiften
die gebeuren in het kader van dit artikel.

§ 3. Wanneer een doorgifte is gebaseerd op paragraaf 1,
wordt die gedocumenteerd.

HOOFDSTUK VI

ONAFHANKELIJKE TOEZICHTHOUDENDE 
AUTORITEITEN

Art. 71. § 1. Bij de Kamer van Volksvertegenwoordigers
wordt een onafhankelijke toezichthoudende autoriteit op
de politionele informatie opgericht, Controleorgaan op de
politionele informatie genoemd.

Zij is de rechtsopvolger van het Controleorgaan op de
politionele informatie opgericht bij artikel 36ter, § 1, eer-
ste lid, van de wet van 8 december 1992 tot bescherming
van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de ver-
werking van persoonsgegevens.

Zij is ten aanzien van de bevoegde overheden bedoeld in
artikel 26, § 1, 7°, a), d) en f), belast, met:

1° het toezicht op de toepassing van deze titel, zoals
voorzien door artikel 26, 15°;
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2° de controle van de verwerking van de informatie en
de persoonsgegevens bedoeld in de artikelen 44/1 tot 44/
11/13 van de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt,
met inbegrip van deze ingevoegd in de gegevensbanken
bedoeld in artikel 44/2 van dezelfde wet;

3° elke andere opdracht haar door of krachtens andere
wetten verleend.

§ 2. De zetel van het Controleorgaan op de politionele
informatie is gevestigd in het administratief arrondisse-
ment Brussel-Hoofdstad.

Bij de uitvoering van haar opdrachten en de uitoefening
van haar bevoegdheden overeenkomstig deze wet en an-
dere wetten treedt het Controleorgaan op de politionele
informatie volledig onafhankelijk op.

TITEL 3

DE BESCHERMING VAN NATUURLIJKE PERSONEN 
MET BETREKKING TOT DE VERWERKING VAN 

PERSOONSGEGEVENS DOOR ANDERE 
OVERHEDEN DAN DIE BEDOELD IN TITELS 1 EN 2

ONDERTITEL 1

DE BESCHERMING VAN NATUURLIJKE 
PERSONEN MET BETREKKING TOT DE 

VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR 
DE INLICHTINGEN- EN VEILIGHEIDSDIENSTEN

HOOFDSTUK I

DEFINITIES

Art. 72. § 1. De definities bedoeld in de artikelen 26, 1°
tot 6°, 9°, 11° tot 14°, 16° en 17°, zijn van toepassing op
deze ondertitel.

§ 2. Voor de toepassing van deze ondertitel wordt ver-
staan onder:

1° «de inlichtingen- en veiligheidsdiensten»: de Veilig-
heid van de Staat en de Algemene Dienst Inlichting en Vei-
ligheid bedoeld in de wet van 30 november 1998 hou-
dende regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten;

2° «de verwerkingsverantwoordelijke»: een natuurlijke
persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een
dienst of een ander orgaan die/dat, alleen of samen met
anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking
van persoonsgegevens vaststelt;

3° «de wet van 30 november 1998»: de wet van
30 november 1998 houdende regeling van de inlichtin-
gen- en veiligheidsdiensten;

4° «de wet van 18 juli 1991»: de wet van 18 juli 1991 tot
regeling van het toezicht op politie- en inlichtingendien-
sten en op het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse;

5° «de wet van 11 december 1998»: de wet van
11 december 1998 betreffende de classificatie en de veilig-
heidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsad-
viezen;

6° «toezichthoudende autoriteit»: een onafhankelijke
overheidsinstantie die bij wet belast is met het toezicht op
de toepassing van deze wet;

7° «het Vast Comité I»: het Vast Comité van Toezicht op
de inlichtingen- en veiligheidsdiensten bedoeld in de wet
van 18 juli 1991 belast met het toezicht op de toepassing
van deze ondertitel in toepassing van artikel 95.

HOOFDSTUK II

TOEPASSINGSGEBIED

Art. 73. Deze ondertitel is van toepassing op elke verwer-
king van persoonsgegevens door de inlichtingen- en veilig-
heidsdiensten en hun verwerkers, uitgevoerd in het kader
van de opdrachten van deze diensten als bedoeld in artike-
len 7 en 11 van de wet van 30 november 1998 alsook door
of krachtens bijzondere wetten.

De titels 1, 2, 4, 5 en 7 van deze wet zijn niet van toepas-
sing op de verwerkingen bedoeld in het eerste lid. In titel 6
zijn enkel de artikelen 226, 227 en 230 zijn van toepassing.

HOOFDSTUK III

ALGEMENE VERWERKINGSVOORWAARDEN

Art. 74. Persoonsgegevens mogen slechts verwerkt wor-
den in één van de volgende gevallen:

1° wanneer de betrokkene daarvoor zijn ondubbelzin-
nige toestemming heeft verleend;

2° wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de uit-
voering van een overeenkomst waarbij de betrokkene par-
tij is of voor de uitvoering van maatregelen die aan het slui-
ten van die overeenkomst voorafgaan en die op verzoek
van de betrokkene zijn genomen;

3° wanneer de verwerking nuttig is om een verplichting
na te komen waaraan de inlichtingen- en veiligheidsdienst
is onderworpen door of krachtens een wet;

4° wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de ver-
vulling van een opdracht van openbaar belang of die deel
uitmaakt van de uitoefening van het openbaar gezag, die is
opgedragen aan de verwerkingsverantwoordelijke of aan
de overheidsinstantie aan wie de persoonsgegevens wor-
den verstrekt.

Art. 75. Persoonsgegevens moeten:
1° worden eerlijk en rechtmatig verwerkt;
2° worden voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven

en gerechtvaardigde doeleinden verkregen en niet verder
verwerkt op een wijze die, rekening houdend met alle rele-
vante factoren, met name met de toepasselijke wettelijke
en reglementaire bepalingen, onverenigbaar is met die
doeleinden. Onder de voorwaarden vastgesteld door de ar-
tikelen 99 tot 104 wordt een verdere verwerking van de ge-
gevens voor historische, wetenschappelijke of statistische
doeleinden niet als onverenigbaar beschouwd;

3° zijn toereikend, terzake dienend en niet overmatig,
uitgaande van de doeleinden waarvoor zij worden verkre-
gen of waarvoor zij verder worden verwerkt;

4° zijn nauwkeurig en worden, zo nodig, bijgewerkt. Alle
redelijke maatregelen worden getroffen om de persoonsge-
gevens die, uitgaande van de doeleinden waarvoor zij wor-
den verkregen of waarvoor zij verder worden verwerkt, on-
nauwkeurig of onvolledig zijn, te wissen of te verbeteren.

HOOFDSTUK IV

AARD VAN DE PERSOONSGEGEVENS

Art. 76. De inlichtingen- en veiligheidsdiensten verwer-
ken, voor het belang van de uitoefening van hun opdrach-
ten, persoonsgegevens van alle aard, inbegrepen die waar-
uit de raciale of etnische afkomst, de politieke opvattingen,
de godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuiging of
het lidmaatschap van een vakvereniging blijken, alsook
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genetische en biometrische gegevens, gezondheidsgege-
vens, gegevens die het seksuele gedrag of de seksuele ge-
richtheid betreffen en deze met betrekking tot strafrechte-
lijke vervolgingen en tot inbreuken of veiligheidsmaatre-
gelen die hiermee samenhangen.

HOOFDSTUK V

BEWARING VAN PERSOONSGEGEVENS

Art. 77. De persoonsgegevens worden niet langer be-
waard dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor ze
opgeslagen worden en volgens de nadere regels bepaald in
het kader van artikel 21 van de wet van 30 november 1998.

HOOFDSTUK VI

RECHTEN VAN DE BETROKKENE

Art. 78. Iedere natuurlijke persoon heeft in verband met
de verwerking van persoonsgegevens die op hem betrek-
king hebben, recht op bescherming van zijn fundamentele
rechten en vrijheden, inzonderheid op de bescherming
van zijn persoonsgegevens.

Art. 79. De betrokkene heeft het recht te vragen:
1° om zijn onjuiste persoonsgegevens te laten verbete-

ren of verwijderen;
2° om de verificatie bij het Vast Comité I van de naleving

van de bepalingen van deze ondertitel.

Art. 80. De rechten bedoeld in artikel 79 worden koste-
loos uitgeoefend via het Vast Comité I op initiatief van de
betrokkene die zijn identiteit bewijst.

Het Vast Comité I voert de verificatie uit en deelt uitslui-
tend aan de betrokkene mee dat de nodige verificaties wer-
den verricht.

De nadere regels voor de uitoefening van deze rechten
worden bepaald in de wet.

Art. 81. Het Vast Comité I en de inlichtingen- en veilig-
heidsdiensten houden een logbestand bij van alle aanvra-
gen van betrokkenen tot uitoefening van hun rechten.

Art. 82. Een besluit waaraan voor een persoon rechtsge-
volgen verbonden zijn, mag niet louter worden genomen
op grond van een geautomatiseerde persoonsgegevens-
verwerking die bestemd is om bepaalde aspecten van zijn
persoonlijkheid te evalueren.

Het in het eerste lid vastgestelde verbod geldt niet indien
het besluit zijn grondslag vindt in een bepaling voorge-
schreven door of krachtens een wet of wanneer het nood-
zakelijk is vanwege een zwaarwegend algemeen belang.

HOOFDSTUK VII

VERPLICHTINGEN VAN DE 
VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE EN DE 

VERWERKER

Afdeling 1
Algemene verplichtingen

Art. 83. De verwerkingsverantwoordelijke:
1° waakt er nauwlettend over dat de persoonsgegevens

worden bijgewerkt, dat de onjuiste, onvolledige en niet ter-
zake dienende gegevens, alsmede die welke zijn verkregen

of verder verwerkt in strijd met deze ondertitel, worden
verbeterd of verwijderd;

2° zorgt ervoor dat voor de personen die onder zijn
gezag handelen, de toegang tot de persoonsgegevens en
de verwerkingsmogelijkheden, beperkt blijven tot wat nut-
tig is voor de uitoefening van hun opdrachten of voor de
behoeften van de dienst;

3° informeert alle personen die onder zijn gezag handelen
over de bepalingen van deze ondertitel en over alle relevante
voorschriften inzake de bescherming van de persoonlijke le-
venssfeer betreffende de verwerking van persoonsgegevens.

Art. 84. Indien de verwerking wordt toevertrouwd aan
een verwerker, moet de verwerkingsverantwoordelijke:

1° een verwerker kiezen die voldoende waarborgen
biedt ten aanzien van de technische en organisatorische be-
veiligingsmaatregelen met betrekking tot de verwerkingen;

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

3° de verantwoordelijkheid van de verwerker vaststellen
in de overeenkomst;

4° met de verwerker overeenkomen dat deze laatste
slechts handelt in opdracht van de verwerkingsverant-
woordelijke en dat hij is gebonden door dezelfde verplich-
tingen als deze waartoe de verwerkingsverantwoordelijke
in toepassing van deze ondertitel is gehouden;

5° in een geschrift of op een elektronische drager de ele-
menten van de overeenkomst met betrekking tot de be-
scherming van de persoonsgegevens en de eisen met be-
trekking tot de maatregelen bedoeld in de bepalingen
onder 3° en 4°, vaststellen.

Art. 85. De verwerker is gebonden door dezelfde ver-
plichtingen als deze waartoe de verwerkingsverantwoor-
delijke is gehouden.

De verwerker mag de verwerking van persoonsgege-
vens niet toevertrouwen aan een andere verwerker, be-
houdens uitdrukkelijke toestemming van de verwerkings-
verantwoordelijke.

Art. 86. Eenieder die handelt onder het gezag van de ver-
werkingsverantwoordelijke of van de verwerker, alsmede
de verwerker zelf, die toegang heeft tot persoonsgegevens,
mag deze slechts in opdracht van de verwerkingsverant-
woordelijke verwerken, behoudens op grond van een ver-
plichting door of krachtens een wet.

Afdeling 2

Gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken

Art. 87. Wanneer twee of meer verwerkingsverantwoor-
delijken gezamenlijk de doeleinden en middelen van de
verwerking bepalen, zijn zij gezamenlijke verwerkingsver-
antwoordelijken.

Een overeenkomst bepaalt de respectievelijke verant-
woordelijkheden van de gezamenlijke verwerkingsverant-
woordelijken, met name met betrekking tot de uitoefening
van de rechten van de betrokkene en de mededeling van
persoonsgegevens, tenzij hun respectievelijke verplichtin-
gen worden bepaald door of krachtens een wet.

In de overeenkomst wordt één contactpunt voor de be-
trokkenen aangewezen. De gezamenlijke verwerkingsver-
antwoordelijken nemen dit contactpunt op in het register
bedoeld in artikel 90.



II. Belgische wet- en regelgeving • 1. Algemeen: privacy en gegevensverwerking
Wet 30 juli 2018 - Gegevensbeschermingswet (Art. 91)

Larcier Geannoteerde Wetboeken – Privacy (17 oktober 2018) – © Larcier 147

Afdeling 3
Beveiliging van persoonsgegevens

Art. 88. De verwerkingsverantwoordelijke, alsmede de
verwerker, treffen de passende technische en organisatori-
sche maatregelen die nodig zijn voor de bescherming van
de persoonsgegevens tegen toevallige of ongeoorloofde
vernietiging, tegen toevallig verlies, evenals tegen de wijzi-
ging van of de toegang tot, en iedere andere niet toegela-
ten verwerking van persoonsgegevens.

Deze maatregelen verzekeren een passend beveiligings-
niveau, 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 beveili-
gen persoonsgegevens en de potentiële risico's.

Art. 89. § 1. Indien een inbreuk op de beveiliging een hoog
risico voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen
inhoudt, meldt de verwerkingsverantwoordelijke deze in-
breuk binnen de kortste termijn aan het Vast Comité I en in-
dien mogelijk, 72 uur nadat hij er kennis van heeft genomen.

§ 2. De verwerker verwittigt de verwerkingsverantwoor-
delijke binnen de kortste termijn van elke inbreuk op de
beveiliging.

§ 3. In de in paragrafen 1 en 2 bedoelde melding wordt,
op zijn minst, het volgende omschreven of meegedeeld:

1° de aard van de inbreuk op de beveiliging en indien
mogelijk, bij benadering, het aantal betrokkenen en de op-
geslagen persoonsgegevens in kwestie;

2° de naam en de contactgegevens van de functionaris
voor gegevensbescherming of een ander contactpunt bij
wie bijkomende informatie kan worden verkregen;

3° de waarschijnlijke gevolgen van de inbreuk op de be-
veiliging;

4° de maatregelen die de verwerkingsverantwoorde-
lijke, of de verwerker heeft genomen of voorgesteld om de
inbreuk op de beveiliging aan te pakken, waaronder des-
gevallend maatregelen ter beperking van de eventuele na-
delige gevolgen daarvan.

Afdeling 4
Registers

Art. 90. § 1. De verwerkingsverantwoordelijke houdt een
register bij, geclassificeerd in de zin van de wet van
11 december 1998, van de gegevensbanken van de inlichtin-
gen- en veiligheidsdiensten en deze die aan hem ter beschik-
king worden gesteld.

Dit register bevat de volgende gegevens:
1° voor de gegevensbanken van de inlichtingen- en vei-

ligheidsdiensten:
a) de contactgegevens van de verwerkingsverantwoor-

delijke en, desgevallend, van de gezamenlijke verwerkings-
verantwoordelijken, en van de functionaris voor gegevens-
bescherming;

b) de verwerkingsdoeleinden;
c) de categorieën van ontvangers waaraan persoonsge-

gevens meegedeeld kunnen worden;
d) indien mogelijk, de beoogde termijnen voor het ver-

wijderen van de persoonsgegevens;
e) indien mogelijk, een algemene beschrijving van de

technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen
bedoeld in artikel 88;

2° voor gegevensbanken die aan de inlichtingen- en vei-
ligheidsdiensten ter beschikking gesteld worden:

a) de contactgegevens van de verwerkingsverantwoor-
delijke en, indien mogelijk voor de landen buiten de Euro-
pese Unie de dienst die de gegevensbank beheert en, des-
gevallend, van de gezamenlijke verwerkingsverantwoorde-
lijken, en van de functionaris voor gegevensbescherming;

b) de verwerkingsdoeleinden van de inlichtingen- en
veiligheidsdiensten.

§ 2. Elke verwerker houdt een register bij, geclassificeerd
in de zin van de wet van 11 december 1998, van alle cate-
gorieën van verwerkingsactiviteiten die zij ten behoeve van
een verwerkingsverantwoordelijke hebben verricht.

Dit register bevat de volgende elementen:
1° de contactgegevens van de verwerker en van de ver-

werkingsverantwoordelijke voor rekening waarvan de ver-
werker handelt, en, desgevallend, van de functionaris voor
gegevensbescherming;

2° de categorieën van verwerkingen die voor rekening
van de verwerkingsverantwoordelijke zijn uitgevoerd;

3° indien mogelijk, een algemene beschrijving van de
technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen
bedoeld in artikel 88.

§ 3. De in de paragrafen 1 en 2 bedoelde registers wor-
den in schriftelijke vorm, met inbegrip van elektronische
vorm, opgesteld.

§ 4. De verwerkingsverantwoordelijke stelt het register
ter beschikking van het Vast Comité I op diens vraag.

De verwerker stelt het register ter beschikking van de
verwerkingsverantwoordelijke en stelt het eveneens ter be-
schikking van het Vast Comité I op diens vraag.

Afdeling 5
Functionaris voor gegevensbescherming

Art. 91. § 1. De verwerkingsverantwoordelijke, en desge-
vallend de verwerker, wijzen een functionaris voor gege-
vensbescherming aan. Deze beslissing wordt meegedeeld
aan het Vast Comité I.

De functionaris voor gegevensbescherming is titularis
van een veiligheidsmachtiging «zeer geheim», in de zin
van de wet van 11 december 1998.

§ 2. De functionaris voor gegevensbescherming kan niet
gestraft worden voor het uitoefenen van zijn functie. Hij
kan evenmin van zijn functie ontheven worden omwille
van de uitvoering van zijn opdrachten, behalve indien hij
een zware fout heeft begaan of de voorwaarden noodzake-
lijk voor het uitoefenen van zijn functie niet langer vervult.

De functionaris voor gegevensbescherming kan zich tot
het Vast Comité I wenden om deze beslissing aan te vechten.

§ 3. Hij is, op een onafhankelijke wijze, belast met:
1° het toezien op de naleving van deze ondertitel bij elke

verwerking van persoonsgegevens;
2° het adviseren over alle nuttige maatregelen teneinde

de veiligheid van de opgeslagen gegevens te verzekeren;
3° het informeren en adviseren van de verwerkingsver-

antwoordelijke, en desgevallend de verwerker, het dienst-
hoofd en de personeelsleden van de betrokken dienst die
de verwerking verrichten over hun verplichtingen op
grond van deze ondertitel;

4° het verstrekken van adviezen of aanbevelingen aan
de verwerkingsverantwoordelijke, en desgevallend aan de
verwerker of het diensthoofd;
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5° het uitvoeren van andere opdrachten die hem door
de verwerkingsverantwoordelijke, en in voorkomend geval
de verwerker of het diensthoofd toevertrouwd zijn.

De functionaris voor gegevensbescherming is de con-
tactpersoon voor het Vast Comité I met betrekking tot de
toepassing van deze ondertitel.

§ 4. De verwerkingsverantwoordelijke en, desgevallend,
de verwerker zien erop toe dat hun functionaris voor gege-
vensbescherming tijdig en naar behoren wordt betrokken
bij alle aangelegenheden die met de bescherming van per-
soonsgegevens verband houden.

De verwerkingsverantwoordelijke, en desgevallend, de
verwerker zien erop toe dat de functionaris voor gegevens-
bescherming de benodigde middelen ter beschikking
heeft voor het vervullen van zijn opdrachten.

De functionaris voor gegevensbescherming kan worden
bijgestaan door één of meerdere adjuncten.

§ 5. Desgevallend kunnen nadere regels voor de wer-
king, de aanwijzing en de vereiste bevoegdheden door de
Koning worden bepaald.

HOOFDSTUK VIII

MEDEDELING EN DOORGIFTE VAN 
PERSOONSGEGEVENS

Afdeling 1

Mededeling van persoonsgegevens aan de publieke 
sector en de private sector

Art. 92. In afwijking van de artikelen 20, 22, 23, 58 en 59
van deze wet en van de artikelen 35 en 36 van de Verorde-
ning kan noch een protocol, noch een advies van de func-
tionaris voor gegevensbescherming, noch een gegevens-
beschermingseffectbeoordeling, noch het advies volgend
op de raadpleging van de bevoegde toezichthoudende au-
toriteit vereist worden als voorafgaande voorwaarde voor
de mededeling van persoonsgegevens tussen een inlich-
tingen- en veiligheidsdienst en enig openbaar of privé or-
gaan, in het belang van de uitvoering van de opdrachten
van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten.

Deze mededeling vindt plaats in overeenstemming met
de artikelen 14, 16 en 19 van de wet van 30 november 1998.

Wanneer de partijen beslissen een protocol af te sluiten,
bevat dit, in afwijking van artikel 20, § 1, tweede lid, het
volgende:

1° de identificatie van de inlichtingen- en veiligheids-
dienst en het openbaar of particulier orgaan die de per-
soonsgegevens uitwisselen;

2° de identificatie van de verwerkingsverant-woordelijken;
3° de contactgegevens van de betrokken functionaris-

sen voor gegevensbescherming;
4° de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens wor-

den doorgegeven;
5° de wettelijke grondslag;
6° de beperkingen van de rechten van de betrokkene.
Het protocol bedoeld in het derde lid draagt de marke-

ring «BEPERKTE VERSPREIDING» in de zin van het konink-
lijk besluit van 24 maart 2000 tot uitvoering van de wet van
11 december 1998, voor zover een classificatie in de zin van
de wet van 11 december 1998 niet gerechtvaardigd is.

Afdeling 2
Doorgifte van persoonsgegevens aan landen die geen 
lid zijn van de Europese Unie of aan internationale 

organisaties

Art. 93. Persoonsgegevens mogen slechts worden door-
gegeven aan een land dat geen lid is van de Europese Unie
of een internationale organisatie, indien dat land of die or-
ganisatie een passend beschermingsniveau en de naleving
van de andere bepalingen van deze ondertitel waarborgt.

De vraag of het beschermingsniveau passend is, wordt
beoordeeld met inachtneming van alle omstandigheden die
betrekking hebben op de doorgifte van persoonsgegevens of
op een categorie van doorgiften van persoonsgegevens. In
het bijzonder wordt rekening gehouden met de aard van de
gegevens, met het doeleinde en met de duur van de voorge-
nomen verwerking of verwerkingen, het land van herkomst
en het land van eindbestemming, de algemene en sectorale
rechtsregels die in het betrokken land of de organisatie gel-
den, alsmede de beroepscodes en de veiligheidsmaatregelen
die in die landen of organisaties worden nageleefd.

Het passende beschermingsniveau kan verzekerd wor-
den door veiligheidsclausules tussen de verwerkingsver-
antwoordelijke en de ontvanger van de persoonsgegevens.

Art. 94. In afwijking van artikel 93 mag een doorgifte
van persoonsgegevens aan een land dat geen lid is van de
Europese Unie of aan een internationale organisatie, het-
welke geen waarborgen biedt voor een passend bescher-
mingsniveau, slechts plaatsvinden wanneer:

1° de betrokkene daarvoor zijn ondubbelzinnige toe-
stemming heeft gegeven voor de beoogde doorgifte; of

2° de doorgifte verplicht is in het kader van de internati-
onale betrekkingen; of

3° de doorgifte noodzakelijk is ter vrijwaring van het vi-
taal belang van de personen; of

4° de doorgifte noodzakelijk of wettelijk verplicht is ter
vrijwaring van een zwaarwegend algemeen belang of voor
de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van een
recht in rechte.

HOOFDSTUK IX

TOEZICHTHOUDENDE AUTORITEIT

Art. 95. In afwijking van de wet van 3 december 2017 tot
oprichting van de Gegevensbeschermingsautoriteit, is het
Vast Comité I, in zijn hoedanigheid van onafhankelijke pu-
blieke autoriteit, aangewezen als gegevensbeschermingsau-
toriteit belast met de controle van de verwerking van per-
soonsgegevens door de inlichtingen- en veiligheidsdiensten
en hun verwerkers volgens de nadere regels vastgelegd in de
wet van 18 juli 1991.

Het Vast Comité I waakt over de toepassing van deze on-
dertitel ter bescherming van de fundamentele rechten en
vrijheden van de natuurlijke personen met betrekking tot
deze verwerking.

Art. 96. Het Vast Comité I werkt, indien nodig, samen
met de andere Belgische toezichthoudende autoriteiten,
zonder dat dit afbreuk doet aan de fysieke integriteit van
personen, of aan de opdrachten van de inlichtingen- en
veiligheidsdiensten en de wet van 11 december 1998.

In het kader van de uitoefening van het toezicht be-
doeld in artikel 95, deelt het Vast Comité I in algemene ter-
men het resultaat hiervan mee aan de andere bevoegde
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toezichthoudende autoriteiten. Deze maken deze resulta-
ten niet aan de betrokkene over.

Art. 97. De inlichtingen- en veiligheidsdiensten en hun
verwerkers werken samen met het Vast Comité I.

Art. 98. Een toezichthoudende autoriteit informeert het
Vast Comité I over inbreuken op de reglementering inzake
de verwerking van persoonsgegevens van de inlichtingen-
en veiligheidsdiensten zodra zij er kennis van neemt.

Elke toezichthoudende autoriteit overlegt met het Vast
Comité I wanneer zij gevat wordt in een dossier dat moge-
lijk gevolgen heeft voor de verwerking van persoonsgege-
vens door de inlichtingen- en veiligheidsdiensten.

HOOFDSTUK X

VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS VOOR 
HISTORISCHE, WETENSCHAPPELIJKE OF 

STATISTISCHE DOELEINDEN

Art. 99. In afwijking van titel 4, wordt de raadpleging
voor historische, wetenschappelijke of statistische doelein-
den, door een verdere verwerkingsverantwoordelijke, van
persoonsgegevens van de inlichtingen- en veiligheidsdien-
sten en van hun personeel toegestaan door de betrokken
inlichtingen- en veiligheidsdienst indien dit geen afbreuk
doet aan zijn opdrachten, aan zijn verplichtingen bedoeld
in de artikelen 13, derde lid, en 13/4, tweede lid, van de
wet van 30 november 1998, aan een lopend opsporings- of
gerechtelijk onderzoek, of aan de betrekkingen die België
met vreemde staten of internationale organisaties onder-
houdt en overeenkomstig de wet van 11 december 1998.

Elke vraag aan de Rijksarchieven om verdere verwer-
king van persoonsgegevens van de inlichtingen- en veilig-
heidsdiensten en van hun personeel voor overige doelen
dan die bedoeld in het eerste lid wordt geweigerd voor
zover het doel legitiem is en de betrokken inlichtingen- en
veiligheidsdienst meent dat de verwerking geen afbreuk
kan doen aan de belangen bedoeld in het eerste lid.

Art. 100. Vóór hun raadpleging bedoeld in artikel 99
worden de persoonsgegevens voorzien van de vermelding
«Bescherming van persoonsgegevens - artikelen 99 tot 104
van de wet van 30 juli 2018».

Art. 101. De persoonsgegevens bedoeld in artikel 99 wor-
den voorafgaand aan hun raadpleging geanonimiseerd.

Indien een verdere verwerking van anonieme gegevens
niet toelaat om de historische, wetenschappelijke of statis-
tische doeleinden te verwezenlijken, kan de inlichtingen-
en veiligheidsdienst de raadpleging van gepseudonimi-
seerde gegevens toestaan.

Indien de anonimisering of pseudonimisering de identi-
ficatie van de gegevens niet onmogelijk maakt, weigert de
inlichtingen- en veiligheidsdienst de raadpleging indien
dit een onevenredige afbreuk doet aan het privéleven.

Indien een verdere verwerking van gepseudonimi-
seerde gegevens niet toelaat om de historische, weten-
schappelijke of statistische doeleinden te verwezenlijken,
kan de inlichtingen- en veiligheidsdienst de raadpleging
van niet-gepseudonimiseerde gegevens toestaan indien
dit geen onevenredige afbreuk doet aan het privéleven.

Art. 102. In afwijking van titel 4, is een mededeling of pu-
blicatie van niet-geanonimiseerde of niet-gepseudonimi-
seerde persoonsgegevens bedoeld in artikel 99, geraad-
pleegd door de verdere verwerkingsverantwoordelijke, enkel

mogelijk met het akkoord van de betrokken inlichtingen- en
veiligheidsdienst en onder de voorwaarden die hij vastlegt.

Art. 103. De verdere verwerkingsverantwoordelijke van
persoonsgegevens bedoeld in artikel 99 houdt een logbe-
stand van zijn verdere verwerkingsactiviteiten voor histori-
sche, wetenschappelijke of statistische doeleinden bij.

Dit logbestand is geclassificeerd in de zin van de wet van
11 december 1998 indien de verwerking betrekking heeft
op geclassificeerde gegevens.

Dit logbestand bevat de volgende informatie:
1° de contactgegevens van de eerste verwerkingsverant-

woordelijke, de verdere verwerkingsverantwoordelijke en van
de functionaris voor gegevensbescherming van deze laatste;

2° de doeleinden van de verdere verwerking;
3° de gegevens die het voorwerp uitmaken van de ver-

dere verwerking;
4° de eventuele voorwaarden voor de verdere verwer-

king vastgelegd door de betrokken inlichtingen- en veilig-
heidsdienst;

5° de eventuele ontvangers toegestaan door de betrok-
ken inlichtingen- en veiligheidsdienst.

Art. 104. Elke overheidsinstantie of elke natuurlijke of
rechtspersoon die persoonsgegevens bedoeld in artikel 99
verwerkt om historische, wetenschappelijke of statistische
doeleinden is de verantwoordelijke van deze verwerking.

Zij of hij mag geen handelingen verrichten die zijn gericht
op de omzetting van anonieme of gepseudonimiseerde gege-
vens in niet-anonieme of niet-gepseudonimiseerde gegevens.

ONDERTITEL 2

DE BESCHERMING VAN NATUURLIJKE PERSONEN 
MET BETREKKING TOT DE VERWERKING VAN 

PERSOONSGEGEVENS DOOR DE KRIJGSMACHT

Art. 105. Bij de aanwending van de krijgsmacht, en de
paraatstelling met het oog op de aanwending van de
krijgsmacht, zoals bedoeld in artikel 3 van de wet van
20 mei 1994 betreffende de perioden en de standen van de
militairen van het reservekader alsook betreffende de aan-
wending en paraatstelling van de krijgsmacht met het oog
op de vervulling van de haar opgedragen grondwettelijke
taken, is het volgende regime van toepassing:

1° de krijgsmacht verwerkt, voor zover noodzakelijk
voor de uitoefening van hun opdrachten, persoonsgege-
vens van alle aard, inbegrepen die waaruit de raciale of et-
nische afkomst, de politieke opvattingen, de godsdienstige
of levensbeschouwelijke overtuiging of het lidmaatschap
van een vakvereniging blijken, alsook de genetische en bio-
metrische gegevens, de gegevens over de gezondheid, de
gegevens die het seksuele gedrag of de seksuele gericht-
heid betreffen en deze met betrekking tot strafrechtelijke
vervolgingen en tot inbreuken of veiligheidsmaatregelen
die hiermee samenhangen;

2° de persoonsgegevens mogen slechts verwerkt wor-
den wanneer de verwerking nuttig is voor de aanwending
of de paraatstelling met het oog op de aanwending van de
krijgsmacht en worden niet op een met die doeleinden on-
verenigbare wijze verwerkt;

3° de persoonsgegevens worden rechtmatig en eerlijk
verwerkt;

4° de persoonsgegevens worden bewaard in een vorm die
het mogelijk maakt de betrokkenen niet langer te identificeren
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dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor de persoons-
gegevens worden verwerkt;

5° de persoonsgegevens zijn toereikend, terzake dienend
en niet overmatig, uitgaande van de doeleinden waarvoor zij
worden verkregen of waarvoor zij verder worden verwerkt;

6° de persoonsgegevens zijn nauwkeurig en worden, zo
nodig, bijgewerkt. Alle redelijke maatregelen dienen te
worden getroffen om de persoonsgegevens die, uitgaande
van de doeleinden waarvoor zij worden verkregen of waar-
voor zij verder worden verwerkt, onnauwkeurig of onvolle-
dig zijn, te wissen of te verbeteren;

7° de persoonsgegevens mogen doorgegeven worden
aan een land dat geen lid is van de Europese Unie of aan
een internationale organisatie indien die doorgifte nood-
zakelijk is voor operationele redenen;

8° met uitzondering van de definities vervat in artikel 26, 1°
tot 6°, 8° tot 14°, 16° en 17°, en van de artikelen 2, 78 en 83 tot
89 zijn de bepalingen van de andere titels niet van toepassing;

9° met betrekking tot de verwerking van persoonsgege-
vens worden de volgende rechten slechts beperkt indien
dit een noodzakelijke en evenredige maatregel vormt bin-
nen de beperkingen van het toepasselijk internationaal
recht voor de aanwending van de krijgsmacht of paraat-
stelling met het oog op aanwending van de krijgsmacht:

a) het recht kennis te nemen van het bestaan van een
geautomatiseerd bestand van persoonsgegevens, de voor-
naamste doeleinden hiervan, alsmede de identiteit en de
gewone verblijfplaats of de hoofdvestiging van de houder
van het bestand;

b) het recht om, indien nodig, die gegevens te doen ver-
beteren of uitwissen, indien deze zijn verwerkt in strijd met
de wet;

c) het recht over een rechtsmiddel te beschikken, indien
geen gevolg wordt gegeven aan een verzoek om bevesti-
ging of, desgevallend, mededeling, verbetering of uitwisse-
ling van persoonsgegevens.

10° in de mate dat de aanwending en de paraatstelling
van de krijgsmacht niet in het gedrang worden gebracht, zijn
de verwerkingen van persoonsgegevens onderworpen aan
het toezicht van de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

ONDERTITEL 3

DE BESCHERMING VAN NATUURLIJKE 
PERSONEN MET BETREKKING TOT DE 

VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS IN 
HET KADER VAN DE WET VAN 11 DECEMBER 
1998 BETREFFENDE DE CLASSIFICATIE EN DE 

VEILIGHEIDSMACHTIGINGEN, 
VEILIGHEIDSATTESTEN EN 

VEILIGHEIDSADVIEZEN

HOOFDSTUK I

DEFINITIES

Art. 106. § 1. De definities bedoeld in artikel 26, 1° tot 6°, 9°
tot 14° en 16° tot 17°, zijn van toepassing op deze ondertitel.

§ 2. Voor de toepassing van deze ondertitel wordt ver-
staan onder:

1° «de wet van 11 december 1998»: de wet van
11 december 1998 betreffende de classificatie en de veilig-
heidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsad-
viezen;

2° «de wet van 11 december 1998 tot oprichting van
een beroepsorgaan»: de wet van 11 december 1998 tot op-
richting van een beroepsorgaan inzake veiligheidsmachti-
gingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen;

3° «beroepsorgaan»: het beroepsorgaan bedoeld in
artikel 3 van de wet van 11 december 1998 tot oprichting
van een beroepsorgaan;

4° «de verwerkingsverantwoordelijke»: een natuurlijke
persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een
dienst of een ander orgaan die/dat, alleen of samen met
anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking
van persoonsgegevens vaststelt;

5° «toezichthoudende autoriteit»: de onafhankelijke
overheidsinstantie die bij de wet belast is met het toezicht
op de toepassing van deze ondertitel;

6° «het Vast Comité I»: het Vast Comité van Toezicht op
de inlichtingen- en veiligheidsdiensten bedoeld in de wet
van 18 juli 1991 verantwoordelijk voor het toezicht op de
toepassing van deze ondertitel overeenkomstig artikel 95.

HOOFDSTUK II

TOEPASSINGSGEBIED

Art. 107. Deze ondertitel is van toepassing op elke ver-
werking van persoonsgegevens in het kader van veilig-
heidsmachtigingen, attesten en adviezen bedoeld in de
wet van 11 december 1998 door:

1° de veiligheidsoverheid bedoeld in artikel 15, eerste
lid, van de wet van 11 december 1998;

2° elk overheidslid van de overheid bedoeld in de bepa-
ling onder 1°;

3° de overheden bedoeld in artikelen 15, tweede lid en
22ter van de wet van 11 december 1998;

4° de veiligheidsofficieren bedoeld in artikel 13, 1°, van
de wet van 11 december 1998;

5° de verwerkers van overheden en personen bedoeld in
de bepalingen onder 1° tot 4°.

Deze ondertitel is ook van toepassing op elke verwer-
king van persoonsgegevens door het beroepsorgaan in het
kader van de beroepsprocedures bedoeld in de wet van
11 december 1998 tot oprichting van het beroepsorgaan.

De titels 1, 2, 4, 5 en 7 van deze wet zijn niet van toepas-
sing op de verwerkingen bedoeld in het eerste lid. In titel 6
zijn enkel de artikelen 226, 227 en 230 van toepassing.

HOOFDSTUK III

ALGEMENE VERWERKINGSVOORWAARDEN

Art. 108. Persoonsgegevens mogen slechts verwerkt
worden in één van de volgende gevallen:

1° wanneer de betrokkene daarvoor ondubbelzinnig
zijn toestemming verleend heeft;

2° wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de uit-
voering van een overeenkomst waarbij de betrokkene par-
tij is of voor de uitvoering van maatregelen die aan het slui-
ten van die overeenkomst voorafgaan en die op verzoek
van de betrokkene zijn genomen;

3° wanneer de verwerking noodzakelijk is om een ver-
plichting na te komen waaraan de verwerkingsverant-
woordelijke is onderworpen door of krachtens een wet;

4° wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de ver-
vulling van een taak van openbaar belang of die deel uit-
maakt van de uitoefening van het openbaar gezag, die is
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opgedragen aan de verwerkingsverantwoordelijke of aan
de derde aan wie de persoonsgegevens worden verstrekt.

Art. 109. Persoonsgegevens:
1° worden verwerkt op een wijze die ten aanzien van de

betrokkene rechtmatig en behoorlijk is;
2° worden voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven

en gerechtvaardigde doeleinden verkregen en niet verder
worden verwerkt op een wijze die, rekening houdend met
alle relevante factoren, met name met de toepasselijke wet-
telijke en reglementaire bepalingen, onverenigbaar is met
die doeleinden. Onder de voorwaarden vastgesteld door de
artikelen 132 tot 137 wordt een verdere verwerking van de
gegevens voor historische, wetenschappelijke of statisti-
sche doeleinden niet als onverenigbaar beschouwd;

3° zijn toereikend, ter zake dienend en niet overmatig,
uitgaande van de doeleinden waarvoor zij worden verkre-
gen of waarvoor zij verder worden verwerkt;

4° zijn nauwkeurig en worden, zo nodig, bijgewerkt. Alle
redelijke maatregelen dienen te worden getroffen om de per-
soonsgegevens die, uitgaande van de doeleinden waarvoor
zij worden verkregen of waarvoor zij verder worden verwerkt,
onnauwkeurig of onvolledig zijn, te wissen of te verbeteren.

HOOFDSTUK IV

AARD VAN DE PERSOONSGEGEVENS

Art. 110. De overheden, de organen en de personen be-
doeld in artikel 107 verwerken, in het belang van de uitoe-
fening van hun opdrachten, persoonsgegevens van alle
aard, inbegrepen die waaruit de raciale of etnische af-
komst, de politieke opvattingen, de godsdienstige of le-
vensbeschouwelijke overtuiging of het lidmaatschap van
een vakvereniging blijken, alsook genetische en biometri-
sche gegevens, gezondheidsgegevens, gegevens die het
seksuele gedrag of de seksuele gerichtheid betreffen en
deze met betrekking tot strafrechtelijke vervolgingen en tot
inbreuken of veiligheidsmaatregelen die hiermee samen-
hangen.

HOOFDSTUK V

BEWARING VAN PERSOONSGEGEVENS

Art. 111. De persoonsgegevens worden niet langer be-
waard dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor ze
opgeslagen worden en volgens de nadere regels bepaald
in artikel 25 van de wet van 11 december 1998.

HOOFDSTUK VI

RECHTEN VAN DE BETROKKENE

Art. 112. Iedere natuurlijke persoon heeft in verband
met de verwerking van persoonsgegevens die op hem be-
trekking hebben, recht op bescherming van zijn funda-
mentele rechten en vrijheden, inzonderheid op de be-
scherming van zijn persoonsgegevens.

Art. 113. De betrokkene heeft het recht te vragen:
1° om zijn onjuiste persoonsgegevens te laten verbete-

ren of verwijderen;
2° om de verificatie bij de bevoegde toezichthoudende

autoriteit van de naleving van de bepalingen van deze on-
dertitel.

Art. 114. § 1. Om de vertrouwelijkheid en de doeltref-
fendheid van de uitvoering van de verwerking te waarbor-
gen, is de toegang van de betrokkene tot zijn persoonsge-
gevens die worden verwerkt door de overheden, organen
en personen bedoeld in artikel 107, eerste lid, beperkt tot
de informatie die de betrokkene hen aanlevert.

De rechten bedoeld in artikel 113, 1° en 2°, ten aanzien
van de verwerkingen bedoeld in artikel 107, eerste lid,
worden kosteloos uitgeoefend door het Vast Comité I op
initiatief van de betrokkene, die zijn identiteit bewijst. Het
Comité I voert de verificaties uit en deelt uitsluitend aan de
betrokkene mee dat de nodige verificaties werden verricht.

§ 2. De toegang van de betrokkene tot zijn persoonsge-
gevens verwerkt door het beroepsorgaan verloopt over-
eenkomstig het artikel 6 van de wet van 11 december
1998 tot oprichting van een beroepsorgaan.

Voor de uitoefening van zijn rechten bedoeld in
artikel 113, 1°, en ten aanzien van de verwerkingen be-
doeld in artikel 107, tweede lid, richt de betrokkene zich
tot het beroepsorgaan overeenkomstig de nadere regels
bepaald door of krachtens de wet van 11 december 1998
tot oprichting van een beroepsorgaan.

Art. 115. Een besluit waaraan voor een persoon nega-
tieve rechtsgevolgen verbonden zijn, mag niet louter wor-
den genomen op grond van een geautomatiseerde per-
soonsgegevensverwerking die bestemd is om bepaalde as-
pecten van zijn persoonlijkheid te evalueren.

Het in het eerste lid vastgestelde verbod geldt niet indien
het besluit zijn grondslag vindt in een bepaling voorge-
schreven door of krachtens een wet of wanneer het nood-
zakelijk is vanwege een zwaarwegend algemeen belang.

HOOFDSTUK VII

VERPLICHTINGEN VAN DE 
VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE EN DE 

VERWERKER

Afdeling 1
Algemene verplichtingen

Art. 116. De verwerkingsverantwoordelijke:
1° waakt er nauwlettend over dat de persoonsgegevens

worden bijgewerkt, dat de onjuiste, onvolledige en niet ter
zake dienende gegevens, alsmede die welke zijn verkregen
of verder verwerkt in strijd met deze ondertitel, worden
verbeterd of verwijderd;

2° zorgt ervoor dat voor de personen die onder zijn gezag
handelen, de toegang tot de persoonsgegevens en de verwer-
kingsmogelijkheden, beperkt blijven tot wat nuttig is voor de
uitoefening van hun taken of voor de behoeften van de dienst;

3° informeert alle personen die onder zijn gezag handelen,
over de bepalingen van deze ondertitel en over alle relevante
voorschriften inzake de bescherming van de persoonlijke le-
venssfeer betreffende de verwerking van persoonsgegevens.

Art. 117. Indien de verwerking wordt toevertrouwd aan
een verwerker, moet de verwerkingsverantwoordelijke:

1° een verwerker kiezen die voldoende waarborgen
biedt ten aanzien van de technische en organisatorische be-
veiligingsmaatregelen met betrekking tot de verwerkingen;

2° toezien op de naleving van die maatregelen, met
name door ze vast te leggen in contractuele bepalingen;
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3° de verantwoordelijkheid van de verwerker vaststellen
in de overeenkomst;

4° met de verwerker overeenkomen dat deze laatste
slechts handelt in opdracht van de verwerkingsverant-
woordelijke en dat de verwerker is gebonden door dezelfde
verplichtingen als deze waartoe de verwerkingsverant-
woordelijke in toepassing van deze ondertitel is gehouden.

Art. 118. De verwerker is gebonden door dezelfde ver-
plichtingen als deze waartoe de verwerkingsverantwoor-
delijke is gehouden.

Hij mag de verwerking van persoonsgegevens niet toe-
vertrouwen aan een andere verwerker, behoudens uitdruk-
kelijke toestemming van de verwerkingsverantwoordelijke.

Art. 119. Eenieder die handelt onder het gezag van de
verwerkingsverantwoordelijke of van de verwerker als-
mede de verwerker zelf, die toegang heeft tot persoonsge-
gevens, mag deze slechts in opdracht van de verwerkings-
verantwoordelijke verwerken, behoudens op grond van
een verplichting door of krachtens een wet.

Afdeling 2
Gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken

Art. 120. Wanneer twee of meer verwerkingsverant-
woordelijken gezamenlijk de doeleinden en middelen van
de verwerking bepalen, zijn zij gezamenlijke verwerkings-
verantwoordelijken.

Een overeenkomst bepaalt de respectievelijke verplich-
tingen van de gezamenlijke verwerkingsverantwoordelij-
ken, met name met betrekking tot de uitoefening van de
rechten van de betrokkene en de mededeling van per-
soonsgegevens, tenzij hun respectievelijke verplichtingen
worden bepaald door of krachtens een wet.

In de overeenkomst wordt één contactpunt voor betrok-
kenen aangewezen. De gezamenlijke verwerkingsverant-
woordelijken nemen dit contactpunt op in het register be-
doeld in artikel 123.

Afdeling 3
Beveiliging van persoonsgegevens

Art. 121. Om de veiligheid van de persoonsgegevens te
waarborgen, treffen de verwerkingsverantwoordelijke, als-
mede de verwerker, de passende technische en organisato-
rische maatregelen die nodig zijn voor de bescherming
van de persoonsgegevens tegen toevallige of ongeoor-
loofde vernietiging, tegen toevallig verlies, evenals tegen
de wijziging van of de toegang tot, en iedere andere niet
toegelaten verwerking van persoonsgegevens.

Deze maatregelen verzekeren een passend beveiligings-
niveau, rekening houdend, enerzijds, met de stand van de
techniek ter zake en de kosten voor het toepassen van de
maatregelen en, anderzijds, met de aard van de te beveili-
gen persoonsgegevens en de potentiële risico's.

Art. 122. § 1. Indien een inbreuk op de beveiliging een
hoog risico voor de rechten en vrijheden van natuurlijke
personen inhoudt, meldt de verwerkingsverantwoorde-
lijke deze inbreuk binnen de kortste termijn aan het Vast
Comité I, en indien mogelijk dit ten laatste 72 uur na er
kennis van te hebben genomen.

§ 2. De verwerker verwittigt de verwerkingsverantwoor-
delijke binnen de kortste termijn van elke inbreuk op de
beveiliging.

§ 3. In de in paragraaf 1 en 2 bedoelde melding wordt,
op zijn minst, het volgende omschreven of meegedeeld:

1° de aard van de inbreuk op de beveiliging en indien
mogelijk, bij benadering, het aantal betrokkenen en de op-
geslagen persoonsgegevens in kwestie;

2° de naam en de contactgegevens van de functionaris
voor gegevensbescherming of een ander contactpunt bij
wie bijkomende informatie kan worden verkregen;

3° de waarschijnlijke gevolgen van de inbreuk op de be-
veiliging;

4° de maatregelen die de verwerkingsverantwoorde-
lijke, of de verwerker heeft genomen of voorgesteld om de
inbreuk op de beveiliging aan te pakken, waaronder des-
gevallend maatregelen ter beperking van de eventuele na-
delige gevolgen daarvan.

Afdeling 4

Registers

Art. 123. § 1. De verwerkingsverantwoordelijke en, des-
gevallend, zijn verwerker, houden een register bij van de
verwerkingsactiviteiten van persoonsgegevens.

Dit register bevat, desgevallend en indien mogelijk, de
volgende gegevens voor wat betreft de verwerkingen:

1° de contactgegevens van de verwerkingsverantwoor-
delijke en, desgevallend, van de gezamenlijke verwerkings-
verantwoordelijken, en van de functionaris voor gegevens-
bescherming;

2° de verwerkingsdoeleinden;
3° de categorieën van betrokkenen;
4° de categorieën van persoonsgegevens;
5° de categorieën van voornaamste ontvangers waar-

aan persoonsgegevens meegedeeld kunnen worden;
6° de doorgiften van persoonsgegevens aan een derde

land of een internationale organisatie, met inbegrip van de
vermelding van dat derde land of die internationale orga-
nisatie en, desgevallend, de documenten die getuigen van
het bestaan van passende waarborgen;

7° de beoogde termijnen voor het verwijderen van de
persoonsgegevens;

8° het gebruik van profilering;
9° de rechtsgrondslag;
10° een algemene beschrijving van de technische en orga-

nisatorische beveiligingsmaatregelen bedoeld in artikel 121.
§ 2. De in paragraaf 1 bedoelde registers worden in schrif-

telijke vorm, met inbegrip van elektronische vorm, opgesteld.
§ 3. De verwerkingsverantwoordelijke stelt het register

ter beschikking van de bevoegde toezichthoudende autori-
teit op diens vraag.

De verwerker stelt het register ter beschikking van de
verwerkingsverantwoordelijke en stelt het eveneens ter be-
schikking van de bevoegde toezichthoudende autoriteit op
diens vraag.

Afdeling 5

Functionaris voor gegevensbescherming

Art. 124. § 1. De verwerkingsverantwoordelijke en, des-
gevallend, de verwerker, wijzen een functionaris voor ge-
gevensbescherming aan. Deze beslissing wordt meege-
deeld aan de bevoegde toezichthoudende autoriteit.
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De functionaris voor gegevensbescherming is titularis
van een veiligheidsmachtiging «zeer geheim», in de zin
van de wet van 11 december 1998.

§ 2. De functionaris voor gegevensbescherming kan niet
gestraft worden voor het uitoefenen van zijn functie. Hij
kan evenmin van zijn functie ontheven worden omwille
van de uitvoering van zijn opdrachten, behalve indien hij
een zware fout heeft begaan of de voorwaarden noodzake-
lijk voor het uitoefenen van zijn functie niet langer vervult.

De functionaris voor gegevensbescherming kan zich tot
het Vast Comité I wenden om deze beslissing aan te vechten.

§ 3. Hij is, op een onafhankelijke wijze, belast met:
1° het toezien op de naleving van deze ondertitel bij elke

verwerking van persoonsgegevens;
2° het adviseren over alle nuttige maatregelen met het

oog op het verzekeren van de beveiliging van de opgesla-
gen persoonsgegevens;

3° het informeren en adviseren van de verwerkingsver-
antwoordelijke, en desgevallend de verwerker, en hun per-
soneelsleden die de verwerking verrichten over hun ver-
plichtingen op grond van de huidige ondertitel;

4° het verstrekken van adviezen of aanbevelingen aan
de verwerkingsverantwoordelijke, en desgevallend, aan de
verwerker;

5° het uitvoeren van andere opdrachten die hem door
de verwerkingsverantwoordelijke, en desgevallend de ver-
werker, toevertrouwd worden.

De functionaris voor gegevensbescherming is de con-
tactpersoon met de bevoegde toezichthoudende autoriteit
met betrekking tot de toepassing van deze ondertitel.

§ 4. De verwerkingsverantwoordelijke en, desgevallend,
de verwerker, zien erop toe dat hun functionaris voor gege-
vensbescherming tijdig en naar behoren wordt betrokken
bij alle aangelegenheden die met de bescherming van per-
soonsgegevens verband houden.

De verwerkingsverantwoordelijke en, desgevallend de
verwerker, zien erop toe dat de functionaris voor gegevens-
bescherming de benodigde middelen ter beschikking
heeft voor het vervullen van zijn opdrachten.

De functionaris voor gegevensbescherming kan worden
bijgestaan door één of meerdere medewerkers.

§ 5. Desgevallend kunnen nadere regels voor de wer-
king, de aanwijzing en de vereiste bevoegdheden door de
Koning worden bepaald.

HOOFDSTUK VIII

MEDEDELING EN DOORGIFTE VAN 
PERSOONSGEGEVENS

Afdeling 1

Mededeling van persoonsgegevens aan de publieke 
sector en de private sector

Art. 125. § 1. In afwijking van de artikelen 20, 22, 23, 58 en
59 van deze wet en van de artikelen 35 en 36 van de Verorde-
ning kan noch een protocol, noch een advies van de functio-
naris voor gegevensbescherming, noch een gegevensbe-
schermingseffectbeoordeling, noch het advies volgend op de
raadpleging van de bevoegde toezichthoudende autoriteit
vereist worden als voorafgaande voorwaarde voor de mede-

deling van persoonsgegevens tussen de overheden, of perso-
nen bedoeld in artikel 107 en enig openbaar of privé orgaan.

Deze mededeling vindt plaats in overeenstemming met
de wet van 11 december 1998.

§ 2. Wanneer de partijen beslissen een protocol af te
sluiten, bevat dit, in afwijking van artikel 20, § 1, tweede
lid, het volgende:

1° de identificatie van de federale overheidsinstantie of
het federaal openbaar orgaan die de persoonsgegevens
doorgeeft;

2° de identificatie van de verwerkingsverantwoordelijken;
3° de contactgegevens van de betrokken functionaris-

sen voor gegevensbescherming;
4° de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens wor-

den doorgegeven;
5° de wettelijke grondslag;
6° de nadere regels inzake gehanteerde communicatie;
7° de beperkingen van de rechten van de betrokkene;
8° de periodiciteit van de doorgifte;
9° de duur van het protocol.

Afdeling 2

Doorgifte van persoonsgegevens aan landen die geen 
lid zijn van de Europese Unie of aan internationale 

organisaties

Art. 126. Persoonsgegevens mogen slechts worden door-
gegeven aan een land dat geen lid is van de Europese Unie
of een internationale organisatie, indien dat land of die or-
ganisatie een passend beschermingsniveau en de naleving
van de andere bepalingen van deze ondertitel waarborgt.

De vraag of het beschermingsniveau passend is, wordt
beoordeeld met inachtneming van alle omstandigheden die
betrekking hebben op de doorgifte van persoonsgegevens
of op een categorie van doorgifte van persoonsgegevens. In
het bijzonder wordt rekening gehouden met de aard van de
gegevens, met het doeleinde en met de duur van de voorge-
nomen verwerking of verwerkingen, het land van herkomst
en het land van eindbestemming, de algemene en sectorale
rechtsregels die in het betrokken land of de organisatie gel-
den, alsmede de beroepscodes en de veiligheidsmaatrege-
len die in die landen of organisaties worden nageleefd.

Het passende beschermingsniveau kan verzekerd wor-
den door veiligheidsclausules tussen de verwerkingsver-
antwoordelijke en de ontvanger van de persoonsgegevens.

Art. 127. In afwijking van artikel 126 mag een doorgifte
van persoonsgegevens aan een land dat geen lid is van de
Europese Unie of aan een internationale organisatie, de-
welke geen waarborgen biedt voor een passend bescher-
mingsniveau, slechts plaatsvinden wanneer:

1° de betrokkene zijn ondubbelzinnige toestemming
heeft gegeven voor de beoogde doorgifte; of

2° de doorgifte verplicht is in het kader van de internati-
onale betrekkingen; of

3° de doorgifte noodzakelijk is ter vrijwaring van het vi-
taal belang van de personen; of

4° de doorgifte noodzakelijk of wettelijk verplicht is
voor de vrijwaring van een zwaarwegend algemeen be-
lang of voor de vaststelling, de uitoefening of de verdedi-
ging van een recht in rechte.
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HOOFDSTUK IX

TOEZICHTHOUDENDE AUTORITEIT

Art. 128. § 1. In afwijking van de wet van 3 december
2017 tot oprichting van de Gegevensbeschermingsautoriteit,
is het Vast Comité I, in zijn hoedanigheid van onafhankelijke
publieke autoriteit, aangewezen als toezichthoudende auto-
riteit belast met de het toezicht op de verwerking van per-
soonsgegevens uitgevoerd in het kader van artikel 107, eerste
lid, door de overheden en personen bedoeld in hetzelfde lid.

Het Vast Comité I waakt over de toepassing van deze on-
dertitel ter bescherming van de fundamentele rechten en
vrijheden van de natuurlijke personen met betrekking tot
deze verwerking.

§ 2. In zijn hoedanigheid van rechterlijke overheid is het
beroepsorgaan niet onderworpen aan de controle door
een toezichthoudende autoriteit voor de bescherming van
persoonsgegevens.

Art. 129. Het Vast Comité I werkt, met inachtneming
van de wet van 11 december 1998, indien nodig, samen
met de andere Belgische toezichthoudende autoriteiten,
zonder dat dit afbreuk doet aan de belangen bedoeld in
artikel 5 van de wet van 11 december 1998 tot oprichting
van een beroepsorgaan.

In het kader van de uitoefening van het toezicht be-
doeld in artikel 128, deelt het Vast Comité I in algemene
termen het resultaat hiervan mee aan de andere bevoegde
toezichthoudende autoriteiten.

Art. 130. De overheden en personen bedoeld  in
artikel 107, eerste lid, werken samen met het Vast Comité I.

Art. 131. Een toezichthoudende autoriteit informeert
het Vast Comité I over inbreuken op de reglementering in-
zake de verwerking van persoonsgegevens in het kader
van artikel 107 zodra zij er kennis van neemt.

Elke toezichthoudende autoriteit overlegt met het Vast
Comité I wanneer zij gevat wordt in een dossier dat moge-
lijk gevolgen heeft voor de verwerking van persoonsgege-
vens in het kader van artikel 107.

HOOFDSTUK X

VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS VOOR 
HISTORISCHE, WETENSCHAPPELIJKE OF 

STATISTISCHE DOELEINDEN

Art. 132. In afwijking van titel 4, is de raadpleging voor
historische, wetenschappelijke of statistische doeleinden
van persoonsgegevens van de overheden, het beroepsor-
gaan of de personen bedoeld in artikel 107 en hun perso-
neel door een verdere verwerkingsverantwoordelijke toege-
staan indien dit geen afbreuk doet aan de belangen bedoeld
in artikel 12, eerste lid, van de wet van 11 december 1998.

Art. 133. Vóór de raadpleging bedoeld in artikel 132
worden de persoonsgegevens voorzien van de vermelding
«Bescherming van persoonsgegevens - artikelen 132 tot
137 van de wet van 30 juli 2018».

Art. 134. De persoonsgegevens bedoeld in artikel 132
worden voorafgaand aan hun raadpleging geanonimiseerd.

Indien een verdere verwerking van anonieme gegevens
niet toelaat om de historische, wetenschappelijke of statis-
tische doeleinden te verwezenlijken, kan de verwerkings-
verantwoordelijke in het kader van artikel 107 de raadple-
ging van gepseudonimiseerde gegevens toestaan.

Indien de anonimisering of pseudonimisering de identi-
ficatie van de gegevens niet onmogelijk maakt, weigert de
verwerkingsverantwoordelijke in het kader van artikel 107
de raadpleging indien dit een onevenredige afbreuk doet
aan het privéleven.

Indien een verdere verwerking van gepseudonimiseerde
gegevens niet toelaat om de historische, wetenschappelijke
of statistische doeleinden te verwezenlijken, kan de verwer-
kingsverantwoordelijke in het kader van artikel 107 de raad-
pleging van niet-gepseudonimiseerde gegevens toestaan in-
dien dit geen onevenredige afbreuk doet aan het privéleven.

Art. 135. In afwijking van titel 4, is een mededeling of
publicatie van niet-geanonimiseerde of niet-gepseudoni-
miseerde persoonsgegevens bedoeld in artikel 132, die
werden geraadpleegd door de verdere verwerkingsverant-
woordelijke, is enkel mogelijk met het akkoord van de ver-
werkingsverantwoordelijke in het kader van artikel 107 en
onder de voorwaarden die hij vastlegt.

Art. 136. De verdere verwerkingsverantwoordelijke van
persoonsgegevens bedoeld in artikel 132 houdt een logbe-
stand van zijn verdere verwerkingsactiviteiten voor histori-
sche, wetenschappelijke of statistische doeleinden bij.

Dit logbestand is geclassificeerd in de zin van de wet van
11 december 1998 indien de verwerking betrekking heeft
op geclassificeerde gegevens.

Dit logbestand bevat de volgende informatie:
1° de contactgegevens van de eerste verwerkingsverant-

woordelijke, de verdere verwerkingsverantwoordelijke en van
de functionaris voor gegevensbescherming van deze laatste;

2° de doeleinden van de verdere verwerking;
3° de eventuele voorwaarden voor de verdere verwer-

king vastgelegd door de verwerkingsverantwoordelijke in
het kader van artikel 107;

4° de eventuele ontvangers toegestaan door de verwer-
kingsverantwoordelijke in het kader van artikel 107.

Art. 137. Elke overheidsinstantie of elke natuurlijke of
rechtspersoon die persoonsgegevens bedoeld in artikel 132
verwerkt om historische, wetenschappelijke of statistische
doeleinden is de verantwoordelijke van deze verwerking.

Zij of hij mag geen handelingen verrichten die zijn gericht
op de omzetting van anonieme of gepseudonimiseerde gege-
vens in niet-anonieme of niet-gepseudonimiseerde gegevens.

ONDERTITEL 4

DE BESCHERMING VAN NATUURLIJKE 
PERSONEN MET BETREKKING TOT DE 

VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR 
HET COÖRDINATIEORGAAN VOOR DE 

DREIGINGSANALYSE

HOOFDSTUK I

DEFINITIES

Art. 138. § 1. De definities bedoeld in de artikelen 26, 1°
tot 6°, 9°, 11° tot 14° en 16° tot 17°, zijn van toepassing op
deze ondertitel.

§ 2. Voor de toepassing van deze ondertitel wordt ver-
staan onder:

1° «het OCAD»: het Coördinatieorgaan voor de drei-
gingsanalyse bedoeld in de wet van 10 juli 2006 betref-
fende de analyse van de dreiging;
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2° «de verwerkingsverantwoordelijke»: een natuurlijke
persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een
dienst of een ander orgaan die/dat, alleen of samen met
anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking
van persoonsgegevens vaststelt;

3° «de wet van 18 juli 1991»: de wet van 18 juli 1991 tot
regeling van het toezicht op politie- en inlichtingendien-
sten en op het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse;

4° «de wet van 11 december 1998»: de wet van
11 december 1998 betreffende de classificatie en de veilig-
heidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsad-
viezen;

5° «toezichthoudende autoriteit»: een onafhankelijke
overheidsinstantie die bij de wet belast is met het toezicht
op de toepassing van deze wet;

6° «de wet van 10 juli 2006»: de wet van 10 juli 2006 be-
treffende de analyse van de dreiging;

7° «het informatiesysteem van het OCAD»: het informa-
tiesysteem bedoeld in artikel 9 van de wet van 10 juli 2006.

HOOFDSTUK II

TOEPASSINGSGEBIED

Art. 139. Deze ondertitel is van toepassing op elke ver-
werking van persoonsgegevens door het OCAD en zijn ver-
werkers, uitgevoerd in het kader van de opdrachten als be-
doeld in de wet van 10 juli 2006, en door of krachtens bij-
zondere wetten.

De titels 1, 2, 4, 5 en 7 van deze wet zijn niet van toepas-
sing op de verwerkingen bedoeld in het eerste lid. In titel 6
zijn enkel de artikelen 226, 227 en 230 van toepassing.

HOOFDSTUK III

ALGEMENE VERWERKINGSVOORWAARDEN

Art. 140. Persoonsgegevens mogen slechts verwerkt
worden in één van de volgende gevallen:

1° wanneer de betrokkene daarvoor zijn ondubbelzin-
nige toestemming heeft verleend;

2° wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de uit-
voering van een overeenkomst waarbij de betrokkene par-
tij is of voor de uitvoering van maatregelen die aan het slui-
ten van die overeenkomst voorafgaan en die op verzoek
van de betrokkene zijn genomen;

3° wanneer de verwerking nuttig is om een verplichting
na te komen waaraan het OCAD is onderworpen door of
krachtens een wet;

4° wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de ver-
vulling van een taak van openbaar belang of die deel uit-
maakt van de uitoefening van het openbaar gezag, die is
opgedragen aan de verwerkingsverantwoordelijke of aan
de overheidsinstantie aan wie de persoonsgegevens wor-
den verstrekt.

Art. 141. Persoonsgegevens:
1° worden eerlijk en rechtmatig verwerkt;
2° worden voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven

en gerechtvaardigde doeleinden verkregen en niet verder
verwerkt op een wijze die, rekening houdend met alle rele-
vante factoren, met name met de toepasselijke wettelijke
en reglementaire bepalingen, onverenigbaar is met die
doeleinden. Onder de voorwaarden vastgesteld door de ar-
tikelen 162 tot 167 wordt een verdere verwerking van de

gegevens voor historische, wetenschappelijke of statisti-
sche doeleinden niet als onverenigbaar beschouwd;

3° zijn toereikend, terzake dienend en niet overmatig,
uitgaande van de doeleinden waarvoor zij worden verkre-
gen of waarvoor zij verder worden verwerkt;

4° zijn nauwkeurig en worden, zo nodig, bijgewerkt. Alle
redelijke maatregelen worden getroffen om de persoonsge-
gevens die, uitgaande van de doeleinden waarvoor zij wor-
den verkregen of waarvoor zij verder worden verwerkt, on-
nauwkeurig of onvolledig zijn, uit te wissen of te verbeteren.

HOOFDSTUK IV

AARD VAN DE PERSOONSGEGEVENS

Art. 142. Het OCAD verwerkt, voor zover noodzakelijk voor
het belang van de uitoefening van zijn opdrachten, persoons-
gegevens van alle aard, inbegrepen die waaruit de raciale of
etnische afkomst, de politieke opvattingen, de godsdienstige
of levensbeschouwelijke overtuiging of het lidmaatschap van
een vakvereniging blijken, alsook genetische en biometrische
gegevens, gezondheidsgegevens, gegevens die het seksuele
gedrag of de seksuele gerichtheid betreffen en deze met be-
trekking tot strafrechtelijke vervolgingen en tot inbreuken of
veiligheidsmaatregelen die hiermee samenhangen.

HOOFDSTUK V

BEWARING VAN PERSOONSGEGEVENS

Art. 143. De persoonsgegevens worden niet langer be-
waard dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor ze
opgeslagen worden en volgens de nadere regels bepaald
in artikel 9 van de wet van 10 juli 2006 voor wat het infor-
matiesysteem van het OCAD betreft en artikel 44/11/3bis
van de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt voor
wat betreft de gemeenschappelijke gegevensbanken waar-
van het OCAD de operationele beheerder is.

HOOFDSTUK VI

RECHTEN VAN DE BETROKKENE

Art. 144. Iedere natuurlijke persoon heeft in verband
met de verwerking van persoonsgegevens die op hem be-
trekking hebben, recht op bescherming van zijn funda-
mentele rechten en vrijheden, inzonderheid op de be-
scherming van zijn persoonsgegevens.

Art. 145. De betrokkene heeft het recht te vragen:
1° om zijn onjuiste persoonsgegevens te laten verbete-

ren of verwijderen;
2° om de verificatie bij de bevoegde toezichthoudende

autoriteit van de naleving van de bepalingen van deze on-
dertitel.

Art. 146. De rechten, bedoeld in artikel 145 worden koste-
loos uitgeoefend door de bevoegde toezichthoudende auto-
riteit op initiatief van de betrokkene die zijn identiteit bewijst.

De bevoegde toezichthoudende autoriteit voert de veri-
ficatie uit en deelt uitsluitend aan de betrokkene mee dat
de nodige verificaties werden verricht.

De nadere regels voor de uitoefening van deze rechten
worden bepaald in de wet.

Art. 147. De toezichthoudende autoriteiten bedoeld in
artikel 161 en het OCAD houden een logbestand bij van alle
aanvragen van betrokkenen tot uitoefening van hun rechten.
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Art. 148. Een besluit waaraan voor een persoon rechts-
gevolgen verbonden zijn, mag niet louter worden geno-
men op grond van een geautomatiseerde persoonsgege-
vensverwerking die bestemd is om bepaalde aspecten van
zijn persoonlijkheid te evalueren.

Het in het eerste lid vastgestelde verbod geldt niet indien
het besluit zijn grondslag vindt in een bepaling voorgeschre-
ven door of krachtens een wet of wanneer het besluit nood-
zakelijk is vanwege een zwaarwegend algemeen belang.

HOOFDSTUK VII

VERPLICHTINGEN VAN DE 
VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE EN DE 

VERWERKER

Afdeling 1
Algemene verplichtingen

Art. 149. De verwerkingsverantwoordelijke:
1° waakt er nauwlettend over dat de persoonsgegevens

worden bijgewerkt, dat de onjuiste, onvolledige en niet ter-
zake dienende gegevens, alsmede die welke zijn verkregen
of verder verwerkt in strijd met deze ondertitel, worden
verbeterd of verwijderd;

2° zorgt ervoor dat voor de personen die onder zijn
gezag handelen, de toegang tot de persoonsgegevens en
de verwerkingsmogelijkheden, beperkt blijven tot wat nut-
tig is voor de uitoefening van hun opdrachten of voor de
behoeften van het OCAD;

3° informeert alle personen die onder zijn gezag handelen
over de bepalingen van deze ondertitel en over alle relevante
voorschriften inzake de bescherming van de persoonlijke le-
venssfeer betreffende de verwerking van persoonsgegevens.

Art. 150. Indien de verwerking wordt toevertrouwd aan
een verwerker, moet de verwerkingsverantwoordelijke:

1° een verwerker kiezen die voldoende waarborgen
biedt ten aanzien van de technische en organisatorische be-
veiligingsmaatregelen met betrekking tot de verwerkingen;

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

3° de verantwoordelijkheid van de verwerker vaststellen
in de overeenkomst;

4° met de verwerker overeenkomen dat de verwerker
slechts handelt in opdracht van de verwerkingsverant-
woordelijke en dat de verwerker is gebonden door dezelfde
verplichtingen als deze waartoe de verwerkingsverant-
woordelijke in toepassing van deze ondertitel is gehouden;

5° in een geschrift of op een elektronische drager de ele-
menten van de overeenkomst met betrekking tot de be-
scherming van de persoonsgegevens en de eisen met be-
trekking tot de maatregelen bedoeld in de bepalingen
onder 3° en 4°, vaststellen.

Art. 151. De verwerker is gebonden door dezelfde ver-
plichtingen als deze waartoe de verwerkingsverantwoor-
delijke is gehouden.

Hij mag de verwerking van persoonsgegevens niet toe-
vertrouwen aan een andere verwerker, behoudens uitdruk-
kelijke toestemming van de verwerkingsverantwoordelijke.

Art. 152. Eenieder die handelt onder het gezag van de
verwerkingsverantwoordelijke of van de verwerker, als-
mede de verwerker zelf, die toegang heeft tot persoonsge-

gevens, mag deze slechts in opdracht van de verwerkings-
verantwoordelijke verwerken, behoudens op grond van
een verplichting door of krachtens een wet.

Afdeling 2

Gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken

Art. 153. Wanneer twee of meer verwerkingsverant-
woordelijken gezamenlijk de doeleinden en middelen van
de verwerking bepalen, zijn zij gezamenlijke verwerkings-
verantwoordelijken.

Een overeenkomst bepaalt de respectievelijke verant-
woordelijkheden van de gezamenlijke verwerkingsverant-
woordelijken, met name met betrekking tot de uitoefening
van de rechten van de betrokkene en de mededeling van
persoonsgegevens, tenzij hun respectievelijke verplichtin-
gen worden bepaald door of krachtens een wet.

In de onderlinge overeenkomst wordt één contactpunt
voor betrokkenen aangewezen. De gezamenlijke verwer-
kingsverantwoordelijken nemen dit contactpunt op in het
register bedoeld in artikel 156.

Afdeling 3

Beveiliging van persoonsgegevens

Art. 154. De verwerkingsverantwoordelijke, alsmede de
verwerker, treffen de passende technische en organisatori-
sche maatregelen die nodig zijn voor de bescherming van
de persoonsgegevens tegen toevallige of ongeoorloofde
vernietiging, tegen toevallig verlies, evenals tegen de wijzi-
ging van of de toegang tot, en iedere andere niet toegela-
ten verwerking van persoonsgegevens.

Deze maatregelen verzekeren een passend beveiligings-
niveau, 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 beveili-
gen persoonsgegevens en de potentiële risico's.

Art. 155. § 1. Indien een inbreuk op de beveiliging een
hoog risico voor de rechten en vrijheden van natuurlijke
personen inhoudt, meldt de verwerkingsverantwoorde-
lijke deze inbreuk binnen de kortste termijn aan de be-
voegde toezichthoudende autoriteit en indien mogelijk,
72 uur nadat hij er kennis van heeft genomen.

§ 2. De verwerker verwittigt de verwerkingsverantwoor-
delijke binnen de kortste termijn van elke inbreuk op de
beveiliging.

§ 3. In de in paragrafen 1 en 2 bedoelde melding wordt,
op zijn minst, het volgende omschreven of meegedeeld:

1° de aard van de inbreuk op de beveiliging en indien
mogelijk, bij benadering, het aantal betrokkenen en de op-
geslagen persoonsgegevens in kwestie;

2° de naam en de contactgegevens van de functionaris
voor gegevensbescherming of een ander contactpunt bij
wie bijkomende informatie kan worden verkregen;

3° de waarschijnlijke gevolgen van de inbreuk op de be-
veiliging;

4° de maatregelen die de verwerkingsverantwoorde-
lijke, of de verwerker heeft genomen of voorgesteld om de
inbreuk op de beveiliging aan te pakken, waaronder des-
gevallend maatregelen ter beperking van de eventuele na-
delige gevolgen daarvan.
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Afdeling 4

Registers

Art. 156. § 1. De verwerkingsverantwoordelijke houdt
een register bij, geclassificeerd in de zin van de wet van
11 december 1998, van de gegevensbanken van het OCAD
en deze die aan hem ter beschikking worden gesteld.

Dit register bevat de volgende gegevens:
1° voor de gegevensbanken van het OCAD:
a) de contactgegevens van de verwerkingsverantwoor-

delijke en, desgevallend, van de gezamenlijke verwerkings-
verantwoordelijken, en van de functionaris voor gegevens-
bescherming;

b) de verwerkingsdoeleinden;
c) de categorieën van ontvangers waaraan persoonsge-

gevens meegedeeld kunnen worden;
d) indien mogelijk, de beoogde termijnen voor het ver-

wijderen van de persoonsgegevens;
e) indien mogelijk, een algemene beschrijving van de

technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen
bedoeld in artikel 154;

2° Voor gegevensbanken die aan het OCAD ter beschik-
king gesteld worden:

a) de contactgegevens van de verwerkingsverantwoor-
delijke en, indien mogelijk voor de landen buiten de Euro-
pese Unie de dienst die de gegevensbank beheert en, des-
gevallend, van de gezamenlijke verwerkingsverantwoorde-
lijken en van de functionaris voor gegevensbescherming;

b) de verwerkingsdoeleinden van het OCAD.
§ 2. Elke verwerker houdt een register bij, geclassificeerd

in de zin van de wet van 11 december 1998, van alle cate-
gorieën van verwerkingsactiviteiten die zij ten behoeve van
een verwerkingsverantwoordelijke hebben verricht.

Dit register bevat de volgende elementen:
1° de contactgegevens van de verwerker en van de ver-

werkingsverantwoordelijke voor rekening waarvan de ver-
werker handelt, en, desgevallend, van de functionaris voor
gegevensbescherming;

2° de categorieën van verwerkingen die voor rekening
van de verwerkingsverantwoordelijke zijn uitgevoerd;

3° indien mogelijk, een algemene beschrijving van de
technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen
bedoeld in artikel 154.

§ 3. De in de paragrafen 1 en 2 bedoelde registers wor-
den in schriftelijke vorm, met inbegrip van elektronische
vorm, opgesteld.

§ 4. De verwerkingsverantwoordelijke stelt het register
ter beschikking van de bevoegde toezichthoudende autori-
teit op diens vraag.

De verwerker stelt het register ter beschikking van de
verwerkingsverantwoordelijke en stelt het eveneens ter be-
schikking van de bevoegde toezichthoudende autoriteit op
diens vraag.

Afdeling 5

Functionaris voor gegevensbescherming

Art. 157. § 1. De verwerkingsverantwoordelijke, en des-
gevallend de verwerker, wijzen een functionaris voor gege-
vensbescherming aan. Deze beslissing wordt meegedeeld
aan de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

De functionaris voor gegevensbescherming is titularis
van een veiligheidsmachtiging «zeer geheim», in de zin
van de wet van 11 december 1998.

§ 2. De functionaris voor gegevensbescherming kan niet
gestraft worden voor het uitoefenen van zijn functie. Hij
kan evenmin van zijn functie ontheven worden omwille
van de uitvoering van zijn opdrachten, behalve indien hij
een zware fout heeft begaan of de voorwaarden noodzake-
lijk voor het uitoefenen van zijn functie niet langer vervult.

De functionaris voor gegevensbescherming kan zich tot
het Vast Comité I wenden om deze beslissing aan te vechten.

§ 3. Hij is, op een onafhankelijke wijze, belast met:
1° het toezien op de naleving van deze ondertitel bij elke

verwerking van persoonsgegevens;
2° het adviseren over alle nuttige maatregelen teneinde

de veiligheid van de opgeslagen gegevens te verzekeren;
3° het informeren en adviseren van de verwerkingsver-

antwoordelijke, en desgevallend de verwerker, het dienst-
hoofd en de personeelsleden van de betrokken dienst die
de verwerking verrichten over hun verplichtingen op
grond van deze ondertitel;

4° het verstrekken van adviezen of aanbevelingen aan
de verwerkingsverantwoordelijke, en desgevallend aan de
verwerker of de leidinggevende van het OCAD;

5° het uitvoeren van andere opdrachten die hem door
de verwerkingsverantwoordelijke, en in voorkomend geval
de verwerker of de leidinggevende van het OCAD toever-
trouwd zijn.

De functionaris voor gegevensbescherming is de con-
tactpersoon met de bevoegde toezichthoudende autoriteit
met betrekking tot de toepassing van deze ondertitel.

§ 4. De verwerkingsverantwoordelijke en, desgevallend,
de verwerker zien erop toe dat hun functionaris voor gege-
vensbescherming tijdig en naar behoren wordt betrokken
bij alle aangelegenheden die met de bescherming van per-
soonsgegevens verband houden.

De verwerkingsverantwoordelijke en, desgevallend, de
verwerker zien erop toe dat de functionaris voor gegevens-
bescherming de benodigde middelen ter beschikking
heeft voor het vervullen van zijn opdrachten.

De functionaris voor gegevensbescherming kan worden
bijgestaan door één of meerdere medewerkers.

§ 5. Desgevallend kunnen nadere regels voor de wer-
king, de aanwijzing en de vereiste bevoegdheden door de
Koning worden bepaald.

HOOFDSTUK VIII

MEDEDELING EN DOORGIFTE VAN 
PERSOONSGEGEVENS

Afdeling 1
Mededeling van persoonsgegevens aan de publieke 

sector en de private sector

Art. 158. In afwijking van de artikelen 20, 22, 23, 58 en
59 van deze wet en van de artikelen 35 en 36 van de Veror-
dening kan noch een protocol, noch een advies van de
functionaris voor gegevensbescherming, noch een gege-
vensbeschermingseffectbeoordeling, noch het advies vol-
gend op de raadpleging van de bevoegde toezichthou-
dende autoriteit vereist worden als voorafgaande voor-
waarde voor de mededeling van persoonsgegevens tussen
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het OCAD en enig openbaar of particulier orgaan, in het
belang van de uitvoering van de opdrachten van het OCAD.

Deze mededeling vindt plaats in overeenstemming met
de artikelen 8 tot 12 van de wet van 10 juli 2006 en
hoofdstuk IV, afdeling 12, onderafdeling 7bis, van de wet
van 5 augustus 1992 op het politieambt.

Wanneer de partijen beslissen een protocol af te sluiten,
bevat dit, in afwijking van artikel 20, § 1, tweede lid, het
volgende:

1° de identificatie van het OCAD en het openbaar of
particulier orgaan die de persoonsgegevens uitwisselen;

2° de identificatie van de verwerkingsverant-woordelijken;
3° de contactgegevens van de betrokken functionaris-

sen voor gegevensbescherming;
4° de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens wor-

den doorgegeven;
5° de wettelijke grondslag;
6° de beperkingen van de rechten van de betrokkene.
Het protocol bedoeld in het derde lid draagt de marke-

ring «BEPERKTE VERSPREIDING» in de zin van het konink-
lijk besluit van 24 maart 2000 tot uitvoering van de wet van
11 december 1998, voor zover een classificatie in de zin van
de wet van 11 december 1998 niet gerechtvaardigd is.

Afdeling 2
Doorgifte van persoonsgegevens aan landen die geen 
lid zijn van de Europese Unie of aan internationale 

organisaties

Art. 159. Persoonsgegevens mogen slechts worden door-
gegeven aan een land dat geen lid is van de Europese Unie
of een internationale organisatie, indien dat land of die or-
ganisatie een passend beschermingsniveau en de naleving
van de andere bepalingen van deze ondertitel waarborgt.

De vraag of het beschermingsniveau passend is, wordt
beoordeeld met inachtneming van alle omstandigheden die
betrekking hebben op de doorgifte van persoonsgegevens of
op een categorie van doorgiften van persoonsgegevens. In
het bijzonder wordt rekening gehouden met de aard van de
gegevens, met het doeleinde en met de duur van de voorge-
nomen verwerking of verwerkingen, het land van herkomst
en het land van eindbestemming, de algemene en sectorale
rechtsregels die in het betrokken land of de organisatie gel-
den, alsmede de beroepscodes en de veiligheidsmaatregelen
die in die landen of organisaties worden nageleefd.

Het passende beschermingsniveau kan verzekerd wor-
den door veiligheidsclausules tussen de verwerkingsver-
antwoordelijke en de ontvanger van de persoonsgegevens.

Art. 160. In afwijking van artikel 159 mag een doorgifte
van persoonsgegevens aan een land dat geen lid is van de
Europese Unie of aan een internationale organisatie, het-
welke geen waarborgen biedt voor een passend bescher-
mingsniveau, slechts plaatsvinden wanneer:

1° de betrokkene daarvoor zijn ondubbelzinnige toe-
stemming heeft gegeven voor de beoogde doorgifte; of

2° de doorgifte verplicht is in het kader van de internati-
onale betrekkingen; of

3° de doorgifte noodzakelijk is ter vrijwaring van het vi-
taal belang van de personen; of

4° de doorgifte noodzakelijk of wettelijk verplicht is ter
vrijwaring van een zwaarwegend algemeen belang of voor
de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van een
recht in rechte.

HOOFDSTUK IX

TOEZICHTHOUDENDE AUTORITEIT

Art. 161. Het Vast Comité I, in zijn hoedanigheid van on-
afhankelijke publieke autoriteit, en het Vast Comité van
Toezicht op de politiediensten, worden aangewezen als
gegevensbeschermingsautoriteiten belast met de controle
van de verwerking van persoonsgegevens door het OCAD
en zijn verwerkers volgens de nadere regels vastgelegd in
de wet van 18 juli 1991.

HOOFDSTUK X

VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS VOOR 
HISTORISCHE, WETENSCHAPPELIJKE OF 

STATISTISCHE DOELEINDEN

Art. 162. In afwijking van titel 4, wordt de raadpleging
voor historische, wetenschappelijke of statistische doelein-
den, door een verdere verwerkingsverantwoordelijke, van
persoonsgegevens van het OCAD en van hun personeel
toegestaan door het OCAD indien dit geen afbreuk doet
aan zijn opdrachten bedoeld in de wet van 10 juli 2006,
aan een lopend opsporings- of gerechtelijk onderzoek, of
aan de betrekkingen die België met vreemde staten of in-
ternationale organisaties onderhoudt en overeenkomstig
de wet van 10 juli 2006.

Elke vraag aan de Rijksarchieven om verdere verwer-
king van persoonsgegevens van het OCAD en van hun per-
soneel voor overige doelen dan die bedoeld in het eerste lid
wordt geweigerd tenzij het doel legitiem is en het OCAD
meent dat de verwerking geen afbreuk kan doen aan de
belangen bedoeld in het eerste lid.

Art. 163. Vóór hun raadpleging bedoeld in artikel 162
worden de persoonsgegevens voorzien van de vermelding
«Bescherming van persoonsgegevens - hoofdstuk X,
ondertitel 4 van titel 3 van de wet van 30 juli 2018».

Art. 164. De persoonsgegevens bedoeld in artikel 162
worden voorafgaand aan hun raadpleging geanonimiseerd.

Indien een verdere verwerking van anonieme gegevens
niet toelaat om de historische, wetenschappelijke of statis-
tische doeleinden te verwezenlijken, kan het OCAD de
raadpleging van gepseudonimiseerde gegevens toestaan.

Indien de anonimisering of pseudonimisering de identi-
ficatie van de gegevens niet onmogelijk maakt, weigert het
OCAD de raadpleging indien dit een onevenredige afbreuk
doet aan het privéleven.

Indien een verdere verwerking van gepseudonimi-
seerde gegevens niet toelaat om de historische, weten-
schappelijke of statistische doeleinden te verwezenlijken,
kan het OCAD de raadpleging van niet-gepseudonimi-
seerde gegevens toestaan indien dit geen onevenredige af-
breuk doet aan het privéleven.

Art. 165. In afwijking van titel 4, is een mededeling of
publicatie van niet-geanonimiseerde of niet-gepseudoni-
miseerde persoonsgegevens bedoeld in artikel 162, ge-
raadpleegd door de verdere verwerkingsverantwoorde-
lijke, is enkel mogelijk met het akkoord van het OCAD en
onder de voorwaarden die het vastlegt.

Art. 166. De verdere verwerkingsverantwoordelijke van
persoonsgegevens bedoeld in artikel 162 houdt een logbe-
stand van zijn verdere verwerkingsactiviteiten voor histori-
sche, wetenschappelijke of statistische doeleinden bij.
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Dit logbestand is geclassificeerd in de zin van de wet van
11 december 1998 indien de verwerking betrekking heeft
op geclassificeerde gegevens.

Dit logbestand bevat de volgende informatie:
1° de contactgegevens van de eerste verwerkingsverant-

woordelijke, de verdere verwerkingsverantwoordelijke en van
de functionaris voor gegevensbescherming van deze laatste;

2° de doeleinden van de verdere verwerking;
3° de gegevens die het voorwerp uitmaken van de ver-

dere verwerking;
4° de eventuele voorwaarden voor de verdere verwer-

king vastgelegd door het OCAD;
5° de eventuele ontvangers toegestaan door het OCAD.

Art. 167. Elke overheidsinstantie of elke natuurlijke of
rechtspersoon die persoonsgegevens bedoeld in artikel 162
verwerkt om historische, wetenschappelijke of statistische
doeleinden is de verantwoordelijke van deze verwerking.

Zij of hij mag geen handelingen verrichten die zijn gericht
op de omzetting van anonieme of gepseudonimiseerde gege-
vens in niet-anonieme of niet-gepseudonimiseerde gegevens.

ONDERTITEL 5

DE BESCHERMING VAN NATUURLIJKE 
PERSONEN MET BETREKKING TOT BEPAALDE 
VERWERKINGEN VAN PERSOONSGEGEVENS 
DOOR DE PASSAGIERSINFORMATIE-EENHEID

HOOFDSTUK I

DEFINITIES

Art. 168. § 1. De definities bedoeld in artikelen 26, 1° tot
3°, 8°, 10° en 11°, en in artikel 72, § 2, 6° en 7°, zijn van toe-
passing op deze ondertitel.

§ 2. Voor de toepassing van deze ondertitel wordt ver-
staan onder:

1° «de wet van 25 december 2016»: de wet van
25 december 2016 betreffende de verwerking van passa-
giersgegevens;

2° «de PIE»: de Passagiersinformatie-eenheid bedoeld in
hoofdstuk 7 van de wet van 25 december 2016.

HOOFDSTUK II

TOEPASSINGSGEBIED

Art. 169. Deze ondertitel is van toepassing op elke ver-
werking van persoonsgegevens door de PIE in het kader
van de finaliteiten bedoeld in artikel 8, § 1, 4°, van de wet
van 25 december 2016.

De titels 1, 2, 4, 5 en 7 van deze wet zijn niet van toepas-
sing op de verwerkingen bedoeld in het eerste lid. In titel 6
zijn enkel de artikelen 226, 227 en 230 van toepassing.

HOOFDSTUK III

ALGEMENE VERWERKINGSVOORWAARDEN

Art. 170. Persoonsgegevens:
1° worden eerlijk en rechtmatig verwerkt;
2° worden voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en

gerechtvaardigde doeleinden verkregen en niet verder ver-
werkt op een wijze die, rekening houdend met alle relevante
factoren, met name met de toepasselijke wettelijke en regle-
mentaire bepalingen, onverenigbaar is met die doeleinden;

3° zijn toereikend, terzake dienend en niet overmatig,
uitgaande van de doeleinden waarvoor zij worden verkre-
gen of waarvoor zij verder worden verwerkt;

4° zijn nauwkeurig en worden, zo nodig, bijgewerkt. Alle
redelijke maatregelen worden getroffen om de persoonsge-
gevens die, uitgaande van de doeleinden waarvoor zij wor-
den verkregen of waarvoor zij verder worden verwerkt, on-
nauwkeurig of onvolledig zijn, te wissen of te verbeteren.

HOOFDSTUK IV

BEWARING VAN PERSOONSGEGEVENS

Art. 171. De persoonsgegevens worden niet langer be-
waard dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor ze
opgeslagen worden en volgens de nadere regels bepaald
in hoofdstuk 9 van de wet van 25 december 2016.

HOOFDSTUK V

RECHTEN VAN DE BETROKKENE

Art. 172. Iedere natuurlijke persoon heeft in verband
met de verwerking van persoonsgegevens die op hem be-
trekking hebben, recht op bescherming van zijn funda-
mentele rechten en vrijheden, inzonderheid op de be-
scherming van zijn persoonsgegevens.
Art. 173. De betrokkene heeft het recht te vragen:

1° om zijn onjuiste persoonsgegevens te laten verbete-
ren of verwijderen;

2° om de verificatie bij het Vast Comité I van de naleving
van de bepalingen van deze ondertitel.
Art. 174. De rechten, bedoeld in artikel 173 worden kos-
teloos uitgeoefend door het Vast Comité I op initiatief van
de betrokkene die zijn identiteit bewijst.

Het Vast Comité I voert de verificatie uit en deelt uitslui-
tend aan de betrokkene mee dat de nodige verificaties wer-
den verricht.

De nadere regels voor de uitoefening van deze rechten
worden bepaald in de wet van 18 juli 1991 tot regeling van
het toezicht op politie- en inlichtingendiensten en op het
Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse.
Art. 175. Het Vast Comité I en de PIE houden een logbe-
stand bij van alle aanvragen van betrokkenen tot uitoefe-
ning van hun rechten.
Art. 176. Een besluit waaraan voor een persoon rechts-
gevolgen verbonden zijn, mag niet louter worden geno-
men op grond van een geautomatiseerde persoonsgege-
vensverwerking die bestemd is om bepaalde aspecten van
zijn persoonlijkheid te evalueren.

HOOFDSTUK VI

VERPLICHTINGEN VAN DE 
VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE

Afdeling 1
Algemene verplichtingen

Art. 177. De verwerkingsverantwoordelijke:
1° waakt er nauwlettend over dat de persoonsgegevens

worden bijgewerkt, dat de onjuiste, onvolledige en niet ter-
zake dienende gegevens, alsmede die welke zijn verkregen
of verder verwerkt in strijd met deze ondertitel, worden
verbeterd of verwijderd;
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2° zorgt ervoor dat voor de personen die onder zijn
gezag handelen, de toegang tot de persoonsgegevens en
de verwerkingsmogelijkheden, beperkt blijven tot wat nut-
tig is voor de uitoefening van hun opdrachten of voor de
behoeften van de dienst;

3° informeert alle personen die onder zijn gezag handelen
over de bepalingen van deze ondertitel en over alle relevante
voorschriften inzake de bescherming van de persoonlijke le-
venssfeer betreffende de verwerking van persoonsgegevens.

Art. 178. Eenieder die handelt onder het gezag van de
verwerkingsverantwoordelijke die toegang heeft tot per-
soonsgegevens, mag deze slechts in opdracht van de ver-
werkingsverantwoordelijke verwerken, behoudens op
grond van een verplichting door of krachtens een wet.

Afdeling 2
Beveiliging van persoonsgegevens

Art. 179. De verwerkingsverantwoordelijke treft de pas-
sende technische en organisatorische maatregelen die nodig
zijn voor de bescherming van de persoonsgegevens tegen toe-
vallige of ongeoorloofde vernietiging, tegen toevallig verlies,
evenals tegen de wijziging van of de toegang tot, en iedere an-
dere niet toegelaten verwerking van persoonsgegevens.

Deze maatregelen verzekeren een passend beveiligings-
niveau, 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 beveili-
gen persoonsgegevens en de potentiële risico's.

Art. 180. § 1. Indien een inbreuk op de beveiliging een
hoog risico voor de rechten en vrijheden van natuurlijke per-
sonen inhoudt, meldt de verwerkingsverantwoordelijke deze
inbreuk binnen de kortste termijn aan het Vast Comité I en in-
dien mogelijk, 72 uur nadat hij er kennis van heeft genomen.

§ 2. In de in paragraaf 1 bedoelde melding wordt, op
zijn minst, het volgende omschreven of meegedeeld:

1° de aard van de inbreuk op de beveiliging en indien
mogelijk, bij benadering, het aantal betrokkenen en de op-
geslagen persoonsgegevens in kwestie;

2° de naam en de contactgegevens van de functionaris
voor gegevensbescherming of een ander contactpunt bij
wie bijkomende informatie kan worden verkregen;

3° de waarschijnlijke gevolgen van de inbreuk op de be-
veiliging;

4° de maatregelen die de verwerkingsverantwoordelijke
heeft voorgesteld of genomen om de inbreuk op de beveili-
ging aan te pakken, waaronder desgevallend maatregelen
ter beperking van de eventuele nadelige gevolgen daarvan.

Afdeling 3
Register

Art. 181. § 1. De verwerkingsverantwoordelijke houdt
een register bij van enerzijds de passagiersgegevensbank
bedoeld in hoofdstuk 8 van de wet van 25 december 2016
en anderzijds van de gegevensbanken die aan haar ter be-
schikking worden gesteld.

Dit register bevat de volgende gegevens:
1° voor de voormelde passagiersgegevensbank:
a) de contactgegevens van de verwerkingsverantwoor-

delijke en van de functionaris voor gegevens-bescherming;
b) de verwerkingsdoeleinden;

c) de categorieën van ontvangers waaraan persoonsge-
gevens meegedeeld kunnen worden;

d) indien mogelijk, de beoogde termijnen voor het ver-
wijderen van de persoonsgegevens;

e) indien mogelijk, een algemene beschrijving van de
technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen
bedoeld in artikel 179;

2° voor gegevensbanken die aan de PIE ter beschikking
gesteld worden:

a) de contactgegevens van de verwerkingsverantwoor-
delijke en, indien mogelijk voor de landen buiten de Euro-
pese Unie de dienst die de gegevensbank beheert en, des-
gevallend, van de gezamenlijke verwerkingsverantwoorde-
lijken en van de functionaris voor gegevensbescherming;

b) de verwerkingsdoeleinden van de PIE.
§ 2. Het in paragraaf 1 bedoelde register wordt in schrifte-

lijke vorm, met inbegrip van elektronische vorm, opgesteld.
§ 3. De verwerkingsverantwoordelijke stelt het register

ter beschikking van het Vast Comité I op diens vraag.

HOOFDSTUK VII

MEDEDELING EN DOORGIFTE VAN 
PERSOONSGEGEVENS

Art. 182. Persoonsgegevens mogen slechts worden
doorgegeven aan een land dat geen lid is van de Europese
Unie of een internationale organisatie, indien dat land of
die organisatie een passend beschermingsniveau en de na-
leving van de andere bepalingen van deze ondertitel en
van de bepalingen van hoofdstuk 12 van de wet van
25 december 2016 waarborgt.

De vraag of het beschermingsniveau passend is, wordt
beoordeeld met inachtneming van alle omstandigheden
die betrekking hebben op de doorgifte van persoonsgege-
vens of op een categorie van doorgiften van persoonsgege-
vens. 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 alge-
mene en sectorale rechtsregels die in het betrokken land of
de organisatie gelden, alsmede de beroepscodes en de vei-
ligheidsmaatregelen die in die landen of organisaties wor-
den nageleefd.

Het passende beschermingsniveau kan verzekerd wor-
den door veiligheidsclausules tussen de verwerkingsver-
antwoordelijke en de ontvanger van de persoonsgegevens.

Art. 183. In afwijking van artikel 182 mag een doorgifte
van persoonsgegevens aan een land dat geen lid is van de
Europese Unie of aan een internationale organisatie, het-
welke geen waarborgen biedt voor een passend bescher-
mingsniveau, slechts plaatsvinden wanneer:

1° de betrokkene daarvoor zijn ondubbelzinnige toe-
stemming heeft gegeven; of

2° de doorgifte verplicht is in het kader van de internati-
onale betrekkingen; of

3° de doorgifte noodzakelijk is ter vrijwaring van het vi-
taal belang van de personen; of

4° de doorgifte noodzakelijk of wettelijk verplicht is ter
vrijwaring van een zwaarwegend algemeen belang of voor
de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van een
recht in rechte.
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HOOFDSTUK VIII

TOEZICHTHOUDENDE AUTORITEIT

Art. 184. De verwerkingen van persoonsgegevens zoals
bedoeld in deze ondertitel zijn onderworpen aan het toezicht
van de toezichthoudende autoriteit bedoeld in artikel 95.

ONDERTITEL 6

BIJZONDERE BEPALINGEN

Art. 185. § 1. De volgende publieke overheden verwer-
ken, voor zover noodzakelijk voor de uitoefening van hun
opdrachten, persoonsgegevens van alle aard, inbegrepen
die waaruit de raciale of etnische afkomst, de politieke op-
vattingen, de godsdienstige of levensbeschouwelijke over-
tuiging of het lidmaatschap van een vakvereniging blijken,
alsook de genetische en biometrische gegevens, de gege-
vens over de gezondheid, de gegevens die het seksuele ge-
drag of de seksuele gerichtheid betreffen en deze met be-
trekking tot strafrechtelijke vervolgingen en tot inbreuken
of veiligheidsmaatregelen die hiermee samenhangen:

1° de bestuurlijke commissie belast met het toezicht op
de specifieke en uitzonderlijke methoden voor het verza-
melen van gegevens door de inlichtingen- en veiligheids-
diensten in het kader van hun opdrachten bedoeld in de
wet van 30 november 1998 houdende regeling van de in-
lichtingen- en veiligheidsdiensten;

2° het Vast Comité I in het kader van haar opdrachten
bedoeld in de wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toe-
zicht op politie- en inlichtingendiensten en op het Coördi-
natieorgaan voor de dreigingsanalyse, in de wet van
30 november 1998 houdende regeling van de inlichtin-
gen- en veiligheidsdiensten, en in bijzondere wetten;

3° het Vast Comité P in het kader van zijn opdrachten be-
doeld in de wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht
op politie- en inlichtingendiensten en op het Coördinatieor-
gaan voor de dreigingsanalyse en in bijzondere wetten;

4° het Controleorgaan op de politionele informatie in
het kader van haar opdrachten bedoeld in artikel 71, § 1.

§ 2. Om de vertrouwelijkheid en de doeltreffendheid van
de uitvoering van de opdrachten bedoeld in paragraaf 1, te
verzekeren, is de toegang van de betrokkene tot zijn persoons-
gegevens beperkt tot wat voorzien is in de bijzondere wetten.

§ 3. De betrokkene heeft het recht te vragen om zijn on-
juiste persoonsgegevens, verwerkt door de in paragraaf 1
vermelde overheden, te laten verbeteren of verwijderen.

§ 4. In afwijking van de bestuurlijke commissie bedoeld
in paragraaf 1, 1°, die onder de bevoegdheid van het Vast
Comité I valt, is de verwerking van persoonsgegevens door
de overheden bedoeld in paragraaf 1 in het kader van hun
opdrachten als toezichthoudende autoriteit niet onder-
worpen aan het toezicht van de Gegevensbeschermings-
autoriteit bedoeld in de wet van 3 december 2017 tot op-
richting van de Gegevensbeschermingsautoriteit.

TITEL 4

VERWERKING MET HET OOG OP ARCHIVERING 
IN HET ALGEMEEN BELANG, WETENSCHAPPELIJK 
OF HISTORISCH ONDERZOEK OF STATISTISCHE 

DOELEINDEN BEDOELD IN ARTIKEL 89, §§ 2 EN 3, 
VAN DE VERORDENING

HOOFDSTUK I

ALGEMENE BEPALINGEN
Art. 186. Deze titel bepaalt het uitzonderingsregime ten
aanzien van de rechten van betrokkenen bedoeld in
artikel 89, §§ 2 en 3, van de Verordening.

Voor zover de uitoefening van de in artikel 89, §§ 2 en 3,
van de Verordening bedoelde rechten de verwezenlijking
van de verwerkingen met het oog op archivering in het alge-
meen belang, het wetenschappelijk of historisch onderzoek
of statistische doeleinden onmogelijk dreigen te maken of
ernstig dreigen te belemmeren, en afwijkingen noodzakelijk
zijn om die doeleinden te bereiken, worden deze afwijkingen
toegepast onder de voorwaarden bepaald door deze titel.
Art. 187. De artikelen 190 tot 204 zijn niet van toepas-
sing mits naleving van een overeenkomstig artikel 40 van
de Verordening goedgekeurde gedragscode.
Art. 188. Voor de toepassing van deze titel wordt ver-
staan onder:

1° «derde vertrouwenspersoon»: de natuurlijke persoon
of rechtspersoon, de feitelijke vereniging of de over-
heidsadministratie, niet zijnde de verantwoordelijke voor
de verwerking met het oog op archivering of onderzoek of
statistische doeleinden, die de gegevens pseudonimiseert;

2° «mededeling van gegevens»: mededeling van gege-
vens aan geïdentificeerde derde;

3° «verspreiding van gegevens»: bekendmaking van de
gegevens, zonder identificatie van de derde.
Art. 189. Deze titel is niet van toepassing op de verwer-
kingen verricht door de overheden bedoeld in titel 3.

HOOFDSTUK II

ALGEMENE WAARBORGEN

Art. 190. De verwerkingsverantwoordelijke wijst een
functionaris voor gegevensbescherming aan indien de ver-
werking van de persoonsgegevens een hoog risico kan in-
houden zoals bedoeld in artikel 35 van de Verordening.
Art. 191. Voorafgaand aan de verzameling, en onver-
minderd de artikelen 24 en 30 van de Verordening, voegt
de verantwoordelijke voor de verwerking met het oog op
wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische
doeleinden volgende elementen toe aan het register van
de verwerkingsactiviteiten:

1° de verantwoording van het gebruik van de al dan niet
gepseudonimiseerde gegevens;

2° de redenen volgens dewelke de uitoefening van de
rechten van de betrokkene de verwezenlijking van de doel-
einden onmogelijk dreigen te maken of ernstig dreigen te
belemmeren;

3° desgevallend, de gegevensbeschermingseffectbeoor-
deling wanneer de verwerkingsverantwoordelijke met het
oog op wetenschappelijk of historisch onderzoek of statis-
tische doeleinden gevoelige gegevens, in de zin van
artikel 9.1 van de Verordening, verwerkt.
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Art. 192. Voorafgaand aan de verzameling, en onver-
minderd de artikelen 24 en 30 van de Verordening, voegt
de verantwoordelijke voor de verwerking met het oog op
archivering in het algemeen belang volgende elementen
toe aan het register van de verwerkingsactiviteiten:

1° de verantwoording van het algemeen belang van de
bewaarde archieven;

2° de redenen volgens dewelke de uitoefening van de
rechten van de betrokkene de verwezenlijking van de doel-
einden onmogelijk dreigen te maken of ernstig dreigen te
belemmeren.

HOOFDSTUK III

GEGEVENSVERZAMELING

Afdeling 1
Gegevensverzameling bij de betrokkene

Art. 193. Onverminderd artikel 13 van de Verordening
informeert de verwerkingsverantwoordelijke die persoons-
gegevens verzamelt bij de betrokkene hem over:

1° het feit dat de gegevens al dan niet worden geanoni-
miseerd;

2° de redenen volgens dewelke de uitoefening van de
rechten van de betrokkene de verwezenlijking van de doel-
einden onmogelijk dreigen te maken of ernstig dreigen te
belemmeren.

Afdeling 2
Verdere verwerking van gegevens

Art. 194. Wanneer persoonsgegevens niet bij de betrok-
kene zijn verzameld, sluit de verwerkingsverantwoorde-
lijke een overeenkomst met de verantwoordelijke voor de
oorspronkelijke verwerking af.

Het eerste lid is niet van toepassing wanneer:
1° de verwerking betrekking heeft op persoonsgegevens

die publiek zijn gemaakt;
2° wanneer het recht van de Europese Unie, een wet,

een decreet of een ordonnantie:
a) mandaat geeft aan de verwerkingsverantwoordelijke

om persoonsgegevens te verwerken met het oog op archive-
ring in het algemeen belang, het wetenschappelijk of histo-
risch onderzoek of statistische doeleinden; en

b) het hergebruik van de verzamelde gegevens voor an-
dere doeleinden verbiedt.

In geval van vrijstelling van het afsluiten van een over-
eenkomst, informeert de verwerkingsverantwoordelijke de
verantwoordelijke van de oorspronkelijke verwerking over
de gegevensverzameling.

Art. 195. De overeenkomst of de kennisgeving bedoeld
in artikel 194 bepaalt de volgende elementen:

1° in geval van een overeenkomst, de contactgegevens van
de verantwoordelijke voor de oorspronkelijke verwerking en
van de verantwoordelijke voor de verdere verwerking;

2° de redenen volgens dewelke de uitoefening van de
rechten van de betrokkene de verwezenlijking van de doel-
einden onmogelijk dreigen te maken of ernstig dreigen te
belemmeren.

Art. 196. De overeenkomst of de kennisgeving betref-
fende de gegevensverzameling worden bij het register van
de verwerkingsactiviteiten gevoegd.

Art. 197. De verantwoordelijke voor de verwerking met
het oog op onderzoek of statistische doeleinden gebruikt
anonieme gegevens.

Indien het niet mogelijk is om met een verwerking van
anonieme gegevens het onderzoeksdoel of statistische
doel te bereiken, gebruikt de verwerkingsverantwoorde-
lijke gepseudonimiseerde gegevens.

Indien het niet mogelijk is om met een verwerking van
gepseudonimiseerde gegevens het onderzoeksdoel of het
statistische doel te bereiken, gebruikt de verwerkingsver-
antwoordelijke niet-gepseudonimiseerde gegevens.

Afdeling 3
Anonimisering of pseudonimisering van de gegevens 

verwerkt met het oog op wetenschappelijk of 
historisch onderzoek of statistische doeleinden

Art. 198. Bij een verwerking van gegevens met het oog
op wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische
doeleinden, gebaseerd op een gegevensverzameling bij de
betrokkene, gaat de verwerkingsverantwoordelijke over
tot de anonimisering of pseudonimisering van de gege-
vens na de verzameling ervan.
Art. 199. Bij een verwerking van gegevens met het oog
op wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische
doeleinden door een verantwoordelijke voor een latere
verwerking die dezelfde is als de verantwoordelijke voor de
oorspronkelijke verwerking anonimiseert of pseudonimi-
seert de verwerkingsverantwoordelijke de gegevens voor-
afgaandelijk aan hun verdere verwerking.
Art. 200. De verwerkingsverantwoordelijke mag de ge-
gevens slechts depseudonimiseren indien dat noodzakelijk
is voor het onderzoek of de statistische doeleinden, en des-
gevallend na advies van de functionaris voor gegevensbe-
scherming.
Art. 201. Onverminderd bijzondere bepalingen, bij een
verwerking van gegevens met het oog op wetenschappelijk
of historisch onderzoek of statistische doeleinden door een
verwerkingsverantwoordelijke die verschillend is van de ver-
antwoordelijke voor de oorspronkelijke verwerking, pseudo-
nimiseert of anonimiseert de verantwoordelijke voor de oor-
spronkelijke verwerking de gegevens voorafgaandelijk aan
de mededeling ervan aan de verantwoordelijke voor de ver-
dere verwerking.

De verantwoordelijke voor de verdere verwerking heeft
geen toegang tot de sleutels van de pseudonimisering.
Art. 202. § 1. Onverminderd bijzondere bepalingen, bij
een verwerking van gegevens met het oog op wetenschap-
pelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden
waarbij meerdere oorspronkelijke verwerkingen worden
gekoppeld, laten de verantwoordelijken voor de oorspron-
kelijke verwerkingen voorafgaandelijk aan de mededeling
van de gegevens aan de verantwoordelijke voor de verdere
verwerking, de gegevens anonimiseren of pseudonimise-
ren door een van de verantwoordelijken voor de oorspron-
kelijke verwerking of door een derde vertrouwenspersoon.

§ 2. Onverminderd bijzondere bepalingen, bij een ver-
werking van gegevens met het oog op wetenschappelijk of
historisch onderzoek of statistische doeleinden die verschil-
lende oorspronkelijke verwerkingen, waarvan tenminste
één van gevoelige gegevens, aan elkaar koppelt, laten de
verantwoordelijken voor de oorspronkelijke verwerkingen
voorafgaandelijk aan de mededeling van de gegevens aan
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de verantwoordelijke voor de verdere verwerking, de gege-
vens anonimiseren of pseudonimiseren door de verant-
woordelijke voor de oorspronkelijke verwerking van gevoe-
lige gegevens of door een derde vertrouwenspersoon.

Enkel de verantwoordelijke voor de oorspronkelijke ver-
werking die de gegevens heeft gepseudonimiseerd of de
derde vertrouwenspersoon heeft toegang tot de pseudoni-
miseringssleutels.

Art. 203. De derde vertrouwenspersoon is:
1° onderworpen aan het beroepsgeheim in de zin van

artikel 458 van het Strafwetboek, onder voorbehoud van
andere bepalingen van deze wet en van de Verordening;

2° niet afhankelijk van de persoon die verantwoordelijk
is voor de oorspronkelijke en de verdere verwerking.

Art. 204. Indien een functionaris voor gegevensbescher-
ming overeenkomstig artikel 190 werd aangewezen, geeft
deze advies over het gebruik van de verschillende metho-
den voor pseudonimisering en anonimisering, in het bij-
zonder de doeltreffendheid ervan voor wat betreft de be-
scherming van gegevens.

Afdeling 4
Verspreiding van gegevens verwerkt met het oog op 

archivering in het algemeen belang, het 
wetenschappelijk of historisch onderzoek of 

statistische doeleinden

Art. 205. Onverminderd de Europese regelgeving, bijzon-
dere wetten, ordonnanties en decreten die strengere voor-
waarden opleggen voor de verspreiding van de gegevens die
verwerkt zijn met het oog op archivering in het algemeen
belang, het wetenschappelijk of historisch onderzoek of sta-
tistische doeleinden, verspreidt de verwerkingsverantwoor-
delijke geen niet-gepseudonimiseerde gegevens, tenzij:

1° de betrokkene zijn toestemming heeft verleend; of
2° de gegevens door de betrokkene zelf openbaar zijn

gemaakt; of
3° de gegevens nauw samenhangen met het openbare

of historische karakter van de betrokkene; of
4° de gegevens nauw samenhangen met het openbare

of historische karakter van feiten waarbij de betrokkene
betrokken was.

Art. 206. Onverminderd de Europese regelgeving, bij-
zondere wetten, ordonnanties en decreten die strengere
voorwaarden opleggen voor de verspreiding van de gege-
vens die verwerkt zijn met het oog op archivering in het al-
gemeen belang, het wetenschappelijk of historisch onder-
zoek of statistische doeleinden, mag de verwerkingsver-
antwoordelijke gepseudonimiseerde persoonsgegevens
verspreiden, uitgezonderd wat betreft de persoonsgege-
vens bedoeld in artikel 9.1 van de Verordening.

Afdeling 5
Mededeling van de gegevens verwerkt met het oog op 

archivering in het algemeen belang, het 
wetenschappelijk of historisch onderzoek of 

statistische doeleinden

Art. 207. Onverminderd het recht van de Europese Unie,
bijzondere wetten, ordonnanties en decreten die strengere
voorwaarden opleggen voor de mededeling, ziet de verwer-
kingsverantwoordelijke die niet-gepseudonimiseerde gege-
vens aan een geïdentificeerde derde meedeelt voor de doel-

einden bedoeld in artikel 89 van de Verordening erop toe dat
de geïdentificeerde derde de meegedeelde gegevens niet kan
reproduceren, behalve op handgeschreven wijze, wanneer:

1° het om persoonsgegevens gaat bedoeld in de artike-
len 9.1 en 10 van de Verordening; of

2° de overeenkomst tussen de verantwoordelijke voor
de oorspronkelijke verwerking en de verantwoordelijke
voor de verdere verwerking zulks verbiedt; of

3° die reproductie de veiligheid van de betrokkene in
het gedrang kan brengen.

Art. 208. De verplichting bedoeld in artikel 207 is niet
van toepassing indien:

1° de betrokkene zijn toestemming heeft verleend; of
2° de gegevens door de betrokkene zelf openbaar zijn

gemaakt; of
3° de gegevens nauw samenhangen met het openbare

of historische karakter van de betrokkene; of
4° de gegevens nauw samenhangen met het openbare

of historische karakter van feiten waarbij de betrokkene
betrokken was.

TITEL 5

RECHTSMIDDELEN EN VERTEGENWOORDIGING 
VAN DE BETROKKENEN

HOOFDSTUK I

VORDERING TOT STAKING

Art. 209. Onverminderd andere mogelijkheden tot rech-
terlijk, administratief of buitengerechtelijk beroep, stelt de
voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg, zitting hou-
dende zoals in kort geding, het bestaan vast van een ver-
werking die een inbreuk uitmaakt op een wettelijke en re-
glementaire bepaling betreffende de bescherming van na-
tuurlijke personen in verband met de verwerking van per-
soonsgegevens en beveelt er de staking van.

De voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg, zitting
houdende zoals in kort geding, neemt kennis van de vorde-
ringen betreffende het door of krachtens de wet verleende
recht om kennis te krijgen van persoonsgegevens, alsook
van de vorderingen tot rectificatie, tot verwijdering of tot
het verbieden van de aanwending van onjuiste persoons-
gegevens of die gelet op het doel van de verwerking onvol-
ledig of niet ter zake dienend zijn, dan wel waarvan de re-
gistratie 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.

Art. 210. Vanaf het moment dat de verwerking bedoeld
in artikel 209, persoonsgegevens betreft die worden ver-
werkt in de loop van een opsporingsonderzoek, van een
gerechtelijk onderzoek, een strafrechtelijke procedure
voor de bodemrechter of een procedure voor de uitvoering
van een strafrechtelijk vonnis, behoort de beslissing over
de rectificatie, de wissing of het verbod op gebruik van de
persoonsgegevens, of de beperking van de verwerking,
echter uitsluitend, naar gelang de fase van de procedure,
tot het openbaar ministerie of de bevoegde strafrechter.

Art. 211. § 1. De vordering tot staking wordt ingediend
bij verzoekschrift op tegenspraak, overeenkomstig de arti-
kelen 1034ter tot 1034sexies van het Gerechtelijk Wetboek.



II. Belgische wet- en regelgeving • 1. Algemeen: privacy en gegevensverwerking  
Wet 30 juli 2018 - Gegevensbeschermingswet (Art. 212)

164 Larcier Geannoteerde Wetboeken – Privacy (17 oktober 2018) – © Larcier

§ 2. In afwijking van artikel 624 van hetzelfde Wetboek
kan de vordering naar keuze van de eiser worden gebracht
voor de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg van:

1° de woonplaats of verblijfplaats van de eiser, indien de
eiser of minstens één van de eisers de betrokkene is;

2° de woonplaats, verblijfplaats, zetel of plaats van vesti-
ging van de verweerders of één van de verweerders;

3° de plaats of één van de plaatsen waar een deel of het
geheel van de verwerking gebeurt.

Indien de verweerder geen woonplaats, verblijfplaats,
zetel of plaats van vestiging in België heeft, wordt de vor-
dering gebracht voor de voorzitter van de rechtbank van
eerste aanleg te Brussel.

§ 3. De vordering gegrond op artikel 209 wordt inge-
steld door:

1° de betrokkene;
2° de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

Art. 212. Behoudens de toepassing van andersluidende
bepalingen in internationale verdragen die in België van
kracht zijn of in het recht van de Europese Unie, en onver-
minderd hun internationale rechtsmacht op grond van de
bepalingen van het Wetboek van internationaal privaat-
recht, hebben de Belgische hoven en rechtbanken in elk
geval internationale rechtsmacht voor de in artikel 209
van deze wet bedoelde vorderingen tegen:

1° een verwerkingsverantwoordelijke of een verwerker
die op Belgisch grondgebied gevestigd is of een vestiging
heeft, wat betreft de verwerking van persoonsgegevens in
het kader van de activiteiten van die vestiging, ongeacht de
plaats waar de verwerking plaatsvindt;

2° een verwerkingsverantwoordelijke of verwerker die
niet op Belgisch grondgebied gevestigd is of een vestiging
heeft, wat betreft verwerkingen die gevolgen hebben voor
of geheel of gedeeltelijk gericht zijn op betrokkenen die
zich op het Belgisch grondgebied bevinden.
Art. 213. De beschikking wordt ter kennis gebracht aan
de bevoegde toezichthoudende autoriteit binnen acht
dagen te rekenen vanaf de uitspraak.

Bovendien licht de griffier van de rechtbank waar een be-
roep is ingesteld tegen de in het eerste lid bedoelde beschik-
king de bevoegde toezichthoudende autoriteit onverwijld.
Art. 214. De voorzitter van de rechtbank van eerste aan-
leg kan een termijn toestaan om aan de inbreuk een einde
te maken, wanneer de aard van de inbreuk dit nodig
maakt. Hij kan de opheffing van het stakingsbevel toe-
staan wanneer een einde werd gemaakt aan de inbreuk.
Art. 215. De voorzitter van de rechtbank van eerste aan-
leg kan toestaan dat zijn beslissing of de samenvatting
ervan die hij opstelt, wordt aangeplakt tijdens de door hem
bepaalde termijn, zowel buiten als binnen de betrokken in-
richtingen, en kan op de wijze die hij gepast acht bevelen
dat zijn beschikking of de samenvatting ervan in kranten
of op enige andere wijze wordt bekendgemaakt, dit alles
op kosten van de in het ongelijk gestelde partij.

De in het eerste lid vermelde maatregelen van open-
baarmaking mogen evenwel slechts toegestaan worden
indien zij er toe kunnen bijdragen dat de gewraakte daad
of de uitwerking ervan ophouden.
Art. 216. Volgend op de in artikel 209 bedoelde vorde-
ring kan de eiser een schadevergoeding vorderen overeen-
komstig het contractuele of buitencontractuele aansprake-
lijkheidsrecht.

Art. 217. Indien onjuiste, onvolledige of niet ter zake die-
nende persoonsgegevens of persoonsgegevens waarvan
de bewaring verboden is, aan derden zijn medegedeeld, of
indien een mededeling van persoonsgegevens heeft
plaatsgehad na verloop van de tijd waarin de bewaring
van die persoonsgegevens toegelaten is, kan de voorzitter
van de rechtbank van eerste aanleg gelasten dat de verwer-
kingsverantwoordelijke, de verwerker, de ontvanger of
hun gedelegeerde aan die derden kennis geeft van de be-
perking van de verwerking of de rectificatie of verwijdering
van die persoonsgegevens.

Art. 218. Indien dwingende redenen bestaan om te vre-
zen dat bewijselementen die kunnen worden aangevoerd
ter ondersteuning van een vordering voorzien in dit hoofd-
stuk worden verheeld, verdwijnen of ontoegankelijk worden
gemaakt, gelast de voorzitter van de rechtbank van eerste
aanleg op eenzijdig verzoekschrift elke maatregel ter voorko-
ming van die verheling, verdwijning of ontoegankelijkheid.

Art. 219. Onverminderd artikel 210 houden de bepalin-
gen van dit hoofdstuk geen beperking in van de bevoegd-
heid van de rechtbank van eerste aanleg en van de voorzitter
van de rechtbank van eerste aanleg zetelend in kort geding.

HOOFDSTUK II

VERTEGENWOORDIGING VAN BETROKKENEN

Art. 220. § 1. De betrokkene heeft het recht om een or-
gaan, een organisatie, of een vereniging zonder winstoog-
merk de opdracht te geven een klacht namens hem in te
dienen en namens hem de administratieve of gerechtelijke
beroepen uit te oefenen, hetzij aan de bevoegde toezicht-
houdende autoriteit, hetzij aan de rechterlijke macht als
bepaald in de bijzondere wetten, het Gerechtelijk Wetboek
en het Wetboek van strafvordering.

§ 2. Bij de geschillen voorzien in paragraaf 1, moet een
orgaan, een organisatie of een vereniging zonder
winstoogmerk:

1° op geldige wijze zijn opgericht in overeenstemming
met de Belgische wetgeving;

2° rechtspersoonlijkheid bezitten;
3° statutaire doelstellingen van openbaar belang hebben;
4° actief zijn op het gebied van de bescherming van de

rechten en vrijheden van de betrokkenen in het kader van
de bescherming van de persoonsgegevens en dit sedert ten
minste drie jaar.

§ 3. Het orgaan, de organisatie of vereniging zonder
winstoogmerk bewijst door de voorlegging van haar activi-
teitenverslagen of van enig ander stuk, dat zijn activiteit
minstens drie jaar effectief is geweest, dat het overeenstemt
met haar maatschappelijk doel en dat deze activiteit be-
trekking heeft op de bescherming van persoonsgegevens.

TITEL 6

SANCTIES

HOOFDSTUK I

ADMINISTRATIEVE SANCTIES

Art. 221. § 1. De corrigerende bevoegdheden van de toe-
zichthoudende autoriteit krachtens artikel 58.2 van de Ver-
ordening zijn tevens van toepassing op de artikelen 7 tot
10, 20 tot 24, 28 tot 70 van titel 2 en op titel 4 van deze wet.
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Onverminderd bijzondere bepalingen, is het eerste lid
niet van toepassing op de verwerkingen van door
artikel 26, 7°, b), bedoelde bevoegde overheden in de uit-
oefening van hun rechterlijke taken.

§ 2. Het artikel 83 van de Verordening is niet van toe-
passing op de overheid en hun aangestelden of gemach-
tigden, tenzij het gaat om een publiekrechtelijke rechtsper-
soon die goederen of diensten aanbiedt op een markt.

HOOFDSTUK II

STRAFSANCTIES

Art. 222. De verwerkingsverantwoordelijke of de ver-
werker, zijn aangestelde of gemachtigde, de bevoegde
overheid, zoals bedoeld in titels 1 en 2, wordt gestraft met
een geldboete van tweehonderdvijftig euro tot vijftiendui-
zend euro wanneer:

1° de persoonsgegevens verwerkt worden zonder wette-
lijke basis in overeenstemming met artikel 6 van de Veror-
dening en de artikelen 29, § 1, en 33, § 1, van deze wet, in-
begrepen de voorwaarden voor de toestemming en ver-
dere verwerking;

2° de persoonsgegevens verwerkt worden in overtre-
ding van de voorwaarden opgelegd door artikel 5 van de
Verordening en artikel 28 van deze wet, met ernstige nala-
tigheid of kwaadwillig;

3° de verwerking waartegen ingevolge artikel 21.1 van
de Verordening bezwaar is gemaakt, wordt gehandhaafd
zonder dwingende wettige redenen;

4° de doorgifte van persoonsgegevens aan een ontvan-
ger in een derde land of een internationale organisatie, ge-
beurt in overtreding van de waarborgen, voorwaarden of
uitzonderingen voorzien in de artikelen 44 tot 49 van de
Verordening of de artikelen 66 tot 70 van deze wet met
ernstige nalatigheid of kwaadwillig;

5° de door de toezichthoudende autoriteit vastgestelde
corrigerende maatregel voor de tijdelijke of definitieve be-
p e rk ing  v an s t r om e n in  o v e r e en stem m ing  m e t
artikel 58.2.f) van de Verordening niet wordt gerespecteerd;

6° de door de toezichthoudende autoriteit vastgestelde
corrigerende maatregel in de zin van artikel 58.2.d) van de
Verordening niet wordt gerespecteerd;

7° de wettelijke verificatie- en controle-opdrachten van
de bevoegde toezichthoudende overheid, haar leden of
deskundigen werden belemmerd;

8° weerspannigheid, in de zin van artikel 269 van het
Strafwetboek, werd gepleegd ten aanzien van de leden van
de toezichthoudende autoriteit;

9° de certificering bedoeld in artikel 42 van de Verorde-
ning wordt opgeëist of certificeringszegels voor gegevensbe-
scherming worden openbaar gebruikt, ook al zijn die certifi-
ceringen, zegels of merktekens niet afgeleverd door een geac-
crediteerde entiteit of worden ze gebruikt nadat de geldigheid
van de certificering, de zegel of het merkteken is verlopen;

10° de certificering bedoeld in artikel 42 van de Veror-
dening is verkregen op basis van valse documenten of on-
juiste documenten;

11° taken worden uitgevoerd als een certificeringsor-
gaan, ook al is deze niet geaccrediteerd door de bevoegde
nationale accreditatie-instantie;

12° het certificeringsorgaan niet voldoet aan de begin-
selen en taken waaraan het onderworpen is, zoals bepaald
in de artikelen 42 en 43 van de Verordening;

13° de taken van het in artikel 41 van de Verordening
bedoelde orgaan worden uitgevoerd zonder accreditatie
van de bevoegde toezichthoudende autoriteit;

14° het geaccrediteerde orgaan bedoeld in artikel 41
van de Verordening niet de passende maatregelen heeft
genomen in geval van een inbreuk op de gedragscode
zoals bedoeld in artikel 41.4 van de Verordening.

Art. 223. Met een geldboete van vijfhonderd euro tot
dertigduizend euro wordt de verwerkingsverantwoorde-
lijke bedoeld in titel 1, de verwerker of de persoon die han-
delt onder hun gezag gestraft die:

1° de betrokkene, als gevolg van zijn nalatigheid voor
zover deze ernstig is, of kwaadwillig, heeft ingelicht over
het bestaan van een persoonsgegeven dat hem aangaat
dat afkomstig is van een overheid bedoeld in titel 3 in over-
treding van artikel 11, terwijl hij de oorsprong van het ge-
geven kende en hij zich niet bevond in één van de gevallen
bedoeld in artikel 11, § 2, eerste lid, 1° of 2°;

2° de betrokkene, als gevolg van zijn nalatigheid voor
zover deze ernstig is, of kwaadwillig, heeft ingelicht dat
een overheid bedoeld in titel 3 de ontvanger is van één van
zijn persoonsgegevens in overtreding van artikel 12.

Art. 224. Met een geldboete van tweehonderd euro tot
tienduizend euro wordt gestraft elk lid of elk personeelslid
van de bevoegde toezichthoudende autoriteit of elke des-
kundige die de verplichting tot vertrouwelijkheid waartoe
hij is gehouden heeft geschonden.

Art. 225. Bij veroordeling wegens een misdrijf omschre-
ven in de artikelen 222 of 223, kan de rechtbank bevelen
dat het vonnis in zijn geheel of bij uittreksel wordt opgeno-
men in een of meerdere dagbladen op de wijze die zij be-
paalt, zulks op kosten van de veroordeelde.

Art. 226. De verwerkingsverantwoordelijke of de per-
soon die handelt onder het gezag van de overheid bedoeld
in titel 3 of van diens verwerker, die als gevolg van zijn na-
latigheid voor zover deze ernstig is, of kwaadwillig, één van
de verplichtingen van vertrouwelijkheid en veiligheid, be-
doeld in de artikelen 83 tot 86, 116 tot 119, 149 tot 152,
177 en 178 niet heeft nageleefd, wordt gestraft met een
geldboete van honderd euro tot tienduizend euro.

Art. 227. Met een geldboete van honderd euro tot twin-
tigduizend euro wordt gestraft:

1° de verwerkingsverantwoordelijke, de verwerker, de
persoon die handelt onder het gezag van de overheid be-
doeld in titel 3 of van de verwerker of de aangestelde die,
als gevolg van zijn nalatigheid voor zover deze ernstig is, of
kwaadwillig, de persoonsgegevens verwerkt buiten de ge-
vallen bedoeld in de artikelen 74, 108, 140 en 170;

2° de verwerkingsverantwoordelijke, de verwerker of de
aangestelde die persoonsgegevens verwerkt met overtre-
ding van de voorwaarden voor de verwerking opgelegd
door de artikelen 75, 109, 141 en 170 en de persoon die
handelt onder het gezag van de overheid bedoeld in titel 3
of van diens verwerker, die als gevolg van zijn nalatigheid
voor zover deze ernstig is, of kwaadwillig, gegevens ver-
werkt in overtreding van de voorwaarden opgelegd door
de artikelen 75, 109, 141 en 170;

3° hij die, om een persoon te dwingen hem zijn instem-
ming te geven met de verwerking van de hem betreffende
persoonsgegevens, jegens die persoon gebruik maakt van
feitelijkheden, geweld, bedreigingen, giften of beloften;
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4° hij die persoonsgegevens doorgeeft, doet of laat
doorgeven, als gevolg van zijn nalatigheid voor zover deze
ernstig is, of kwaadwillig, naar een land dat geen lid is van
de Europese Unie of een internationale organisatie zonder
dat is voldaan aan de vereisten opgelegd door de artikelen
93, 94, 126, 127, 159, 160, 182 en 183;

5° elke persoon die als gevolg van zijn nalatigheid voor
zover deze ernstig is, of kwaadwillig, toegang heeft tot per-
soonsgegevens bedoeld in artikelen 99, 132 en 162 voor
historische, wetenschappelijke of statistische doeleinden,
en die deze gegevens verwerkt in overtreding van de arti-
kelen 102, 104, 135, 137, 165 of 167.

Art. 228. Onverminderd bijzondere bepalingen, is de
verwerkingsverantwoordelijke, de verwerker, of zijn verte-
genwoordiger in België burgerrechtelijk aansprakelijk
voor de betaling van de boeten waartoe zijn aangestelde of
gemachtigde is veroordeeld.

Art. 229. § 1. Met betrekking tot de in de artikelen 222 en
223 bedoelde inbreuken kunnen de bevoegde toezichthou-
dende autoriteit en het College van procureurs-generaal een
protocol afsluiten voor het vastleggen van de werkafspraken
tussen de toezichthoudende autoriteit en het openbaar minis-
terie in dossiers die betrekking hebben op feiten waarvoor de
wetgeving zowel in de mogelijkheid van een administratieve
geldboete als in de mogelijkheid van een strafsanctie voorziet.

De Koning legt, bij een besluit vastgesteld na overleg in
de Ministerraad, de nadere regels en het model vast van dit
protocolakkoord.

Dit protocol leeft alle wettelijke bepalingen na die met
name betrekking hebben op de procedures voorzien voor
de overtreders en kan niet afwijken van de rechten van de
overtreders.

Het protocol wordt in het Belgisch Staatsblad en op de
internetsite van de bevoegde toezichthoudende autoriteit
bekendgemaakt.

§ 2. Bij gebrek aan een protocol en voor de inbreuken be-
doeld in de artikelen 222 en 223 beschikt de procureur des
Konings over een termijn van twee maanden, te rekenen
vanaf de dag van ontvangst van het origineel proces-verbaal,
om aan de bevoegde toezichthoudende autoriteit mee te
delen dat een opsporingsonderzoek of een gerechtelijk on-
derzoek werd opgestart of vervolging werd ingesteld. Deze
mededeling doet de mogelijkheid vervallen voor de toezicht-
houdende autoriteit om haar corrigerende bevoegdheden uit
te oefenen.

De bevoegde toezichthoudende autoriteit kan geen
sanctie opleggen vóór het verstrijken van deze termijn. Bij
gebrek aan een mededeling vanwege de procureur des Ko-
nings binnen twee maanden, kunnen de feiten enkel nog
administratiefrechtelijk worden bestraft.

Art. 230. Alle bepalingen van boek I van het Strafwet-
boek, met inbegrip van hoofdstuk VII en artikel 85, wor-
den toegepast op de misdrijven, omschreven bij deze wet
of bij de uitvoeringsbesluiten ervan.

TITEL 7

CONTROLEORGAAN OP DE POLITIONELE 
INFORMATIE

HOOFDSTUK I

SAMENSTELLING EN STATUUT VAN DE LEDEN EN 
VAN DE DIENST ONDERZOEKEN

Art. 231. § 1. Het Controleorgaan op de politionele infor-
matie, hierna aangeduid als «Controleorgaan» is samenge-
steld uit drie werkende leden, waaronder een voorzitter, die
hun functies voltijds uitoefenen. De toezichthoudende autori-
teit is naast de Voorzitter, die een magistraat is, samengesteld
uit een magistraat van het openbaar ministerie en een expert.

Behoudens één van de leden die functioneel tweetalig is,
bestaat het Controleorgaan uit een gelijk aantal Nederlands-
talige en Franstalige leden. De leden hebben een functio-
nele kennis van de tweede landstaal en van het Engels. Ten
minste één lid heeft ook een functionele kennis van het
Duits. Zij worden allen benoemd door de Kamer van volks-
vertegenwoordigers, die hen ook kan afzetten wanneer de in
artikel 232 bepaalde voorwaarden in hun hoofde niet meer
vervuld zijn of wegens ernstige redenen. Zij kunnen niet van
hun mandaat worden ontheven voor meningen die zij uiten
of daden die zij stellen bij het vervullen van hun opdrachten.

§ 2. De leden van het Controleorgaan worden op grond
van hun competentie, hun ervaring, hun onafhankelijk-
heid en hun moreel gezag door de Kamer van volksverte-
genwoordigers voor een termijn van zes jaar, éénmaal her-
nieuwbaar, aangesteld.

Deze termijn begint te lopen vanaf hun eedaflegging.
Na afloop van deze termijn, blijven de leden hun functie
uitoefenen tot de eedaflegging van hun opvolger.

De leden mogen geen bij verkiezing verleend openbaar
mandaat uitoefenen. Zij mogen geen openbare of particu-
liere betrekking of activiteit uitoefenen die de onafhanke-
lijkheid of de waardigheid van het ambt in gevaar zou kun-
nen brengen of die onverenigbaar is met hun functie.

§ 3. Alvorens in dienst te treden leggen de leden van het
Controleorgaan in handen van de voorzitter van de Kamer
van volksvertegenwoordigers de bij artikel 2 van het de-
creet van 20 juli 1831 voorgeschreven eed af.

§ 4. Het Controleorgaan is daarnaast samengesteld uit
een dienst onderzoeken, hierna genoemd «de dienst on-
derzoeken», die bestaat uit drie werkende leden die hun
functies voltijds uitoefenen, waaronder twee leden van de
politiediensten in de zin van artikel 2, 2°, van de wet van
7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde
politie gestructureerd op twee niveaus, en een expert.

De dienst onderzoeken hangt exclusief af van het Con-
troleorgaan. Het Controleorgaan oefent het gezag uit over
de dienst onderzoeken, vertrouwt hem opdrachten toe en
ontvangt een verslag over alle opdrachten die worden uit-
gevoerd.

§ 5. De leden van de dienst onderzoeken worden be-
noemd door het Controleorgaan die hen ook kan afzetten
wanneer de in artikel 232 bepaalde voorwaarden in hun
hoofde niet meer vervuld zijn of wegens ernstige redenen.
De leden van de dienst onderzoeken worden voor een
mandaat met een vernieuwbare termijn van zes jaar be-
noemd, op grond van hun competentie.

§ 6. Alvorens in dienst te treden, leggen de leden van de
dienst onderzoeken in handen van de voorzitter van het
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Controleorgaan de bij artikel 2 van het decreet van 20 juli
1831 voorgeschreven eed af.

Art. 232. § 1. Op het ogenblik van hun benoeming ver-
vullen de leden van het Controleorgaan de volgende alge-
mene voorwaarden:

1° Belg zijn;
2° genieten van de burgerlijke en politieke rechten;
3° van onberispelijk gedrag zijn;
4° het bewijs leveren van hun deskundigheid in het do-

mein van de bescherming van persoonsgegevens en van
de politionele informatiehuishouding;

5° houder zijn van een veiligheidsmachtiging van het
niveau «zeer geheim» verleend overeenkomstig de wet van
11 december 1998 betreffende de classificatie en de veilig-
heidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsad-
viezen;

6° geen functie uitoefenen in een beleidscel van een fe-
derale of regionale minister.

§ 2. Op het ogenblik van hun benoeming hebben de
voorzitter en de magistraat van het openbaar ministerie
een relevante ervaring of deskundigheid van minstens tien
jaar in het domein van de bescherming van persoonsgege-
vens en de politionele informatiehuishouding.

§ 3. Op het ogenblik van zijn benoeming voldoet het lid-
expert van het Controleorgaan aan de volgende specifieke
voorwaarden:

1° tien jaar ervaring hebben als deskundige in het do-
mein van de bescherming van persoonsgegevens en de po-
litionele informatiehuishouding;

2° houder zijn van een diploma licentiaat of master in
de rechten dat toegang verleent tot de betrekkingen van
niveau A in de Rijksbesturen.

§ 4. Ingeval een mandaat van lid van het Controleorgaan
om welke reden ook openvalt, wordt overgegaan tot de ver-
vanging ervan voor de nog resterende duur van het mandaat.

§ 5. Op het ogenblik van hun benoeming vervullen de
leden van de dienst onderzoeken de volgende algemene
voorwaarden:

1° Belg zijn;
2° genieten van de burgerlijke en politieke rechten;
3° van onberispelijk gedrag zijn;
4° het bewijs leveren van hun deskundigheid in het do-

mein van de bescherming van persoonsgegevens en van
de politionele informatiehuishouding;

5° houder zijn van een veiligheidsmachtiging van het
niveau «zeer geheim» verleend overeenkomstig de wet
van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de
veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veilig-
heidsadviezen;

6° geen functie uitoefenen in een beleidscel van een fe-
derale of regionale minister.

§ 6. Op het ogenblik van hun benoeming vervullen de
personeelsleden van de politiediensten die lid zijn van de
dienst onderzoeken, de volgende specifieke voorwaarden:

1° ten minste tien jaar dienstanciënniteit hebben en ten
minste bekleed zijn met de graad van commissaris van po-
litie of van niveau A zijn indien het een personeelslid be-
treft van het administratief en logistiek kader;

2° geen eindevaluatie «onvoldoende» hebben gekregen
tijdens de vijf jaar voorafgaand aan de indiening van de
kandidaatstelling, noch een niet uitgewiste zware
tuchtstraf hebben opgelopen;

3° een ervaring van minimum twee jaar bezitten inzake
de verwerking van politionele informatie of de bescher-
ming van persoonsgegevens.

§ 7. Op het ogenblik van hun benoeming voldoen de ex-
perten van de dienst onderzoeken aan de volgende speci-
fieke voorwaarden:

1° vijf jaar ervaring hebben als deskundige in het do-
mein van de bescherming van persoonsgegevens en de po-
litionele informatiehuishouding;

2° houder zijn van een diploma licentiaat of master dat
toegang verleent tot de betrekkingen van niveau A in de
Rijksbesturen.

Art. 233. § 1. Het Controleorgaan stelt zijn huishoude-
lijk reglement op en kan zijn interne organisatie bepalen.
Het huishoudelijk reglement wordt ter goedkeuring voor-
gelegd aan de Kamer van volksvertegenwoordigers.

De voorzitter leidt, met inachtneming van de collegiali-
teit, de vergaderingen van het Controleorgaan en zorgt voor
het dagelijks beheer van de werkzaamheden. Hij ziet toe op
de goede werking van het Controleorgaan, op de goede uit-
voering van de opdrachten ervan, alsook op de toepassing
van het huishoudelijk reglement. Het voormelde huishou-
delijk reglement bepaalt welk lid de opdrachten van de
voorzitter overneemt, wanneer hij afwezig of verhinderd is.

§ 2. De leden van het Controleorgaan krijgen noch vra-
gen binnen de perken van hun bevoegdheden op directe of
indirecte wijze van niemand instructies. Het is hen verboden
aanwezig te zijn bij een beraadslaging of besluit over dos-
siers waarbij zij een persoonlijk of rechtstreeks belang heb-
ben of waarbij hun bloed- of aanverwanten tot en met de
vierde graad een persoonlijk of rechtstreeks belang hebben.

§ 3. De leden van het Controleorgaan en haar perso-
neelsleden zijn niet burgerlijk aansprakelijk voor hun be-
slissingen, handelingen of gedragingen in de uitoefening
van de wettelijke opdrachten van de toezichthoudende au-
toriteit behalve in geval van bedrog of zware fout.

§ 4. De leden van het Controleorgaan zijn tijdens en na
de uitoefening van hun respectieve mandaat en contract,
tot geheimhouding verplicht ten aanzien van de feiten,
handelingen of inlichtingen waarvan zij uit hoofde van
hun functie kennis hebben gehad. Iedere schending van
het beroepsgeheim wordt gestraft overeenkomstig
artikel 458 van het Strafwetboek.
Art. 234. § 1. De leden van het Controleorgaan genieten
hetzelfde statuut als de raadsheren van het Rekenhof. De
wedderegeling van de raadsheren van het Rekenhof, vervat
in de wet van 21 maart 1964 betreffende de wedden van de
leden van het Rekenhof, zoals gewijzigd bij de wetten van
14 maart 1975 en 5 augustus 1992, is van toepassing op de
leden van het Controleorgaan. Hun reeds verworven gelde-
lijke anciënniteit wordt in aanmerking genomen en zij heb-
ben ook recht op de tussentijdse verhogingen in dit barema.

De leden van de dienst onderzoeken genieten een wedde
zoals bepaald in barema A3 van het statuut van de ambtena-
ren van de Gegevensbeschermingsautoriteit opgericht door
de wet van 3 december 2017 tot oprichting van de Gegevens-
beschermingsautoriteit. Hun reeds verworven geldelijke an-
ciënniteit wordt in aanmerking genomen en zij hebben ook
recht op de tussentijdse verhogingen in dit barema. Zij genie-
ten alle geldelijke voordelen die voorzien zijn in het statuut
van de ambtenaren van de Gegevensbeschermingsautoriteit.

De leden van het Controleorgaan en de leden van de
dienst onderzoeken genieten de pensioenregeling die van
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toepassing is op de ambtenaren van het algemeen bestuur.
Deze pensioenen zijn ten laste van de Staatskas. Het man-
daat van de leden van het Controleorgaan en van de dienst
onderzoeken wordt inzake pensioenen gelijkgesteld met
een vaste benoeming.

§ 2. De leden van de dienst onderzoeken die lid zijn van de
politiediensten kunnen na de beëindiging van hun mandaat
in de toezichthoudende autoriteit terugkeren naar hun
korps van oorsprong in het statuut dat zij hadden op het mo-
ment van hun benoeming in het Controleorgaan. Zij behou-
den tijdens hun mandaat, in de dienst of het bestuur waaruit
zij afkomstig zijn, hun rechten op bevordering en op wedde-
verhoging. Het personeelslid van de politiediensten dat lid is
van de dienst onderzoeken, kandidaat voor een functie bij de
politiediensten, en dat voor een betrekking in de politiedien-
sten geschikt wordt bevonden, heeft voorrang op alle andere
kandidaten met betrekking tot de toewijzing van de betrek-
king, zelfs indien deze laatsten over een voorrang beschikken
krachtens de wet. Deze voorrang geldt gedurende het laatste
jaar van de zes jaren in dienst van het Controleorgaan.

Onder dezelfde voorwaarden wordt een voorrangster-
mijn van twee jaar toegekend bij de aanvang van het
tiende jaar in dienst bij het Controleorgaan.

§ 3. Aan het lid van het Controleorgaan die magistraat
in de rechterlijke orde, ambtenaar van het openbaar ambt
of lid van de politiediensten is, wordt een verlof voor op-
dracht van algemeen belang verleend voor de duur van het
mandaat. Zij behouden, tijdens hun mandaat in het Con-
troleorgaan of de dienst onderzoeken, in de dienst of het
bestuur waaruit zij afkomstig zijn hun rechten op bevorde-
ring en op weddeverhoging.

Art. 235. § 1. Het Controleorgaan beschikt over een se-
cretariaat bestaande uit een directie-assistent, een jurist en
een informaticus. Deze personeelsleden genieten de hier-
navolgende wedde zoals voorzien in het statuut van de
ambtenaren van het federaal openbaar ambt:

– Directie-assistent: barema A1;
– Jurist: barema A3;
– Informaticus: barema A3.
Zij worden aangeworven door het Controleorgaan die

daarvoor een beroep kan doen op een deskundige in in-
zake personeelsbeheer.

§ 2. Het secretariaat en zijn personeelsleden staan onder
het gezag van de leden van het Controleorgaan en de dage-
lijkse leiding van de voorzitter van het Controleorgaan.

HOOFDSTUK II

DE OPDRACHTEN

Art. 236. § 1. Het Controleorgaan is belast met de op-
drachten voorzien in artikel 71, § 1, derde lid, 1° tot 3°.

§ 2. Het Controleorgaan dient van advies, hetzij uit
eigen beweging, hetzij op verzoek van de regering of van
de Kamer van volksvertegenwoordigers, van een bestuur-
lijke of gerechtelijke overheid dan wel een politiedienst,
omtrent iedere aangelegenheid die betrekking heeft op
het politionele informatiebeheer, zoals onder meer be-
paald in afdeling 12 van hoofdstuk 4 van de wet van
5 augustus 1992 op het politieambt.

Het Controleorgaan brengt advies uit binnen zestig dagen
nadat alle daartoe noodzakelijke gegevens aan de toezicht-
houdende autoriteit zijn medegedeeld. De adviezen van het

Controleorgaan zijn met redenen omkleed. Het Controleor-
gaan deelt zijn advies aan de betrokken overheid mede.

In de gevallen waar het advies van het Controleorgaan ver-
eist is krachtens een bepaling van deze wet, wordt de termijn
bedoeld in het tweede lid in speciaal met redenen omklede
dringende gevallen verminderd tot ten minste vijftien dagen.

§ 3. In het kader van de opdracht voorzien in artikel 71,
§ 1, derde lid, 3°, is het Controleorgaan in het bijzonder be-
last met de naleving van de regels inzake de mededeling van
de informatie en persoonsgegevens uit de politionele gege-
vensbanken, de rechtstreekse toegang tot de Algemene Nati-
onale gegevensbank en de technische gegevensbanken en
de rechtstreekse bevraging ervan, alsook van de naleving van
de in artikel 44/7, derde lid, van de wet van 5 augustus 1992
op het politieambt bedoelde verplichting, voor alle leden van
de politiediensten, tot voeding van deze gegevensbank.

Art. 237. Het Controleorgaan treedt ambtshalve op, op
verzoek van de Gegevensbeschermingsautoriteit bedoeld
in artikel 2, 1°, van de wet van 3 december 2017 tot oprich-
ting van de Gegevensbeschermingsautoriteit, van de ge-
rechtelijke of bestuurlijke overheden, van de minister van
Justitie, van de minister van Binnenlandse Zaken, van de
minister die de privacy in zijn bevoegdheden heeft of van
de Kamer van volksvertegenwoordigers.

Wanneer het Controleorgaan ambtshalve optreedt,
brengt het de Kamer van volksvertegenwoordigers daar-
van dadelijk op de hoogte.

Wanneer de controle heeft plaatsgevonden binnen een
lokale politie, informeert het Controleorgaan daar de burge-
meester of het politiecollege van en zendt hem zijn verslag.

Wanneer de controle informatie en persoonsgegevens
betreft die verband houden met de uitoefening van op-
drachten van gerechtelijke politie, wordt het verslag dat
dienaangaande door het Controleorgaan wordt opgesteld,
ook aan de bevoegde magistraat van het openbaar minis-
terie toegezonden.

Art. 238. Het Controleorgaan doet verslag aan de Kamer
van volksvertegenwoordigers in de volgende gevallen:

1° jaarlijks, door een algemeen activiteitenverslag dat,
indien nodig, algemene conclusies en voorstellen bevat en
dat de periode betreft gaande van 1 januari tot 31 decem-
ber van het voorgaande jaar. Dat verslag wordt uiterlijk op
1 juni overgezonden aan de voorzitter van de Kamer van
volksvertegenwoordigers alsmede aan de bevoegde minis-
ters bedoeld in artikel 237, eerste lid;

2° telkens wanneer het dit nuttig acht of op verzoek van de
Kamer van volksvertegenwoordigers, door een tussentijds
activiteitenverslag met betrekking tot een welbepaald onder-
zoeksdossier dat, indien nodig, algemene conclusies en voor-
stellen kan bevatten. Dat verslag wordt overgezonden aan de
voorzitter van de Kamer van volksvertegenwoordigers als-
mede aan de bevoegde ministers bedoeld in artikel 237, eer-
ste lid;

3° wanneer door de Kamer van volksvertegenwoordi-
gers het een opdracht heeft toevertrouwd;

4° wanneer het vaststelt dat, bij het verstrijken van een
termijn die het redelijk acht, geen gevolg werd gegeven
aan zijn besluiten of dat de genomen maatregelen niet
passend of ontoereikend zijn. Die termijn mag niet minder
dan zestig dagen bedragen.

Art. 239. § 1. Het Controleorgaan gaat door middel van
onderzoek naar de werking na of de inhoud van de Algemene
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Nationale gegevensbank, de basisgegevensbanken, de bijzon-
dere gegevensbanken en de technische gegevensbanken, als-
ook de procedure voor de verwerking van de daarin bewaarde
gegevens en informatie overeenkomen met het bepaalde in
de artikelen 44/1 tot en met 44/11/13 van de wet van
5 augustus 1992 op het politieambt en met de uitvoerings-
maatregelen ervan.

§ 2. Het Controleorgaan controleert in het bijzonder de re-
gelmatigheid van de volgende verwerkingen in de Algemene
Nationale Gegevensbank, de basisgegevensbanken, de bij-
zondere gegevensbanken en de technische gegevensbanken:

1° de evaluatie van de gegevens en informatie;
2° de registratie van de verzamelde gegevens en infor-

matie;
3° de validatie van de gegevens en informatie door de

daartoe bevoegde organen;
4° de vatting van de geregistreerde gegevens en infor-

matie op grond van de concrete aard of van de betrouw-
baarheid ervan;

5° de wissing en de archivering van de gegevens en infor-
matie nadat de termijn voor bewaring ervan is verstreken.

§ 3. Het Controleorgaan controleert in het bijzonder de
werkelijke aard van de volgende, door de bevoegde politie-
overheden voorgeschreven functiemogelijkheden en ver-
werkingen:

1° de relaties tussen de categorieën van gegevens en in-
formatie geregistreerd op het tijdstip waarop zij zijn gevat;

2° de ontvangst van de gegevens en informatie door de
autoriteiten en diensten die krachtens de wet tot raadple-
ging gemachtigd zijn;

3° de mededeling van de gegevens en de informatie aan
de wettelijk gemachtigde autoriteiten en diensten;

4° de verbinding met andere systemen voor informatie-
verwerking;

5° de bijzondere regels houdende vatting van de gege-
vens en de informatie op grond van hun adequaat, perti-
nent en niet overmatig karakter en de concrete betrouw-
baarheid ervan.
Art. 240. Het Controleorgaan:

1° maakt het brede publiek beter bekend met en ver-
schaft meer inzicht in de risico's, de regels, de waarborgen
en de rechten in verband met verwerking van persoonsgege-
vens door de diensten voorzien in artikel 26, 7°, a), d), en f);

2° maakt de verwerkingsverantwoordelijken en de ver-
werkers beter bekend met hun wettelijke verplichtingen in
verband met de verwerking van persoonsgegevens;

3° verstrekt desgevraagd informatie aan iedere betrok-
kene over de uitoefening van zijn rechten uit hoofde van
deze wet en, in voorkomend geval, werkt daartoe samen
met de toezichthoudende autoriteiten in andere Lid-Sta-
ten. Een verzoek van een andere toezichthoudende autori-
teit wordt zonder onnodige vertraging en in ieder geval
binnen dertig dagen na de ontvangst ervan beantwoord;

4° behandelt klachten, onderzoekt de inhoud van de
klacht in de mate waarin dat nodig is en stelt de klager bin-
nen een redelijke termijn in kennis van de vooruitgang en
het resultaat van het onderzoek, met name indien verder
onderzoek of coördinatie met een andere toezichthou-
dende autoriteit nodig is. Het Controleorgaan kan beslui-
ten geen gevolg te geven aan een klacht of een aangifte die
kennelijk niet gegrond is.

5° stelt een lijst op van het soort verwerkingen waarvoor
een gegevensbeschermingseffectbeoordeling verplicht is,

overeenkomstig artikel 35.4 van de Verordening, en houdt
deze lijst bij;

6° bevordert de opstelling van gedragscodes uit hoofde
van artikel 40.1, van de Verordening, geeft advies en keurt,
overeenkomstig artikel 40.5 van de Verordening, gedrags-
codes goed die voldoende waarborgen leveren;

7° bevordert de invoering van certificeringsmechanis-
men voor gegevensbescherming en van gegevensbescher-
mingszegels en -merktekens, en keurt de criteria voor certi-
ficering uit hoofde van artikel 42 van de Verordening, goed;

8° waar van toepassing, verricht een periodieke toetsing
van de afgegeven certificeringen;

9° zorgt voor het opstellen en het bekendmaken van de
criteria voor de accreditatie van een orgaan voor het toe-
zicht op gedragscodes op grond van artikel 41 van de Ver-
ordening, en van een certificeringsorgaan op grond van
artikel 43 van de Verordening;

10° zorgt voor de accreditatie van een orgaan voor het
toezicht op gedragscodes en van een certificeringsorgaan.

Art. 241. Het Controleorgaan kan aan één of meer van
haar leden, leden van de dienst onderzoeken of haar perso-
neel de bevoegdheid opdragen om het Controleorgaan te
vertegenwoordigen binnen comités of groepen waaraan
het als toezichthoudende autoriteit in de politiesector ver-
plicht deelneemt of kiest aan deel te nemen.

Art. 242. Het Controleorgaan kan overgaan tot een breed
openbaar onderzoek of een brede openbare raadpleging of
tot een meer gericht onderzoek of een meer gerichte raad-
pleging van de vertegenwoordigers van de politiesector.

Art. 243. § 1. Het Controleorgaan voert de internatio-
nale verplichtingen uit die voortvloeien uit de opdrachten
en bevoegdheden die deze wet haar toebedeelt. Deze ver-
plichtingen kunnen de samenwerking inhouden van het
Controleorgaan met enige instantie of andere gegevensbe-
schermingsautoriteit van een andere staat door gebruik te
maken van de bevoegdheden die haar zijn toegekend
krachtens de van toepassing zijnde wetgeving.

Deze samenwerking kan betrekking hebben op:
1° de invoering van deskundigheidspools;
2° de uitwisseling van informatie;
3° de wederzijdse bijstand in het kader van controle-

maatregelen;
4° het delen van personele en financiële middelen.
De samenwerking kan bij samenwerkingsakkoorden

worden geconcretiseerd.
§ 2. Het Controleorgaan is gemachtigd om in dit ver-

band bepaalde van haar leden, leden van de dienst onder-
zoeken of personeelsleden aan te wijzen als vertegenwoor-
digers bij internationale autoriteiten.

HOOFDSTUK III

BEVOEGDHEDEN VAN HET CONTROLEORGAAN, 
VAN HAAR LEDEN EN VAN DE LEDEN VAN DE 

DIENST ONDERZOEKEN

Art. 244. § 1. Het Controleorgaan, zijn leden en de
leden van de dienst onderzoeken hebben een onbeperkt
recht op toegang tot alle informatie en gegevens verwerkt
door de diensten voorzien in artikel 26, 7°, a), d), en f), en
in het bijzonder de politiediensten overeenkomstig artikel
44/1 tot 44/11/13 van de wet van 5 augustus 1992 op het
politieambt, hierin begrepen deze die bewaard worden in
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de Algemene Nationale Gegevensbank, in de basisgege-
vensbanken, in de bijzondere gegevensbanken, in de tech-
nische gegevensbanken en in de internationale gegevens-
banken die door de Belgische politiediensten worden ge-
voed.

De politiediensten zenden uit eigen beweging aan het
Controleorgaan reglementen en interne richtlijnen over, be-
treffende de verwerking van persoonsgegevens en de politio-
nele informatie die zij noodzakelijk achten voor het vervullen
van zijn opdracht. Het Controleorgaan en de dienst onderzoe-
ken zijn ertoe gerechtigd alle teksten die zij noodzakelijk ach-
ten voor het vervullen van hun opdracht te laten overleggen.

Het Controleorgaan, zijn leden of de leden van de dienst
onderzoeken kunnen een onderzoek ter plaatse doen. Te
dien einde, beschikken zij over een onbeperkt recht op toe-
gang tot de lokalen waarin en gedurende de tijd dat de in het
eerste lid bedoelde informatie en gegevens verwerkt worden.

§ 2. Zij kunnen in deze plaatsen alle voorwerpen, docu-
menten en gegevens van een informaticasysteem die nut-
tig zijn voor hun onderzoek in beslag nemen, behalve in-
dien ze betrekking hebben op een lopend opsporings- of
gerechtelijk onderzoek.

Indien de korpschef of zijn plaatsvervanger van oordeel
is dat door het beslag een persoon fysiek gevaar kan lopen,
wordt de kwestie voorgelegd aan de voorzitter van het
Controleorgaan of de magistraat die hem vervangt, die uit-
spraak doet. De in beslag genomen voorwerpen en docu-
menten worden vermeld in een daartoe speciaal bij te hou-
den register.

§ 3. De leden van het Controleorgaan en de dienst on-
derzoeken doen, waar ook, alle nuttige vaststellingen.

Het Controleorgaan of zijn leden kunnen, voor het uit-
oefenen van haar opdrachten, de bijstand vorderen van de
openbare macht.

§ 4. Het Controleorgaan, zijn leden of de leden van de
dienst onderzoeken kunnen dwingende antwoordtermij-
nen opleggen aan de leden van de federale of van de lokale
politie, waaraan ze vragen richten in de uitvoering van
hun opdrachten.

§ 5. Het Controleorgaan heeft, voor de uitoefening van
het toezicht dat door deze wet wordt georganiseerd, toe-
gang tot de gegevens van artikel 3, eerste lid, 1° tot 6°, 9°
en 9° /1, en tweede lid, van de wet van 8 augustus 1983 tot
regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen.

Met het oog op de uitoefening van dit toezicht kan het
Controleorgaan gebruikmaken van het rijksregisternummer.

Art. 245. § 1. Onverminderd de wettelijke bepalingen
betreffende de onschendbaarheid en het voorrecht van
rechtsmacht, kunnen de leden van het Controleorgaan en
van de dienst onderzoeken elke persoon van wie zij het ver-
hoor noodzakelijk achten, uitnodigen om hem te horen.
De leden of gewezen leden van de politiediensten zijn ge-
houden gevolg te geven aan elke schriftelijke oproeping.

De leden of gewezen leden van de politiediensten
mogen verklaringen afleggen over feiten die worden ge-
dekt door het beroepsgeheim.

§ 2. De voorzitter van het Controleorgaan kan de leden of
gewezen leden van de politiediensten dagvaarden door tus-
senkomst van een gerechtsdeurwaarder. Deze leden of gewe-
zen leden getuigen na de eed te hebben afgelegd die is be-
paald in artikel 934, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek.

De leden of gewezen leden van de politiediensten
maken geheimen waarvan zij kennis dragen, aan het Con-

troleorgaan bekend, behalve indien ze betrekking hebben
op een lopend opsporings- of gerechtelijk onderzoek.

Als het lid of gewezen lid van de politiedienst van oor-
deel is dat hij het geheim waarvan hij kennis draagt, moet
bewaren omdat een persoon door de bekendmaking ervan
fysiek gevaar zou kunnen lopen, wordt de kwestie voorge-
legd aan de voorzitter van het Controleorgaan of de magi-
straat die hem vervangt, die uitspraak doet.

Als het lid of gewezen lid van de politiedienst van oor-
deel is dat hij het geheim waarvan hij kennis draagt, moet
bewaren, wordt de kwestie voorgelegd aan de Commissa-
ris-generaal of de korpschef in functie van de politiedienst
waartoe de betrokkene behoort, die uitspraak doet.

§ 3. Het Controleorgaan kan de medewerking van des-
kundigen en tolken vorderen. Zij leggen de eed af bedoeld
in artikel 290 van het Wetboek van strafvordering. De hen
verschuldigde vergoedingen worden uitgekeerd overeen-
komstig het tarief van de gerechtskosten in strafzaken.

§ 4. Artikel 9 van de wet van 3 mei 1880 op het parle-
mentair onderzoek is van toepassing op de leden of gewe-
zen leden van de politiediensten die als getuige worden ge-
hoord of gedagvaard door het Controleorgaan en op de
deskundigen en tolken die worden gevorderd.

De processen-verbaal die gepleegde inbreuken vaststel-
len, worden opgesteld door een lid van het Controleor-
gaan of een lid van de dienst onderzoeken en worden over-
gezonden aan de procureur des Konings in wiens ambts-
gebied ze zijn begaan.

De leden of gewezen leden van de politiediensten die
weigeren te getuigen voor het Controleorgaan en die wei-
geren hun medewerking te verlenen, worden gestraft met
een gevangenisstraf van één maand tot twee jaar en een
geldboete van honderd euro tot duizend euro of met één
van die straffen alleen.

Art. 246. Onverminderd artikel 44/1 van de wet van
5 augustus 1992 op het politieambt, zijn alle diensten van
de Staat, met inbegrip van de parketten en de griffies van de
hoven en van alle rechtscolleges, de provincies, de gemeen-
ten, de verenigingen waartoe zij behoren, de overheidsin-
stellingen die ervan afhangen, gehouden aan het Controle-
orgaan, haar leden of de leden van de dienst onderzoeken,
op haar of hun verzoek, alle inlichtingen te geven die laatst-
genoemden nuttig acht voor het toezicht op de naleving
van de wetgeving waarmee zij belast zijn, alsmede gelijk
welke informatiedragers ter inzage over te leggen en ko-
pieën ervan te verstrekken onder gelijk welke vorm.

Indien deze inlichtingen deel uitmaken van een lopend
opsporings- of gerechtelijk onderzoek worden ze slechts
mits voorafgaande goedkeuring van het bevoegde open-
baar ministerie verstrekt.

Art. 247. Het Controleorgaan beslist over de opvolging
die het aan een klacht in de zin van artikel 240, eerste lid,
4°, geeft en heeft de bevoegdheid om:

1° te besluiten dat de verwerking is uitgevoerd in over-
eenstemming met de bepalingen van de reglementering
inzake de verwerking van persoonsgegevens;

2° de diensten bedoeld in artikel 26, 7°, a), d) en f), of
diens verwerker te waarschuwen dat een voorgenomen
verwerking van persoonsgegevens de reglementering in-
zake de verwerking van persoonsgegevens kan schenden;

3° de diensten bedoeld in artikel 26, 7°, a), d) en f), of
diens verwerker te berispen wanneer een verwerking gere-
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sulteerd heeft in een schending van een bepaling van de re-
glementering inzake de verwerking van persoonsgegevens;

4° de diensten bedoeld in artikel 26, 7°, a), d) en f), of
diens verwerker te gelasten om een verwerking in overeen-
stemming te brengen met de bepalingen van de reglemen-
tering inzake de verwerking van persoonsgegevens, in
voorkomend geval, op een nader bepaalde manier en bin-
nen een nader bepaalde termijn;

5° een tijdelijke of definitieve verwerkingsbeperking,
waaronder een verwerkingsverbod, op te leggen;

6° het rectificeren of wissen van persoonsgegevens te
gelasten;

7° het dossier over te zenden aan het bevoegde open-
baar ministerie, die het informeert van het gevolg dat aan
het dossier gegeven wordt;

8° een certificering bedoeld in artikel 240 intrekken of
het certificeringsorgaan gelasten een afgegeven certifice-
ring in te trekken, of het certificeringsorgaan te gelasten
geen certificering af te geven;

9° de diensten bedoeld in artikel 26, 7°, a), d) en f), of
diens verwerker te gelasten een inbreuk in verband met
persoonsgegevens aan de betrokkene mee te delen.

Art. 248. § 1. Het Controleorgaan stelt de partijen in
kennis van haar beslissing en van de mogelijkheid om be-
roep aan te tekenen binnen een termijn van dertig dagen
vanaf de kennisgeving van de beslissing, bij het Hof van
Beroep van de woonplaats of de zetel van de eiser.

Behoudens de uitzonderingen die de wet bepaalt of ten-
zij het Controleorgaan bij met bijzondere redenen om-
klede beslissing anders beveelt is de beslissing uitvoerbaar
bij voorraad, zulks niettegenstaande hoger beroep.

§ 2. Tegen de beslissingen van het Controleorgaan op
grond van de artikel 247, 1°, 3°, 4°, 5°, 6°, 8° of 9° staat be-
roep open bij het Hof van Beroep van de woonplaats of de
zetel van de eiser, die de zaak behandelt zoals in kort ge-
ding overeenkomstig de artikelen 1035 tot 1038, 1040 en
1041 van het Gerechtelijk Wetboek.

Art. 249. Het Controleorgaan informeert de dienst be-
doeld in artikel 26, 7°, a), d) en f), van de uitgevoerde on-
derzoeken naar de verwerking van persoonsgegevens van
diens verwerkers en hun resultaten.

Wanneer het er kennis van neemt, informeert het Con-
troleorgaan eveneens de diensten voorzien in artikel 26,
7°, a), d) en f), van de schendingen van de reglementering
inzake de verwerking van persoonsgegevens door andere
verwerkingsverantwoordelijken.

Art. 250. Uiterlijk twee weken na ontvangst van het ver-
zoek brengt het Controleorgaan ten behoeve van de be-
voegde overheid, een omstandig advies uit over de aanwij-
zing, de bevordering, de benoeming of de mutatie van de
personeelseden van de politiediensten belast met het be-
heer van de Algemene Nationale Gegevensbank.

Binnen de maand na ontvangst van het verzoek brengt
het Controleorgaan ten behoeve van de bevoegde minis-
ter, een omstandig advies uit over de wenselijkheid van
een tuchtrechtelijke procedure ten aanzien van het hoofd
van de dienst die de Algemene Nationale Gegevensbank
beheert, of ten aanzien van zijn adjunct.

HOOFDSTUK IV

FINANCIERING

Art. 251. Voor de werking van het Controleorgaan
wordt een dotatie uitgetrokken op de algemene uitgaven-
begroting van het Rijk.

Het Controleorgaan stelt jaarlijks een ontwerp van be-
groting op voor zijn werking. Bijgestaan door het Reken-
hof, onderzoekt de Kamer van volksvertegenwoordigers de
gedetailleerde begrotingsvoorstellen van het Controleor-
gaan, keurt ze goed en controleert de uitvoering van zijn
begroting, onderzoekt en keurt daarenboven de gedetail-
leerde rekeningen goed.

Het Controleorgaan voegt bij haar jaarlijks begrotings-
voorstel een strategisch plan.

Het Controleorgaan hanteert voor zijn begroting en re-
keningen een schema van de begroting en rekeningen dat
vergelijkbaar is met het schema van de Kamer van volks-
vertegenwoordigers.

TITEL 8

SLOTBEPALINGEN

Art. 252. In geval van verwerking van persoonsgegevens
voor meerdere doeleinden, door eenzelfde verwerkingsver-
antwoordelijke of verwerker, of bedoeld in verschillende re-
gelgevingen, zijn deze verschillende regelgevingen tegelijker-
tijd van toepassing. In geval van conflict tussen sommige van
hun bepalingen, worden de regels van deze wet toegepast.

HOOFDSTUK I

WIJZIGINGSBEPALINGEN

Art. 253. De bestaande wetten, koninklijke besluiten en
elke andere reglementering die verwijzen naar de wet van
8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke le-
venssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsge-
gevens, worden geacht te verwijzen naar deze wet of des-
gevallend de Verordening.

De Koning kan de verwijzingen in bestaande wetten en
koninklijke besluiten naar de bepalingen van de wet van
8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke le-
venssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsge-
gevens en naar de Commissie voor de bescherming van de
persoonlijke levenssfeer, door verwijzingen naar de ermee
overeenstemmende bepalingen in deze wet en de Verorde-
ning en naar de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

Art. 254-255. (...)  {1

S 1. – Wijzigen wet 3 december 2017 Gegevensbeschermingsautoriteit

Art. 256-275. (...)  {1

S 1. – Wijzigen wet 18 juli 1991 Regeling toezicht politie- en inlichtin-
gendiensten , Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse

Art. 276-279. (...)  {1

S 1. – Wijzigen wet 3 december 2017 Gegevensbeschermingsautoriteit

HOOFDSTUK II

OPHEFFINGSBEPALINGEN

Art. 280. Lid 1 (...)  {1

Lid 2 (...)  {2

Lid 3 (...)  {3
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Lid 4 (...)  {4

S 1. – Heft wet 8 december 1992 Bescherming persoonlijke levenssfeer,
persoonsgegevens (WVP), op

S 2. – Heft K.B. 13 februari 2001 Bescherming persoonlijk levenssfeer,
persoonsgegevens, uitvoering wet 8 december 1992, op

S 3. – Heft K.B. 17 december 2003 Commissie voor de bescherming van
de persoonlijke levenssfeer, sectorale comités, samenstelling en werking, op

S 4. – Wijzigt wet 25 december 2016 Verwerking van passagiersgegevens

HOOFDSTUK III

INWERKINGTREDING EN OVERGANGSBEPALINGEN

Art. 281. Deze wet treedt in werking de dag waarop ze in
het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

In afwijking van het eerste lid treedt artikel 20 in wer-
king op de eerste dag van de maand die volgt op het verstrij-
ken van een termijn van zes maanden die ingaat de dag na
de bekendmaking van deze wet in het Belgisch Staatsblad.

Art. 282. De wettelijke verplichtingen zoals vastgelegd
in de Verordening en in deze wet doen geen afbreuk aan
de rechtsgeldigheid van de persoonsgegevensverwerkin-
gen die de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker
heeft verricht vóór de inwerkingtreding van voormelde
verplichtingen.

Art. 283. De internationale overeenkomsten betreffende
de doorgifte van persoonsgegevens aan derde landen of
internationale organisaties die zijn gesloten vóór 6 mei
2016 en die in overeenstemming zijn met de wet van
8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke le-
vensfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsge-
gevens en het vóór die datum van toepassing zijnde recht
van de Europese Unie, blijven van kracht totdat zij worden
gewijzigd, vervangen of herroepen.

Art. 284. In afwijking van artikel 281, worden de syste-
men voor geautomatiseerde verwerkingssystemen die
vóór 6 mei 2016 door de bevoegde autoriteiten bedoeld in
titel 2 werden opgezet, uiterlijk op 6 mei 2023 in overeen-
stemming gebracht met artikel 56, § 1.

Art. 285. § 1. In afwijking van artikel 281, blijven de leden
van het Controleorgaan die de eed hebben afgelegd, en
daadwerkelijk in functie zijn op het moment van de inwer-
kingtreding van deze wet en die benoemd werden overeen-
komstig artikel 36ter/1 van de wet van 8 december 1992 tot
bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte
van de verwerking van persoonsgegevens, van rechtswege
aangesteld overeenkomstig de paragrafen 2, 3 en 4 als lid
van het Controleorgaan of als lid van de dienst onderzoeken
in de zin van deze wet tot op het einde van hun sedert
1 september 2015 lopende mandaat van zes jaar.

Zij worden vanaf de inwerkingtreding van deze wet en
voor de duur van hun voormeld mandaat geacht van rechts-
wege te voldoen aan de artikelen 231 en 232 van deze wet.

§ 2. De huidige leden worden van rechtswege aangesteld
als lid van het Controleorgaan of van de dienst onderzoeken
overeenkomstig de nieuwe benoemingsvereisten zoals voor-
zien door deze wet en overeenkomstig de paragrafen 3 en 4.

§ 3. De voorzitter van het Controleorgaan blijft van
rechtswege aangesteld als voorzitter van het Controleor-
gaan in de zin van deze wet.

Het lid van de Commissie voor de bescherming van de
persoonlijke levenssfeer wordt van rechtswege aangesteld
als het lid van het Controleorgaan afkomstig uit het open-
baar ministerie in de zin van deze wet en de huidige neder-
landstalige expert-jurist wordt van rechtswege in de hoe-
danigheid van expert in de zin van deze wet aangesteld als
lid van het Controleorgaan.

§ 4. De drie huidige andere leden, waarvan twee afkom-
stig uit de politiediensten en één franstalige expert niet-jurist
worden van rechtswege aangesteld als leden van de dienst
onderzoeken in de zin van deze wet in hun respectievelijke
hoedanigheid van lid van de politiediensten en van expert.

§ 5. In afwijking van artikel 231, § 1, van deze wet kan het
lid van het Controleorgaan, dat benoemd werd in zijn hoe-
danigheid van lid van de Commissie voor de bescherming
van de persoonlijke levenssfeer, vanaf de inwerkingtreding
van deze wet tot het einde van zijn sedert 1 september 2015
lopende mandaat, zijn functie hetzij voltijds, hetzij deeltijds
blijven uitoefenen. Bij een deeltijdse uitoefening van de func-
tie geniet hij van een wedde gelijk aan 20 % van de wedde
voorzien voor de andere leden zoals vermeld in artikel 234.

Art. 286. Deze wet wordt aan een gezamenlijke evalua-
tie onderworpen door de Minister bevoegd voor Sociale
Zaken, de Minister bevoegd voor Volksgezondheid, de Mi-
nister bevoegd voor Justitie, de Minister bevoegd voor Bin-
nenlandse Zaken, de Minister bevoegd voor Defensie,
onder leiding van de Minister bevoegd voor Privacy, in het
derde jaar na de inwerkingtreding ervan.

De evaluatie bedoeld in het eerste lid heeft onder meer
betrekking op:

1° de impact van de aanwijzing van meerdere toezicht-
houdende autoriteiten op de rechten van de betrokkenen.

Voor de evaluatie van dit punt wordt onder meer reke-
ning gehouden met de werking van het één-loket systeem.

2° de impact van de aanwijzing van meerdere toezicht-
houdende autoriteiten op de stroom van informatie en
persoonsgegevens.

Voor de evaluatie van dit punt wordt onder meer reke-
ning gehouden met:

– de efficiëntie van de samenwerking tussen de toe-
zichthoudende autoriteiten;

– de coherentie van hun beslissingen, adviezen en aan-
bevelingen; en

– de impact van hun werking op het evenwicht tussen de
belangen die de stromen vertegenwoordigen enerzijds en
het respect voor de rechten van de betrokkenen anderzijds.

3° de lijst van de bevoegde overheden bedoeld in het
artikel 26, 7°.

Voor de evaluatie van dit punt wordt onder meer reke-
ning gehouden met:

– de voorafgaande adviezen alsook de gepubliceerde
jaarverslagen van de verschillende bevoegde toezichthou-
dende autoriteiten bedoeld in deze wet;

– de resultaten van de evaluaties bedoeld in het artikel 97,
§ 1, van de Verordening, het artikel 62, § 6, van de Richtlijn
en, desgevallend, het artikel 62, § 1, van de Richtlijn;

– de adviezen en aanbevelingen van het Europees Co-
mité voor gegevensbescherming.

De Minister bevoegd voor Privacy stelt de uitkomst van de
evaluatie voor aan de Kamer van volksvertegenwoordigers.
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Wet 5 september 2018 tot oprichting van het informatieveiligheidscomité en tot wijziging van 
diverse wetten betreffende de uitvoering van verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 van het 
Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband 
met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot 

intrekking van richtlijn 95/46/EG
 (B.S., 10 september 2018)

HOOFDSTUK 1

ALGEMENE BEPALING

Art. 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in
artikel 74 van de Grondwet.

HOOFDSTUK 2

OPRICHTING VAN HET 
INFORMATIEVEILIGHEIDSCOMITÉ

Art. 2. § 1. In afwijking van de bepalingen van de wet van
30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke
personen met betrekking tot de verwerking van persoons-
gegevens wordt een informatieveiligheidscomité opge-
richt, samengesteld uit leden die worden aangewezen
door de Kamer van volksvertegenwoordigers.

§ 2. Onverminderd de regeling van zijn werking en be-
voegdheden, bij de wet van 15 januari 1990 houdende op-
richting en organisatie van een Kruispuntbank van de soci-
ale zekerheid en de wet van 15 augustus 2012 houdende
oprichting en organisatie van een federale dienstenintegra-
tor, bestaat het informatieveiligheidscomité uit de kamer
sociale zekerheid en gezondheid en de kamer federale over-
heid en is het samengesteld uit de volgende acht werkende
leden, van wie er vier Nederlandstalig en vier Franstalig zijn:

1° een deskundige inzake informatieveiligheid en be-
scherming van de persoonlijke levenssfeer die deel uit-
maakt van de beide kamers en het voorzitterschap van de
beide kamers uitoefent;

2° een deskundige inzake elektronisch identiteitsbeheer
die deel uitmaakt van de beide kamers;

3° een deskundige inzake informatieveiligheid en be-
scherming van de persoonlijke levenssfeer die deel uit-
maakt van de kamer federale overheid;

4° een deskundige inzake financiële en fiscale aangele-
genheden die deel uitmaakt van de kamer federale overheid;

5° twee leden met de hoedanigheid van doctor, licenti-
aat of master in de rechten, deskundig op het vlak van so-
ciaal recht of gezondheidsrecht, die deel uitmaken van de
kamer sociale zekerheid en gezondheid;

6° twee leden met de hoedanigheid van arts, deskundig
op het vlak van het beheer van persoonsgegevens die de
gezondheid betreffen, die deel uitmaken van de kamer so-
ciale zekerheid en gezondheid.

De leden bedoeld in het eerste lid, 2°, 4°, 5° en 6°, beschik-
ken minstens over een basiskennis van de informatieveilig-
heid en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Indien het informatieveiligheidscomité in verenigde ka-
mers vergadert, neemt slechts één lid bedoeld in het eerste
lid, 5°, en slechts één lid bedoeld in het eerste lid, 6°, aan de
vergadering deel.

§ 3. Voor elk werkend lid wordt onder dezelfde voor-
waarden een plaatsvervangend lid aangewezen.

Art. 3. Om tot werkend of plaatsvervangend lid van het
informatieveiligheidscomité benoemd te kunnen worden

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

1° Belg of onderdaan van de Europese Unie zijn;
2° de burgerlijke en politieke rechten genieten;
3° voor wat betreft de kamer sociale zekerheid en gezond-

heid, niet onder het hiërarchisch gezag van de minister be-
voegd voor de sociale zekerheid of de minister bevoegd voor
de volksgezondheid staan en onafhankelijk zijn van de in-
stellingen van sociale zekerheid, van de Kruispuntbank van
de sociale zekerheid en de organisaties die in het beheersco-
mité van de Kruispuntbank van de sociale zekerheid zijn ver-
tegenwoordigd, van het eHealth-platform en de organisa-
ties die in het beheerscomité van het eHealth-platform zijn
vertegenwoordigd, van de Federale Overheidsdienst Volks-
gezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu,
van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg
en van de stichting bedoeld in artikel 45quinquies van het
koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende
de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen;

4° voor wat betreft de kamer federale overheid, niet onder
het hiërarchisch gezag van een federaal minister staan en
onafhankelijk zijn van de federale overheidsdiensten;

5° geen lid zijn van het Europees Parlement, van het fe-
deraal parlement of van een parlement van de gemeen-
schappen en de gewesten;

6° geen lid zijn van de federale Regering, een Gemeen-
schapsregering of een gewestregering en evenmin een
functie uitoefenen in een beleidscel van een minister;

7° geen lid zijn van de Gegevensbeschermingsautoriteit
en niet behoren tot haar personeel.
Art. 4. § 1. De leden van het informatieveiligheidscomité
worden voor een hernieuwbare termijn van zes jaar be-
noemd door de Kamer van volksvertegenwoordigers en
worden door de Ministerraad voorgedragen. Ze kunnen
van hun opdracht worden ontheven door de Kamer van
volksvertegenwoordigers.

Wanneer het mandaat van een werkend of plaatsvervan-
gend lid een einde neemt vóór de vastgestelde datum, wordt
dat lid zo spoedig mogelijk vervangen. Het nieuwe lid volein-
digt het mandaat van het voormalige lid dat het vervangt.

§ 2. Vóór ze hun ambt aanvaarden, leggen de leden van
het informatieveiligheidscomité in handen van de voorzit-
ter van de Kamer van volksvertegenwoordigers de vol-
gende eed af: «Ik zweer de plichten van mijn opdracht ge-
wetensvol en onpartijdig te vervullen.».
Art. 5. Binnen de grenzen van hun bevoegdheden krijgen
de leden van het informatieveiligheidscomité van nie-
mand 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.

De leden van het informatieveiligheidscomité zijn on-
partijdig en objectief en laten zich niet leiden door voorin-
genomenheid, in welke vorm dan ook. Zij motiveren hun
beslissingen, zowel formeel als materieel, en leven de be-
ginselen van behoorlijk bestuur zeer strikt na.
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De leden van het informatieveiligheidscomité en hun
medewerkers zijn gehouden tot een vertrouwelijkheids-
verplichting met betrekking tot alles wat ze uit hoofde van
hun functie hebben kunnen vernemen.

Art. 6. § 1. Indien de werkende voorzitter verhinderd of af-
wezig is of niet kan deelnemen aan de besluitvorming we-
gens een belangenconflict oefent het werkend lid bedoeld
in artikel 2, eerste lid, 2°, zijn functie uit. Indien het werkend
lid bedoeld in artikel 2, eerste lid, 2°, niet beschikbaar is, ver-
delen de overige leden de taken van de werkende voorzitter
onder elkaar, onder leiding van het lid met de grootste anci-
ënniteit of, bij gelijkheid van anciënniteit, van het oudste lid.

§ 2. De plaatsvervangende leden vervangen de werkende
leden indien zij verhinderd of afwezig zijn of in afwachting
van hun vervanging bedoeld in artikel 4, § 1, tweede lid.

§ 3. Een plaatsvervanger van een werkend lid bedoeld in
artikel 2, § 2, eerste lid, 5° of 6°, kan slechts deelnemen aan
een vergadering van de kamer sociale zekerheid en gezond-
heid van het informatieveiligheidscomité indien dat wer-
kend lid niet zelf aan die vergadering deelneemt of indien
noch het ander werkend lid met dezelfde hoedanigheid
noch de plaatsvervanger van het ander werkend lid met de-
zelfde hoedanigheid zelf aan die vergadering deelnemen.

Art. 7. Het lid dat het voorzitterschap van het informatie-
veiligheidscomité uitoefent, heeft per vergadering van het
informatieveiligheidscomité die het bijwoont recht op
twee maal het presentiegeld bedoeld in artikel 8.

Art. 8. De leden, met uitzondering van het lid dat het
voorzitterschap uitoefent, hebben per vergadering van het
informatieveiligheidscomité die ze bijwonen recht op een
presentiegeld van 250 euro (indexcijfer 1,67374). Dat be-
drag is gekoppeld aan de evolutie van het indexcijfer van
de consumptieprijzen.

De leden, met inbegrip van het lid dat het voorzitter-
schap uitoefent, hebben recht op de vergoedingen voor reis-
en verblijfskosten volgens de bepalingen die van toepassing
zijn op het personeel van de federale overheidsdiensten.

HOOFDSTUK 3

WIJZIGING VAN DE WET VAN 15 JANUARI 1990 
HOUDENDE OPRICHTING EN ORGANISATIE VAN 

EEN KRUISPUNTBANK VAN DE SOCIALE ZEKERHEID

Art. 9-40. (...)  {1

S 1. – Wijzigen wet 15 januari 1990 Kruispuntbank voor de sociale ze-
kerheid, oprichting en organisatie

HOOFDSTUK 4

WIJZIGING VAN DE WET VAN 24 FEBRUARI 2003 
BETREFFENDE DE MODERNISERING VAN HET 

BEHEER VAN DE SOCIALE ZEKERHEID EN 
BETREFFENDE DE ELEKTRONISCHE 

COMMUNICATIE TUSSEN ONDERNEMINGEN EN 
DE FEDERALE OVERHEID

Art. 41. (...)  {1

S 1. – Wijzigt wet 24 februari 2003 Sociale zekerheid, modernisering
van het beheer

HOOFDSTUK 5

WIJZIGINGEN VAN DE WET VAN 13 DECEMBER 
2006 HOUDENDE DIVERSE BEPALINGEN 

BETREFFENDE GEZONDHEID

Art. 42-43. (...)  {1

S 1. – Wijzigen wet 13 december 2006 Gezondheid, diverse bepalingen

HOOFDSTUK 6

WIJZIGINGEN VAN DE WET VAN 21 AUGUSTUS 2008 
HOUDENDE OPRICHTING EN ORGANISATIE VAN 

HET EHEALTH-PLATFORM EN DIVERSE BEPALINGEN

Art. 44-55. (...)  {1

S 1. – Wijzigen wet 21 augustus 2008 eHealth-platform, oprichting en
organisatie, diverse bepalingen

HOOFDSTUK 7

WIJZIGINGEN VAN HET SOCIAAL STRAFWETBOEK

Art. 56-69. (...)  {1

S 1. – Wijzigen wet 6 juni 2010 Invoering Sociaal Strafwetboek

HOOFDSTUK 8

WIJZIGINGEN VAN DE WET VAN 3 AUGUSTUS 
2012 HOUDENDE BEPALINGEN BETREFFENDE DE 
VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR 
DE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIËN IN 

HET KADER VAN ZIJN OPDRACHTEN

Art. 70-85. (...)  {1

S 1. – Wijzigen wet 3 augustus 2012 Verwerking persoonsgegevens
door FOD Financiën

HOOFDSTUK 9

WIJZIGING VAN DE WET VAN 15 AUGUSTUS 2012 
HOUDENDE OPRICHTING EN ORGANISATIE VAN 

EEN FEDERALE DIENSTENINTEGRATOR

Art. 86. (...)  {1

S 1. – Wijzigt wet 15 augustus 2012 Federale dienstenintegrator, op-
richting en organisatie

HOOFDSTUK 10

WIJZIGING VAN DE WET VAN 28 APRIL 2013 TOT 
INVOERING VAN HET WETBOEK VAN 

ECONOMISCH RECHT

Art. 87-92. (...)  {1

S 1. – Wijzigen wetboek 28 februari 2013 Wetboek van economisch
recht

HOOFDSTUK 11

WIJZIGINGEN VAN DE GECOÖRDINEERDE WET 
VAN 10 MEI 2015 BETREFFENDE DE UITOEFENING 

VAN DE GEZONDHEIDSZORGBEROEPEN

Art. 93-94. (...)  {1

S 1. – Wijzigen wet 10 mei 2015 Wet uitoefening gezondheidszorgbe-
roepen 
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HOOFDSTUK 12
SLOTBEPALINGEN

Art. 95. Voor zover in andere wettelijke bepalingen sprake
is van een sectoraal comité moeten die bepalingen worden
gelezen overeenkomstig de bepalingen van deze wet en
overeenkomstig artikel 114 van de wet van 3 december
2017 tot oprichting van de Gegevensbeschermingsautoriteit.
Art. 96. De Koning kan, bij een besluit vastgesteld na over-
leg in de Ministerraad, de bestaande wettelijke bepalingen
opheffen, wijzigen, aanvullen of vervangen om ze in over-
eenstemming te brengen met de bepalingen van deze wet.

Art. 97. Het mandaat van de externe leden van het secto-
raal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid
wordt gehandhaafd tot de datum van de benoeming van
de leden van de kamer sociale zekerheid en gezondheid
van het informatieveiligheidscomité.

Art. 98. Het mandaat van de externe leden van het secto-
raal comité van het Rijksregister wordt gehandhaafd tot de
datum van de benoeming van de leden van de kamer fede-
rale overheid van het informatieveiligheidscomité.

Art. 99. Deze wet treedt in werking de dag waarop ze in
het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

K.B. 29 april 2009 tot uitvoering van artikel 3, § 5, 3°, van de wet van 8 december 1992 tot 
bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens 

met betrekking tot de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen
 (B.S., 13 mei 2009)

Art. 1. De artikelen 9, 10, § 1, en 12 van de wet van
8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke le-
venssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsge-
gevens zijn niet van toepassing op de verwerkingen van per-
soonsgegevens door de Commissie voor het Bank-, Finan-
cie- en Assurantiewezen in haar hoedanigheid van publieke
autoriteit die opdrachten van bestuurlijke politie uitoefent:

1° in het vooruitzicht van de uitoefening van haar op-
drachten van bestuurlijke politie die worden opgesomd in

artikel 45, § 1, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende
het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten,
wanneer die gegevens niet bij de betrokkene zijn verkregen;

2° in het kader van de administratieve sanctieprocedu-
res die zij voert met toepassing van afdeling 5 van
hoofdstuk III van de voornoemde wet van 2 augustus 2002.

Art. 2. Onze Minister van Financiën is belast met de uit-
voering van dit besluit.

Regl. 17 oktober 2018 – Reglement van interne orde (= RIO)

HOOFDSTUK I

DIRECTIECOMITÉ

Afdeling 1
Werking

Art. 1. De gegevensbeschermingsautoriteit, hierna de
GBA, wordt geleid door de voorzitter van de GBA die waakt
over de goede samenwerking en de coördinatie tussen de
verschillende organen waaruit de GBA is samengesteld.

In de gevallen waarin de voorzitter van de GBA een verte-
genwoordigingsbevoegdheid heeft, handelt hij in overeen-
stemming met de beslissing die werd genomen door het di-
rectiecomité. Dit geldt ook op Europees vlak, inzonderheid
voor wat betreft zijn bevoegdheid om de GBA te vertegen-
woordigen in het Europees Comité voor gegevensbescher-
ming en bij te dragen aan de activiteiten van het Comité over-
eenkomstig artikel 57.1. t) van de AVG.

Overeenkomstig artikel 68,3 van de AVG kan de voorzit-
ter zich bij het voormelde Europese Comité laten vertegen-
woordigen. Het tweede lid van het huidig artikel is even-
eens van toepassing.

Indien noodzakelijk kan het Directiecomité beslissen dat
andere leden de voorzitter bijstaan bij de vertegenwoordi-
ging voor de parlementaire organen en de rechtbanken.
Art. 2. In uitvoering van de artikelen 13 en 14 GBA-wet
roept de voorzitter van de GBA het directiecomité op basis

van een door hem vooraf bepaalde kalender samen en dit
ten minste eenmaal per maand, evenals telkens wanneer
een lid daar om verzoekt. Hij stelt de dag, de plaats en het
tijdstip van de vergaderingen vast. Hij opent en sluit de ver-
gaderingen. Hij leidt de vergaderingen.

Het verzoek van een lid van het directiecomité, gericht
aan de voorzitter van de GBA om het directiecomité samen
te roepen, wordt gedaan tijdens een vergadering van het
directiecomité of wordt aan hem gericht per mail. Het ver-
zoek preciseert het voorwerp van de bijeen te roepen ver-
gadering. Tenzij over een andere datum wordt overeenge-
komen wordt de vergadering binnen de vijftien dagen na
de aanvraag georganiseerd.

Art. 3. De beslissingen van het directiecomité zijn enkel
geldig indien de meerderheid van haar leden deelneemt
aan de besluitvorming.

Er wordt voorzien in een systeem dat vergaderen en
stemmen op afstand mogelijk maakt teneinde een lid dat
verhinderd is om fysiek aanwezig te zijn, toch toe te laten
deel te nemen aan de besluitvorming.

Het lid dat op afstand wenst deel te nemen aan de ver-
gadering neemt onverwijld en ten laatste twee uur voor
het aanvangsuur, contact op met de voorzitter die de ove-
rige leden van het directiecomité hierover informeert. Ver-
volgens neemt het algemeen secretariaat van de GBA alle
praktische maatregelen om de vergadering te laten plaats-
vinden van op afstand.
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Het directiecomité ziet erop toe dat de terbeschikkingge-
stelde communicatiemiddelen in staat zijn de identiteit van
haar leden te verifiëren, ofwel door het gebruik van een
elektronische handtekening ofwel door visuele en auditieve
verificatie. De directeur van het algemeen secretariaat zal
alle praktische modaliteiten en beveiligingsvoorschriften
inzake deelname op afstand aan de vergadering en de stem-
ming bij aanvang van haar werkzaamheden uiteenzetten.

Art. 4. Voor alle gevallen waar een beleidsbeslissing van
het directiecomité noodzakelijk is, wordt door de be-
voegde directeur een voorstel uitgewerkt aan de hand van
een nota. Behalve in geval van dringende noodzakelijk-
heid zal het dossier minstens één week voor de zitting ter
beschikking van de leden worden gesteld, desgevallend
met inbegrip van de vereiste bijlagen. Ter zitting zal de be-
voegde directeur het dossier toelichten.

Afdeling 2
Reflectieraad

Art. 5. Wanneer de wet het voorschrijft of wanneer bij het
opvolgen van de ontwikkelingen die een weerslag hebben
op de bescherming van de persoonsgegevens daartoe
nood is, vraagt de voorzitter van het directiecomité het ad-
vies van de reflectieraad.

Bij de vraagstelling wordt een precieze omschrijving gege-
ven van het voorwerp van de vraag om advies. Het directieco-
mité duidt één van haar leden aan om de nodige contacten
met de reflectieraad te leggen en stelt een redelijke termijn
vast waarbinnen de reflectieraad advies wordt ingewacht.

Afdeling 3
Communicatiemiddelen

Art. 6. Behoudens in de gevallen waar de wet of de uitvoe-
ringsbesluiten er anders hebben over beslist kan de com-
municatie tussen de organen van het GBA, tussen de leden
van het directiecomité, van het kenniscentrum en van de
geschillenkamer, met de administratie van de GBA en amb-
tenaren ervan, alsook in het kader van de verscheidene te
voeren procedures op elektronische wijze geschieden.

Binnen de zes maanden na de samenstelling van het di-
rectiecomité van de GBA zal het directiecomité een be-
leidsnota uitwerken over de wijze van elektronische com-
municatie met inbegrip van de noodzakelijke maatregelen
voor de informatieveiligheid en van een projectplanning.

Ten laatste één maand voorafgaand legt de directeur
van het algemeen secretariaat daartoe een voorstel voor
aan het directiecomité dat aanvullingen of wijzigingen
kan laten aanbrengen.

Het directiecomité zal beslissen op welke wijze en onder
welke voorwaarden en modaliteiten deze vorm van elektro-
nische communicatie geleidelijk aan zal worden ingevoerd.

Over de geleidelijke invoering van de elektronische com-
municatie zal worden bericht op de website van de GBA.

Afdeling 4
Secretariaat

Art. 7. De administratieve ondersteuning van het direc-
tiecomité gebeurt door het algemeen secretariaat.

Wanneer het voorzitterschap van de GBA wordt waar-
genomen door de directeur van het kenniscentrum, wordt

bij de aanvang van diens mandaat een werkmethode afge-
sproken met de directeur van het algemeen secretariaat,
zodat alle werkzaamheden binnen de vooropgestelde ter-
mijnen kunnen worden gerealiseerd.

HOOFDSTUK II

ALGEMEEN SECRETARIAAT

Afdeling 1

Ondersteunende taken

Art. 8. Voor de beleidsbeslissingen met betrekking tot de
taken bepaald in artikel 19 van de GBA-wet handelt de di-
recteur van het algemeen secretariaat in overeenstem-
ming met het bepaalde in artikel 4 van dit reglement.

Afdeling 2

Uitvoerende taken

Art. 9. De directeur brengt op regelmatige basis verslag
uit aan het directiecomité over de bevindingen inzake toe-
zicht op de maatschappelijke, economische en technologi-
sche ontwikkelingen die een impact hebben op de be-
scherming van persoonsgegevens. Dit verslag wordt zes-
maandelijks als een vast agendapunt voorzien op de verga-
deringen van het directiecomité. Telkens wanneer er
tussentijds een bijzondere evolutie wordt waargenomen
zal de directeur daarover verslag uitbrengen.

Art. 10. Binnen de zes maanden na de samenstelling van
het directiecomité van de GBA wordt een eerste lijst van de
verwerkingen die een impactanalyse met betrekking tot de
gegevensbescherming vereisen opgesteld.

Ten laatste één maand voorafgaand legt de directeur
daartoe een voorstel voor aan het directiecomité dat aan-
vullingen of wijzigingen kan adviseren.

Zesmaandelijks wordt de lijst desgevallend geactualiseerd,
o.m. in functie van de evolutie van nieuwe technologieën.

Deze lijst wordt onverwijld meegedeeld aan het Euro-
pees Comité voor gegevensbescherming en gepubliceerd
op de website van de GBA.

Art. 11. Het advies aan de verwerkingsverantwoordelijke,
verzocht in het kader van een voorafgaande raadpleging over
een gegevensbeschermingseffectbeoordeling wordt, tenzij
de wet het anders bepaalt, verstrekt binnen een termijn van
acht weken na ontvangst van het verzoek om raadpleging.

De termijn begint te lopen nadat de directeur het dos-
sier als volledig heeft bestempeld. Binnen de maand na
ontvangst van het voormelde verzoek stelt hij de verant-
woordelijke en, desgevallend de verwerker, op de hoogte
van de onvolledigheid of van de complexiteit van het dos-
sier. In het laatste geval kan de behandelingstermijn met
maximum zes weken worden verlengd. De behande-
lingstermijnen worden opgeschort totdat de directeur de
gevraagde bijkomende informatie heeft ontvangen.

Art. 12. Het advies en desgevallend de goed- of afkeuring
van de gedragscode wordt aan de verenigingen en andere
organen die categorieën van verwerkingsverantwoordelij-
ken of verwerkers vertegenwoordigen, verstrekt binnen
een termijn van acht weken na ontvangst van het verzoek.
Deze regeling geldt eveneens voor elk verzoek voor wijzi-
ging of uitbreiding ervan.
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De bepalingen inzake de termijn, vermeld in artikel 11,
tweede lid, van dit reglement zijn van overeenkomstige
toepassing.

Wanneer overeenkomstig artikel 40, 7 van de AVG het
Europees Comité voor gegevensbescherming dient te wor-
den geraadpleegd, wordt de behandelingstermijn opge-
schort gedurende de periode van deze raadpleging.

De goedgekeurde gedragscodes die geen betrekking
hebben op verwerkingsactiviteiten in verschillende Lid-
Staten worden geregistreerd door het algemeen secretari-
aat en onverwijld gepubliceerd op de website van de GBA.

Art. 13. Binnen de zes maanden nadat het Europees co-
mité voor gegevensbescherming in overeenstemming met
de artikelen 42.5 en 63 van de AVG een advies heeft uitge-
bracht over de eerste set certificeringscriteria die door een
nationale toezichthouder ter advies werden voorgelegd,
worden de certificeringscriteria opgesteld.

Ten laatste één maand voorafgaand legt de directeur
daartoe een voorstel voor aan het directiecomité dat aan-
vullingen of wijzigingen kan adviseren.

Zesmaandelijks worden de criteria desgevallend geactu-
aliseerd.

De certificeringsmechanismen worden zodra deze zijn
bepaald, rekening houdend met artikel 43. 8. en 9. van de
AVG , gepubliceerd op de website van de GBA.

Art. 14. Binnen zes maanden nadat het Europees comité
voor gegevensbescherming in overeenstemming met de
artikelen 43.3 en 63 van de AVG een advies heeft uitge-
bracht over de eerste set van ontwerpcriteria voor accredi-
tatie die door een nationale toezichthouder ter advies wer-
den voorgelegd, worden de accreditatiecriteria voor een
certificeringsorgaan opgesteld.

Na de voorlegging van deze accreditatiecriteria aan het
directiecomité, dat aanvullingen of wijzigingen kan advi-
seren, treedt de directeur in overleg met BELAC ten einde
de pertinentie van de accreditatiecriteria af te toetsen en
een protocolovereenkomst op te stellen.

Binnen de zes maanden na het opstellen van de accredi-
tatiecriteria vermeld in het eerste lid, legt de directeur een
definitief voorstel van accreditatiecriteria voor een certifi-
ceringsorgaan en een protocolovereenkomst met BELAC
voor aan het directiecomité dat aanvullingen of wijzigin-
gen kan adviseren.

Zesmaandelijks worden de criteria desgevallend geactu-
aliseerd.

Deze criteria, alsmede de lijst van de geaccrediteerde or-
ganen aangesteld op basis van die criteria, worden onver-
wijld gepubliceerd op de website van de GBA.

Art. 15. Binnen zes maanden nadat het Europees comité
voor gegevensbescherming in overeenstemming met de
artikelen 41.3 en 63 van de AVG een advies heeft uitge-
bracht over de eerste set van ontwerpcriteria voor accredi-
tatie die door een nationale toezichthouder ter advies wer-
den voorgelegd, worden de accreditatiecriteria voor toe-
zicht op een gedragscode opgesteld.

Ten laatste één maand voorafgaand legt de directeur
daartoe een voorstel voor aan het directiecomité dat aan-
vullingen of wijzigingen kan adviseren.

Zesmaandelijks worden de criteria desgevallend geactu-
aliseerd.

Deze criteria, alsmede de lijst van de geaccrediteerde or-
ganen aangesteld op basis van die criteria, worden onver-
wijld gepubliceerd op de website van de GBA.
Art. 16. De modelcontractbepalingen worden binnen
een termijn van zes maanden na ontvangst van het ver-
zoek goedgekeurd.

De bepalingen inzake de termijn, vermeld in artikel 11,
tweede lid, van dit reglement zijn van overeenkomstige
toepassing. De termijn kan eveneens worden verlengd in-
dien de goedkeuring afhankelijk is van informatie te ver-
strekken door andere gegevensbeschermingsautoriteiten.
In dit geval verwittigt de directeur daarover de verzoeker.
Art. 17. De bindende ondernemingsregels worden goed-
gekeurd volgens de procedure omschreven in de beleids-
lijn van de GBA over deze materie, bekend gemaakt op de
website van de GBA. Deze regeling geldt eveneens voor elk
verzoek voor wijziging of uitbreiding ervan.

De bepalingen inzake de termijn, vermeld in artikel 11,
tweede lid, van dit reglement zijn van overeenkomstige
toepassing. De termijn kan eveneens worden verlengd in-
dien de goedkeuring afhankelijk is van informatie te ver-
strekken door andere gegevensbeschermingsautoriteiten.
In dit geval verwittigt de directeur daarover de verzoeker.
Art. 18. In geval van afwezigheid of verhindering wordt
de directeur van het algemeen secretariaat vervangen door
een ambtenaar van de administratie van de GBA, daartoe
door hem aangewezen.

HOOFDSTUK III

EERSTELIJNSDIENST

Afdeling 1
Algemeen

Art. 19. Binnen de zes maanden na de samenstelling van
het directiecomité wordt een beleidsnota opgesteld met
betrekking tot de behandeling door de GBA van de aan
haar gerichte verzoeken.

Ten laatste één maand voorafgaand legt de directeur
daartoe een voorstel voor aan het directiecomité, dat aan-
vullingen of wijzigingen kan adviseren.

In de nota wordt onder meer aangegeven, rekening hou-
dend met de personele en materiële middelen waarover de
GBA beschikt, welke type van verzoeken als ontvankelijk
worden beschouwd, welke de formele ontvankelijkheids-
voorwaarden zijn, op welke wijze en binnen welke termijnen
en volgens welke modaliteiten een antwoord wordt gegeven.

Kennelijk ongegronde of buitensporige verzoeken wor-
den niet behandeld door de GBA.

De beleidsbeslissingen dienaangaande worden bekend
gemaakt op de website van de GBA.

Afdeling 2
Klachtbevoegdheid meerdere Belgische 

toezichthoudende autoriteiten

Art. 20. Indien de eerstelijnsdienst bij de beoordeling
van de ontvankelijkheid van een klacht vaststelt dat deze
raakt aan de bevoegdheid van twee of meerdere Belgische
toezichthoudende autoriteiten, dan werkt de eerstelijns-
dienst voor de verwerking van de klacht nauw samen met
de bevoegde toezichthoudende autoriteiten conform de
desbetreffende samenwerkingsprotocollen.
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Afdeling 3
Ontvankelijke verzoeken

Art. 21. De eerstelijnsdienst staat zelf in voor de behan-
deling van ontvankelijke verzoeken.

De verzoeker wordt van bij de aanvang van behandeling
van zijn verzoek ervan in kennis gesteld dat dit wordt be-
handeld op basis van de inlichtingen en de gegevens waar-
over de eerstelijnsdienst beschikt en dit onverminderd de
bevoegdheid van de GBA om toezicht uit te oefenen.

In beginsel staat een schriftelijke behandeling voorop.
In de gevallen waarin de eerstelijnsdienst van oordeel is

dat mondelinge toelichting vanwege de partijen kan bijdra-
gen tot het bereiken van een minnelijk akkoord, kunnen
deze worden opgeroepen om te worden gehoord. De beslis-
sing om over te gaan tot een eventuele verzoeningszitting
wordt genomen door de directeur van de eerstelijnsdienst.

De modaliteiten voor het eventueel horen van een partij
of van beiden, en het verloop ervan worden bepaald in de
beleidsnota, zoals bedoeld in artikel 19 van dit reglement.

Art. 22. Indien het verzoek een vraag tot bemiddeling be-
treft, dan kan de eerstelijnsdienst aan de verzoekende par-
tij alle inlichtingen vragen die hij nuttig acht. De directeur
kan eveneens beslissen een hoorzitting te organiseren.

De bepalingen van artikel 21, tweede en derde lid, van
dit reglement zijn van toepassing.

De eerstelijnsdienst kan zich, met het oog op een min-
nelijk akkoord, in verbinding stellen met de verwerkings-
verantwoordelijke waarop het verzoek betrekking heeft,
hem op de hoogte brengen van het verzoek en hem alle in-
lichtingen en uitleg vragen nodig in het kader van een be-
middelingsprocedure.

De verwerkingsverantwoordelijke heeft het recht zijn
antwoord te verduidelijken met alle bijkomende informa-
tie en toelichting die hij nodig acht.

De eerstelijnsdienst deelt dit antwoord mee aan de ver-
zoeker om hem de mogelijkheid te bieden te reageren. De
dienst kan daarbij eventueel toelichting verstrekken om te
komen tot een akkoord.

Art. 23. Indien de eerstelijnsdienst erin slaagt een min-
nelijk akkoord te bereiken, wordt dit geacteerd volgens de
modaliteiten bepaald in de beleidsnota.

Indien geen minnelijk akkoord wordt bereikt, maakt de
eerstelijnsdienst een verslag op over de zaak, volgens de
modaliteiten bepaald in de beleidsnota.

Het verslag maakt melding van het feit of het dossier in
toepassing van artikel 62, §2, lid 4 van de GBA-wet aan de
geschillenkamer wordt overgezonden, dan wel of het
wordt afgesloten zonder gevolg.

De partijen worden in kennis gesteld over de aard van
de beslissing.

Art. 24. Kennelijk ongegronde of buitensporige verzoe-
ken, zoals omschreven in de beleidsnota, worden niet be-
handeld, behoudens uitzondering waartoe de directeur
beslist. Ze geven geen aanleiding tot kosten. De verzoeker
wordt hierover geïnformeerd.

Afdeling 4
Vervanging van de directeur van de eerstelijnsdienst

Art. 25. In geval van afwezigheid of verhindering wordt
de directeur van het eerstelijnsdienst vervangen door een

ambtenaar van de administratie van de GBA, daartoe door
hem aangewezen.

HOOFDSTUK IV

KENNISCENTRUM

Art. 26. De directeur roept het kenniscentrum samen op
basis van een door hem vooraf bepaalde kalender. Hij stelt
de dag, de plaats en het tijdstip van de vergaderingen vast.
Hij opent en sluit de vergaderingen. Hij leidt de debatten.

Behoudens spoedeisende gevallen, door de directeur te
beoordelen, worden de oproepingen tenminste acht
dagen voor de vergaderingen aan de leden verzonden via
elektronische berichtgevingen. De bijbehorende stukken
worden op elektronische wijze ter beschikking gesteld.

De directeur van het kenniscentrum stelt de agenda vast.
Een aangelegenheid die niet op de agenda is vermeld,

kan alleen in behandeling worden genomen mits de meer-
derheid van de leden daarmee instemt.
Art. 27. De directeur roept het kenniscentrum samen
wanneer tenminste twee leden erom verzoeken. Dit ver-
zoek wordt gedaan tijdens een vergadering of wordt aan
hem gericht per mail. Het verzoek preciseert het voorwerp
van de bijeen te roepen vergadering. Tenzij over een an-
dere datum wordt overeengekomen wordt de vergadering
binnen de vijftien dagen na de aanvraag georganiseerd.
Art. 28. Over de vergaderingen van het kenniscentrum
wordt syntheseverslag opgesteld.

Het ontwerp van proces-verbaal wordt aan de leden van
het kenniscentrum meegedeeld en hen ter goedkeuring
voorgelegd op de eerstvolgende vergadering.

Het goedgekeurde verslag wordt ondertekend door de
directeur van het kenniscentrum en bewaard door de ad-
ministratie van de GBA.
Art. 29. Voor elk advies of aanbeveling wijst de directeur
van het kenniscentrum één of meerdere verslaggevers aan.
Hij treedt ook zelf op als verslaggever.

De directeur zorgt voor ondersteuning van de verslag-
gever door aanduiding van een ambtenaar van de admini-
stratie van de GBA.
Art. 30. De ambtenaar van de administratie van de GBA
stelt in overleg met de verslaggever een ontwerp van ad-
vies/aanbeveling op. Bij het onderzoek van het dossier en
de voorbereiding van de besluitvorming zal aandacht wor-
den geschonken aan het wettelijk kader, de toetsing aan
de principes voor een verwerking van persoonsgegevens in
het bijzonder en de impact hiervan op het recht op be-
scherming van de persoonsgegevens van de betrokkenen.

Wanneer daartoe nood is vraagt de directeur, op voor-
stel van de verslaggever, het advies van de reflectieraad. In
de vraag wordt de vraagstelling precies omschreven en
wordt, rekening houdend met de termijnen waaraan het
kenniscentrum gehouden, aangegeven binnen welke ter-
mijn het advies wordt ingewacht. Bij ontstentenis aan tij-
dig advies wordt het dossier verder afgehandeld.
Art. 31. Indien het kenniscentrum bij onderzoek van een
advies- of aanbevelingsdossier vaststelt dat dit raakt aan de
bevoegdheid van twee of meerdere Belgische toezichthou-
dende autoriteiten, dan handelt het kenniscentrum met de
bevoegde toezichthoudende autoriteiten conform de des-
betreffende samenwerkingsprotocollen.
Art. 32. Het kenniscentrum vergadert met gesloten deuren.
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Op hun uitdrukkelijke vraag kan het kenniscentrum be-
slissen de andere leden van het directiecomité te laten
deelnemen aan de vergadering. Op voorstel van een lid
van het kenniscentrum kunnen deze leden eveneens wor-
den uitgenodigd. Ze hebben enkel een raadgevende stem.

Elke bespreking van een dossier wordt ingeleid door de
verslaggever waarna elk lid vragen kan stellen en zijn
standpunt omtrent het voorstel van beslissing kan toelich-
ten. De directeur gaat na welk gemeenschappelijk stand-
punt kan worden ingenomen.

Art. 33. Wanneer het noodzakelijk is voor de goede wer-
king van het kenniscentrum of voor de naleving van de wet-
telijke termijnen, kan het kenniscentrum, na bespreking in
vergadering, ertoe besluiten de behandeling van de beraad-
slaging over een ontwerp van advies of aanbeveling verder
te zetten door middel van een schriftelijke procedure.

De directeur van het kenniscentrum verstuurt het ont-
werp aangepast volgens de beslissingen van het kenniscen-
trum genomen in vergadering, aan de leden en bepaalt de
termijn en de modaliteiten voor hun eventuele reactie. Deze
procedure strekt ertoe de leden de mogelijkheid te geven
om zich uit te spreken over de conformiteit van de aanpas-
sing aan de in vergadering genomen beslissing. Alle leden
kunnen in het kader van deze procedure hun visie geven.

Op basis van de aan de directeur van het kenniscentrum
gerichte reacties zal hij het ontwerp aanpassen, dan wel
beslissen tot bijkomende agendering op een volgende ver-
gadering. Indien het ontwerp onverkort kan worden afge-
werkt zonder bijkomende vergadering, krijgt het de datum
van de laatste vergadering waarop het werd behandeld.

Art. 34. In dringende gevallen kan de directeur van het
kenniscentrum beslissen om een ontwerp van besluitvor-
ming uitsluitend via een schriftelijke procedure en dus bui-
ten enige vergadering om te laten behandelen.

De directeur verstuurt het desbetreffende document
aan de leden en bepaalt de termijn en de modaliteiten voor
hun eventuele reactie. Deze termijn kan niet korter zijn
dan 48 uur. Alle leden kunnen in het kader van deze proce-
dure hun visie geven.

Op basis van de aan de directeur van het kenniscentrum
gerichte reacties zal hij het ontwerp aanpassen, dan wel in
geval van onverenigbare standpunten of omwille van
enige andere gegronde reden beslissen tot een agendering
op een volgende vergadering.

Indien de directeur op basis van de ontvangen reacties
vaststelt dat er onverenigbare visies zijn, maar de behande-
lingstermijn voor dringende dossiers het niet toelaat om
het ontwerp op een volgende nuttige vergadering te agen-
deren, dan neemt hij contact op met de betrokken leden
teneinde binnen de vooropgestelde termijn een oplossing
uit te werken.

De goedgekeurde beslissing van het kenniscentrum
krijgt naargelang het geval de dagtekening van de verga-
dering waarop deze het laatst werd besproken en, indien
het dossier niet in vergadering werd behandeld, van de ui-
terlijke datum waartegen de leden dienden te reageren
zoals bepaald door de directeur.

Art. 35. Voor de behandeling van de aanvragen om ad-
vies zoals bedoeld in artikel 23, §1, 1° en 26 van de GBA-
wet gaat de directeur van het kenniscentrum of het lid van
het kenniscentrum dat door hem is aangeduid als verslag-
gever overeenkomstig artikel 29 van dit reglement, zo snel

mogelijk na of alle voor het advies noodzakelijke gegevens
aan de GBA zijn meegedeeld.

Indien dit niet het geval is, richt de directeur of de ver-
slaggever zich tot de betrokken overheid met de vraag tot
mededeling van de door hem te preciseren gegevens. De
betrokken overheid wordt erop gewezen dat de termijn be-
paald in artikel 26, § 1, lid 2 van de GBA-wet slechts begint
te lopen vanaf het ogenblik dat die gegevens door het ken-
niscentrum worden ontvangen en het dossier in staat kan
worden verklaard.

Art. 36. Het met redenen omkleed advies van het kennis-
centrum bevat een commentaar met een algemeen ge-
deelte en, desgevallend, een artikelsgewijze bespreking.
Desgevallend besluit het advies met een opsomming van
de pijnpunten.

Art. 37. Voor de behandeling van de aanvragen om aan-
beveling zoals bedoeld in artikel 23, §1, 2° van de GBA-wet
wordt gehandeld op dezelfde wijze als bepaald in
artikel 35 van dit reglement.

Art. 38. De beslissingen van het kenniscentrum zijn
enkel geldig indien de meerderheid van zijn leden deel-
neemt aan de besluitvorming.

Er wordt voorzien in een systeem dat vergaderen en
stemmen op afstand mogelijk maakt teneinde een lid dat
verhinderd is om fysiek aanwezig te zijn, toch toe te laten
deel te nemen aan de besluitvorming.

Het lid dat op afstand wenst deel te nemen aan de ver-
gadering neemt onverwijld en ten laatste twee uur voor
het aanvangsuur, contact op met de directeur die de ove-
rige leden van het kenniscentrum hierover informeert.
Vervolgens neemt het secretariaat van het kenniscentrum
alle praktische maatregelen om de vergadering te laten
plaatsvinden van op afstand.

Het kenniscentrum ziet erop toe dat de terbeschikking-
gestelde communicatiemiddelen dezelfde zijn als deze
voorzien voor gelijkaardige vergaderingen en stemmingen
binnen het directiecomité en in staat zijn de identiteit van
de leden te verifiëren, ofwel door het gebruik van een elek-
tronische handtekening ofwel door visuele en auditieve ve-
rificatie. De directeur van het kenniscentrum zal alle prak-
tische modaliteiten en beveiligingsvoorschriften inzake
deelname op afstand aan de vergadering bij aanvang van
de werkzaamheden uiteenzetten.

Art. 39. In geval van afwezigheid of verhindering wordt
de directeur van het kenniscentrum, wanneer hij moet ze-
telen in het kenniscentrum, vervangen door een ander lid,
daartoe door hem aangewezen.

In geval van afwezigheid of verhindering wordt directeur
van het kenniscentrum, voor zijn aanwezigheid binnen het
directiecomité, vervangen door een ambtenaar van de ad-
ministratie van de GBA, daartoe door hem aangewezen.

HOOFDSTUK V

INSPECTIEDIENST

Afdeling 1
Functieprofielen en competenties

Art. 40. De inspecteur-generaal doet voor de functione-
ring van de inspectiedienst beroep op inspecteurs, ambte-
naren van de administratie van de GBA.
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Op gezamenlijk voorstel van de directeur van het alge-
meen secretariaat en van de inspecteur-generaal bepaalt
het directiecomité het algemene functieprofiel en de com-
petenties waaraan de inspecteurs moeten beantwoorden.
Ze worden toegevoegd in bijlage aan dit reglement om
ervan deel uit te maken.

Bij gelegenheid van iedere aanwerving zal het directie-
comité de vereisten binnen de profielen en de competentie
nog verder aanvullen, in functie van de evolutie van de or-
ganisatie- en managementstechnieken alsook van de in-
formatietechnologie.

Afdeling 2

Legitimatiebewijs

Art. 41.  Binnen de twee maanden na de samenstelling
van het directiecomité wordt het model van legitimatiebe-
wijs bepaald.

Ten laatste één maand voorafgaand legt de inspecteur-
generaal daartoe, na samenspraak met de directeur van het
algemeen secretariaat, een voorstel voor aan het directieco-
mité dat aanvullingen of wijzigingen kan laten aanbrengen.

Het model van legitimatiebewijs wordt bekend gemaakt
in het Belgisch Staatsblad en op de website van de GBA.

Afdeling 3

Werking

Art. 42. Binnen de zes maanden na de samenstelling van
het directiecomité wordt een beleidsnota opgesteld met
betrekking tot de werking van en de uitvoering van de op-
drachten van de inspectiedienst. Daarbij wordt de werking
en de toepassing van de artikelen 63 t.e.m. 91 van de GBA-
wet geconcretiseerd.

Ten laatste één maand voorafgaand legt de inspecteur-ge-
neraal daartoe, na samenspraak met de andere leden ieder in
functie van hun bevoegdheden, een voorstel voor aan het di-
rectiecomité dat aanvullingen of wijzigingen kan adviseren.

In functie van de noden van de dienst kunnen de proce-
dures, modaliteiten en werkmethoden worden aangepast,
volgens de voormelde werkwijze.

Het directiecomité beslist welke elementen worden be-
kend gemaakt op de website van de GBA.

HOOFDSTUK VI

GESCHILLENKAMER

Afdeling 1

Samenstelling van de geschillenkamer

Art. 43. De bij de geschillenkamer aanhangig gemaakte
dossiers worden door haar voorzitter verdeeld onder de
leden van de geschillenkamer.

Het lid aan wie het dossier is toegewezen, zetelt alleen.
De geschillenkamer zetelt met drie leden indien de voor-

zitter daartoe beslist. Hij neemt die beslissing rekening hou-
dend met de aard van de klacht en de inbreuk op de grond-
beginselen van de bescherming van de persoonsgegevens.

Het lid aan wie een dossier is toegewezen kan, rekening
houdend met de omstandigheden, omschreven in het vo-

rige lid, evenwel aan de voorzitter vragen om te zetelen
met drie leden.

De voorzitter zorgt voor ondersteuning door aanduiding
van ambtenaren van de administratie van de GBA, die deel
uitmaken van het secretariaat van de geschillenkamer.

Art. 44. In geval van afwezigheid of verhindering wordt
de voorzitter van de geschillenkamer, wanneer hij moet ze-
telen, vervangen door een ander lid, daartoe door hem
aangewezen.

In geval van afwezigheid of verhindering wordt de voorzit-
ter van de geschillenkamer, voor zijn aanwezigheid binnen
het directiecomité, vervangen door een ambtenaar van de
administratie van de GBA, daartoe door hem aangewezen.

In geval van afwezigheid of verhindering van een lid
aan wie een dossier is toegewezen, wordt hij, om te zete-
len, vervangen door een ander lid, daartoe door de voorzit-
ter aangewezen.

Afdeling 2

Werking van de geschillenkamer

Onderafdeling A

Procedure voorafgaand aan de beslissing ten gronde 
(artikel 95 GBA-wet)

Art. 45. Indien de aard van het dossier het toelaat, kun-
nen de zetelende leden van de geschillenkamer met een
beperkt aantal of zelfs zonder (aan de inspectiedienst bij-
komend gevraagde) onderzoeksmaatregelen gevolg geven
aan het dossier.

De zetelende leden van de geschillenkamer motiveren
hun beslissing voor wat betreft de keuze van de opgelegde
maatregel(en). Zij kunnen, desgevallend, ook oordelen dat
meerdere maatregelen tegelijk moeten worden opgelegd.

Art. 46. Deze procedure verloopt in beginsel volledig
schriftelijk. De zetelende leden van de geschillenkamer kun-
nen evenwel beslissen om de betrokken partijen te horen.

Art. 47. Indien een partij het dossier ter plaatse wil raad-
plegen op grond van artikel 95, § 2, 3° van de GBA-wet,
dient deze contact op te nemen met het secretariaat van de
geschillenkamer teneinde een afspraak vast te leggen. Het
secretariaat zorgt ervoor dat, binnen de maand op een vast-
gestelde datum, het dossier aanwezig is en stelt een lokaal
ter beschikking. Het dossier dient alle stukken te bevatten,
desgevallend met uitzondering van de stukken waaruit de
identiteit van de indiener van de klacht kan worden afgeleid.

Partijen kunnen eveneens vragen om een afschrift van
het dossier, of een gedeelte ervan, te bekomen of per post
te laten toezenden. De GBA kan beslissen dat er kosten zijn
verbonden aan het afleveren van afschriften.

De identiteit van de klager wordt in beginsel bekendge-
maakt.

De identiteit wordt echter niet bekendgemaakt in die
gevallen waarin een ernstig risico bestaat dat de bekend-
making van zijn identiteit aan de tegenpartij leidt tot nade-
lige gevolgen voor de klager. In voorkomend geval wordt
de uitdrukkelijke toestemming van de klager om zijn iden-
titeit bekend te maken, vervolgens gevraagd. Indien de kla-
ger met de bekendmaking niet instemt, wordt de klacht
zonder gevolg gerangschikt.
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Onderafdeling B
Procedure voor beraadslaging ten gronde (artikel 98 GBA-

wet)

Art. 48. Wanneer de zetelende leden van de geschillenka-
mer hebben vastgesteld dat het dossier gereed is voor behan-
deling ten gronde, stellen zij de betrokken partijen daarvan
onverwijld in kennis door toezending van een besluit waarin
de termijnen worden vastgelegd om verweermiddelen in te
dienen en conclusies te nemen alsook van de mogelijkheid
om te worden gehoord en om stukken neer te leggen.

Wanneer de inspectiedienst betrokken is bij het dossier
wordt deze eveneens in kennis gesteld, en kan desgeval-
lend gehoord worden.

Indien een partij de vooropgestelde termijn niet respec-
teert wordt de procedure voor de geschillenkamer niette-
min verdergezet.

Art. 49. Voor de raadpleging van het dossier en voor het
eventueel bekomen van afschriften is artikel 47 van dit re-
glement van toepassing.

Indien een partij ervoor opteert om alle communicatie
omtrent de zaak elektronisch te aanvaarden , meldt zij dit
aan het secretariaat van de geschillenkamer. De communi-
catie gebeurt op een beveiligde manier overeenkomstig de
modaliteiten bepaald door de GBA. Artikel 6 van dit regle-
ment over de beveiligde communicatie is van toepassing.

Indien een partij verweermiddelen wil indienen, deelt
zij dit onverwijld mede aan het secretariaat. Artikel 48 van
dit reglement is van toepassing.

Een partij die wil worden gehoord, handelt in overeen-
stemming met artikel 51 van dit reglement.

Een partij die stukken bij het dossier wil voegen, moet
deze neerleggen op het secretariaat binnen de door de ze-
telende leden van de geschillenkamer bepaalde termijn.
Binnen dezelfde termijn deelt zij deze mee aan de andere
inzake zijnde partijen.

Art. 50. De betrokken partijen zetten alle voor hun ver-
weer nuttige middelen en feiten schriftelijk uiteen. Zij be-
zorgen deze aan het secretariaat van de geschillenkamer
en aan de andere inzake zijnde partijen.

Art. 51. Een partij die wenst te worden gehoord, richt
haar verzoek aan het secretariaat van de geschillenkamer,
met vermelding van haar naam en hoedanigheid. Het se-
cretariaat van de geschillenkamer brengt hiervan alle be-
trokken partijen en de zetelende leden van de geschillen-
kamer op de hoogte.

Indien de zetelende leden van de geschillenkamer in-
gaan op het verzoek om te worden gehoord, roepen zij de
partijen op voor de datum die zij vaststellen.

De partijen dienen per kerende post hun aanwezigheid
op deze zitting te bevestigen, dan wel mee te delen dat zij
niet aanwezig zullen zijn.

De partijen verschijnen overeenkomstig de bepalingen
van artikel 53 van dit reglement.

Art. 52. De zetelende leden van de geschillenkamer kun-
nen, indien zij dit nuttig achten, ambtshalve beslissen om
de betrokken partijen te horen.

De zetelende leden van de geschillenkamer roepen de
partijen op voor de datum die zij vaststellen.

De partijen dienen per kerende post hun aanwezigheid
op deze zitting te bevestigen, dan wel mee te delen dat zij
niet aanwezig zullen zijn.

De partijen verschijnen overeenkomstig de bepalingen
van artikel 53 van dit reglement.

Indien geen gevolg wordt gegeven aan een oproep tot
verschijning op een hoorzitting, wordt de procedure voor
de geschillenkamer niettemin verdergezet.

Art. 53. De zitting is niet openbaar. De partijen worden in
aanwezigheid van de andere opgeroepen partij(en) gehoord.

De te horen personen verschijnen ofwel zelf, ofwel in de
persoon van hun wettelijke of statutaire vertegenwoordi-
gers. Zij kunnen zich laten bijstaan of vertegenwoordigen
door een advocaat.

Art. 54. Na het verschijnen wordt een proces-verbaal opge-
maakt bij wijze van synthese. Daarin worden steeds de naam
en de hoedanigheid van de aanwezige personen vermeld.

De eventuele schriftelijke opmerkingen van de opgeroe-
pen personen worden in bijlage gevoegd evenals elk over-
gemaakt document.

Van het niet-verschijnen van een opgeroepen partij
wordt melding gemaakt in het proces-verbaal.

Het niet-verschijnen doet geen afbreuk aan de geldig-
heid van de procedure.

Het proces-verbaal wordt ondertekend door de zete-
lende leden van de geschillenkamer.

Een kopie van het proces-verbaal wordt aan de betrok-
ken partijen overgemaakt.

Afdeling 3
Planning van de werkzaamheden van de 

geschillenkamer en termijnen

Art. 55. Het werkjaar komt overeen met het kalenderjaar.

Art. 56. Voor de werkzaamheden van de geschillenkamer
worden de volgende dagen niet als werkdagen beschouwd:
de wettelijke feestdagen, de verlof- en sluitingsdagen van
toepassing binnen het federaal openbaar ambt, de eerste
werkdag van het kalenderjaar, de door de federale minister
van het openbaar ambt jaarlijks vastgelegde brugdagen.

De voorzitter van de geschillenkamer bepaalt de dagen
en de openingsuren van het secretariaat van de geschillen-
kamer. Deze informatie wordt bekend gemaakt op de web-
site van de GBA.

Art. 57. Voor wat betreft de berekening van de termijnen
zijn de bepalingen van «Hoofdstuk VIII – Termijnen» van
het Gerechtelijk Wetboek, van overeenkomstige toepassing.

HOOFDSTUK VII

ONAFHANKELIJKHEID VAN DE LEDEN, 
PERSONEELSLEDEN EN DESKUNDIGEN

Art. 58. § 1. Een lid van het directiecomité, van het kennis-
centrum, van de geschillenkamer of een inspecteur, dat of die
een belangenconflict heeft met betrekking tot een dossier,
deelt dit onverwijld mee aan respectievelijk de voorzitter van
het directiecomité, de directeur van het kenniscentrum, de
voorzitter van de geschillenkamer of de inspecteur-generaal.
In voorkomend geval zal deze beslissen dat het betreffende
lid zich terugtrekt wegens een vastgesteld belangenconflict.

Een belangenconflict doet zich voor wanneer de onpartij-
dige en objectieve uitoefening van de functie/van het lidmaat-
schap of de naleving van de principes van eerlijke concurren-
tie, niet-discriminatie en gelijke behandeling in het gedrang
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komen omwille van een belang dat gedeeld wordt met een
persoon of instantie vermeld in het te behandelen dossier.

Het betrokken lid onthoudt zich van deelname aan de
behandeling van het dossier, verlaat de vergadering en
neemt niet deel aan de bespreking, de besluitvorming en
de stemming over het betrokken dossier.

Eventueel kan het betrokken lid gevraagd worden de
bespreking vóór de beraadslaging bij te wonen, louter voor
het verschaffen van verduidelijkingen in functie van zijn
specifieke kennis of competenties.

§ 2. De bepalingen van paragraaf 1 zijn van overeenkom-
stige toepassing op de deskundigen van of aangesteld door
de GBA. De betrokken deskundige richt zich onverwijld tot
de leidinggevende van het orgaan waarvoor hij werkzaam is.

Ook zij mogen geen andere al dan niet bezoldigde acti-
viteit uitoefenen die niet verenigbaar is met hun opdracht
binnen de GBA.

§ 3. Onverminderd het bepaalde in het statuut en het ar-
beidsreglement van de ambtenaren van de GBA, zijn de be-
palingen van paragraaf 1 van overeenkomstige toepassing
op de personeelsleden van de GBA. De betrokken perso-
neelslid richt zich onverwijld tot de leidinggevende van het
orgaan waarvoor hij werkzaam is.

Ook zij mogen geen andere al dan niet bezoldigde acti-
viteit uitoefenen die niet verenigbaar is met hun functie
binnen de GBA.

Regl. 17 oktober 2018 – Overgangsreglement van interne orde

HOOFDSTUK I
SAMENSTELLING VAN DE 

GEGEVENSBESCHERMINGSAUTORITEIT
Art. 1. De hiernavolgende vaste en plaatsvervangende
leden van de voormalige Commissie voor de bescherming
van de persoonlijke levenssfeer leden hebben de door
artikel 44, §2 voorgeschreven verklaring dat er geen belan-

genconflicten zijn, ondertekend. In toepassing van artikel 114
van de wet 3 december 2017 tot oprichting van de Gegevens-
beschermingsautoriteit maken zij bijgevolg deel uit van de
Gegevensbeschermingsautoriteit, hierna de GBA, in zijn voor-
lopige samenstelling:

HOOFDSTUK II

OPDELING VAN DE 
GEGEVENSBESCHERMINGSAUTORITEIT

Art. 2. De GBA, zoals hierboven samengesteld, wordt
voor wat betreft de klachtbehandeling en rekening hou-
dend met onverenigbaarheden, opgedeeld in twee entitei-
ten, die voor hun specifieke opdrachten volledig onafhan-
kelijk van elkaar handelen.

De entiteit 1 is bevoegd voor de beslissing inzake de ont-
vankelijkheid van een klacht. Ze is als volgt samengesteld:
Willem Debeuckelaere, Jo Baret, Frank Robben, Sévérine
Waterbley, Frank Schuermans en Gert Vermeulen. Desge-
vallend kan in een delegatie worden voorzien aan de per-
sonen vermeld in de artikelen 13 en 14.

De entiteit 2 is specifiek bevoegd voor de taken verbon-
den aan de geschillenkamer. Ze is als volgt samengesteld:
Dirk Van der Kelen, Frank De Smet, Joël Livyns, Serge Mer-
tens de Wilmars en Ivan Vandermeersch.

De entiteiten 1 en 2 kunnen voor bepaalde opdrachten
behorend tot het algemeen secretariaat en het kenniscen-
trum gezamenlijk handelen. Evenwel wanneer er zich pro-
blemen van onverenigbaarheid stellen, zullen de leden
zich bij de besluitvorming onthouden.

HOOFDSTUK III

OVERGANGSREGELING VOOR DE TOEPASSING 
VAN HET REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE

Art. 3. Het reglement van interne orde (= RIO) van de
GBA, zoals goedgekeurd op de vergadering van 17 oktober
2018, is gedurende de overgangsregeling voor de werking
van de GBA, onder zijn huidige samenstelling, van toepas-
sing behoudens de hierna bepaalde andersluidende rege-
ling en onder voorbehoud van overmacht.

HOOFDSTUK IV

DIRECTIECOMITÉ

Art. 4. Het directiecomité wordt voorlopig samengesteld
als volgt:

– Willem Debeuckelaere: als waarnemend directeur van
het kenniscentrum;

– Jo Baret: als waarnemend directeur van het algemeen
secretariaat;

– Frank Schuermans: als waarnemend inspecteur-gene-
raal en directeur van de eerstelijnsdienst;

– Séverine Waterbley: als waarnemend inspecteur-ge-
neraal en directeur van de eerstelijnsdienst;

– Dirk Van der Kelen: als waarnemend voorzitter van de
geschillenkamer.

Willem DEBEUCKELAERE, vast lid Frank DE SMET, plaatsvervangend lid
Stefan VERSCHUERE, vast lid Joël LIVYNS, plaatsvervangend lid
Jo BARET, vast lid Serge MERTENS de WILMARS, plaatsvervangend lid
Frank ROBBEN, vast lid Mireille SALMON, plaatsvervangend lid
Gert VERMEULEN, vast lid Frank SCHUERMANS, plaatsvervangend lid
Sévérine WATERBLEY, vast lid Dirk VAN DER KELEN, plaatsvervangend lid

Ivan VANDERMEERSCH, plaatsvervangend lid
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In afwijking van artikel 13,§ 2 van de voormelde wet van
3 december 2017 en gelet op zijn specifieke ervaring als uit-
tredend voorzitter van de Commissie voor de bescherming
van de persoonlijke levenssfeer, wordt het voorzitterschap
van het Directiecomité tijdens de overgangsfase opgeno-
men door de waarnemend directeur van het kenniscentrum.

Art. 5. Het secretariaat van het directiecomité van de
GBA wordt opgenomen door de waarnemend administra-
teur van de administratie van de GBA, die deelneemt aan
de vergaderingen.

Art. 6. Voor wat de specifieke opdrachten betreft die zijn
voorzien in het RIO en de daarbij behorende termijnen,
wordt door het directiecomité zo spoedig mogelijk een re-
geling uitgewerkt voor de uitvoering ervan. Ieder waarne-
mend lid van het directiecomité zal daartoe een voorstel
doen aan het directiecomité binnen de drie maanden na
de installatie van het waarnemend directiecomité. Daarbij
zal worden aangegeven welke opdrachten nu al kunnen
worden opgenomen, al dan niet nu al kunnen worden
voorbereid en welke moeten worden uitgesteld.

HOOFDSTUK V

VOORZITTER

Art. 7. De taken opgenomen in artikel 17 van de wet van
3 december 2017 worden tijdens de overgangsregeling
aangestuurd door Willem Debeuckelaere.

Art. 8. In geval van afwezigheid of verhindering van het
waarnemend lid van het directiecomité worden zijn taken
opgenomen door de waarnemend administrateur van de
administratie van de GBA.

HOOFDSTUK VI

ALGEMEEN SECRETARIAAT

Afdeling 1

Ondersteunende taken

Art. 9. De ondersteunende taken van het algemeen secre-
tariaat worden tijdens de overgangsregeling aangestuurd
door Jo Baret.

Art. 10. In geval van afwezigheid of verhindering van het
waarnemend lid van het directiecomité worden zijn taken op-
genomen door het waarnemend afdelingshoofd Organisatie
en Resources management van de administratie van de GBA.

Afdeling 2

Uitvoerende taken

Art. 11. De uitvoerende taken van het algemeen secreta-
riaat worden, gelet op zijn specifieke ervaring uit het verle-
den, tijdens de overgangsregeling aangestuurd door Wil-
lem Debeuckelaere.

Art. 12. In geval van afwezigheid of verhindering van het
waarnemend lid van het directiecomité worden zijn taken
opgenomen door het waarnemend afdelingshoofd Studie
en Onderzoek van de administratie van de GBA.

HOOFDSTUK VII

EERSTELIJNSDIENST

Art. 13. De taken van de eerstelijnsdienst worden tijdens
de overgangsregeling aangestuurd door Frank Schuer-
mans en door Séverine Waterbley.

Art. 14. In geval van afwezigheid of verhindering van de
voormelde waarnemende leden van het directiecomité wor-
den hun taken opgenomen door het waarnemend afdelings-
hoofd Externe Betrekkingen van de administratie van de GBA.

HOOFDSTUK VIII

KENNISCENTRUM

Art. 15. De taken van het kenniscentrum worden tijdens de
overgangsregeling aangestuurd door Willem Debeuckelaere.

Art. 16. In geval van afwezigheid of verhindering van het
waarnemend lid van het directiecomité worden zijn taken
opgenomen door het waarnemend afdelingshoofd Studie
en Onderzoek van de administratie van de GBA.

Art. 17. De opdrachten van het kenniscentrum worden
tijdens de overgangsregeling opgenomen door de leden
van de GBA zoals vermeld in artikel 1 van dit reglement,
behoudens gevallen van onverenigbaarheid zoals gesteld
in artikel 2 van dit reglement.

Art. 18. De bepaling van artikel 36 van het RIO wordt
toegepast met ingang van de datum bepaald door de voor-
zitter van de GBA.

HOOFDSTUK IX

INSPECTIEDIENST

Art. 19. De taken van de inspectiedienst worden tijdens
de overgangsregeling aangestuurd door Frank Schuer-
mans en door Séverine Waterbley.

Art. 20. In geval van afwezigheid of verhindering van de
voormelde waarnemende leden van het directiecomité wor-
den hun taken opgenomen door het waarnemend afdelings-
hoofd Externe Betrekkingen van de administratie van de GBA.

HOOFDSTUK X

GESCHILLENKAMER

Art. 21. De taken van de geschillenkamer worden tijdens
de overgangsregeling aangestuurd door Dirk Van der Kelen.

Art. 22. In geval van afwezigheid of verhindering van het
waarnemend lid van het directiecomité worden zijn taken
o pg e no m en  d o o r  d e  r ec ht sk u n di g  a d v i s eu r s  –
secretarissen van de administratie van de GBA.
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Wet 17 november 1808 Wetboek van Strafvordering
 (B.S., 6 september 1967)

(Uittreksel)

BOEK I

DE GERECHTELIJKE POLITIE EN DE 
OFFICIEREN DIE ZE UITOEFENEN

HOOFDSTUK IV

DE PROCUREURS DES KONINGS EN HUN 
SUBSTITUTEN

Afdeling I
Bevoegdheid van de procureurs des Konings 

betreffende de gerechtelijke politie

}1[Afdeling Ibis
Het opsporingsonderzoek]1

}1. Opschrift ingevoegd bij art. 5 wet 12 maart 1998, B.S., 2 april 1998,
err., B.S., 7 augustus 1998, inwerkingtreding: 2 oktober 1998 (art. 1 K.B.
21 september 1998, B.S., 25 september 1998)
}1[Art. 28bis. § 1. Het opsporingsonderzoek is het ge-
heel van de handelingen die ertoe strekken de misdrijven,
hun daders en de bewijzen ervan op te sporen en de gege-
vens te verzamelen die dienstig zijn voor de uitoefening
van de strafvordering.

De algemene beginselen volgens welke de politiedien-
sten autonoom kunnen optreden, worden vastgelegd bij
wet en volgens de bijzondere regels vastgesteld bij richtlijn
uitgevaardigd overeenkomstig de artikelen 143bis en
143ter van het Gerechtelijk Wetboek.

Ongeacht hetgeen is bepaald in de vorige leden, wordt
het opsporingsonderzoek gevoerd onder de leiding en het
gezag van de bevoegde procureur des Konings. Hij draagt
hiervoor de verantwoordelijkheid.

§ 2. Het opsporingsonderzoek strekt zich uit over de
proactieve recherche. Hieronder wordt verstaan, met het
doel te komen tot het vervolgen van daders van misdrijven,
het opsporen, het verzamelen, registreren en verwerken
van gegevens en inlichtingen op grond van een redelijk
vermoeden van te plegen of reeds gepleegde maar nog niet
aan het licht gebrachte strafbare feiten, en die worden of
zouden worden gepleegd in het kader van een criminele
organisatie, zoals gedefinieerd door de wet, of misdaden of
wanbedrijven als bedoeld in artikel 90ter, §§ 2, 3 en 4, uit-
maken of zouden uitmaken. Het instellen van een proac-
tieve recherche behoeft voorafgaande schriftelijke toe-
stemming, door de procureur des Konings, de arbeidsaudi-
teur, }2[of de federale procureur]2 gegeven in het kader van
hun respectieve bevoegdheid, onverminderd de naleving
van de specifieke wettelijke bepalingen die de }2[bijzon-
dere opsporingsmethoden en andere methoden]2 regelen.

§ 3. Behoudens de wettelijke uitzonderingen mogen de
opsporingshandelingen geen enkele dwangmaatregel in-
houden noch schending inhouden van individuele rech-
ten en vrijheden. Deze handelingen kunnen evenwel de in-
beslagneming van de zaken vermeld in }3[de artikelen 35
en 35ter]3 inhouden.

De procureur des Konings waakt over de wettigheid van
de bewijsmiddelen en de loyaliteit waarmee ze worden
verzameld.]1  {4É6

}1. – Ingevoegd bij art. 5 wet 12 maart 1998, B.S., 2 april 1998, err., B.S.,
7 augustus 1998, inwerkingtreding: 2 oktober 1998 (art. 1 K.B.
21 september 1998, B.S., 25 september 1998)
}2. – § 2 gewijzigd bij art. 56 wet 21 juni 2001, B.S., 20 juli 2001, inwer-
kingtreding: 21 mei 2002 (art. 1 K.B. 4 juli 2001, B.S., 20 juli 2001); gewij-
zigd bij art. 2 wet 6 januari 2003, B.S., 12 mei 2003
}3. – § 3, lid 1, gewijzigd bij art. 6 wet 19 december 2002, B.S., 14 februari
2003
J 4. – Een vordering tot het instellen van een gerechtelijk onderzoek
kan betrekking hebben op gepleegde en al dan niet aan het licht ge-
brachte strafbare feiten als op nog niet gepleegde strafbare feiten, in zo-
verre het openbaar ministerie met betrekking tot die feiten over informa-
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tie beschikt die dusdanig concreet is dat zij een in tijd en ruimte bepaal-
baar misdrijf gaan vormen (Cass., 26 maart 2013, P.13.0133.N).

J 5. – De naleving van het loyaliteitsbeginsel door het openbaar minis-
terie, dat inhoudt dat alle door het parket verzamelde gegevens bij het str-
afdossier worden gevoegd, inzonderheid de gegevens a décharge, wordt
vermoed en om dat vermoeden te weerleggen zijn nauwkeurige en objec-
tieve gegevens vereist (Cass., 12 mei 2015, P.13.1399.N).

J 6. – Het instellen van de in artikel 28bis, § 2 Sv. bedoelde proactieve re-
cherche behoeft voorafgaande schriftelijke toestemming van het openbaar
ministerie, hetgeen beoogt de autonomie van de speurder onder het toezicht
en de leiding van het openbaar ministerie te plaatsen van zodra, met het oog
op het vatten van de dader van een nog aan het licht te brengen misdrijf, re-
levante gegevens worden ingezameld en verwerkt, die tot het privéleven van
de betrokkene behoren en die wegens hun vaagheid geen grond tot onmid-
dellijk repressief optreden opleveren (Cass., 19 mei 2015, P.15.0023.N).
}1[Art. 28quinquies. § 1. Behoudens de wettelijke uit-
zonderingen is het opsporingsonderzoek geheim.

Eenieder die beroepshalve zijn medewerking dient te
verlenen aan het opsporingsonderzoek, is tot geheimhou-
ding verplicht. Hij die dit geheim schendt, wordt gestraft
met de straffen bepaald in artikel 458 van het Strafwetboek.
}1. – Ingevoegd bij art. 5 wet 12 maart 1998, B.S., 2 april 1998, err., B.S.,
7 augustus 1998, inwerkingtreding: 2 oktober 1998 (art. 1 K.B.
21 september 1998, B.S., 25 september 1998)

Afdeling II
Wijze waarop de procureurs des Konings handelen in 

de uitoefening van hun ambt
}1[Art. 39bis. § 1. Onverminderd de specifieke bepalin-
gen van dit artikel, zijn de regels van dit wetboek inzake in-
beslagneming, met inbegrip van artikel 28sexies, van toe-
passing op het kopiëren, ontoegankelijk maken en verwij-
deren van in een informaticasysteem }2[of een deel ervan]2

opgeslagen gegevens.
§ 2. }3[Tot de zoeking in een informaticasysteem of een

deel ervan dat in beslag genomen is, kan beslist worden
door een officier van gerechtelijke politie.

Onverminderd het eerste lid, kan de procureur des Ko-
nings een zoeking bevelen in een informaticasysteem of een
deel ervan dat door hem in beslag kan worden genomen.

De zoekingen bedoeld in het eerste en het tweede lid kun-
nen zich enkel uitstrekken tot de gegevens die opgeslagen
zijn op het informaticasysteem dat, respectievelijk, in beslag
genomen is of in beslag kan worden genomen. Met het oog
daarop wordt elke externe verbinding van dit informati-
casysteem verhinderd, alvorens de zoeking wordt aangevat.]3

§ 3. }4[De procureur des Konings kan de zoeking in een
informaticasysteem of een deel ervan, aangevat op grond
van paragraaf 2, uitbreiden naar een informaticasysteem
of een deel ervan dat zich op een andere plaats bevindt dan
daar waar de zoeking plaatsvindt:

– indien deze uitbreiding noodzakelijk is om de waar-
heid aan het licht te brengen ten aanzien van het misdrijf
dat het voorwerp uitmaakt van de zoeking; en

– indien andere maatregelen disproportioneel zouden
zijn, of indien er een risico bestaat dat zonder deze uitbrei-
ding bewijselementen verloren gaan.

De uitbreiding van de zoeking in een informati-
casysteem mag zich niet verder uitstrekken dan tot de in-
formaticasystemen of de delen ervan waartoe de personen
die gerechtigd zijn het onderzochte informaticasysteem te
gebruiken, in het bijzonder toegang hebben.

Inzake de door uitbreiding van de zoeking in een infor-
maticasysteem aangetroffen gegevens, die nuttig zijn voor

dezelfde doeleinden als de inbeslagneming, wordt gehan-
deld zoals bepaald in paragraaf 6.

Wanneer blijkt dat deze gegevens zich niet op het grond-
gebied van het Rijk bevinden, worden ze enkel gekopieerd. In
dat geval deelt de procureur des Konings dit onverwijld mee
aan de Federale Overheidsdienst Justitie, dat de bevoegde
overheid van de betrokken Staat hiervan op de hoogte
brengt, indien deze redelijkerwijze kan worden bepaald.

In geval van uiterst dringende noodzakelijkheid kan de
procureur des Konings de uitbreiding van de zoeking be-
doeld in het eerste lid mondeling bevelen. Dit bevel wordt zo
spoedig mogelijk schriftelijk bevestigd, met vermelding van
de redenen van de uiterst dringende noodzakelijkheid.]4

§ 4. }5[Enkel de onderzoeksrechter kan een andere zoe-
king bevelen in een informaticasysteem of een deel ervan
dan de zoekingen voorzien in de paragrafen 2 en 3:

– indien deze zoeking noodzakelijk is om de waarheid
aan het licht te brengen ten aanzien van het misdrijf dat
het voorwerp uitmaakt van de zoeking; en

– indien andere maatregelen disproportioneel zouden
zijn, of indien er een risico bestaat dat zonder deze zoeking
bewijselementen verloren gaan.

In geval van uiterst dringende noodzakelijkheid kan de
onderzoeksrechter de uitbreiding van de zoeking bedoeld
in het eerste lid mondeling bevelen. Dit bevel wordt zo
spoedig mogelijk schriftelijk bevestigd, met vermelding van
de redenen van de uiterst dringende noodzakelijkheid.]5

§ 5. }6[Teneinde de maatregelen bedoeld in dit artikel
mogelijk te maken, kan de procureur des Konings of de on-
derzoeksrechter bevelen om, te allen tijde, ook zonder de
toestemming van hetzij de eigenaar of zijn rechthebbende,
hetzij de gebruiker:

– elke beveiliging van de betrokken informaticasyste-
men tijdelijk op te heffen, desgevallend met behulp van
technische hulpmiddelen, valse signalen, valse sleutels of
valse hoedanigheden;

– technische middelen in de betrokken informaticasy-
stemen aan te brengen teneinde de door dat systeem op-
geslagen, verwerkte of doorgestuurde gegevens te ontcijfe-
ren en te decoderen.

Evenwel kan enkel de onderzoeksrechter deze tijdelijke
opheffing van de beveiliging of deze aanbrenging van
technische middelen bevelen wanneer dit in het bijzonder
noodzakelijk is voor de toepassing van paragraaf 3.]6

§ 6. }7[Indien in de betrokken informaticasystemen op-
geslagen gegevens aangetroffen worden die nuttig zijn voor
dezelfde doeleinden als de inbeslagneming, maar de inbe-
slagneming van de drager daarvan evenwel niet wenselijk
is, worden deze gegevens, evenals de gegevens noodzake-
lijk om deze te kunnen verstaan, gekopieerd op dragers, die
toebehoren aan de overheid. In geval van dringendheid of
om technische redenen, kan gebruik gemaakt worden van
dragers, die ter beschikking staan van personen die gerech-
tigd zijn om het informaticasysteem te gebruiken.

Bovendien worden passende technische middelen aan-
gewend om de toegang tot deze gegevens in het informa-
ticasysteem, evenals tot de kopieën daarvan die ter be-
schikking staan van personen die gerechtigd zijn om het
informaticasysteem te gebruiken, te verhinderen en hun
integriteit te waarborgen.

Wanneer de in het eerste lid vermelde maatregel niet mo-
gelijk is om technische redenen of wegens de omvang van de
gegevens, wendt de procureur des Konings de passende
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technische middelen aan om de toegang tot deze gegevens
in het informaticasysteem, evenals tot de kopieën daarvan
die ter beschikking staan van personen die gerechtigd zijn
om het informaticasysteem te gebruiken, te verhinderen en
hun integriteit te waarborgen.

Indien de gegevens het voorwerp van het misdrijf vor-
men of voortgekomen zijn uit het misdrijf en indien de ge-
gevens strijdig zijn met de openbare orde of de goede ze-
den, of een gevaar opleveren voor de integriteit van infor-
maticasystemen of gegevens die door middel daarvan wor-
den opgeslagen, verwerkt of overgedragen, wendt de
procureur des Konings alle passende technische middelen
aan om deze gegevens ontoegankelijk te maken of, na
hiervan kopie te hebben genomen, te verwijderen.

Hij kan evenwel, behoudens in het geval bedoeld in het
vierde lid, het verdere gebruik van het geheel of een deel
van deze gegevens toestaan, wanneer dit geen gevaar voor
de strafvordering oplevert.

In geval van uiterst dringende noodzakelijkheid en
wanneer het kennelijk gaat om een strafbaar feit bedoeld
in de artikelen 137, § 3, 6°, 140bis of 383bis, § 1, van het
Strafwetboek, kan de procureur des Konings mondeling
bevelen dat alle passende technische middelen worden
aangewend om de gegevens, die het voorwerp van het
misdrijf vormen of voortgekomen zijn uit het misdrijf en
die strijdig zijn met de openbare orde of de goede zeden,
ontoegankelijk te maken. Dit bevel wordt zo spoedig mo-
gelijk schriftelijk bevestigd, met vermelding van de rede-
nen van de uiterst dringende noodzakelijkheid.]7

Gepaste technische middelen worden aangewend voor
de bewaring hiervan op de griffie.

Hetzelfde geldt, wanneer gegevens die worden opgesla-
gen, verwerkt of overgedragen in een informaticasysteem,
samen met hun drager in beslag worden genomen, over-
eenkomstig de vorige artikelen.]1

}8[§ 7. Tenzij diens identiteit of woonplaats redelijker-
wijze niet achterhaald kan worden, brengt de procureur
des Konings of de onderzoeksrechter de verantwoordelijke
van het informaticasysteem zo spoedig mogelijk op de
hoogte van de zoeking in het informaticasysteem of van de
uitbreiding ervan. Hij deelt hem in voorkomend geval een
samenvatting mee van de gegevens die zijn gekopieerd,
ontoegankelijk gemaakt of verwijderd.]8

}9[§ 8. De procureur des Konings wendt de passende
technische middelen aan om de integriteit en de vertrou-
welijkheid van deze gegevens te waarborgen.

Gepaste technische middelen worden aangewend voor
de bewaring hiervan op de griffie.

Hetzelfde geldt, wanneer gegevens die worden opgesla-
gen, verwerkt of overgedragen in een informaticasysteem,
samen met hun drager in beslag worden genomen, over-
eenkomstig de vorige artikelen.]9

}1. – Ingevoegd bij art. 7 wet 28 november 2000, B.S., 3 februari 2001
}2. – § 1 gewijzigd bij art. 2, 1°, wet 25 december 2016, B.S., 17 januari 2017
}3. – § 2, na wijziging, vervangen bij art. 2, 2°, wet 25 december 2016,
B.S., 17 januari 2017
}4. – § 3, na wijziging, vervangen bij art. 2, 3°, wet 25 december 2016,
B.S., 17 januari 2017
}5. – § 4 vervangen bij art. 2, 4°, wet 25 december 2016, B.S., 17 januari 2017
}6. – § 5, na wijziging, vervangen bij art. 2, 5°, wet 25 december 2016,
B.S., 17 januari 2017
}7. – § 6, na wijziging, vervangen bij art. 2, 6°, wet 25 december 2016,
B.S., 17 januari 2017
}8. – § 7 toegevoegd bij art. 2, 7°, wet 25 december 2016, B.S., 17 januari
2017
}9. – § 8 toegevoegd bij art. 2, 7°, wet 25 december 2016, B.S., 17 januari
2017

}1[Art. 46bis. }2[§ 1. }3[Bij het opsporen van de misdaden
en wanbedrijven kan de procureur des Konings bij een met
redenen omklede en schriftelijke beslissing overgaan of doen
overgaan op basis van ieder gegeven in zijn bezit of door mid-
del van een toegang tot de klantenbestanden van de actoren
bedoeld in het tweede lid, eerste en tweede streepje, tot:

1° de identificatie van de abonnee of de gewoonlijke ge-
bruiker van een dienst bedoeld in het tweede lid, tweede
streepje, of van het gebruikte elektronische communicatie-
middel;

2° de identificatie van de diensten bedoeld in het
tweede lid, tweede streepje, waarop een bepaald persoon
geabonneerd is of die door een bepaald persoon gewoon-
lijk gebruikt worden.

Hiertoe kan hij zo nodig, rechtstreeks of via de door de
Koning aangewezen politiedienst, de medewerking vorde-
ren van:

– de operator van een elektronisch communicatienet-
werk; en

– iedereen die binnen het Belgisch grondgebied, op
welke wijze ook, een dienst beschikbaar stelt of aanbiedt,
die bestaat in het overbrengen van signalen via elektroni-
sche communicatienetwerken, of er in bestaat gebruikers
toe te laten via een elektronisch communicatienetwerk in-
formatie te verkrijgen of te ontvangen of te verspreiden.
Hieronder wordt ook de verstrekker van een elektronische
communicatiedienst begrepen.

De motivering weerspiegelt de proportionaliteit met in-
achtneming van de persoonlijke levenssfeer en de subsidi-
ariteit ten opzichte van elke andere onderzoeksdaad.

In geval van uiterst dringende noodzakelijkheid kan de
procureur des Konings de maatregel mondeling bevelen. De
beslissing wordt zo spoedig mogelijk schriftelijk bevestigd.

Voor strafbare feiten die geen correctionele hoofdge-
vangenisstraf van een jaar of een zwaardere straf tot gevolg
kunnen hebben, kan de procureur des Konings de in het
eerste lid bedoelde gegevens slechts vorderen voor een pe-
riode van zes maanden voorafgaand aan zijn beslissing.]3]4

§ 2. }5[De actoren bedoeld in § 1, tweede lid, eerste en
tweede streepje, van wie gevorderd wordt de in paragraaf 1
bedoelde gegevens mee te delen, verstrekken de procureur
des Konings of de officier van gerechtelijke politie de gege-
vens in werkelijke tijd of, in voorkomend geval, op het tijd-
stip bepaald in de vordering, volgens de nadere regels vast-
gesteld door de Koning, op het voorstel van de Minister van
Justitie en de Minister bevoegd voor Telecommunicatie.]5

De Koning bepaalt, na advies van de Commissie voor de
bescherming van de persoonlijke levenssfeer en op voor-
stel van de Minister van Justitie en van de Minister die be-
voegd is voor Telecommunicatie, de technische voorwaar-
den voor de toegang tot de in § 1 bedoelde gegevens, die
beschikbaar zijn voor de procureur des Konings en voor de
in dezelfde paragraaf aangewezen politiedienst.

Iedere persoon die uit hoofde van zijn bediening kennis
krijgt van de maatregel of daaraan zijn medewerking ver-
leent, is tot geheimhouding verplicht. Iedere schending
van het geheim wordt gestraft overeenkomstig artikel 458
van het Strafwetboek.

}6[Iedere persoon die de gegevens weigert mee te delen of
niet meedeelt in werkelijke tijd of, in voorkomend geval, op het
tijdstip bepaald in de vordering, wordt gestraft met geldboete
van zesentwintig euro tot tienduizend euro.]6]2]1  {7É9

}1. – Ingevoegd bij art. 2 wet 10 juni 1998, B.S., 22 september 1998
}2. – Vervangen bij art. 2 wet 23 januari 2007, B.S., 14 maart 2007
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}3. – § 1 vervangen bij art. 5, a), wet 25 december 2016, B.S., 17 januari 2017
}4. – § 1, lid 4, ingevoegd bij art. 8, b), wet 29 mei 2016, B.S., 18 juli 2016
}5. – § 2, lid 1, vervangen bij art. 5, b), wet 25 december 2016, B.S.,
17 januari 2017
}6. – § 2, lid 4, vervangen bij art. 5, c), wet 25 december 2016, B.S.,
17 januari 2017

R 7. – Zie K.B. 9 januari 2003 tot uitvoering van de artikelen 46bis, § 2,
eerste lid, 88bis, § 2, eerste en derde lid, en 90quater, § 2, derde lid van het
Wetboek van Strafvordering en van artikel 109ter, E, § 2, van de wet van
21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische
overheidsbedrijven, B.S., 10 februari 2003, opgenomen in rubriek «II. Bel-
gische wet- en regelgeving, 2. Strafwetgeving», infra

J 8. – «Verstrekker van een elektronische communicatiedienst» in de zin
van art. 46bis Sv. is niet alleen de Belgische operator in de zin van wet 13 juni
2005 betreffende de elektronische communicatie, maar iedereen die dien-
sten van elektronische communicatie verstrekt, zoals onder meer de trans-
missie van communicatiegegevens; de medewerkingsplicht van art. 46bis Sv.
is dus niet beperkt tot operatoren van een elektronisch communicatienet-
werk of verstrekkers van een elektronische communicatiedienst die ook ope-
rator zijn in de zin van wet 13 juni 2005 of die hun elektronische communi-
catiediensten enkel verstrekken via hun eigen infrastructuur; die verplichting
bestaat ook voor iedereen die een dienst aanbiedt die geheel of hoofdzakelijk
bestaat in het overbrengen van signalen via elektronische communicatienet-
werken en de persoon die een dienst aanbiedt die erin bestaat zijn klanten
toe te laten via een elektronisch netwerk informatie te verkrijgen of te ont-
vangen of te verspreiden, kan ook een verstrekker van een elektronische
communicatiedienst zijn (Cass., 18 januari 2011, P.10.1347.N).

J 9. – Uit de schriftelijke beslissing tot identificatie van de houders van
oproepnummers moet blijken dat rekening werd gehouden met de vereis-
ten van proportionaliteit en subsidiariteit, zonder dat vereist is dat de on-
derzoekende magistraat deze voorwaarden concreet invult, met verwijzing
naar elementen in het dossier (Cass., 17 december 2013, P.13.1438.N).
}1[Art. 46bis/1. § 1. Bij het opsporen van terroristische
misdrijven als bedoeld in boek II, Titel Iter van het Straf-
wetboek, kan de procureur des Konings bij een met rede-
nen omklede en schriftelijke beslissing, de noodzakelijke
administratieve inlichtingen vorderen bij alle instellingen
van sociale zekerheid als bedoeld in artikel 2, eerste lid, 2°,
van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en
organisatie van een Kruispuntbank van de sociale zeker-
heid en artikel 2, eerste lid, 2°, van de wet van 11 april 1995
tot invoering van het «handvest» van de sociaal verzekerde.

In zijn beslissing beschrijft de procureur des Konings
nauwkeurig de inlichtingen die hij vordert en bepaalt hij
de vorm waarin deze hem worden medegedeeld.

§ 2. Met toepassing van de uitzondering bedoeld in
artikel 458 van het Strafwetboek en in afwijking van an-
dersluidende bepalingen, delen de in paragraaf 1, eerste
lid, bedoelde instellingen van sociale zekerheid de aldaar
bedoelde inlichtingen onverwijld mee.

Iedere persoon die uit hoofde van zijn bediening kennis
krijgt van de maatregel of daaraan zijn medewerking ver-
leent, is tot geheimhouding verplicht. Iedere schending
van het geheim wordt gestraft overeenkomstig artikel 458
van het Strafwetboek.

Iedere persoon die weigert de inlichtingen mee te delen,
wordt gestraft met een geldboete van zesentwintig euro
tot tienduizend euro.

§ 3. Met toepassing van de uitzondering bedoeld in
artikel 458 van het Strafwetboek en in afwijking van an-
dersluidende bepalingen, doen de personeelsleden van de
in paragraaf 1, eerste lid, bedoelde instellingen van sociale
zekerheid die uit hoofde van hun beroep kennis krijgen
van één of meerdere informaties die ernstige aanwijzingen
kunnen uitmaken van een terroristisch misdrijf bedoeld in
boek II, titel Iter, van het Strafwetboek, aangifte overeen-
komstig artikel 29.

Uitgesloten van de in het eerste lid bedoelde informaties
zijn de medische gegevens van persoonlijke aard, bedoeld
in artikel 2, eerste lid, 6°, van de wet van 11 april 1995 tot
invoering van het «handvest» van de sociaal verzekerde.]1

}1. – Ingevoegd bij art. 2 wet 17 mei 2017, B.S., 3 juli 2017, inwerkingtre-
ding: 1 september 2017 (art. 3)
}1[Art. 46ter. § 1. Bij het opsporen van de misdaden en
wanbedrijven kan de procureur des Konings aan een
postoperator toevertrouwde post, bestemd voor of afkom-
stig van een verdachte of die op hem betrekking heeft, on-
derscheppen en in beslag nemen, wanneer er ernstige aan-
wijzingen zijn dat de strafbare feiten een correctionele
hoofdgevangenisstraf van een jaar of een zwaardere straf
tot gevolg kunnen hebben.

Indien deze maatregel zich situeert in het proactieve on-
derzoek zoals omschreven in artikel 28bis, § 2, gaat de pro-
cureur des Konings na of aan de bijzondere voorwaarden
omschreven in dit artikel voldaan is.

Indien de procureur des Konings van oordeel is de inbe-
slagneming niet te moeten handhaven, geeft hij de stuk-
ken onverwijld aan de postoperator voor verdere verzen-
ding terug. In het andere geval wordt gehandeld overeen-
komstig de artikelen 35 tot 39.

}2[Het begrip «post» in de zin van dit artikel dient te wor-
den verstaan zoals het gedefinieerd is in artikel 131, 6°, 7°
en 11°, van de wet van 21 maart 1991 betreffende de her-
vorming van sommige economische overheidsbedrijven.]2

§ 2. De procureur des Konings kan, bij een schriftelijke
en met redenen omklede beslissing de medewerking van
een postoperator vorderen teneinde de maatregel bepaald
in § 1 mogelijk te maken. De postoperator is gehouden zijn
medewerking onverwijld te verlenen.

Hij bepaalt in zijn beslissing de duur van de maatregel
beoogd in de vorige paragraaf.

Iedere persoon die uit hoofde van zijn bediening kennis
krijgt van de maatregel of daaraan zijn medewerking ver-
leent, is tot geheimhouding verplicht. Iedere schending
van het geheim wordt gestraft overeenkomstig artikel 458
van het Strafwetboek.

Iedere persoon die zijn medewerking weigert aan de
vorderingen bedoeld in dit artikel, wordt gestraft met ge-
vangenisstraf van acht dagen tot een jaar en met geldboete
van zesentwintig EUR tot tienduizend EUR of met een van
die straffen alleen.]1  {3

}1. – Ingevoegd bij art. 6 wet 6 januari 2003, B.S., 12 mei 2003
}2. – Vervangen bij art. 4 wet 27 december 2005, B.S., 30 december 2005,
inwerkingtreding: 30 december 2005 (art. 28)

J 3. – De Grondwet waarborgt alleen het geheim van de aan de post
toevertrouwde brieven. Het gebruik van de brief, na ontvangst door de ge-
adresseerde, valt niet onder deze bescherming (Cass., 21 oktober 2009,
P.09.0766.F).
}1[Art. 46quater. }2[§ 1. Bij het opsporen van de misda-
den en de wanbedrijven kan de procureur des Konings,
wanneer er ernstige aanwijzingen zijn dat de misdrijven
een correctionele hoofdgevangenisstraf van een jaar of
een zwaardere straf tot gevolg kunnen hebben, de vol-
gende inlichtingen vorderen:

a) de lijst van bankrekeningen, bankkluizen of financiële
instrumenten zoals bedoeld in artikel 2, 1°, van de wet van
2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële
sector en de financiële diensten, waarvan de verdachte titu-
laris, gevolmachtigde of de uiteindelijk gerechtigde is, en,
in voorkomend geval alle nadere gegevens hieromtrent;
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b) de bankverrichtingen die in een bepaald tijdvak zijn
uitgevoerd op één of meerdere van deze bankrekeningen of
financiële instrumenten, met inbegrip van de bijzonderhe-
den betreffende de rekening van herkomst of bestemming;

c) de gegevens met betrekking tot de titularissen of ge-
volmachtigden, die in een bepaald tijdvak toegang hebben
of hadden tot deze bankkluizen.

}3[Om de in het eerste lid bedoelde maatregelen moge-
lijk te maken, kan de procureur des Konings in geval van
misdrijven bedoeld in de artikelen 137 tot 141 of 505, eer-
ste lid, 2° tot 4°, van het Strafwetboek, of in het kader van
fiscale fraude zoals bedoeld in de artikelen 449 en 450 van
het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992, in de ar-
tikelen 73 en 73bis van het Wetboek van de belasting over
de toegevoegde waarde, in de artikelen 133 en 133bis van
het Wetboek der successierechten, in de artikelen 206 en
206bis van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en grif-
fierechten, in de artikelen 207 en 207bis van het Wetboek
diverse rechten en taksen, in de artikelen 220, § 2, 259 en
260 van de Algemene wet van 18 juli 1977 inzake douane
en accijnzen, in de artikelen 3.15.3.0.1. en 3.15.3.0.2. van
de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013 en in
de artikelen 68 en 68ter van het Wetboek van met inkom-
sten gelijkgestelde belastingen, alsook in geval van het mis-
drijf bedoeld in }4[artikel 4, 23°, van de wet van
18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van
geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van
het gebruik van contanten]4, op specifiek en met redenen
omkleed verzoek, het Centraal Aanspreekpunt gehouden
door de Nationale Bank van België }5[overeenkomstig de
wet van 8 juli 2018 houdende organisatie van een centraal
aanspreekpunt van rekeningen en financiële contracten en
tot uitbreiding van de toegang tot het centraal bestand van
berichten van beslag, delegatie, overdracht, collectieve
schuldenregeling en protest]5, om informatie vragen.]3

§ 2. Ingeval de noodwendigheden van het opspo-
ringsonderzoek dit vergen, kan de procureur des Konings
bovendien vorderen dat:

a) gedurende een vernieuwbare periode van maximum
twee maanden de bankverrichtingen met betrekking tot
een of meerdere van deze bankrekeningen, bankkluizen of
financiële instrumenten van de verdachte onder toezicht
worden geplaatst;

b) de bank of de kredietinstelling de tegoeden en ver-
bintenissen die verbonden zijn met deze bankrekeningen,
bankkluizen of financiële instrumenten, niet meer uit han-
den mag geven voor een termijn die hij bepaalt, maar die
niet langer kan zijn dan de termijn die loopt van het ogen-
blik waarop de bank of de kredietinstelling kennis neemt
van zijn vordering tot }6[vijf]6 werkdagen na de kennisge-
ving van de hier bedoelde gegevens door deze instelling.
Deze maatregel kan slechts gevorderd worden wanneer
ernstige en uitzonderlijke omstandigheden dit verant-
woorden en enkel in geval de opsporing betrekking heeft
op misdaden of wanbedrijven als bedoeld in artikel 90ter,
§§ 2 tot 4, van het Wetboek van Strafvordering.

§ 3. De procureur des Konings kan, bij een schriftelijke
en met redenen omklede beslissing de medewerking van
de bank of de kredietinstelling vorderen teneinde de maat-
regelen bedoeld in de §§ 1 en 2 mogelijk te maken. De
bank of de kredietinstelling is gehouden haar medewer-
king onverwijld te verlenen. In de beslissing bepaalt de
procureur des Konings de vorm waarin de in § 1 vermelde
gegevens hem worden meegedeeld.

Iedere persoon die uit hoofde van zijn bediening kennis
krijgt van de maatregel of daaraan zijn medewerking ver-
leent, is tot geheimhouding verplicht. Iedere schending
van het geheim wordt gestraft overeenkomstig artikel 458
van het Strafwetboek.

Iedere persoon die zijn medewerking weigert aan de
vorderingen bedoeld in dit artikel wordt gestraft met ge-
vangenisstraf van acht dagen tot een jaar en met geldboete
van zesentwintig euro tot tienduizend euro of met een van
die straffen alleen.]2]1  {7

}1. – Ingevoegd bij art. 13 wet 6 januari 2003, B.S., 12 mei 2003
}2. – Vervangen bij art. 5 wet 27 december 2005, B.S., 30 december 2005,
inwerkingtreding: 30 december 2005 (art. 28)
}3. – § 1, lid 2, ingevoegd bij art. 123 Programmawet 1 juli 2016, B.S.,
4 juli 2016
}4. – § 1, lid 2, gewijzigd bij art. 140 wet 18 september 2017, B.S.,
6 oktober 2017
}5. – § 1, lid 2, gewijzigd bij art. 20 wet 8 juli 2018, B.S., 16 juli 2018, err.,
B.S., 20 juli 2018
}6. – § 2, b), gewijzigd bij art. 106 Programmawet (I) 29 maart 2012, B.S.,
6 april 2012

J 7. – De motiveringsplicht van de procureur des Konings om de mede-
werking van banken te vorderen is noch substantieel noch op straffe van
nietigheid voorgeschreven: de wet laat het aan de rechter over om de
eventuele gevolgen van de niet-naleving van deze vormvereiste te bepalen
(Cass., 22 september 2010, P.09.0172.F).
}1[Art. 46quinquies. § 1. Onverminderd artikel 89ter,
kan de procureur des Konings bij een schriftelijke en met re-
denen omklede beslissing de politiediensten machtigen om
te allen tijde, buiten medeweten van de eigenaar of van zijn
rechthebbende, of zonder hun toestemming, een private
plaats te betreden }2[en gesloten voorwerpen die zich op
deze plaats bevinden te openen]2, wanneer er ernstige aan-
wijzingen zijn dat de strafbare feiten een misdrijf uitmaken
of zouden uitmaken als bedoeld in artikel 90ter, §§ 2 tot 4,
of gepleegd worden of zouden worden in het kader van een
criminele organisatie zoals bedoeld in artikel 324bis van het
Strafwetboek, en de overige middelen van onderzoek niet
lijken te volstaan om de waarheid aan de dag te brengen.

Een private plaats in de zin van dit artikel is de plaats die
kennelijk:

– geen woning is;
– geen door een woning omsloten eigen aanhorigheid

in de zin van de artikelen 479, 480 en 481 van het Strafwet-
boek is;

– geen lokaal aangewend voor beroepsdoeleinden of de
woonplaats van een advocaat of een arts is als bedoeld in
artikel 56bis, derde lid.

In spoedeisende gevallen kan de in het eerste lid be-
doelde beslissing mondeling worden meegedeeld. De be-
slissing moet in dat geval zo spoedig mogelijk schriftelijk
met redenen omkleed en bevestigd worden.

Ingeval de in het eerste lid bedoelde beslissing genomen
wordt in het kader van de toepassing van de bijzondere op-
sporingsmethoden zoals bedoeld in de artikelen 47ter tot
47decies, worden de beslissing en alle ermee verband hou-
dende processen-verbaal uiterlijk na het beëindigen van de
bijzondere opsporingsmethode bij het strafdossier gevoegd.

§ 2. Het }3[betreden van de private plaats bedoeld in
paragraaf 1, en het openen van gesloten voorwerpen die zich
op deze plaats bevinden,]3 kan enkel geschieden teneinde:

1° die plaats op te nemen en zich te vergewissen van de
eventuele aanwezigheid van zaken die het voorwerp van het
misdrijf uitmaken, die gediend hebben of bestemd zijn tot
het plegen ervan of die uit een misdrijf voortkomen, van de
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vermogensvoordelen die rechtstreeks uit het misdrijf zijn ver-
kregen, van de goederen en waarden die in de plaats ervan
zijn gesteld of van de inkomsten uit de belegde voordelen;

2° de bewijzen te verzamelen van de aanwezigheid van
de zaken bedoeld in 1°;

3° in het kader van een observatie een technisch hulp-
middel als bedoeld in artikel 47sexies, § 1, derde lid, te
plaatsen}4[, te herstellen of terug te nemen;]4

}5[4° de overeenkomstig paragraaf 5 meegenomen
voorwerpen terug te plaatsen.]5

§ 3. Een inkijkoperatie kan door de procureur des Ko-
nings enkel worden beslist ten aanzien van plaatsen waar-
van men op basis van precieze aanwijzingen vermoedt dat
de zaken bedoeld in § 2, 1°, er zich bevinden, dat er bewij-
zen van kunnen verzameld worden, of dat ze gebruikt wor-
den door personen op wie een verdenking rust.

§ 4. Het aanwenden van technische hulpmiddelen met
het in § 2 beoogde doel, wordt gelijkgesteld met het betre-
den van een private plaats zoals bepaald in § 1.]1

}6[§ 5. Indien het onderzoek van een in paragraaf 1 be-
doeld voorwerp niet ter plaatse kan gebeuren en indien de
informatie niet op een andere manier kan worden verkre-
gen, is het de politiedienst toegestaan dit voorwerp mee te
nemen voor een strikt beperkte duur. Het bewuste voor-
werp wordt zo spoedig mogelijk teruggeplaatst, tenzij dit
het goede verloop van het onderzoek in de weg staat.]6

}7[§ 6. In het kader van de maatregel bedoeld in
paragraaf 1, is het binnendringen in een informati-
casysteem enkel mogelijk met het oog op de doeleinden
bedoeld in paragraaf 2, 3°.]7

}8[§ 7. De officier van gerechtelijke politie die de leiding
heeft over de uitvoering van de maatregel bedoeld in
paragraaf 1 of in artikel 89ter, § 1, stelt van het verloop van de
maatregel een proces-verbaal op. Wanneer tijdens de uitvoe-
ring van de maatregel gesloten voorwerpen geopend werden
of toepassing gemaakt werd van paragraaf 5, wordt daarvan
melding gemaakt in het proces-verbaal. Het proces-verbaal
wordt uiterlijk na het beëindigen van de maatregel bij het str-
afdossier gevoegd.]8  {9

}1. – Ingevoegd bij art. 6 wet 27 december 2005, B.S., 30 december 2005,
inwerkingtreding: 30 december 2005 (art. 28)
}2. – § 1, lid 1, gewijzigd bij art. 6, a), wet 25 december 2016, B.S.,
17 januari 2017
}3. – § 2, inleidende zin, gewijzigd bij art. 6, b), wet 25 december 2016,
B.S., 17 januari 2017
}4. – § 2, 3°, aangevuld bij art. 6, c), wet 25 december 2016, B.S.,
17 januari 2017
}5. – § 2, 4°, ingevoegd bij art. 6, d), wet 25 december 2016, B.S.,
17 januari 2017
}6. – § 5 toegevoegd bij art. 6, e), wet 25 december 2016, B.S., 17 januari 2017
}7. – § 6 toegevoegd bij art. 6, e), wet 25 december 2016, B.S., 17 januari 2017
}8. – § 7 toegevoegd bij art. 6, e), wet 25 december 2016, B.S., 17 januari 2017

J 9. – Uit art. 46quinquies Sv. volgt dat de procureur des Konings in de
schriftelijke machtiging tot inkijkoperatie dient vast te stellen dat op het
ogenblik van die machtiging andere middelen niet lijken te volstaan om
de waarheid aan het licht te brengen; niet vereist is dat de procureur in de
schriftelijke machtiging vermeldt waarom die inkijkoperatie concreet on-
ontbeerlijk is (Cass., 22 februari 2011, P.10.1754.N).

}1[Afdeling III

De bijzondere opsporingsmethoden]1

}1. Opschrift ingevoegd bij art. 4 wet 6 januari 2003, B.S., 12 mei 2003

}1[Onderafdeling 1

Begripsomschrijving]1

}1. Opschrift ingevoegd bij art. 4 wet 6 januari 2003, B.S., 12 mei 2003

}1[Art. 47ter. § 1. }2[De bijzondere opsporingsmetho-
den zijn de observatie, }3[de infiltratie, de burgerinfiltratie
en de informantenwerking]3.

Deze methoden worden door de door de Minister van
Justitie aangewezen politiediensten aangewend in het
kader van een opsporingsonderzoek of een gerechtelijk
onderzoek, onder de controle van het openbaar ministerie
en onverminderd de artikelen 28bis, §§ 1 en 2, 55 en 56,
§ 1, en 56bis, met als doel het vervolgen van daders van
misdrijven, het opsporen, verzamelen, registreren en ver-
werken van gegevens en inlichtingen op grond van ern-
stige aanwijzingen van te plegen of reeds gepleegde, al
dan niet aan het licht gebrachte strafbare feiten.

}4[...]4]2

§ 2. De procureur des Konings staat in voor de perma-
nente controle over de toepassing van de bijzondere op-
sporingsmethoden door de politiediensten binnen zijn ge-
rechtelijk arrondissement.

De procureur des Konings licht de federale procureur in
van de bijzondere opsporingsmethoden die in zijn gerech-
telijk arrondissement worden toegepast.

Ingeval de toepassing van de bijzondere opsporingsme-
thoden zich uitstrekt over meerdere gerechtelijke arrondis-
sementen of kadert binnen de bevoegdheid van de fede-
rale procureur, brengen de bevoegde procureurs des Ko-
nings en de federale procureur elkaar hiervan onverwijld
op de hoogte en nemen zij alle noodzakelijke maatregelen
om het goede verloop van de operatie te verzekeren.

Binnen elke gedeconcentreerde gerechtelijke }5[direc-
tie]5, als bedoeld in artikel 105 van de wet van 7 december
1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst
gestructureerd op twee niveaus, wordt een officier belast
met de permanente controle over de bijzondere opspo-
ringsmethoden in het arrondissement. Deze officier wordt
aangewezen door de directeur-generaal van de algemene
directie van de gerechtelijke politie en van de federale po-
litie, op voordracht van de gerechtelijke directeur en na ad-
vies van de procureur des Konings. Hij kan zich daarbij
door één of meerdere officieren laten bijstaan die volgens
dezelfde procedure worden aangewezen.]1  {6É7

}1. – Ingevoegd bij art. 4 wet 6 januari 2003, B.S., 12 mei 2003

}2. – Vervangen bij art. 7 wet 27 december 2005, B.S., 30 december 2005,
inwerkingtreding: 30 december 2005 (art. 28)

}3. – § 1, lid 1, gewijzigd bij art. 2 wet 22 juli 2018, B.S., 7 augustus 2018

}4. – § 1, lid 3, vernietigd bij arrest nr. 105/2007 Grondwettelijk Hof
19 juli 2007, B.S., 13 augustus 2007

}5. – § 2, lid 4, gewijzigd bij art. 48 wet 20 juni 2006, B.S., 26 juli 2006, in-
werkingtreding: 1 maart 2007 (art. 21, 1°, K.B. 14 november 2006, B.S.,
23 november 2006)

R 6. – Zie K.B. 14 november 2006 betreffende de organisatie en de be-
voegdheden van de federale politie, B.S., 23 november 2006

J 7. – De rechtstreekse dagvaarding uitgaande van de administratie
van douane en accijnzen maakt de zaak niet aanhangig bij de correctio-
nele rechtbank als tijdens het onderzoek een observatie werd toegepast
zonder latere controle door de kamer van inbeschuldigingstelling (Cass.,
28 april 2009, P.08.1738.N).
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HOOFDSTUK VI

ONDERZOEKSRECHTERS

Afdeling I
}1[Het gerechtelijk onderzoek]1

}1. Opschrift vervangen bij art. 9 wet 12 maart 1998, B.S., 2 april 1998,
err., B.S., 7 augustus 1998, inwerkingtreding: 2 oktober 1998 (art. 1 K.B.
21 september 1998, B.S., 25 september 1998)

Art. 55. }1[Het gerechtelijk onderzoek is het geheel van
de handelingen die ertoe strekken de daders van misdrij-
ven op te sporen, de bewijzen te verzamelen en de maatre-
gelen te nemen die de rechtscolleges in staat moeten stel-
len met kennis van zaken uitspraak te doen.

Het wordt gevoerd onder de leiding en het gezag van de
onderzoeksrechter.]1  {2É3

}1. – Opgeheven bij art. 1, 42°, wet 10 juli 1967, B.S., 6 september 1967;
opnieuw ingevoegd bij art. 9 wet 12 maart 1998, B.S., 2 april 1998, err.,
B.S., 7 augustus 1998, inwerkingtreding: 2 oktober 1998 (art. 1 K.B.
21 september 1998, B.S., 25 september 1998)

J 2. – Hoewel de vordering van de procureur des Konings tot regeling
van de rechtspleging de zaak voor de raadkamer brengt, onttrekt ze de on-
derzoeksrechter evenwel niet aan zijn onderzoeksopdracht tot wanneer
het onderzoeksgerecht, nadat hij bij de raadkamer verslag heeft uitge-
bracht, zelf de rechtspleging regelt; die vordering ontneemt de persoon
tegen wie de strafvordering is ingesteld geen rechten, aangezien de onder-
zoeksrechter de bij hem aangebrachte feiten kan blijven onderzoeken,
zowel à charge als à décharge (Cass., 10 december 2014, P.14.1275.F).

J 3. – Krachtens artikel 55 Sv. kan de onderzoeksrechter alle relevante
onderzoekingen doen of laten doen, waarvan hij oordeelt dat zij de von-
nisrechter in staat zullen stellen om met kennis van zaken de aard en de
omvang van de onderzochte feiten en de persoon van de inverdenkingge-
stelde te beoordelen (Cass., 19 mei 2015, P.14.0921.N).

Art. 57. }1[§ 1. Behoudens de wettelijke uitzonderingen
is het gerechtelijk onderzoek geheim.

Eenieder die beroepshalve zijn medewerking dient te
verlenen aan het gerechtelijk onderzoek is tot geheimhou-
ding verplicht. Hij die dit geheim schendt, wordt gestraft
met de straffen bepaald in artikel 458 van het Strafwetboek.

§ 3. De procureur des Konings kan, met instemming van
de onderzoeksrechter en indien het openbaar belang het
vereist, aan de pers gegevens verstrekken. Hij waakt voor
de inachtneming van het vermoeden van onschuld, de
rechten van verdediging van de inverdenkinggestelde, het
slachtoffer en derden, het privé-leven en de waardigheid
van personen. Voor zover als mogelijk wordt de identiteit
van de in het dossier genoemde personen niet vrijgegeven.

§ 4. De advocaat kan, indien het belang van zijn cliënt
het vereist, aan de pers gegevens verstrekken. Hij waakt
voor de inachtneming van het vermoeden van onschuld,
de rechten van verdediging van de inverdenkinggestelde,
het slachtoffer en derden, het privé-leven, de waardigheid
van personen en de regels van het beroep. Voor zover als
mogelijk wordt de identiteit van de in het dossier ge-
noemde personen niet vrijgegeven.]1  {2É3

}1. – Opgeheven bij art. 1, 42°, wet 10 juli 1967, B.S., 6 september 1967;
opnieuw ingevoegd bij art. 9 wet 12 maart 1998, B.S., 2 april 1998, err.,
B.S., 7 augustus 1998, inwerkingtreding: 2 oktober 1998 (art. 1 K.B.
21 september 1998, B.S., 25 september 1998)
J 2. § 1. Geheim onderzoek

– Noch uit het feit dat een mediacampagne is gevoerd, noch uit de verkla-
ringen van overheidsinstanties, noch uit het verschijnen van uittreksels
van het strafdossier in de pers, kan worden afgeleid dat bij verwijzing naar
het vonnisgerecht de vonnisrechters niet in staat zouden zijn op een on-
partijdige manier te oordelen of het vermoeden van onschuld te eerbiedi-
gen (Cass., 27 februari 2008, P.07.1485.F).

– Wegens het geheim van het onderzoek kan beslag worden gelegd zon-
der dat de beslagene inzage heeft van het volledige strafdossier (Cass.,
14 mei 2008, P.08.0188.F).
– Het interne recht bepaalt nog altijd niet in de aanwezigheid van een ad-
vocaat bij het politieverhoor; de art. 28quinquies en 57, § 1, Sv. verplichten
tot de geheimhouding van het opsporingsonderzoek en van het gerechte-
lijk onderzoek (Cass., 13 januari 2010, P.09.1908.F; Cass., 24 februari
2010, P.10.0298.F).
– Het intern recht staat de aanwezigheid niet toe van een advocaat bij het
politieverhoor; het geheim van het opsporingsonderzoek en van het ge-
rechtelijk onderzoek staat daaraan in de regel in de weg (Cass., 24 februari
2010, P.10.0298.F).

J 3. § 2. Beroepsgeheim

– Een tolk die bijstand verleent aan een strafrechtelijk onderzoek is straf-
baar wegens schending van het beroepsgeheim wanneer hij vertrouwe-
lijke informatie aan derden meedeelt. Hij kan deze informatie evenwel
delen met andere personen die gebonden zijn door het beroepsgeheim en
handelen in opdracht van de onderzoekende magistraat (Cass., 6 oktober
2009, P.09.0814.N).

Afdeling II

Ambtsverrichtingen van de onderzoeksrechter

Onderafdeling 2

Het onderzoek

§ 4. }1[Schriftelijke bewijzen, overtuigingsstukken en 
opsporen en lokaliseren van telecommunicatie]1

Art. 87. De onderzoeksrechter zal desgevorderd en kan
zelfs ambtshalve zich naar de woning van de verdachte be-
geven om er de papieren, de zaken en in het algemeen alle
voorwerpen op te sporen, die kunnen dienen om de waar-
heid aan de dag te brengen.  {1É4

R 1. – Zie art. 36 e.v., 62, 89 Sv.

J 2. – Onder de term woning, in de zin van de art. 10 Gw. en 87 Sv.
moet worden verstaan de plaats, met inbegrip van de erdoor omsloten
eigen aanhorigheden, die een persoon bewoont om er zijn verblijf of zijn
werkelijke verblijfplaats te vestigen en waar hij uit dien hoofde recht heeft
op eerbiediging van zijn persoonlijke levenssfeer, zijn rust en meer in het
algemeen zijn privé-leven (Cass., 23 juni 1993, A.C., 1993, nr. 303).

J 3. – Met de uitdrukkelijke toestemming van de persoon die het werke-
lijke genot heeft van de plaats, mag een – zelfs niet bij de wet bepaalde –
huiszoeking aldaar worden verricht door officieren of agenten van gerech-
telijke politie en mag zij eventueel leiden tot de vaststelling van een mis-
drijf waarvoor de opsporingen waarmee zij zijn belast niet waren bedoeld.
De rijkswachters of politieagenten die een persoon om de toestemming
voor een huiszoeking vragen zijn niet verplicht hem mede te delen dat zij
niet de hoedanigheid hebben van officier van gerechtelijke politie (art. 10
Gw.; art. 148 Sw.) (Cass., 8 september 1993, A.C., 1993, nr. 336).

J 4. – Huiszoekingen uitgevoerd in de woning of het kantoor van een
beroepsjournalist zijn niet strijdig met de vrijheid van meningsuiting
(art. 10 EVRM) wanneer de onderzoeksrechter over aanwijzingen beschikt
dat de journalist als (mede)dader betrokken is bij omkoping en schending
van het beroepsgeheim (Cass., 1 december 2004, P.04.1305.F).

Art. 88. De onderzoeksrechter kan zich eveneens begeven
naar de andere plaatsen waar hij vermoedt dat men de in het
vorige artikel bedoelde voorwerpen verborgen heeft.  {1É3

J 1. – De toelaatbaarheid van een huiszoeking hangt niet af van de
voorwaarde dat er ernstige aanwijzingen van schuld bestaan tegen de ei-
genaar van de woning of het kantoor waar de huiszoeking gebeurt. Het
volstaat dat de onderzoeksrechter uit gegevens kan afleiden dat er in de
geviseerde plaats voorwerpen of stukken te vinden zijn die nuttig zijn voor
de waarheidsvinding (Cass., 1 december 2004, P.04.1305.F).

J 2. – Huiszoeking door speurders die alleen maar over een afschrift
van het huiszoekingsbevel beschikken is regelmatig. Geen enkele wette-
lijke bepaling vereist dat de speurders het originele stuk tonen (Cass.,
26 januari 2005, P.05.0094.F).
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J 3. – Het recht op een eerlijk proces en het recht op privacy komen niet in
het gedrang wanneer de onderzoeksrechter de noodzaak van de huiszoeking
steunt op informatie uit anonieme bron (Cass., 15 maart 2005, P.04.1463.N).
}1[Art. 88bis. }1[§ 1. }2[Wanneer er ernstige aanwijzin-
gen zijn dat de strafbare feiten een correctionele hoofdge-
vangenisstraf van één jaar of een zwaardere straf tot gevolg
kunnen hebben en de onderzoeksrechter van oordeel is dat
er omstandigheden zijn die het doen opsporen van elektro-
nische communicatie of het lokaliseren van de oorsprong of
de bestemming van elektronische communicatie noodzake-
lijk maken om de waarheid aan de dag te brengen, kan hij:

1° de verkeersgegevens doen opsporen van elektroni-
sche communicatiemiddelen van waaruit of waarnaar
elektronische communicaties worden of werden gedaan;

2° de oorsprong of de bestemming van elektronische
communicatie laten lokaliseren.

Hiertoe kan hij zo nodig, rechtstreeks of via de door de
Koning aangewezen politiedienst, de medewerking vorde-
ren van:

– de operator van een elektronisch communicatienet-
werk; en

– iedereen die binnen het Belgisch grondgebied, op
welke wijze ook, een dienst beschikbaar stelt of aanbiedt,
die bestaat in het overbrengen van signalen via elektroni-
sche communicatienetwerken, of er in bestaat gebruikers
toe te laten via een elektronisch communicatienetwerk in-
formatie te verkrijgen of te ontvangen of te verspreiden.
Hieronder wordt ook de verstrekker van een elektronische
communicatiedienst begrepen.

In de gevallen bedoeld in het eerste lid wordt voor ieder
elektronisch communicatiemiddel waarvan de oproepge-
gevens worden opgespoord of waarvan de oorsprong of de
bestemming van de elektronische communicatie wordt
gelokaliseerd, de dag, het uur, de duur, en, indien nodig,
de plaats van de elektronische communicatie vastgesteld
en opgenomen in een proces-verbaal.

De onderzoeksrechter doet in een met redenen omkleed
bevelschrift opgave van de feitelijke omstandigheden van de
zaak die de maatregel rechtvaardigen, van de proportionali-
teit met inachtneming van de persoonlijke levenssfeer en de
subsidiariteit ten opzichte van elke andere onderzoeksdaad.

Hij vermeldt ook de duur van de maatregel voor de toe-
komst, die niet langer kan zijn dan twee maanden te reke-
nen vanaf het bevelschrift, onverminderd een hernieuwing
en, in voorkomend geval, de periode in het verleden waar-
over de vordering zich uitstrekt overeenkomstig paragraaf 2.

In geval van ontdekking op heterdaad kan de procureur
des Konings de maatregel bevelen voor de in artikel 90ter,
§§ 2, 3 en 4, bedoelde strafbare feiten. In dat geval moet de
maatregel binnen vierentwintig uur worden bevestigd
door de onderzoeksrechter.

Indien het echter het in artikel 137, 347bis, 434 of 470 van
het Strafwetboek bedoelde strafbare feit betreft, met uitzon-
dering van het in artikel 137, § 3, 6°, van hetzelfde Wetboek
bedoelde strafbare feit, kan de procureur des Konings de
maatregel bevelen zolang de heterdaadsituatie duurt, zon-
der dat een bevestiging door de onderzoeksrechter nodig is.

Indien het het in artikel 137 van het Strafwetboek be-
doelde strafbare feit betreft, met uitzondering van het in
artikel 137, § 3, 6°, van hetzelfde Wetboek bedoelde straf-
bare feit, kan de procureur des Konings bovendien de
maatregel bevelen binnen de tweeënzeventig uur na de

ontdekking van dit strafbare feit, zonder dat een bevesti-
ging door de onderzoeksrechter nodig is.

De procureur des Konings kan evenwel de maatregel be-
velen indien de klager erom verzoekt, wanneer deze maat-
regel onontbeerlijk lijkt voor het vaststellen van een straf-
baar feit bedoeld in artikel 145, § 3 en § 3bis van de wet van
13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie.

In spoedeisende gevallen kan de maatregel mondeling
worden bevolen. Het bevel moet zo spoedig mogelijk wor-
den bevestigd in de vorm bepaald in het vierde en vijfde lid.]2

}3[§ 2. Wat betreft de toepassing van de maatregel be-
doeld in paragraaf 1, eerste lid, op de verkeers- of lokalisa-
tiegegevens die worden bewaard krachtens artikel 126 van
de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische com-
municatie, zijn de volgende bepalingen van toepassing:

– voor een strafbaar feit bedoeld in boek II, titel Iter, van
het Strafwetboek mag de onderzoeksrechter in zijn bevel-
schrift de gegevens opvragen voor een periode van twaalf
maanden voorafgaand aan zijn bevelschrift;

– voor een ander strafbaar feit bedoeld in artikel 90ter,
§§ 2 tot 4, dat niet bedoeld is in het eerste gedach-
testreepje, of een strafbaar feit dat gepleegd is in het kader
van een criminele organisatie als bedoeld in artikel 324bis
van het Strafwetboek, of een strafbaar feit dat een hoofd-
gevangenisstraf van vijf jaar of een zwaardere straf tot ge-
volg kan hebben, kan de onderzoeksrechter in zijn bevel-
schrift de gegevens vorderen voor een periode van negen
maanden voorafgaand aan het bevelschrift;

– voor andere strafbare feiten kan de onderzoeksrechter
de gegevens slechts vorderen voor een periode van zes
maanden voorafgaand aan het bevelschrift.]3

}4[§ 3. De maatregel kan alleen betrekking hebben op de
elektronische communicatiemiddelen van een advocaat of
een arts, indien deze er zelf van verdacht worden een straf-
baar feit bedoeld in paragraaf 1 te hebben gepleegd of eraan
deelgenomen te hebben, of, indien precieze feiten doen ver-
moeden dat derden die ervan verdacht worden een straf-
baar feit bedoeld in paragraaf 1 te hebben gepleegd, gebruik
maken van diens elektronische communicatiemiddelen.

De maatregel mag niet ten uitvoer worden gelegd, zon-
der dat, naar gelang het geval, de stafhouder of de verte-
genwoordiger van de provinciale orde van geneesheren
ervan op de hoogte werd gebracht. Diezelfden zullen door
de onderzoeksrechter in kennis worden gesteld van het-
geen volgens hem onder het beroepsgeheim valt. Deze ge-
gevens worden niet opgenomen in het proces-verbaal.]4

}5[Deze personen zijn tot geheimhouding verplicht. Iedere
schending van het geheim wordt gestraft overeenkomstig
artikel 458 van het Strafwetboek.]5

}6[§ 4.]6 }7[De actoren bedoeld in § 1, tweede lid, delen
de gegevens waarom verzocht werd mee in werkelijke tijd
of, in voorkomend geval, op het tijdstip bepaald in de vor-
dering, volgens de nadere regels vastgesteld door de Ko-
ning, op voorstel van de Minister van Justitie en de Minis-
ter bevoegd voor Telecommunicatie.]7

 Iedere persoon die uit hoofde van zijn bediening kennis
krijgt van de maatregel of daaraan zijn medewerking ver-
leent, is tot geheimhouding verplicht. Iedere schending
van het geheim wordt gestraft overeenkomstig artikel 458
van het Strafwetboek.

}8[Iedere persoon die zijn technische medewerking aan
de vorderingen bedoeld in dit artikel weigert of niet ver-
leent in werkelijke tijd of, in voorkomend geval, op het tijd-
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stip bepaald in de vordering, medewerking waarvan de na-
dere regels vastgesteld worden door de Koning, op voorstel
van de Minister van Justitie en de Minister bevoegd voor
Telecommunicatie, wordt gestraft met geldboete van zes-
entwintig euro tot tienduizend euro.]8]1  {9É22

}1. – Ingevoegd bij enig art. wet 11 februari 1991, B.S., 16 maart 1991; na
wijzigingen, vervangen bij art. 5 wet 10 juni 1998, B.S., 22 september
1998
}2. – § 1, na wijzigingen, laatst vervangen bij art. 12, a), wet 25 december
2016, B.S., 17 januari 2017
}3. – § 2 ingevoegd bij art. 9, f), wet 29 mei 2016, B.S., 18 juli 2016
}4. – § 3 ingevoegd bij art. 9, g), wet 29 mei 2016, B.S., 18 juli 2016
}5. – § 3, lid 2, aangevuld bij art. 12, b), wet 25 december 2016, B.S.,
17 januari 2017
}6. – § 4 (oud § 2) hernummerd bij art. 9, f), wet 29 mei 2016, B.S., 18 juli
2016
}7. – § 4, lid 1, laatst vervangen bij art. 12, c), wet 25 december 2016, B.S.,
17 januari 2017
}8. – § 4, lid 3, vervangen bij art. 12, d), wet 25 december 2016, B.S.,
17 januari 2017
R 9. – Zie K.B. 9 januari 2003 houdende modaliteiten voor de wettelijke
medewerkingsplicht bij gerechtelijke vorderingen met betrekking tot elek-
tronische communicatie, B.S., 10 februari 2003, opgenomen in rubriek «II.
Belgische wet- en regelgeving, 2. Strafwetgeving», infra
J 10. – Het aanwenden door de Belgische rechter van bewijskrachtige
gegevens die overeenkomstig de Nederlandse wetgeving en art. 8.2.
EVRM in Nederland zijn verkregen door het afluisteren van telefoonge-
sprekken, is niet strijdig met de eerbiediging van het recht van verdediging
of met het recht op een eerlijke behandeling van zijn zaak als voorgeschre-
ven bij art. 6.1. EVRM (Cass., 26 januari 1993, A.C., 1993, 108).
J 11. – De bevoegdheid van de onderzoeksrechter om telefonische me-
dedelingen te doen opsporen staat hem toe de plaats waar het toestel zich
bevindt of van waaruit het werd gebruikt om op te roepen of om te worden
opgeroepen op te sporen (Cass., 21 oktober 1997, A.C., 1997, nr. 419).
J 12. – De onderzoeksrechter kan de telefoontap bevelen op grond van
de bijzondere zwaarwichtigheid van het misdrijf dat deze maatregel nood-
zakelijk maakt (Cass., 11 oktober 2000, P.00.1245.F).
J 13. – § 1, lid 3: een bevelschrift is niet vereist voor gesprekken die al
hebben plaatsgevonden op het ogenblik dat de opsporing zich opdringt
(Cass., 16 april 2003, P.03.0507.F).
J 14. – Voor het opvragen van een retro-actieve lijst van oproepnum-
mers is geen bevelschrift vereist dat voldoet aan de voorwaarden van
art. 88bis Sv. Een eenvoudig kantschrift van de onderzoeksrechter volstaat
(Cass., 16 april 2003, J.T., 2004, 820).
J 15. – Het feit dat een gemotiveerd bevelschrift niet nodig is voor het
opvragen van telecommunicatie in het verleden (retroactieve lijst) bete-
kent niet dat deze informatie op bevel van de procureur des Konings kan
worden bekomen. Ook voor telecommunicatie die reeds tot stand kwam is
een voorafgaand bevel nodig van de onderzoeksrechter, behalve in geval
van heterdaad (Cass., 19 januari 2005, P.04.1383.F).
J 16. – Het verzuim van de onderzoeksrechter om zijn bevelschrift mee
te delen aan het parket tast de regelmatigheid van de registratie van tele-
foongesprekken niet aan (Cass., 3 mei 2005, P.05.0618.N).
J 17. – De verplichting tot motivering van de beschikking tot registratie is
niet voorgeschreven op straffe van nietigheid, omdat de vonnisrechter de mo-
gelijkheid heeft het gebrek aan motivering te bestraffen door de verkregen in-
lichtingen niet als bewijs te gebruiken (Cass., 22 juni 2005, P.05.0646.F).
J 18. – Een bevelschrift van de onderzoeksrechter is enkel vereist voor
de uitwisseling van telecommunicatie, niet voor het nauwkeurig lokalise-
ren van een mobiele telefoon door het Belgisch Instituut van Posterijen en
Telecommunicatie. Deze lokalisering is mogelijk door alleen maar het sig-
naal van dat toestel op te sporen als het in werking is, zonder dat vereist is
dat er tijdens het opsporen telecommunicatie uitgaat of inkomt (Cass.,
10 november 2009, P.09.1584.F).
J 19. – Een lokalisatie van telecommunicatie, waarbij enkel het signaal
wordt opgespoord van een GSM-toestel dat in werking is, valt onder toe-
passing van art. 88bis Sv., en vereist dus in beginsel een bevelschrift van de
onderzoeksrechter (Cass., 24 mei 2011, P.11.0909.N).
J 20. – Uit de schriftelijke beslissing tot identificatie van de houders van
oproepnummers moet blijken dat rekening werd gehouden met de vereis-
ten van proportionaliteit en subsidiariteit, zonder dat vereist is dat de on-
derzoekende magistraat deze voorwaarden concreet invult, met verwijzing
naar elementen in het dossier (Cass., 17 december 2013, P.13.1438.N).

J 21. – Wanneer het bevel tot het opsporen van telefoongesprekken
voor tijdvakken in het verleden niet wordt voorafgegaan door bevelschrift
op grond van artikel 88bis Sv., kan de rechter nïet beslissen om verhoren
uit het dossier te weren, zonder eerst nazicht te verrichten op basis van art.
32 V.T. Sv., en de criteria van betrouwbaarheid van het bewijs en het recht
op een eerlijk proces te beoordelen (Cass., 28 mei 2014, P.14.0424.F).

J 22. – De sanctie van het motiveringsgebrek van een beschikking ge-
wezen met toepassing van art. 88bis als art. 90ter Sv. dient enkel te worden
beoordeeld volgens de criteria opgesomd in art. 32 V.T. Sv. (Cass., 20 april
2016, P.16.0214.F).
}1[Art. 88ter. }2[...]2]1

}1. – Ingevoegd bij art. 8 wet 28 november 2000, B.S., 3 februari 2001
}2. – Opgeheven bij art. 13 wet 25 december 2016, B.S., 17 januari 2017
}1[Art. 88quater. § 1. De onderzoeksrechter, of in zijn op-
dracht een officier van gerechtelijke politie, hulpofficier van
de procureur des Konings, }2[en van de arbeidsauditeur,]2

kan }3[aan eenieder van wie hij vermoedt dat hij een]3 bijzon-
dere kennis hebben van het informaticasysteem dat het voor-
werp uitmaakt van de zoeking }3[of de uitbreiding ervan be-
doeld in artikel 39bis, § 3]3 of van diensten om gegevens die
worden opgeslagen, verwerkt of overgedragen door middel
van een informaticasysteem, te beveiligen of te versleutelen,
bevelen inlichtingen te verstrekken over de werking ervan en
over de wijze om er toegang toe te verkrijgen, of in een ver-
staanbare vorm toegang te verkrijgen tot de gegevens die
door middel daarvan worden opgeslagen, verwerkt of over-
gedragen. De onderzoeksrechter vermeldt de omstandighe-
den eigen aan de zaak die de maatregel wettigen in een met
redenen omkleed bevelschrift dat hij meedeelt aan de procu-
reur des Konings }4[of aan de arbeidsauditeur]4.

§ 2. De onderzoeksrechter}5[, of een door hem afgevaar-
digd officier van gerechtelijke politie, hulpofficier van de pro-
cureur des Konings en van de arbeidsauditeur,]5 kan iedere
geschikte persoon bevelen om zelf het informaticasysteem te
bedienen of de ter zake dienende gegevens, die door middel
daarvan worden opgeslagen, verwerkt of overgedragen,
naargelang het geval, te zoeken, toegankelijk te maken, te ko-
piëren, ontoegankelijk te maken of te verwijderen, in de door
hem gevorderde vorm. Deze personen zijn verplicht hieraan
gevolg te geven, voorzover dit in hun mogelijkheden ligt.

Het bevel bedoeld in het eerste lid kan niet worden ge-
geven aan de verdachte en aan de personen bedoeld in
artikel 156.

§ 3. }6[Hij die de in §§ 1 en 2 gevorderde medewerking
niet verleent of de zoeking in het informaticasysteem of de
uitbreiding ervan hindert, wordt gestraft met gevangenis-
straf van zes maanden tot drie jaar en met geldboete van
zesentwintig euro tot twintigduizend euro of met een van
die straffen alleen.

Wanneer de medewerking bedoeld in het eerste lid de
uitvoering van een misdaad of een wanbedrijf kan verhin-
deren, of de gevolgen ervan kan beperken, en deze mede-
werking niet verleend wordt, zijn de straffen een gevange-
nisstraf van één tot vijf jaar en een geldboete van vijfhon-
derd tot vijftigduizend euro.]6

§ 4. Iedere persoon die uit hoofde van zijn bediening
kennis krijgt van de maatregel of daaraan zijn medewer-
king verleent, is tot geheimhouding verplicht. Iedere
schending van het geheim wordt gestraft overeenkomstig
artikel 458 van het Strafwetboek.

§ 5. De Staat is burgerrechtelijk aansprakelijk voor de
schade die onopzettelijk door de gevorderde personen aan
een informaticasysteem of de gegevens. die door middel
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daarvan worden opgeslagen, verwerkt of overgedragen,
wordt veroorzaakt.]1

}1. – Ingevoegd bij art. 9 wet 28 november 2000, B.S., 3 februari 2001
}2. – § 1 gewijzigd bij art. 6, 1°, wet 6 juni 2010, B.S., 1 juli 2010, inwer-
kingtreding: 1 juli 2011 (art. 111, inleidende zin)
}3. – § 1 gewijzigd bij art. 14, 1°, wet 25 december 2016, B.S., 17 januari 2017
}4. – § 1 aangevuld bij art. 6, 2°, wet 6 juni 2010, B.S., 1 juli 2010, inwer-
kingtreding: 1 juli 2011 (art. 111, inleidende zin)
}5. – § 2, lid 1, gewijzigd bij art. 6, 3°, wet 6 juni 2010, B.S., 1 juli 2010, in-
werkingtreding: 1 juli 2011 (art. 111, inleidende zin)
}6. – § 3 vervangen bij art. 14, 2°, wet 25 december 2016, B.S., 17 januari
2017
}1[Art. 88sexies. § 1. In het kader van de uitoefening van
de maatregel voorzien bij artikel 46ter, is alleen de onder-
zoeksrechter gemachtigd onderschepte en in beslag geno-
men post te openen en kennis te nemen van de inhoud ervan.

In geval van ontdekking op heterdaad kan de procureur
des Konings eveneens deze bevoegdheid uitoefenen.

Deze maatregel kan slechts betrekking hebben op de
post van een advocaat of een arts, wanneer deze er zelf van
verdacht worden één van de strafbare feiten bedoeld in
artikel 46ter, § 1, eerste lid, gepleegd te hebben. Deze
maatregel kan niet ten uitvoer worden gelegd zonder dat
de stafhouder of de vertegenwoordiger van de provinciale
orde van geneesheren ervan op de hoogte is.

§ 2. Indien de onderzoeksrechter van oordeel is de inbe-
slagneming niet te moeten handhaven, geeft hij de stuk-
ken onverwijld aan de postoperator voor verdere verzen-
ding terug. In het andere geval wordt gehandeld overeen-
komstig de artikelen 87 tot 90.]1

}1. – Ingevoegd bij art. 7 wet 6 januari 2003, B.S., 12 mei 2003

Art. 89. De bepalingen van de artikelen 35}1[, 35bis]1,
}1[35ter,]1 36, 37, 38}1[, 39 en 39bis,]1 aangaande de inbe-
slagneming van de voorwerpen die de procureur des Ko-
nings in de gevallen van ontdekking op heterdaad mag op-
sporen, gelden ook voor de onderzoeksrechter.

}2[}3[...]3]2
}4[}5[...]5]4  {6É18

}1. – Lid 1 gewijzigd bij art. 18 wet 20 mei 1997, B.S., 3 juli 1997; gewij-
zigd bij art. 10 wet 28 november 2000, B.S., 3 februari 2001; gewijzigd bij
art. 11 wet 19 december 2002, B.S., 14 februari 2003
}2. – Lid 2 toegevoegd bij art. 469 Programmawet (I) 24 december 2002,
B.S., 31 december 2002, err., B.S., 7 februari 2003
}3. – Lid 2 opgeheven bij art. 113 wet 25 april 2014, B.S., 14 mei 2014
}4. – Lid 3 toegevoegd bij art. 469 Programmawet (I) 24 december 2002,
B.S., 31 december 2002, err., B.S., 7 februari 2003
}5. – Lid 3 opgeheven bij art. 113 wet 25 april 2014, B.S., 14 mei 2014
J 6. – Geen wettelijke bepaling sluit uit dat een officier van gerechte-
lijke politie, wanneer hij bij gelegenheid van een huiszoeking die regelma-
tig is verricht voor het opsporen van een bepaald misdrijf en waarbij hij de
grenzen van zijn bevoegdheid niet is te buitengegaan, bescheiden of voor-
werpen met betrekking tot dit misdrijf in beslag neemt met het oog op
nader onderzoek, bij dit onderzoek buiten de plaats waar ze zijn aangetrof-
fen door andere politieambtenaren wordt bijgestaan (Cass., 10 maart
1998, A.C., 1998, nr. 133, R.W., 1998-1999, 644, noot A. Vandeplas).
J 7. – Huiszoekingen zijn niet onregelmatig op de enige grond dat zij
steunen op inlichtingen verkregen door anonieme getuigen (Cass., 4 april
2001, P.01.0041.F).
J 8. – Artikel 89, derde lid, van het Wetboek van Strafvordering
schendt de artikelen 10 en 11 van de Grondwet (Arbitragehof nr. 175/
2004, 3 november 2004, B.S., 15 december 2004).
J 9. – Het huiszoekingsbevel moet duidelijk de ruimten aangeven die
voor de maatregel bedoeld zijn en de feiten die ermee verband houden. Po-
litieambtenaren kunnen op grond van dit bevel geen andere ruimten door-
zoeken dan deze in de beschikking vermeld. Gaat het om een beschikking
tot huiszoeking in een hotel, zonder vermelding van de naam van de per-
soon of een kamernummer, maar wel met GSM-nummer van de gezochte
gebruiker, dan stelt de beschikking de agenten in staat de huiszoeking te
beperken tot de relevante plaatsen (Cass., 30 januari 2008, P.08.0011.F).

J 10. – De omstandigheid dat een bevel tot huiszoeking naar de vorm
onregelmatig is sluit niet uit dat deze onregelmatigheid naar de gevolgen is
ongedaan gemaakt door de wijze van de tenuitvoerlegging, zodat de eruit
voortvloeiende bewijsgaring een regelmatige grondslag kan hebben (Cass.,
29 juni 2010, P.10.0006.N).

J 11. – Wanneer een huiszoeking regelmatig is bevolen en uitgevoerd
voor een welbepaald misdrijf, zijn de vaststellingen en inbeslagnames niet
onwettig omwille van het feit dat zij betrekking hebben op andere misdrijven,
waarvoor geen onderzoek is geopend (Cass., 7 september 2011, P.11.0591.F).

J 12. – Noch art. 458 Sw. noch art. 8 EVRM beletten de inbeslagname
en het gebruik van stukken die betrekking hebben op verdachte activitei-
ten van de advocaat en die aldus het vertrouwelijk karakter van de stukken
verliezen. Het is een vaststaand gebruik dat de stafhouder of een door hem
aangewezen advocaat aanwezig is bij de huiszoeking in het kantoor van
een advocaat en erop moet toezien dat de mogelijke inbeslagname geen
betrekking heeft op stukken waarvoor het beroepsgeheim geldt. De staf-
houder zal de stukken die de onderzoeksrechter wil onderzoeken of in be-
slag nemen inkijken en zijn oordeel geven over hetgeen al dan niet onder
het beroepsgeheim valt, maar de onderzoeksrechter is niet gebonden door
het standpunt van de stafhouder en beslist in laatste instantie of een docu-
ment wordt in beslag genomen of niet (Cass., 24 april 2012, P.12.0264.N).

J 13. – Wanneer ambtenaren van het Federaal Agentschap voor de Veilig-
heid van de Voedselketen bijstand verlenen aan officieren van gerechtelijke
politie die in het kader van een gerechtelijk onderzoek in uitvoering van een
door de onderzoeksrechter uitgevaardigd huiszoekingsbevel een huiszoeking
verrichten, kunnen zij krachtens hun autonome bevoegdheid inbreuken vast-
stellen waarvoor zij bevoegd zijn (Cass., 30 oktober 2012, P.12.0330.N).

J 14. – Onder een woning in de zin van artikel 15 Grondwet moet wor-
den verstaan, de plaats met inbegrip van de erdoor omsloten eigen aanho-
righeden, die een persoon bewoont om er zijn werkelijke verblijfplaats te
vestigen en waar hij uit dien hoofde recht heeft op eerbiediging van zijn
persoonlijke levenssfeer, zijn rust en meer in het algemeen zijn privé-leven.
De omstandigheid dat een bedrijfsruimte als woning kan worden gebruikt
of dat in zulke ruimte vertrouwelijke briefwisseling kan worden bewaard,
volstaat niet opdat die ruimte onder de bescherming van artikel 8.1 EVRM
en de artikelen 15 en 22 Grondwet valt; het gebruik van zulke ruimte voor
het stallen van paarden is evenmin een activiteit die een privékarakter ver-
toont in de zin van die bepalingen (Cass., 8 april 2014, P.13.0080.N).

J 15. – Uit art. 6 EVRM volgt niet dat een van zijn vrijheid beroofde ver-
dachte bij wie een huiszoeking wordt uitgevoerd en die bij die gelegen-
heid aangeeft dat zich in een ander pand relevante documenten bevinden,
die documenten slechts vrijwillig zou mogen ophalen en afgeven aan de
politie, nadat hij bijstand kreeg van een raadsman en hij werd gewezen op
het zwijgrecht (Cass., 15 november 2016, P.16.344.N).

J 16. – Wanneer een arts ervan verdacht wordt zelf een misdrijf te heb-
ben gepleegd in de uitoefening van zijn beroep, verliezen de stukken die als
bewijs in aanmerking komen, het vertrouwelijk karakter; en kunnen ze tij-
dens een huiszoeking in beslag worden genomen; de eerbiediging van het
beroepsgeheim en het recht van verdediging vereisen wel dat een onafhan-
kelijke waarnemer erop toeziet dat dat het vertrouwelijk karakter behou-
den blijft van stukken die niet in aanmerking lijken te komen als bewijs-
middel van het vervolgde misdrijf (Cass., 29 november 2016, P.15.704.N).

J 17. – Voor de regelmatigheid van een huiszoeking verricht door de
onderzoeksrechter zelf volstaat dat degene bij wie de huiszoeking wordt
uitgevoerd kennis krijgt, zelfs mondeling, over de vervolgingen die aan de
huiszoeking ten grondslag liggen (Cass., 29 november 2016, P.15.704.N).

J 18. – Het recht op bijstand van een advocaat geldt bij onderzoekshan-
delingen die een actieve medewerking van de verdachte veronderstellen;
de noodzakelijke dialoog tussen de agenten die met een huiszoeking zijn
belast en de persoon bij wie de onderzoekshandeling wordt uitgevoerd, ver-
eist geen actieve medewerking. Personen bij wie een huiszoeking wordt uit-
gevoerd, bevinden zich niet in een situatie die vergelijkbaar is met deze
waarin personen zich bevinden die meewerken aan een reconstructie van
de feiten vermits de reconstructie van de feiten de actieve medewerking van
de verdachte vereist terwijl de huiszoeking kan plaatsvinden buiten de aan-
wezigheid van de verdachte en leidt tot het verzamelen van bewijs dat be-
staat los van de wil van de verdachte (Cass., 14 maart 2017, P.14.1001.N).
}1[Art. 89bis. }1[De onderzoeksrechter kan opdracht tot
huiszoeking en inbeslagneming geven aan een officier van
gerechtelijke politie van zijn arrondissement of van het ar-
rondissement waar de handelingen moeten plaatshebben.
Wanneer de onderzoeksrechter optreedt op vordering van
een onderzoeksrechter van een ander arrondissement, kan
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hij opdracht geven aan een officier van gerechtelijke poli-
tie van dat ander arrondissement.

Hij geeft die opdracht bij met redenen omklede beschik-
king en enkel wanneer het noodzakelijk is.

Het is verboden de opdracht over te dragen.]1]1  {2É18

}1. – Ingevoegd bij art. 43 wet 20 juli 1990, B.S., 14 augustus 1990, dat
bepaalt dat dit art., voorheen art. 24 wet 20 april 1874 betreffende de
voorlopige hechtenis, zoals het werd gewijzigd bij art. 5 wet 27 maart
1969, B.S., 18 april 1969, en later bij enig art. wet 18 juni 1985, B.S.,
3 augustus 1985, dat het nieuw art. 89bis Sv. vormt; vervangen bij art. 21
wet 12 maart 1998, B.S., 2 april 1998, err., B.S., 7 augustus 1998, inwer-
kingtreding: 2 oktober 1998 (art. 1 K.B. 21 september 1998, B.S.,
25 september 1998)
R 2. – Zie art. 16, 35-39, 49 en 87-90 Sv.
R 3. – Zie art. 1 wet 7 juni 1969 tot vaststelling van de tijd gedurende
welke geen opsporing ten huize of huiszoeking mag worden verricht, B.S.,
28 juni 1969, opgenomen in rubriek «II. Belgische wet- en regelgeving, 2.
Strafwetgeving», infra
J 4. – Onder het begrip «woning» moet worden verstaan de plaats die een
persoon bewoont om er zijn verblijf te vestigen en waar zijn recht op persoon-
lijke levenssfeer is gewaarborgd (Cass., 20 december 2000, P.00.1384.F).
J 5. – Een huiszoeking is niet onregelmatig en niet strijdig met artikel 8
EVRM en artikel 17 IVBPR op de enige grond dat zij het gevolg is van in-
lichtingen die door anonieme getuigenissen zijn verkregen (Cass.,
12 februari 2002, T. Strafr., 2002, 321).
J 6. – De afwezigheid van uitdrukkelijke vermelding van het misdrijf op
het huiszoekingsbevel tast op zich niet de regelmatigheid van de delegatie
tot huiszoeking aan en levert geen schending van artikel 8 EVRM en 17 IV-
BPR, noch een miskenning van het recht van verdediging op, aangezien deze
afwezigheid niet eraan in de weg staat dat de feitenrechter, op grond van alle
gegevens waarover de partijen tegenspraak kunnen voeren, de regelmatig-
heid van het huiszoekingsbevel en van zijn uitvoeringsonderzoek inzonder-
heid in de context van de vermelde saisine en van de delegatie en dat par-
tijen hieromtrent verweer voeren (Cass., 26 maart 2002, P.01.1642.N).
J 7. – Artikel 89bis Wetboek van Strafvordering noch enige andere wetsbe-
paling vereist dat de beslissing waarbij de onderzoeksrechter voor de uitvoe-
ring van een huiszoeking delegatie geeft aan een officier van gerechtelijke po-
litie, opgave zou bevatten van de feiten waarvoor de onderzoeksrechter is gea-
dieerd of van hun voorlopige kwalificatie (Cass., 26 maart 2002, P.01.1642.N).
J 8. – In het bevel tot huiszoeking moet het adres van de woning worden
aangeduid waar opsporingen worden verricht. De naam van de vermoede-
lijke bewoner moet niet worden vermeld (Cass., 26 maart 2002, P.01.1642.N).
J 9. – Huiszoekingen verricht bij journalisten houden een schending in
van het recht op vrije meningsuiting (art. 10 EVRM) en het recht op pri-
vacy (art. 8 EVRM) indien deze dwangmaatregelen niet steunen op vol-
doende aanwijzingen van schuld, gericht zijn op de inbeslagname van alle
documenten en niet het enige middel zijn om bewijsmateriaal te bekomen
(EHRM, 15 juli 2003, Ernst t/België, T. Strafr., 2004, 113).
J 10. – De vermelding van de vermoedelijke bewoner in een bevel tot
huiszoeking is slechts bedoeld om de officier van gerechtelijke politie toe te
laten nuttige opsporingen en inbeslagnames te verrichten. Deze vermel-
ding betekent niet dat de officier zich moet beperken tot goederen die eigen-
dom zijn van de vermelde persoon (Cass., 26 oktober 2004, P.04.1129.N).
J 11. – Een bedrijfslokaal geniet slechts de bescherming van art. 8 EVRM
wanneer het bewoond is of wanneer er documenten worden bewaard die
een vertrouwelijk karakter hebben (Cass., 4 oktober 2005, P.05.0537.N).
J 12. – In de beschikking tot huiszoeking dient de onderzoeksrechter
de plaats en het voorwerp van de huiszoeking te vermelden. Een gedetail-
leerde weergave van de feiten of de op te sporen zaken is niet nodig. Wel
moet de politie uit de opdracht kunnen afleiden welk misdrijf aan het ge-
rechtelijk onderzoek ten grondslag ligt en welke voorwerpen voor beslag
in aanmerking komen (Cass., 11 januari 2006, P.05.1371.F en Cass., 29
april 2009, P.09.0578.F).
J 13. – Wanneer de onderzoekers bij de uitvoering van een huiszoe-
kingsbevel de perken ervan overschrijden, zijn enkel de vaststellingen en
inbeslagnames welke niet beoogd zijn door het huiszoekingsbevel onre-
gelmatig (Cass., 13 januari 2009, P.08.1456.N).
J 14. – Geen enkele wetsbepaling verplicht de onderzoeksrechter alle stuk-
ken bij een huiszoeking in beslag te nemen; hij moet enkel die stukken in be-
slag nemen waarvan hij oordeelt dat zij kunnen bijdragen tot de waarheids-
vinding. Een dergelijk oordeel of selectie van stukken houdt geen schending
in van het vermoeden van onschuld (Cass., 1 februari 2011, P.10.1550.N).
J 15. – Het huiszoekingsbevel moet duidelijk de woning aanwijzen die
door de maatregel is bedoeld en moet bijgevolg de vermeldingen bevatten

die de uitvoerende opsporingsambtenaar toelaat zonder risico op vergis-
sing de bedoelde woning te vinden; uit het enkele feit dat in een huiszoe-
kingsbevel een onjuist huisnummer is vermeld, volgt niet dat dit bevel en
de uitgevoerde huiszoeking onregelmatig zijn, voor zover blijkt dat de
huiszoeking wel degelijk werd uitgevoerd in de woning die door het bevel
werd beoogd (Cass., 4 oktober 2016, P.15.0866.N).

J 16. – De officier van gerechtelijke politie die met de uitvoering van
het huiszoekingsbevel is belast, moet over de nodige gegevens beschikken
die hem moeten toelaten te weten over welk misdrijf het onderzoek wordt
gevoerd en welke nuttige opsporingen en inbeslagnemingen hij daartoe
kan verrichten zonder de grenzen van het gerechtelijk onderzoek en van
zijn opdracht te buiten te gaan; die vermeldingen moeten ook diegene bij
wie de huiszoeking wordt uitgevoerd voldoende informatie aanreiken
over de telastleggingen die aan de oorsprong van de actie liggen, zodat hij
de wettigheid ervan kan nagaan en in staat is om elk misbruik bij het uit-
voeren van de huiszoeking vast te stellen, te voorkomen of te onthullen
(Cass., 4 oktober 2016, P.15.0866.N).

J 17. – Uit artikel 6.1 EVRM en het algemeen rechtsbeginsel van het
recht op een eerlijk proces volgt niet dat een van zijn vrijheid beroofde ver-
dachte bij wie een huiszoeking wordt uitgevoerd en die bij die gelegen-
heid aangeeft dat zich in een ander pand relevante documenten bevinden,
die documenten slechts vrijwillig zou mogen ophalen en overhandigen
aan de verbalisanten, nadat hij bijstand heeft gehad van een raadsman en
hij werd gewezen op het verbod van gedwongen zelfincriminatie (Cass.,
15 november 2016, P.16.0344.N, concl. adv.gen. VANDERMEERSCH).

J 18. – Voor de regelmatigheid van de door een onderzoeksrechter zelf
uitgevoerde huiszoeking volstaat het dat degene bij wie de huiszoeking
wordt uitgevoerd voldoende wordt ingelicht, zelfs mondeling, over de ver-
volgingen die aan de huiszoeking ten grondslag liggen; opdat de betrok-
kene voldoende wordt ingelicht kan het naar de omstandigheden van de
zaak volstaan dat hij op de hoogte wordt gesteld van de kwalificatie van de
concrete feiten die aan de vervolgingen ten grondslag liggen (Cass., 29 no-
vember 2016, P.15.0704.N).
}1[Art. 89ter. }2[}3[In het kader van de uitvoering van
de in artikel 46quinquies bepaalde maatregel, en onder de
voorwaarden en met het oog op de doeleinden daar ver-
meld, kan alleen de onderzoeksrechter de politiedienst
aangewezen door de Koning machtigen om:

– buiten medeweten van de eigenaar of van zijn recht-
hebbende, of van de bewoner, of zonder hun toestem-
ming, te allen tijde een andere private plaats dan die be-
doeld in artikel 46quinquies, § 1, te betreden, met inbegrip
van het openen van gesloten voorwerpen die zich op deze
plaats bevinden;

– buiten medeweten van de eigenaar, de bezitter of de ge-
bruiker of zonder hun toestemming, zich toegang te verschaf-
fen tot een informaticasysteem en het te doorzoeken, onver-
minderd de mogelijkheid voor de procureur des Konings om
het binnendringen in een informaticasysteem te machtigen
binnen de grenzen bepaald in artikel 46quinquies, § 6.]3

Ingeval de in het eerste lid bedoelde machtiging wordt
verleend in het kader van de toepassing van bijzondere op-
sporingsmethoden overeenkomstig de artikelen 47ter tot
47decies of artikel 56bis, worden de machtiging en alle
ermee verband houdende processen-verbaal uiterlijk na
het beëindigen van de bijzondere opsporingsmethode bij
het strafdossier gevoegd.

Hij deelt een kopie van dit bevel aan de procureur des
Konings mee.]2]1  {4É5

}1. – Ingevoegd bij art. 8 wet 6 januari 2003, B.S., 12 mei 2003
}2. – Vervangen bij art. 18 wet 27 december 2005, B.S., 30 december
2005, inwerkingtreding: 30 december 2005 (art. 28)
}3. – Lid 1 vervangen bij art. 15 wet 25 december 2016, B.S., 17 januari 2017

R 4. – Zie K.B. 27 januari 2017 tot aanwijzing van de politiedienst bedoeld
in artikel 89ter van het Wetboek van strafvordering, B.S., 1 februari 2017

J 5. – Een warmtecamera die enkel warmteverschillen aan de buiten-
oppervlakten van een woning of aanhorigheid detecteert zonder beelden
op te leveren over personen in de woning is geen technisch hulpmiddel bij
een inkijkoperatie (Cass., 19 november 2013, P.13.1779.N).
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Art. 90. Indien de op te sporen papieren of zaken zich
buiten het arrondissement van de onderzoeksrechter be-
vinden, }1[kan hij de onderzoeksrechter van de plaats waar
zij kunnen worden gevonden, verzoeken]1 de bij de vorige
artikelen voorgeschreven verrichtingen te doen.  {2É4

}1. – Gewijzigd bij art. 4 wet 27 maart 1969, B.S., 18 april 1969

R 2. – Zie art. 89bis, 103, 464, Sv.
R 3. – Zie art. 11 Ger. W.

J 4. – De onderzoeksrechter, die door een andere onderzoeksrechter bij
wege van een ambtelijke opdracht aangezocht wordt om onderzoeksverrich-
tingen uit te voeren of te doen uitvoeren ten einde de bewijzen of aanwijzin-
gen van een welbepaald misdrijf te verzamelen, meer bepaald om een huis-
zoeking op een nauwkeurig aangegeven plaats te verrichten, mag met de
zelfs mondeling gegeven toestemming van de met het onderzoek belaste ma-
gistraat onderzoeksverrichtingen uitvoeren of doen uitvoeren die niet uit-
drukkelijk in de ambtelijke opdracht zijn aangegeven en hij mag onder meer
een huiszoeking verrichten op een andere plaats, wanneer door de uitvoering
van de oorspronkelijk voorgeschreven onderzoeksverrichtingen de onmiddel-
lijke uitvoering van nieuwe onderzoeksverrichtingen nodig is geworden ter
ontdekking van de waarheid (Cass., 17 november 1993, A.C., 1993, nr. 467).
}1[Art. 90ter. § 1. }2[De onderzoeksrechter kan, onver-
minderd de toepassing van artikelen 39bis, 87, 88, 89bis en
90, met een heimelijk oogmerk, niet voor het publiek toe-
gankelijke communicatie of gegevens van een informati-
casysteem of een deel ervan met technische hulpmiddelen
onderscheppen, er kennis van nemen, doorzoeken en op-
nemen of de zoeking in een informaticasysteem of een
deel ervan uitbreiden.

Deze maatregel kan enkel worden bevolen in uitzonder-
lijke gevallen, wanneer het onderzoek zulks vereist, indien
er ernstige aanwijzingen bestaan dat het een strafbaar feit
betreft bedoeld in paragraaf 2, en indien de overige midde-
len van onderzoek niet volstaan om de waarheid aan de
dag te brengen.

Teneinde deze maatregel mogelijk te maken, kan de on-
derzoeksrechter bevelen om, te allen tijde, ook buiten mede-
weten of zonder de toestemming van hetzij de bewoner,
hetzij de eigenaar of zijn rechthebbende, hetzij de gebruiker:

– in een woning, in een private plaats of in een informa-
ticasysteem binnen te dringen;

– elke beveiliging van de betrokken informaticasyste-
men tijdelijk op te heffen, desgevallend met behulp van
technische hulpmiddelen, valse signalen, valse sleutels of
valse hoedanigheden;

– technische middelen in de betrokken informaticasy-
stemen aan te brengen teneinde de door dat systeem op-
geslagen, verwerkte of doorgestuurde gegevens te ontcijfe-
ren en te decoderen.

De maatregel bedoeld in deze paragraaf kan alleen wor-
den bevolen om de gegevens op te sporen die kunnen die-
nen om de waarheid aan de dag te brengen. Hij kan alleen
worden bevolen ten aanzien van personen die op grond
van precieze aanwijzingen ervan verdacht worden het
strafbare feit te hebben gepleegd, ten aanzien van de com-
municatiemiddelen of informaticasystemen die geregeld
worden gebruikt door een persoon op wie een verdenking
rust of ten aanzien van de plaatsen waar deze vermoed
wordt te vertoeven. De maatregel kan eveneens worden
bevolen ten aanzien van personen van wie op grond van
precieze feiten vermoed wordt dat zij geregeld in verbin-
ding staan met een persoon op wie een verdenking rust.]2

§ 2. }3[De strafbare feiten die de maatregel bedoeld in
paragraaf 1 kunnen wettigen zijn degene die bedoeld wor-
den in:

1° de artikelen 101 tot en met 110 van het Strafwetboek;

2° De artikelen 136bis, 136ter, 136quater, 136sexies en
136septies van hetzelfde Wetboek en artikel 41 van de wet
van 29 maart 2004 betreffende de samenwerking met het
Internationaal Strafgerechtshof en de internationale straf-
tribunalen;

3° boek II, titel Iter, van hetzelfde Wetboek;
4° artikel 147 van hetzelfde Wetboek;
5° de artikelen 160, 161, 162, 163, 168, 171, 173 en 176

van hetzelfde Wetboek;
6° de artikelen 180 en 186 van hetzelfde Wetboek;
7° artikel 210bis van hetzelfde Wetboek;
8° de artikelen 246, 247, 248, 249, en 250 van hetzelfde

Wetboek;
9° artikel 259bis van hetzelfde Wetboek;
10° artikel 314bis van hetzelfde Wetboek;
11° de artikelen 324bis en 324ter van hetzelfde Wetboek;
12° de artikelen 327, 328, 329 en 330 van hetzelfde

Wetboek, voor zover een klacht is ingediend;
13° artikel 331bis van hetzelfde Wetboek;
14° artikel 347bis van hetzelfde Wetboek;
15° de artikelen 372 tot 377bis van hetzelfde Wetboek;
16° artikel 377quater van hetzelfde Wetboek;
17° de artikelen 379, 380 en 383bis, §§ 1 en 3, van het-

zelfde Wetboek;
18° artikel 393 van hetzelfde Wetboek;
19° de artikelen 394 en 397 van hetzelfde Wetboek;
20° de artikelen 428 en 429 van hetzelfde Wetboek;
21° artikel 433bis/1 van hetzelfde Wetboek;
22° de artikelen 433quinquies tot 433octies van het-

zelfde Wetboek;
23° artikel 434 van hetzelfde Wetboek;
24° de artikelen 468, 470, 471 en 472 van hetzelfde

Wetboek;
25° artikel 475 van hetzelfde Wetboek;
26° boek II,  ti tel IX, hoofdstuk I,  sectie 2bis ,  en

hoofdstuk Ibis van hetzelfde Wetboek;
27° de artikelen 504bis en 504ter van hetzelfde Wetboek;
28° artikel 504quater van hetzelfde Wetboek;
29° artikel 505, eerste lid, 1° van hetzelfde Wetboek

wanneer de betrokken zaken werden weggenomen, ver-
duisterd of verkregen door een misdaad of wanbedrijf ver-
meld in dat artikel;

30° artikel 505, eerste lid, 2°, 3° en 4° van hetzelfde Wet-
boek;

31° de artikelen 510, 511, eerste lid en 516 van het-
zelfde Wetboek;

32° artikel 520 van hetzelfde Wetboek, indien de om-
standigheden bedoeld in de artikelen 510 of 511, eerste
lid, van hetzelfde Wetboek verenigd zijn;

33° de artikelen 550bis en 550ter van hetzelfde Wetboek;
34° artikel 2bis van de wet van 24 februari 1921 betref-

fende het verhandelen van giftstoffen, slaapmiddelen en
verdovende middelen, psychotrope stoffen, ontsmettings-
stoffen en antiseptica en van de stoffen die kunnen ge-
bruikt worden voor de illegale vervaardiging van verdo-
vende middelen en psychotrope stoffen;

35° de wet van 28 mei 1956 betreffende ontplofbare en
voor de deflagratie vatbare stoffen en mengsels en de daar-
mede geladen tuigen;

36° artikel 1 van het koninklijk besluit van 12 april 1974
betreffende sommige verrichtingen in verband met stoffen
met hormonale, anti-hormonale, anabole, anti-infectieuze,
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anti-parasitaire, en anti-inflammatoire werking, welk artikel
betrekking heeft op strafbare feiten waarop overeenkomstig
de wet van 24 februari 1921 betreffende het verhandelen
van de gifstoffen, slaapmiddelen en verdovende middelen,
ontsmettingsstoffen en antiseptica straffen worden gesteld;

37° de artikelen 77bis tot 77quinquies van de wet van
15 december 1980 betreffende de toegang tot het grond-
gebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van
vreemdelingen;

38° artikel 10, § 1, 2°, van de wet van 15 juli 1985 betref-
fende het gebruik bij dieren van stoffen met hormonale,
anti-hormonale, beta-adrenergische of productie-stimule-
rende werking;

39° artikel 10 van de wet van 5 augustus 1991 betref-
fende de in-, uit- en doorvoer van wapens, munitie en spe-
ciaal voor militair gebruik dienstig materieel en daaraan
verbonden technologie;

40° artikel 145, § 3 en § 3bis, van de wet van 13 juni
2005 betreffende de elektronische communicatie;

41° de artikelen 8 tot 11, 14, 16, 19, 1°, 2°, 3°, 5° en 6°,
20, 22, 27 en 33 van de wet van 8 juni 2006 houdende re-
geling van economische en individuele activiteiten met
wapens, ook «wapenwet» genoemd;

42° de artikelen 21 tot 26 van het Samenwerkingsakkoord
van 2 maart 2007 tussen de Federale Staat, het Vlaams Ge-
west, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
betreffende de uitvoering van de overeenkomst tot verbod
van de ontwikkeling, de productie, de aanleg van voorraden
en het gebruik van chemische wapens en inzake de vernieti-
ging van deze wapens, gedaan te Parijs op 13 januari 1993;

43° artikel 47 van het decreet van het Vlaams Parlement
van 15 juni 2012 betreffende de in-, uit-, doorvoer en over-
brenging van defensiegerelateerde producten, ander voor
militair gebruik dienstig materiaal, ordehandhavingsma-
teriaal, civiele vuurwapens, onderdelen en munitie;

44° artikel 20 van het decreet van het Waals Gewest van
21 juni 2012 betreffende de invoer, uitvoer, doorvoer en
overdracht van civiele wapens en van defensiegerelateerde
producten;

45° artikel 42 van de ordonnantie van het Brussels
Hoofdstedelijk gewest van 20 juni 2013 betreffende de in-,
uit-, doorvoer en overbrenging van defensiegerelateerde
producten, ander voor militair gebruik dienstig materiaal,
ordehandhavingsmateriaal, civiele vuurwapens, onderde-
len, toebehoren en munitie ervan.]3]4

§ 3. Poging tot het plegen van een misdaad bedoeld in
de voorgaande paragraaf kan eveneens een }5[maatregel]5

wettigen.
§ 4. Een strafbaar feit, bedoeld in de artikelen 322 of 323

van het Strafwetboek, kan eveneens een }6[maatregel]6

wettigen, voor zover de vereniging gevormd is met het doel
een aanslag te plegen tegen de personen of eigendommen
bedoeld in § 2 }7[of om het in artikel 467, eerste lid, van het
Strafwetboek bedoelde strafbare feit te begaan]7.

§ 5. }8[In geval van ontdekking op heterdaad en zolang
de heterdaadsituatie duurt, kan de procureur des Konings
de maatregel bedoeld in paragraaf 1 bevelen voor de straf-
bare feiten bedoeld in de artikelen 137, 347bis, 434 of 470
van het Strafwetboek. In geval van ontdekking op heter-
daad kan de procureur des Konings bovendien de maatre-
gel bedoeld in paragraaf 1 bevelen voor het in artikel 137
van het Strafwetboek bedoelde strafbare feit, met uitzon-
dering van het in artikel 137, § 3, 6°, van hetzelfde Wet-

boek bedoelde strafbare feit, binnen de tweeënzeventig
uur na de ontdekking van dit strafbare feit.

De machtiging kan mondeling worden verleend en dient
zo spoedig mogelijk schriftelijk te worden bevestigd.]8]1

}9[§ 6. Een bevoegde buitenlandse overheid mag, in het
raam van een strafrechtelijk onderzoek, }10[tijdelijk niet voor
publiek toegankelijke communicatie of gegevens van een in-
formaticasysteem onderscheppen, er kennis van nemen en
opnemen]10, ingeval de persoon op wie deze maatregel be-
trekking heeft, zich op het Belgische grondgebied bevindt en
indien voldaan is aan de volgende voorwaarden:

1° deze maatregel vereist geen technische tussenkomst
van een instantie die in België is gevestigd;

2° de betrokken buitenlandse overheid heeft kennis ge-
geven van deze maatregel aan een Belgische rechterlijke
overheid;

3° in deze mogelijkheid is voorzien in een internationaal
rechtsinstrument tussen België en de verzoekende Staat;

4° de in § 7 bedoelde beslissing van de onderzoeksrech-
ter is nog niet meegedeeld aan de betrokken buitenlandse
overheid.

De gegevens die op grond van deze paragraaf zijn verza-
meld, kunnen alleen worden gebruikt op voorwaarde dat
de bevoegde Belgische rechterlijke overheid instemt met
de maatregel.]9

}11[§ 7. Zodra de procureur des Konings de in
paragraaf 6, eerste lid, 2°, bedoelde kennisgeving ontvangt,
maakt hij ze onverwijld aanhangig bij de onderzoeksrechter.

De onderzoeksrechter bij wie een kennisgeving als be-
doeld in § 6, eerste lid, 2°, aanhangig is gemaakt, stemt in
met de betrokken maatregel indien deze toelaatbaar is
overeenkomstig het bepaalde in dit artikel.

Hij stelt de betrokken buitenlandse overheid in kennis
van zijn beslissing binnen zesennegentig uur vanaf de ont-
vangst ervan door de Belgische gerechtelijke overheid.

Ingeval een bijkomende termijn noodzakelijk is, kan de
onderzoeksrechter zijn beslissing en de kennisgeving ervan
aan de bevoegde buitenlandse overheid maximum acht
dagen uitstellen. Hij verwittigt hiervan onverwijld de be-
voegde buitenlandse overheid met opgave van de redenen.

Ingeval de onderzoeksrechter de in § 6 bedoelde maat-
regel niet toestaat, deelt hij de buitenlandse overheid even-
eens mee dat de verkregen gegevens moeten worden ver-
nietigd zonder te kunnen worden gebruikt.]11  {12É27

}1. – Ingevoegd bij art. 3 wet 30 juni 1994, B.S., 24 januari 1995
}2. – § 1, na wijzigingen, vervangen bij art. 17, a), wet 25 december 2016,
B.S., 17 januari 2017
}3. – § 2, na wijzigingen, laatst vervangen bij art. 17, b), wet 25 december
2016, B.S., 17 januari 2017
}4. – § 2, 21°, ingevoegd bij art. 10 wet 6 januari 2003, B.S., 12 mei 2003;
opgeheven bij art. 22, 2°, wet 5 augustus 2003, B.S., 7 augustus 2003, in-
werkingtreding: 7 augustus 2003 (art. 29, § 1)
}5. – § 3 gewijzigd bij art. 17, c), wet 25 december 2016, B.S., 17 januari 2017
}6. – § 4 gewijzigd bij art. 17, c), wet 25 december 2016, B.S., 17 januari 2017
}7. – § 4 aangevuld bij art. 14, 1°, wet 9 december 2004, B.S.,
24 december 2004
}8. – § 5 laatst vervangen bij art. 17, d), wet 25 december 2016, B.S.,
17 januari 2017
}9. – § 6 toegevoegd bij art. 14, 2°, wet 9 december 2004, B.S.,
24 december 2004
}10. – § 6, lid 1, inleidende zin, gewijzigd bij art. 17, e), wet 25 december
2016, B.S., 17 januari 2017
}11. – § 7 toegevoegd bij art. 14, 2°, wet 9 december 2004, B.S.,
24 december 2004

R 12. – Zie art. 104 Sv.



II. Belgische wet- en regelgeving • 2. Strafwetgeving
Decr. 17 november 1808 - Sv.  (Art. 90quater)

Larcier Geannoteerde Wetboeken – Privacy (17 oktober 2018) – © Larcier 197

J 13. – Hij die een telefoongesprek voert kan het recht op eerbiediging van
zijn privé-leven, zijn gezinsleven, zijn huis en zijn briefwisseling niet inroepen
t.a.v. de deelnemer aan dit gesprek, daar hijzelf deze deelnemer deelachtig
maakt aan het voorwerp van dat recht (Cass., 9 januari 2001, P.99.0235.N).

J 14. – Artikel 90ter kan worden toegepast voor het afluisteren of ken-
nis nemen van privégesprekken die tussen twee of meerdere personen
plaatsvinden in de woning van de verdachte, voor zover de woning hierbij
niet wordt betreden (Cass., 26 maart 2003, P.03.0412.F).

J 15. – Wanneer het gaat om personen die worden vermoed geregeld
in verbinding te staan met de verdachte moeten er enkel «precieze feiten»
bestaan. Dit begrip staat niet gelijk met aanwijzingen van schuld. Het ar-
rest waarin de voorwaarde van subsidiariteit enkel wordt vastgesteld
tegen de verdachte, en niet tegen de derde, is dan ook niet strijdig met
deze bepaling (Cass., 28 december 2004, P.04.1647.F).

J 16. – De onregelmatigheid van de uitvoering van de beschikking
waarbij de onderzoeksrechter het afluisteren van telecommunicatie be-
veelt heeft geen invloed op de regelmatigheid van de beschikking zelf
(Cass., 19 juni 2007, P.07.0311.N).

J 17. – Uit de beschikking van de onderzoeksrechter moet blijken
waarom het afluisteren van telecommunicatie concreet onontbeerlijk is
om de waarheid te ontdekken. De loutere vermelding dat andere onder-
zoeksmiddelen niet volstaan, voldoet niet aan de bijzondere motiverings-
vereiste (Cass., 4 september 2007, P.07.0894.N).

J 18. – Art. 90ter Sv. is een toegankelijke en duidelijk gestelde regel die
krachtens art. 8.2. EVRM de inmenging toestaat van het openbaar gezag
in de uitoefening van het recht op eerbiediging van het privé-leven (Cass.,
10 oktober 2007, P.07.0864.F).

J 19. – Het opnemen van een gesprek waaraan men zelf deelneemt
houdt geen inbreuk in op art. 8 EVRM en is geoorloofd, ook al gebeurt de
opname zonder medeweten van de gesprekspartner (Cass., 9 september
2008, P.08.0276.N).

J 20. – De voorwaarde dat de beschikking tot afluisteren van telecom-
municatie een periode van hoogstens één maand vermeldt houdt in dat de
datum van de beschikking het vertrekpunt vormt voor de termijn van één
maand (Cass., 25 november 2008, P.08.1050.N).

J 21. – De omstandigheid dat door het afluisteren van telefoonge-
sprekken andere feiten zijn ontdekt dan deze vermeld in de beschikking, is
geen grond van nietigheid van de aldus verkregen aanwijzingen. Derge-
lijke telefoontap heeft niet het bij wet verboden pro-actief karakter door
het loutere feit dat de nieuw ontdekte feiten aanleiding gaven tot een
tweede gerechtelijk onderzoek (Cass., 25 februari 2009, P.08.1818.F).

J 22. – Wanneer de bewijzen die voor de bodemrechter worden aange-
voerd afkomstig zijn van een telefoontap in een dossier dat hem niet is
voorgelegd, oefent het vonnisgerecht toezicht uit op de telefoontap op
basis van een afschrift van de beschikking en van de stukken van uitvoe-
ring. De rechter moet niet onderzoeken of het gerechtelijk onderzoek vol-
doende aanwijzingen bevat (Cass., 25 februari 2009, P.08.1818.F).

J 23. – Wanneer het telefoongesprek niet is opgenomen op verzoek
van een politieambtenaar kan dat opnemen, ook buitenmedeweten van
de gesprekspartner, door een persoon die aan het gesprek deelneemt, niet
worden beschouwd als het misbruik maken van de voorschriften inzake
telefoontap (Cass., 8 januari 2014, P.13.1935.N).

J 24. – Uit het enkele feit dat verschillende beschikkingen waarbij het af-
luisteren van telefoongesprekken wordt bevolen, met identieke redenen
zijn omkleed, kan geen schending van artikel 90ter, § 1 Sv. worden afgeleid,
voor zover de onderzoeksrechter vaststelt dat de omstandigheden waarnaar
die redenen verwijzen nog steeds bestaan (Cass., 11 juni 2014, P.14.0456.F).

J 25. – Indien de onderzoeksrechter is gevorderd een gerechtelijk on-
derzoek te voeren naar een voortdurend misdrijf zoals het vervaardigen
van verdovende middelen of psychotrope stoffen met de omstandigheid
dat het misdrijf een daad van deelneming uitmaakt aan de hoofd- of bijko-
mende bedrijvigheid van een vereniging, bendevorming of criminele orga-
nisatie, kan de onderzoeksrechter de machtiging tot afluisteren niet alleen
bevelen met betrekking tot de reeds gepleegde activiteiten van de vereni-
ging of de bende, maar ook met betrekking tot de toekomstige activiteiten
ervan, zonder dat een dergelijke machtiging een proactieve afluistermaat-
regel inhoudt aangezien hij wordt bevolen met betrekking tot een reeds
gepleegd strafbaar feit dat zich in de tijd verder uitstrekt en waarvoor ern-
stige aanwijzingen bestaan (Cass., 16 december 2014, P.14.1101.N).

J 26. – De sanctie van het motiveringsgebrek van een beschikking ge-
wezen met toepassing van art. 88bis als art. 90ter Sv. dient enkel te worden
beoordeeld volgens de criteria opgesomd in art. 32 V.T. Sv. (Cass., 20 april
2016, P.16.0214.F).

J 27. – Het gebruik van de opname van een gesprek door een deelnemer
aan dat gesprek zonder medeweten van de andere deelnemers, buiten het
geval van louter gebruik voor zichzelf en anders dan het gebruik bedoeld in
artikel 314bis, § 2, Sw. , kan een inbreuk zijn op artikel 8 EVRM; bij de beoor-
deling of dat gebruik een inbreuk oplevert op artikel 8 EVRM betrekt de
rechter onder meer het criterium van de redelijke privacyverwachting van
de deelnemers aan het gesprek of het doel dat met het gebruik van de op-
name wordt beoogd en daarbij kunnen onder meer de inhoud van het ge-
sprek, de omstandigheden waaronder het gesprek plaatsvond, de hoeda-
nigheid van de deelnemers aan het gesprek en de hoedanigheid van de be-
stemmeling van de opname een rol spelen (Cass., 7 juni 2016, P.16.0294.N).
}1[Art. 90quater. }2[§ 1. Voor iedere maatregel op
grond van artikel 90ter wordt vooraf een met redenen om-
klede schriftelijke machtiging gegeven door de onderzoeks-
rechter die deze meedeelt aan de procureur des Konings.

De machtiging wordt gedagtekend en vermeldt:
1° de aanwijzingen en de concrete feiten, eigen aan de

zaak, die de maatregel wettigen overeenkomstig artikel 90ter;
2° de redenen waarom de maatregel onontbeerlijk is

om de waarheid aan de dag te brengen;
3° de persoon, het communicatiemiddel, het informati-

casysteem of de plaats die het voorwerp is van de maatregel;
4° de periode tijdens welke de maatregel kan worden

uitgeoefend, die niet langer mag zijn dan één maand. Deze
termijn vangt aan de dag van de machtiging waarbij de
m a a t r e g e l  w o r d t  b e v o l e n ,  o f ,  i n  g e v a l  v a n
artikel 90quinquies, eerste lid, verlengd, en loopt tot en met
de dag voor de zoveelste van de daarop volgende maand;

5° de naam en de hoedanigheid van de officier of officie-
ren van gerechtelijke politie aangewezen voor de uitvoe-
ring van de maatregel.

In spoedeisende gevallen kan de machtiging mondeling
worden verleend. Deze machtiging wordt uiterlijk binnen
vierentwintig uren bevestigd in de vorm bepaald in het
tweede lid.

§ 2. De onderzoeksrechter kan, om de maatregel be-
doeld in artikel 90ter, § 1, mogelijk te maken, rechtstreeks
of via de tussenkomst van een politiedienst aangewezen
door de Koning, de medewerking vorderen van:

– de operator van een elektronisch communicatie-net-
werk;

– iedereen die binnen het Belgisch grondgebied, op
welke wijze ook, een dienst beschikbaar stelt of aanbiedt,
die bestaat in het overbrengen van signalen via elektroni-
sche communicatienetwerken, of er in bestaat gebruikers
toe te laten via een elektronisch communicatienetwerk in-
formatie te verkrijgen of te ontvangen of te verspreiden.
Hieronder wordt ook de verstrekker van een elektronische
communicatiedienst begrepen.

Iedere persoon die uit hoofde van zijn bediening kennis
krijgt van de maatregel of daaraan zijn medewerking ver-
leent, is tot geheimhouding verplicht. Iedere schending
van het geheim wordt gestraft overeenkomstig artikel 458
van het Strafwetboek.

Iedere persoon die zijn technische medewerking aan de
vorderingen bedoeld in het eerste lid weigert of niet ver-
leent in werkelijke tijd of, in voorkomend geval, op het tijd-
stip bepaald in de vordering, medewerking waarvan de
modaliteiten vastgesteld worden door de Koning, op voor-
stel van de Minister van Justitie en de Minister bevoegd
voor Telecommunicatie, wordt gestraft met geldboete van
zesentwintig euro tot twintigduizend euro.

§ 3. De onderzoeksrechter mag voor de tenuitvoerleg-
ging van de maatregel bedoeld in artikel 90ter, § 1, alleen
officieren van gerechtelijke politie aanwijzen. Deze kun-
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nen zich echter laten bijstaan door agenten van gerechte-
lijke politie en, onder de voorwaarden door de Koning be-
paald, door personeelsleden van het administratief en lo-
gistiek kader van de geïntegreerde politie. De laatstge-
noemde personen mogen niet belast worden met de
analyse van de inhoud van de opgenomen communicatie
of gegevens, tenzij het een specifieke expertise betreft, of
met de selectie van voor het onderzoek van belang geachte
delen, zoals bedoeld in artikel 90sexies, § 1, 2°.

De officieren van gerechtelijke politie houden de namen
bij van de personen door wie zij zich laten bijstaan, in een
lijst die voor elk dossier afzonderlijk wordt opgesteld vol-
gens de nadere regels door de Koning bepaald, na advies
van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke
levenssfeer. Indien deze personen belast zijn met de uitvoe-
ring van het bevel bedoeld in artikel 90ter, § 1, derde lid,
worden hun namen niet vermeld in het gerechtelijk dossier.

De aangewezen officieren van gerechtelijke politie
brengen ten minste om de vijf dagen schriftelijk verslag uit
aan de onderzoeksrechter over de tenuitvoerlegging van
de machtiging.

§ 4. De onderzoeksrechter kan personen van wie hij ver-
moedt dat ze een bijzondere kennis hebben van het commu-
nicatiemiddel of het informaticasysteem waarop de maatre-
gel betrekking heeft of van diensten of toepassingen om ge-
gevens, die worden opgeslagen, verwerkt of overgedragen
via een communicatiemiddel of een informaticasysteem, te
beveiligen, te coderen of te versleutelen, rechtstreeks of via de
tussenkomst van een politiedienst aangewezen door de Ko-
ning, vorderen inlichtingen te verlenen over de werking
ervan en over de wijze om in een verstaanbare vorm toegang
te verkrijgen tot de inhoud ervan die wordt of is overgebracht.

Hij kan personen vorderen om deze inhoud toeganke-
lijk te maken in de door hem gewenste vorm.

Iedere persoon die zijn technische medewerking wei-
gert aan de vorderingen bedoeld in het eerste en tweede
lid, wordt gestraft met gevangenisstraf van zes maanden
tot een jaar en met geldboete van zesentwintig euro tot
twintigduizend euro of met een van die straffen alleen.

Iedere persoon die uit hoofde van zijn bediening kennis
krijgt van de maatregel of gevorderd wordt zijn technische
medewerking te verlenen, is tot geheimhouding verplicht.
Iedere schending van het geheim wordt gestraft overeen-
komstig artikel 458 van het Strafwetboek.

§ 5. In voorkomend geval is artikel 39bis, § 3, vierde lid
toepasbaar op de gegevens, aangetroffen door een zoe-
king in een informaticasysteem met toepassing van
artikel 90ter, § 1.]2]1  {3É5

}1. – Ingevoegd bij art. 3 wet 30 juni 1994, B.S., 24 januari 1995
}2. – Na wijzigingen, laatst vervangen bij art. 18 wet 25 december 2016,
B.S., 17 januari 2017

R 3. – Zie K.B. 9 januari 2003 tot uitvoering van de artikelen 46bis, § 2,
eerste lid, 88bis, § 2, eerste en derde lid, en 90quater, § 2, derde lid van het
Wetboek van Strafvordering en van artikel 109ter, E, § 2, van de wet van
21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische
overheidsbedrijven, B.S., 10 februari 2003, opgenomen in rubriek «II. Bel-
gische wet- en regelgeving, 2. Strafwetgeving», infra

J 4. – De artikelen 90ter en 90quater Sv. vereisen niet dat de onder-
zoeksrechter het bestaan van de aanwijzingen en de concrete feiten, eigen
aan de zaak, die de maatregel wettigen overeenkomstig artikel 90ter moti-
veert aan de hand van een concrete verwijzing naar de stukken van het str-
afdossier of van de overname van de inhoud van dergelijke stukken (Cass.,
14 oktober 2014, P.14.0507.N).

J 5. – Het Hof
 1. vernietigt in de wet van 5 februari 2016 tot wijziging van het strafrecht

en de strafvordering en houdende diverse bepalingen inzake justitie:
 – de artikelen 6 en 121 tot 123, alsmede de artikelen 15, 17, 1° en 2°, 18,
1° en 2°, 19, 2°, 36, 151, 155 en 170, 2°;
 – artikel 63, 1°;
 – de artikelen 127 en 137;
 – artikel 132, 1°, in zoverre het de raadkamer, uitspraak doende in het sta-
dium van de regeling van de rechtspleging, niet toelaat aan de inverden-
kinggestelde die tijdens de voorlopige hechtenis in een strafinrichting ver-
blijft, het voordeel van de voorlopige hechtenis onder elektronisch toe-
zicht toe te kennen;
 – de artikelen 148, 153 en 163;
 2. handhaaft de gevolgen van:
 – de artikelen 6, 15, 17, 1° en 2°, 18, 1° en 2°, 19, 2°, 36, 121 tot 123, 151,
155 en 170, 2°, van de wet van 5 februari 2016 ten aanzien van de beslis-
singen die op grond van die bepalingen zijn genomen vóór de datum van
bekendmaking van dit arrest in het Belgisch Staatsblad;
 – artikel 63, 1°, van de wet van 5 februari 2016 ten aanzien van de huis-
zoekingen die zijn uitgevoerd vóór de datum van bekendmaking van dit
arrest in het Belgisch Staatsblad;
 – de artikelen 127 en 137 van de wet van 5 februari 2016 tot de datum
van bekendmaking van dit arrest in het Belgisch Staatsblad;
 3. verwerpt de beroepen voor het overige,
 – onder voorbehoud van de in B.39.2 en in B.39.3 vermelde interpretatie
van artikel 187, § 6, van het Wetboek van strafvordering, zoals vervangen
bij artikel 83 van de wet van 5 februari 2016;
 – rekening houdend met hetgeen in B.44.4 en in B.45 is vermeld inzake
artikel 204 van het Wetboek van strafvordering, zoals vervangen bij
artikel 89 van de wet van 5 februari 2016 (Grondwettelijk Hof nr. 148/
2017, 21 december 2017, B.S., 12 januari 2018).

}1[Art. 90quinquies. }2[De onderzoeksrechter kan de
uitwerking van de machtiging bedoeld in artikel 90quater,
§ 1, één of meer malen verlengen met een termijn die niet
langer mag zijn dan één maand, met een maximum van zes
maanden, onverminderd zijn beslissing om aan de maatre-
gel een einde te maken zodra de omstandigheden die deze
gewettigd hebben, verdwenen zijn. Deze termijn van zes
maanden vangt aan de dag van de eerste machtiging waarbij
de maatregel wordt bevolen, en loopt tot en met de dag voor
de zoveelste van de zesde daarop volgende maand. Indien de
maatregel, wegens de technische voorbereiding ervan, daad-
werkelijk werd aangevat op een latere dag dan deze van de
eerste machtiging, vangt de termijn van zes maanden aan de
dag van deze daadwerkelijke aanvatting en ten laatste twee
maanden na de dag van de eerste machtiging.]2

De bepalingen vervat in artikel 90quater, § 1, zijn toe-
passelijk op de verlening bedoeld in het voorgaande lid. De
}3[machtiging]3 vermeldt bovendien de precieze omstan-
digheden die de verlenging van de maatregel wettigen.

Indien nieuwe en ernstige omstandigheden de maatre-
gelen bedoeld in artikel 90ter noodzakelijk maken, kan de
onderzoeksrechter een nieuwe maatregel bevelen, met in-
achtneming van de formaliteiten omschreven in de
artikelen 90ter en 90quater, in dat geval moet de }4[mach-
tiging]4 de precieze nieuwe en ernstige omstandigheden
vermelden die een nieuwe maatregel noodzakelijk maken
en wettigen.]1  {5

}1. – Ingevoegd bij art. 3 wet 30 juni 1994, B.S., 24 januari 1995
}2. – Lid 1 vervangen bij art. 19, 1°, wet 25 december 2016, B.S.,
17 januari 2017
}3. – Lid 2 gewijzigd bij art. 19, 2°, wet 25 december 2016, B.S., 17 januari
2017
}4. – Lid 3 gewijzigd bij art. 19, 2°, wet 25 december 2016, B.S., 17 januari
2017

J 5. – Zowel voor de verlenging als voor de vernieuwing van de bewakings-
maatregel van afluisteren van privé-communicatie – en telecommunicatie zijn
de vormvoorschriften van art. 90quater, § 1, Sv. toepasselijk, zodat de niet-ver-
melding van de precieze omstandigheden die een verlenging wettigen de nie-
tigheid van de beschikking van verlenging met zich meebrengt (Cass.,
3 oktober 2000, P.98.1340.N).
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}1[Art. 90sexies. }2[§ 1. De aangewezen officieren van
gerechtelijke politie stellen aan de onderzoeksrechter ter
beschikking:

1° het bestand bevattende de opgenomen niet voor pu-
bliek toegankelijke communicaties of gegevens van een in-
formaticasysteem bekomen als gevolg van de maatregelen
genomen met toepassing van de artikelen 90ter, 90quater
en 90quinquies;

2° de overschrijving of weergave van de door de aange-
wezen officieren van gerechtelijke politie voor het onder-
zoek van belang geachte gedeelten van de opgenomen com-
municaties of gegevens, en de eventuele vertaling ervan;

3° in voorkomend geval, de plaats van de gegevens be-
doeld in de bepaling onder 2° in het informaticasysteem;

4° een algemene beschrijving van de inhoud en van de
identificatiegegevens van de gebruikte communicatiemid-
delen of informaticasystemen wat betreft de niet van be-
lang geachte communicaties of gegevens.

§ 2. Onverminderd de selectie door de officieren van ge-
rechtelijke politie bedoeld in paragraaf 1, beoordeelt de on-
derzoeksrechter welke gedeelten van alle opgenomen niet
voor publiek toegankelijke communicatie of gegevens van
een informaticasysteem van belang zijn voor het onder-
zoek. In zoverre deze gedeelten van de communicatie of ge-
gevens niet overgeschreven, weergegeven of vertaald zijn
overeenkomstig paragraaf 1, moeten zij bijkomend overge-
schreven, weergegeven en eventueel vertaald worden. De
onderzoeksrechter laat daarvan proces-verbaal opmaken.

§ 3. De niet voor publiek toegankelijke communicatie of
gegevens van een informaticasysteem die onder het be-
roepsgeheim vallen, worden niet opgetekend in het pro-
ces-verbaal. Deze communicatie of gegevens worden in
een bestand onder verzegelde omslag neergelegd ter grif-
fie. Gaat het om personen bedoeld in artikel 90octies, dan
wordt ter zake gehandeld zoals bepaald in dat artikel.

§ 4. De machtigingen van de onderzoeksrechter, de ver-
slagen van de officieren van gerechtelijke politie bedoeld
in artikel 90quater, § 3, en de processen-verbaal die betrek-
king hebben op de tenuitvoerlegging van de maatregel,
worden uiterlijk na het beëindigen van de maatregel bij
het dossier gevoegd.]2]1  {3É4

}1. – Ingevoegd bij art. 3 wet 30 juni 1994, B.S., 24 januari 1995
}2. – Laatst vervangen bij art. 20 wet 25 december 2016, B.S., 17 januari 2017
J 3. – Het feit dat de onderzoekers een selectie maken van gesprekken
die nuttig zijn voor het onderzoek doet geen afbreuk aan de rechten van
de verdediging (Cass., 26 mei 2004, P.04.0772.F).
J 4. – Noch het recht op een eerlijke behandeling van de zaak (art. 6
EVRM), noch artikel 90sexies Sv., vereisen dat de vertaling van de stukken
van de rechtspleging door een beëdigd vertaler gebeurt (Cass., 11 juni
2014, P.04.0456.F).
}1[Art. 90septies. }2[§ 1. De passende middelen worden
aangewend om de integriteit en de vertrouwelijkheid van
de opgenomen niet voor publiek toegankelijke communica-
tie of gegevens van een informaticasysteem te waarborgen.

§ 2. Ieder bestand bevat het onderwerp van de opgeno-
men niet voor publiek toegankelijke communicatie of ge-
gevens van een informaticasysteem en de dagen en uren
waarop de maatregel is uitgevoerd.

§ 3. Iedere aantekening in het kader van de tenuitvoer-
legging van de maatregelen bedoeld in de artikelen 90ter,
90quater en 90quinquies door de daartoe aangewezen per-
sonen, die niet is opgetekend in een proces-verbaal, wordt
vernietigd, met uitzondering van het vermelde in
artikel 90sexies, § 1, 2°, 3° en 4° en onverminderd artikel 33
van de wet van 25 december 2016 houdende diverse wijzi-

gingen van het Wetboek van strafvordering en het Straf-
wetboek, met het oog op de verbetering van de bijzondere
opsporingsmethoden en bepaalde onderzoeksmethoden
met betrekking tot internet en elektronische en telecomu-
nicaties en tot oprichting van een gegevensbank stemaf-
drukken. De voor de uitvoering van de maatregel aangewe-
zen officieren van gerechtelijke politie gaan over tot deze
vernietiging en vermelden dit in een proces-verbaal.

Om beheersredenen en om aan de verplichting van
artikel 90decies te kunnen voldoen, kunnen de strikt nood-
zakelijke administratieve gegevens evenwel bewaard blij-
ven bij de dienst aangewezen door de Koning.

§ 4. De bestanden bedoeld in artikel 90sexies, § 1, 1°,
worden onder verzegelde omslag ter griffie bewaard. Ze
kunnen bovendien ook worden bewaard bij de dienst aan-
gewezen door de Koning onder de voorwaarden en nadere
regels door Hem bepaald na advies van de Commissie voor
de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

De stukken bedoeld in artikel 90sexies, § 1, 2°, 3° en 4°,
en de afschriften van de processen-verbaal worden onder
verzegelde omslag ter griffie bewaard.

§ 5. De griffier vermeldt in een per dag bijgehouden, bij-
zonder register:

1° de dag van de neerlegging van de in artikel 90sexies,
§ 1, bedoelde bestanden en stukken, alsmede van ieder af-
schrift van proces-verbaal;

2° de naam van de onderzoeksrechter die de maatregel
heeft bevolen of bevestigd en het voorwerp ervan;

3° de dag waarop de zegels zijn verbroken en in voorko-
mend geval opnieuw zijn gelegd;

4 ° d e  d a t u m  v a n  d e  k e n n i s n a m e  v a n  d e  i n
artikel 90sexies, § 1, bedoelde bestanden en stukken, van
de afschriften van processen-verbaal, alsook de namen van
de personen die er kennis van genomen hebben;

5° iedere andere gebeurtenis die erop betrekking heeft.
§ 6. De inverdenkinggestelde, de beklaagde, de burger-

lijke partij of hun raadslieden ontvangen op eenvoudig
verzoek een kopie van het geheel van de opgenomen niet
voor het publiek toegankelijke communicaties of gegevens
van een informaticasysteem, waarvan bepaalde van be-
lang geachte gedeelten overgeschreven of weergegeven
werden en opgenomen werden in een proces-verbaal
waarvan ze inzage hebben.

De inverdenkinggestelde, de beklaagde, de burgerlijke
partij of hun raadslieden kunnen de rechter verzoeken om
de overeenkomstig § 4ter griffie neergelegde andere be-
standen of stukken ter griffie te raadplegen, en bijko-
mende delen van de opgenomen communicatie of gege-
vens over te schrijven of weer te geven. Het verzoek dat ge-
richt is tot de onderzoeksrechter, wordt behandeld over-
eenkomstig artikel 61quinquies.

De rechter kan het verzoek afwijzen indien hij de raadple-
ging of de overschrijving of weergave van bijkomende delen
niet noodzakelijk acht om de waarheid aan de dag te brengen,
indien hij dit op dat ogenblik nadelig acht voor het onderzoek,
of om redenen die verband houden met de bescherming van
andere rechten of belangen van personen. Hij kan de raadple-
ging of de overschrijving of weergave van bijkomende delen
ook beperken tot een door hem nader omschreven selectie van
bestanden of stukken.]2]1

}1. – Ingevoegd bij art. 3 wet 30 juni 1994, B.S., 24 januari 1995; vervan-
gen bij art. 10 wet 10 juni 1998, B.S., 22 september 1998
}2. – Na wijzigingen, vervangen bij art. 21 wet 25 december 2016, B.S.,
17 januari 2017
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}1[Art. 90octies. }2[§ 1. De maatregel kan alleen be-
trekking hebben op de lokalen aangewend voor beroeps-
doeleinden, de woonplaats, de communicatiemiddelen of
de informaticasystemen van een advocaat of een arts, in-
dien deze er zelf van verdacht worden een van de strafbare
feiten bedoeld in artikel 90ter te hebben gepleegd of eraan
deelgenomen te hebben, of, indien precieze feiten doen
vermoeden dat derden die ervan verdacht worden een van
de strafbare feiten bedoeld in artikel 90ter te hebben ge-
pleegd, gebruik maken van diens lokalen, woonplaats,
communicatiemiddelen of informaticasystemen.

§ 2. De maatregel mag niet ten uitvoer worden gelegd
zonder dat, naar gelang van het geval, de stafhouder of de
vertegenwoordiger van de provinciale orde van genees-
heren ervan op de hoogte werd gebracht.

Deze personen zijn tot geheimhouding verplicht. Iedere
schending van het geheim wordt gestraft overeenkomstig
artikel 458 van het Strafwetboek.

§ 3. De onderzoeksrechter beoordeelt, na overleg met
de stafhouder of de vertegenwoordiger van de provinciale
orde van geneesheren, welke gedeelten van de in
artikel 90sexies, § 3, bedoelde niet voor publiek toeganke-
lijke communicatie of gegevens van een informati-
casysteem, die hij van belang acht voor het onderzoek,
onder het beroepsgeheim vallen en welke niet.

Enkel de gedeelten van de communicatie of gegevens
bedoeld in het eerste lid die worden geacht niet onder het
beroepsgeheim te vallen, worden overgeschreven of weer-
gegeven en worden desgevallend vertaald. De onderzoeks-
rechter laat hiervan proces-verbaal opmaken. De bestan-
den bevattende deze communicatie of gegevens worden
onder verzegelde omslag neergelegd ter griffie.

Alle overige communicatie of gegevens worden in een
ander bestand onder afzonderlijke verzegelde omslag
neergelegd ter griffie.]2]1

}1. – Ingevoegd bij art. 3 wet 30 juni 1994, B.S., 24 januari 1995
}2. – Vervangen bij art. 22 wet 25 december 2016, B.S., 17 januari 2017
}1[Art. 90novies. }1[Uiterlijk vijftien dagen nadat de be-
slissing over de regeling van de rechtspleging definitief is ge-
worden of nadat de dagvaarding bedoeld in artikel 524bis,
§ 6, ter griffie van de rechtbank of het hof werd neergelegd,
stelt de griffier, op vordering van de procureur des Konings
of in voorkomend geval van de procureur-generaal, iedere
persoon ten aanzien van wie een maatregel bedoeld in
artikel 90ter is genomen, schriftelijk in kennis van de aard
van die maatregel en van de dagen waarop deze is uitge-
voerd]1]1}2[, tenzij diens identiteit of woonplaats redelijker-
wijze niet achterhaald kunnen worden]2.
}1. – Ingevoegd bij art. 3 wet 30 juni 1994, B.S., 24 januari 1995; vervan-
gen bij art. 12 wet 19 december 2002, B.S., 14 februari 2003
}2. – Aangevuld bij art. 23 wet 25 december 2016, B.S., 17 januari 2017
}1[Art. 90decies. De Minister van Justitie brengt elk
jaar verslag uit aan het Parlement over de toepassing van
de artikelen 90ter tot en met 90novies.

Hij brengt het Parlement op de hoogte van het aantal
onderzoeken die aanleiding gegeven hebben tot de maat-
regelen bedoeld in die artikelen, van de duur van die maat-
regelen, van het aantal betrokken personen en van de be-
haalde resultaten.]1

}2[}3[Hij brengt tegelijkertijd verslag uit over de toepas-
sing van de artikelen 40bis, 46ter, 46quater, 46quinquies,
47ter tot 47decies, 56bis, 86bis, 86ter, 88sexies, en 89ter.]3]2

}4[Hij brengt het Parlement op de hoogte van het aantal
onderzoeken die aanleiding gegeven hebben tot de maat-
regelen bedoeld in deze artikelen, van het aantal betrok-
ken personen, van de misdrijven waarop ze betrekking
hadden en van de behaalde resultaten.]4

}5[Hij brengt tegelijkertijd verslag uit over de toepassing
van de artikelen 102 tot 111 en 317 en stelt de federale
Wetgevende Kamers in kennis van het aantal betrokken
dossiers, personen en misdrijven.]5

}6[Bij dit verslag wordt tevens het verslag gevoegd dat
werd opgesteld met toepassing van artikel 126, § 5, vierde
lid, van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektroni-
sche communicatie.]6

}1. – Ingevoegd bij art. 3 wet 30 juni 1994, B.S., 24 januari 1995
}2. – Lid 3 toegevoegd bij art. 13 wet 8 april 2002, B.S., 31 mei 2002, in-
werkingtreding: 1 november 2002 (art. 17); vervangen bij art. 15 wet
6 januari 2003, B.S., 12 mei 2003
}3. – Lid 3 vervangen bij art. 24 wet 25 december 2016, B.S., 17 januari 2017
}4. – Lid 4 toegevoegd bij art. 13 wet 8 april 2002, B.S., 31 mei 2002, in-
werkingtreding: 1 november 2002 (art. 17)
}5. – Lid 5 toegevoegd bij art. 4 wet 7 juli 2002, B.S., 10 augustus 2002
}6. – Lid 6 opnieuw ingevoegd bij art. 10 wet 29 mei 2016, B.S., 18 juli 2016

}1[§ 7. DNA-onderzoek]1

}1. Opschrift ingevoegd bij art. 3 wet 22 maart 1999, B.S., 20 mei 1999,
err., B.S., 24 juni 1999, inwerkingtreding: 30 maart 2002 (art. 21 K.B.
4 februari 2002, B.S., 30 maart 2002)
}1[Art. 90undecies. }2[§ 1. Onverminderd de toepas-
sing van artikel 56, § 1, derde lid, van dit Wetboek, kan de
onderzoeksrechter bevelen dat een referentiestaal onder
dwang wordt afgenomen van een persoon tegen wie er
aanwijzingen van schuld bestaan bij het plegen van feiten
waarvoor hij geadieerd is, indien de feiten strafbaar zijn
met een maximumstraf van vijf jaar gevangenisstraf of met
een zwaardere straf.

In zijn met redenen omklede beschikking die hij mee-
deelt aan de procureur des Konings, vermeldt de onder-
zoeksrechter:

1° de omstandigheden van de zaak in het kader waar-
van de afname wordt bevolen;

2° het bestaan van aanwijzingen van zijn schuld bij het
plegen van feiten waarvoor hij geadieerd is;

3° de noodzaak om dwang te gebruiken;
4° in voorkomend geval, de vergelijking van het DNA-

profiel met de DNA-profielen van de in het kader van die
zaak aangetroffen sporen;

5° de eenmalige vergelijking van het DNA-profiel met
de in de nationale DNA-gegevensbanken opgeslagen
DNA-profielen;

6° in geval van een positief verband met een van de pro-
fielen bedoeld in de 4° of 5°, het opslaan van zijn DNA-pro-
fiel in de DNA-gegevensbank «Criminalistiek»;

7° in geval van het opslaan van het DNA-profiel, de sys-
tematische vergelijking van zijn DNA-profiel met de DNA-
profielen opgeslagen in de nationale en buitenlandse
DNA-gegevensbanken;

8° in geval van een positief verband met een van de pro-
fielen bedoeld in het 7°, het opslaan van dit verband.

De onderzoeksrechter hoort vooraleer hij de afname
onder dwang beveelt, de persoon die er het voorwerp van
moet uitmaken, en stelt hem in kennis van de 1° tot 8° opge-
somd in het tweede lid.

Van de redenen van de eventuele weigering van de af-
name of van de instemming van de betrokkene met die
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maatregel, wordt door de onderzoeksrechter melding ge-
maakt in het proces-verbaal van verhoor.

§ 2. De onderzoeksrechter vordert een officier van ge-
rechtelijke politie, hulpofficier van de procureur des Ko-
nings, of een arts om een hoeveelheid wangslijmvlies of
haarwortels af te nemen.

Voor het afnemen van bloed kan hij alleen een arts vor-
deren.

Van de afname wordt een proces-verbaal opgesteld
door de officier van gerechtelijke politie, hulpofficier van
de procureur des Konings.

Indien de maatregel onder fysieke dwang moet worden
uitgevoerd, wordt die dwang uitgeoefend door politie-
ambtenaren onder het bevel van een officier van gerechte-
lijke politie, hulpofficier van de procureur des Konings. In
dat geval is de bloedafname verboden.

§ 3. Indien de in § 1 bedoelde persoon de leeftijd van
achttien jaar niet heeft bereikt, dan dient hij zich voor de
toepassing van de §§ 1 en 2 te laten begeleiden door min-
stens een van zijn ouders, door een advocaat of door een
ander meerderjarige persoon van zijn keuze.

§ 4. De onderzoeksrechter wijst een deskundige verbon-
den aan een laboratorium aan om:

1° het DNA-profiel van het referentiestaal op te stellen;
2° in voorkomend geval, de vergelijking van dat DNA-

profiel met de DNA-profielen van de in het kader van die
zaak aangetroffen sporen uit te voeren.

§ 5. De deskundige zendt een met redenen omkleed ver-
slag over de uitvoering van zijn opdracht over aan de on-
derzoeksrechter binnen een maximumtermijn van een
maand na de ontvangst van zijn opdracht en van de over-
tuigingsstukken.

De onderzoeksrechter kan evenwel een bijkomende on-
derzoekstermijn toestaan op een met redenen omkleed
verzoek van de deskundige.

§ 6. Behoudens een met redenen omklede anderslui-
dende beslissing van de onderzoeksrechter, zendt de des-
kundige die de opdracht heeft gekregen om het DNA-pro-
fiel van het referentiestaal op te stellen in toepassing van
§ 4, 1°, ambtshalve het DNA-profiel binnen vijftien dagen
na de overzending van zijn verslag door aan de beheerder
van de nationale DNA-gegevensbanken met het oog op de
toepassing van artikel 5quater, §§ 2 tot 4, van de wet van
22 maart 1999 betreffende de identificatieprocedure via
DNA-onderzoek in strafzaken.

Hij zendt eveneens de erop betrekking hebbende gege-
vens opgesomd in artikel 44quater, § 3, tweede lid, over.

§ 7. Onverminderd § 6, en behoudens een met redenen
omklede andersluidende beslissing van de onderzoeksrech-
ter, zendt de deskundige die de opdracht heeft gekregen om
de in § 4, 2°, bedoelde vergelijking te maken en die een po-
sitief verband heeft aangetoond, ambtshalve het DNA-pro-
fiel van het referentiestaal binnen vijftien dagen na de over-
zending van zijn verslag, over aan de beheerder van de nati-
onale DNA-gegevensbanken, met het oog op de toepassing
van artikel 5quater, §§ 1, 3 en 4, van de voornoemde wet.

Hij zendt eveneens de erop betrekking hebbende gege-
vens opgesomd in artikel 44quater, § 3, tweede lid, van de-
zelfde wet over.

§ 8. De kennisgeving van de resultaten aan de betrok-
kene, het tegenonderzoek, alsmede de vernietiging van de
referentiestalen en de daaruit afgeleide stalen die DNA be-

v a t t e n ,  w o r d e n  u i t g e v o e r d  o v e r e e n k o m s t i g
artikel 44quinquies, §§ 6 en 9.]2]1  {3É7

}1. – Ingevoegd bij art. 3 wet 22 maart 1999, B.S., 20 mei 1999, err., B.S.,
24 juni 1999, inwerkingtreding: 30 maart 2002 (art. 21 K.B. 4 februari
2002, B.S., 30 maart 2002)
}2. – Vervangen bij art. 6 wet 7 november 2011, B.S., 30 november 2011,
inwerkingtreding: 1 januari 2014 (art. 36, lid 1, K.B. 17 juli 2013, B.S.,
12 augustus 2013)
R 3. – Zie K.B. 17 juli 2013 tot uitvoering van de wet van 22 maart 1999
betreffende de identificatieprocedure via DNA-onderzoek in strafzaken en
tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van de wet van
7 november 2011 houdende wijziging van het Wetboek van strafvorde-
ring en van de wet van 22 maart 1999 betreffende de identificatieproce-
dure via DNA-onderzoek in strafzaken, B.S., 12 augustus 2013

J 4. – De regel dat de onderzoeksrechter de afname van celmateriaal
kan bevelen indien op het strafbaar feit een gevangenisstraf staat van min-
stens 5 jaar opsluiting geldt niet voor de afname van celmateriaal met in-
stemming van de betrokkene. In geval van instemming kan de identifica-
tie door vergelijkend DNA-onderzoek voor gelijk welk misdrijf worden be-
volen (Cass., 24 september 2008, P.08.0653.F).

J 5. – Art. 90undecies Sv. is niet toepasselijk op de DNA-afname die met
toestemming van de betrokken meerderjarige is gebeurd (Cass., 19 mei
2010, P.10.0600.F).

J 6. – Art. 6 EVRM vereist niet dat een advocaat aanwezig zou zijn op het
ogenblik dat de meerderjarige persoon zijn schriftelijke toestemming tot af-
name van vergelijkend genetisch materiaal geeft, nadat hij over de draag-
wijdte van die handeling was ingelicht (Cass., 19 mei 2010, P.10.0600.F).

J 7. – De reden waarom uit het in artikel 90undecies, § 4, tweede lid, Sv.
bedoelde verslag moet blijken dat de hoeveelheid celmateriaal ontoereikend
is voor het opstellen van een nieuw DNA-profiel, bestaat erin de partijen in te
lichten over de wijze waarop het tegenonderzoek kan verricht worden; dat
verslag bindt de rechter evenwel niet zodat deze het gebrek aan voldoende
celmateriaal onaantastbaar kan afleiden uit alle hem regelmatig overlegde
en aan tegenspraak onderworpen gegevens (Cass., 6 mei 2014, P.14.0054.N).
}1[Art. 90duodecies. § 1. Indien de feiten waarvoor hij
geadieerd is, strafbaar zijn met een maximumstraf van vijf jaar
gevangenisstraf of met een zwaardere straf, en hij over aan-
wijzingen beschikt dat de betrokkene een directe band heeft
met het gerechtelijk onderzoek, kan de onderzoeksrechter be-
velen dat een referentiestaal onder dwang wordt afgenomen
van een persoon die niet bedoeld is in artikel 90undecies.

In zijn met redenen omklede beschikking, die hij mee-
deelt aan de procureur des Konings, vermeldt de onder-
zoeksrechter:

1° de omstandigheden van de zaak in het kader waar-
van de afname wordt bevolen;

2° de noodzaak om dwang te gebruiken;
3° de vergelijking van het DNA-profiel met de DNA-pro-

fielen van de aangetroffen sporen in het kader van de zaak;
4° het feit dat het DNA-profiel niet wordt overgezonden

aan de beheerder van de nationale DNA-gegevensbanken,
om er te worden vergeleken of er te worden opgeslagen.

§ 2. De onderzoeksrechter hoort vooraleer hij de af-
name onder dwang beveelt, de persoon die er het voor-
werp van moet uitmaken, en stelt hem in kennis van de 1°
tot 4° opgesomd in § 1, tweede lid.

Van de redenen van de eventuele weigering van de af-
name of van de instemming van de persoon met die maat-
regel wordt door de onderzoeksrechter melding gemaakt
in het proces-verbaal van verhoor.

§ 3. De afname, het opstellen van het DNA-profiel van het
referentiestaal, de vergelijking van DNA-profielen, de over-
zending van de uitslag aan de onderzoeksrechter, de kennis-
geving van de uitslag aan de betrokkene, het tegenonder-
zoek en de vernietiging van het referentiestaal en de daaruit
afgeleide stalen die DNA bevatten, worden verricht overeen-
komstig artikel 90undecies, §§ 2 tot 5 en § 8.
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De hoedanigheid van de persoon wordt meegedeeld
aan de met de vergelijking van de DNA-profielen belaste
deskundige.]1

}2[§ 4. Ingeval de onderzoeksrechter in het kader van een
dossier inzake aanranding van de eerbaarheid of verkrach-
ting beslist om geen DNA-profiel te laten opstellen van spo-
ren of van een referentiestaal aangetroffen of afgenomen bij
onderzoek aan het lichaam van het slachtoffer zoals be-
doeld in artikel 90bis, verstrekt hij hierover op het einde van
het gerechtelijk onderzoek uitleg aan het slachtoffer.]2  {3

}1. – Ingevoegd bij art. 7 wet 7 november 2011, B.S., 30 november 2011,
inwerkingtreding: 1 januari 2014 (art. 36, lid 1, K.B. 17 juli 2013, B.S.,
12 augustus 2013)
}2. – § 4 toegevoegd bij art. 9 wet 30 november 2011, B.S., 20 januari 2012,
err., B.S., 2 februari 2012, inwerkingtreding: 30 januari 2012 (art. 12, lid 1)

R 3. – Zie K.B. 17 juli 2013 tot uitvoering van de wet van 22 maart 1999
betreffende de identificatieprocedure via DNA-onderzoek in strafzaken en
tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van de wet van
7 november 2011 houdende wijziging van het Wetboek van strafvorde-
ring en van de wet van 22 maart 1999 betreffende de identificatieproce-
dure via DNA-onderzoek in strafzaken, B.S., 12 augustus 2013

BOEK II

HET GERECHT

TITEL VII

ENIGE ZAKEN VAN OPENBAAR BELANG EN VAN 
ALGEMENE VEILIGHEID

HOOFDSTUK I
}1[OVER HET CENTRAAL STRAFREGISTER]1

}1. Opschrift vervangen bij art. 2 wet 8 augustus 1997, B.S., 24 augustus
2001, inwerkingtreding: 3 september 2001 (art. 29)

Art. 589. }1[Het Centraal Strafregister, hierna «Strafre-
gister» genoemd, is een systeem van geautomatiseerde
verwerking gehouden onder het gezag van de Minister van
Justitie waarin, overeenkomstig de bepalingen van dit
hoofdstuk, gegevens betreffende beslissingen genomen in
strafzaken of ter bescherming van de maatschappij wor-
den geregistreerd, bewaard en gewijzigd.

De doelstelling van het Strafregister bestaat erin de
daarin geregistreerde gegevens mede te delen aan:

1° de overheden belast met de uitvoering van de op-
drachten van de rechterlijke macht in strafzaken;

2° de administratieve overheden met het oog op de toe-
passing van bepalingen waarvoor kennis is vereist van het
gerechtelijk verleden van de personen op wie administra-
tieve maatregelen betrekking hebben;

3° }2[natuurlijke personen en rechtspersonen ingeval zij
een uittreksel uit het Strafregister moeten voorleggen;]2

4° buitenlandse overheden in de gevallen omschreven in
internationale overeenkomsten }3[of een regel van afgeleid
recht van de Europese Unie waardoor België is gebonden]3.

De gegevens worden geregistreerd door de griffies van
de hoven en rechtbanken of door de dienst van het Strafre-
gister van }4[de Federale Overheidsdienst Justitie]4.

}5[Deze gegevens kunnen dienen als grondslag voor
statistieken uitgewerkt en verspreid op initiatief van de Fe-
derale Overheidsdienst Justitie.]5]1  {6É7

}1. – Opgeheven bij art. 1, 229°, wet 10 juli 1967, B.S., 6 september 1967;
opnieuw ingevoegd bij art. 3 wet 8 augustus 1997, B.S., 24 augustus 2001,
inwerkingtreding: 3 september 2001 (art. 29)

}2. – Lid 2, 3°, vervangen bij art. 18, a), wet 25 december 2016, B.S.,
30 december 2016
}3. – Lid 2, 4°, aangevuld bij art. 7 wet 25 april 2014, B.S., 14 mei 2014
}4. – Lid 3 gewijzigd bij art. 18, b), wet 25 december 2016, B.S.,
30 december 2016
}5. – Lid 4 vervangen bij art. 18, c), wet 25 december 2016, B.S.,
30 december 2016

R 6. – Zie K.B. 19 juli 2001 betreffende de toegang van bepaalde open-
bare besturen tot het Centraal Strafregister, B.S., 24 augustus 2001
R 7. – Zie K.B. 19 juli 2001 tot uitvoering van de wet van 8 augustus
1997 betreffende het Centraal Strafregister, B.S., 24 augustus 2001

Art. 590. }1[Volgende persoonsgegevens worden in het
Strafregister opgenomen:

1° veroordelingen tot criminele, correctionele of poli-
tiestraffen;

2° beslissingen tot opschorting van de uitspraak van de
veroordeling of tot probatie-opschorting, beslissingen tot
herroeping van de opschorting of van de probatie-opschor-
ting, alsook beslissingen waarbij een gewone opschorting
wordt vervangen door een probatie-opschorting, overeen-
komstig de artikelen 3 tot 6 en 13 van de wet van 29 juni
1964 betreffende het uitstel, de opschorting en de probatie;

}2[}3[...]3]2

3° beslissingen tot herroeping van het}4[, gewone of]4

probatie-uitstel, overeenkomstig artikel 14 van dezelfde wet;
4° }5[beslissingen tot internering, tot toekenning of her-

roeping van de invrijheidstelling op proef of vervroegde in-
vrijheidstelling met het oog op verwijdering van het
grondgebied of met het oog op overlevering en tot defini-
tieve invrijheidstelling die genomen zijn overeenkomstig
}5[de wet van 5 mei 2014 betreffende de internering;]5]5

5° }6[beslissingen tot terbeschikkingstelling van de
strafuitvoeringsrechtbank en tot vrijheidsbeneming die
overeenkomstig de artikelen 34bis tot en met 34quater
van het Strafwetboek en artikel 95/7 van de wet van
17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de
veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtof-
fer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoe-
ringsmodaliteiten zijn genomen;]6

6° }7[beslissingen tot internering van de veroordeelden
bedoeld in artikel 21 van dezelfde wet, alsook beslissingen
op grond waarvan hun terugkeer naar de strafinrichting
wordt gelast;]7

7° }8[de ontzettingen uit de ouderlijke macht en herstel
ervan, de maatregelen uitgesproken ten aanzien van min-
derjarigen opgesomd in artikel 63 van de wet van 8 april
1965 betreffende de jeugdbescherming, het ten laste
nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven
feit hebben gepleegd en het herstel van de door dit feit ver-
oorzaakte schade, alsook opheffingen of wijzigingen van
die maatregelen die met toepassing van artikel 60 van de-
zelfde wet door de jeugdrechtbank worden uitgesproken;]8

8° vernietigingsarresten uitgesproken op grond van de
artikelen 416 tot 442 of van de artikelen 443 tot 447bis van
dit wetboek;

9° intrekkingsbeslissingen genomen op grond van de
artikelen 10 tot 14 van de bijzondere wet van 6 januari
1989 op het }9[Grondwettelijk Hof]9;

10° beslissingen tot uitlegging of verbetering;
11° arresten van herstel in eer en rechten uitgesproken

op grond van de artikelen 621 tot 634 van dit wetboek;
12° besluiten tot herstel in eer en rechten uitgevaardigd

overeenkomstig de besluitwet van 9 december 1943 op
het herstel in eer en rechten van zeelieden en op het ver-
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dwijnen van strafvervolgingen en straffen voor bepaalde
maritieme inbreuken;

13° besluiten tot herstel in eer en rechten uitgevaardigd
overeenkomstig de besluitwet van 22 april 1918 op het mi-
litair eerherstel;

14° genadebesluiten;
15° beslissingen tot toekenning of herroeping van de

voorwaardelijke invrijheidstelling;
16° beslissingen in strafzaken genomen door buiten-

landse rechtscolleges ten aanzien van Belgen, }10[of rechts-
personen die hun maatschappelijke zetel of een exploita-
tiezetel in België hebben]10 die krachtens internationale
overeenkomsten }11[of een regel van afgeleid recht van de
Europese Unie waardoor België is gebonden,]11 ter kennis
van de Belgische Regering worden gebracht, alsook maat-
regelen tot amnestie, uitwissing van de veroordeling of her-
stel in eer en rechten, genomen door een buitenlandse
overheid, welke een invloed kunnen hebben op die beslis-
singen en aan de Belgische Regering zijn medegedeeld;

}12[17° de veroordelingen met eenvoudige schuldigver-
klaring uitgesproken met toepassing van artikel 21ter van
de wet van 17 april 1878, houdende de voorafgaande titel
van het Wetboek van strafvordering;]12

}13[18° het in artikel 35, § 1, tweede lid, van de wet van
20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis bedoelde
verbod}14[...]14;]13

}15[19° }16[het verval van de strafvordering overeen-
komstig de artikelen 216bis, § 2 en 216ter, § 6.]16]15

In het Strafregister worden ook bijkomende straffen,
vervangende straffen en veiligheidsmaatregelen geregi-
streerd, alsook het gewone of het probatie-uitstel verbon-
den aan veroordelingen.

Reeds geregistreerde veroordelingen vernietigd inge-
volge een verzet aangetekend tijdens de buitengewone
verzetstermijn of een verwijzing na nietigverklaring, wor-
den uit het Strafregister gewist.]1

}1. – Opgeheven bij art. 1, 229°, wet 10 juli 1967, B.S., 6 september 1967;
opnieuw ingevoegd bij art. 4 wet 8 augustus 1997, B.S., 24 augustus 2001,
inwerkingtreding: 3 september 2001 (art. 29)
}2. – Lid 1, 2°bis, ingevoegd bij art. 44 wet 7 februari 2003, B.S.,
25 februari 2003, inwerkingtreding: 1 maart 2004 (art. 1, 1°, K.B.
22 december 2003, B.S., 31 december 2003)
}3. – Lid 1, 2°bis, opgeheven bij art. 4 wet 22 april 2012, B.S., 25 juni
2012, err., B.S., 31 oktober 2012, inwerkingtreding: 1 januari 2013 (art. 6)
}4. – Lid 1, 3°, gewijzigd bij art. 19, a), wet 25 december 2016, B.S.,
30 december 2016
}5. – Lid 1, 4°, laatst vervangen bij art. 89 wet 5 mei 2014, B.S., 9 juli 2014,
zoals gewjzigd bij art. 232 wet 4 mei 2016, B.S., 13 mei 2016, inwerking-
treding: 1 oktober 2016 (art. 136, zoals laatst gewijzigd bij art. 250 wet
4 mei 2016, B.S., 13 mei 2016)
}6. – Lid 1, 5°, vervangen bij art. 7 wet 26 april 2007, B.S., 13 juli 2007, in-
werkingtreding: door de Koning te bepalen en uiterlijk op 1 januari 2012
(art. 13; zoals gewijzigd bij art. 8 wet (II) 24 juli 2008, B.S., 7 augustus 2008)
}7. – Lid 1, 6°, vervangen bij art. 125, 2°, wet 21 april 2007, B.S., 13 juli
2007, inwerkingtreding: door de Koning te bepalen en uiterlijk op 1 janu-
ari 2015 (art. 157; zoals laatst gewijzigd bij art. 31 wet 31 december 2012,
B.S., 31 december 2012, err., B.S., 31 januari 2013); wjiziging bij art. 125,
2°, opgeheven bij art. 2 wet 19 december 2014, B.S., 29 december 2014
}8. – Lid 1, 7°, vervangen bij art. 2, 1°, wet 31 juli 2009, B.S., 27 augustus
2009, inwerkingtreding: 30 juni 2009 (art. 11)
}9. – Lid 1, 9°, gewijzigd bij art. 4 wet 21 februari 2010, B.S., 26 februari 2010
}10. – Lid 1, 16°, gewijzigd bij art. 19, b), wet 25 december 2016, B.S.,
30 december 2016
}11. – Lid 1, 16°, gewijzigd bij art. 8 wet 25 april 2014, B.S., 14 mei 2014
}12. – Lid 1, 17°, ingevoegd bij art. 2, 2°, wet 31 juli 2009, B.S.,
27 augustus 2009, inwerkingtreding: 30 juni 2009 (art. 11)
}13. – Lid 1, 18°, ingevoegd bij art. 2, 2°, wet 31 juli 2009, B.S.,
27 augustus 2009, inwerkingtreding: 30 juni 2009 (art. 11)

}14. – Lid 1, 18°, gewijzigd bij art. 19, c), wet 25 december 2016, B.S.,
30 december 2016
}15. – Lid 1, 19°, ingevoegd bij art. 119 wet 5 februari 2016, B.S.,
19 februari 2016
}16. – Lid 1, 19°, vervangen bij art. 17 wet 18 maart 2018, B.S., 2 mei 2018

Art. 591. }1[§ 1. De schriftelijk bij naam aangewezen
ambtenaren van niveau A van de dienst van het Strafregis-
ter van de Federale Overheidsdienst Justitie, de hoofdgrif-
fiers, de griffiers-hoofden van dienst en de griffiers van de
hoven en rechtbanken van de rechterlijke orde hebben,
uitsluitend in het kader van het beheer van het Strafregis-
ter, toegang tot de gegevens bedoeld in artikel 3, eerste lid,
1° tot 8°, en tweede lid, van de wet van 8 augustus 1983 tot
regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen.

De personen bedoeld in artikel 593 hebben in het kader
van de raadpleging van het Strafregister toegang tot de ge-
gevens bedoeld in artikel 3, eerste lid, 1° tot 9° en tweede
lid, van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een
Rijksregister van de natuurlijke personen.

§ 2. De personen bedoeld in paragraaf 1 mogen de
identificatienummers van het Rijksregister van de natuur-
lijke personen alleen gebruiken voor de identificatie van de
in het Strafregister opgenomen of op te nemen personen.

Zij mogen het inschrijvingsnummer in de Kruispunt-
bank van Ondernemingen bedoeld in artikel III.49 van het
Wetboek van economisch recht alleen gebruiken voor de
identificatie van de in het Strafregister opgenomen of op te
nemen rechtspersonen.

§ 3. De personen bedoeld in paragraaf 1 kunnen de be-
voegdheden bedoeld in paragraaf 2 overdragen aan één of
meer schriftelijk bij naam aangewezen personen binnen
hun dienst. Dergelijke delegaties moeten met redenen zijn
omkleed en verantwoord door de behoeften van de dienst.

De Koning bepaalt de voorwaarden waaronder die dele-
gaties worden verleend.]1

}1. – Na wijziging, vervangen bij art. 20 wet 25 december 2016, B.S.,
30 december 2016

Art. 592. }1[De griffiers maken de in artikel 590 opge-
somde beslissingen over aan het Strafregister, binnen de
drie dagen volgend op de dag waarop die in kracht van ge-
wijsde zijn gegaan.

}2[Indien de beslissing is uitgesproken door van een
rechtscollege, dat noch een politierechtbank noch een recht-
bank van eerste aanleg zetelend in hoger beroep tegen een
vonnis van een politierechtbank is, en die beslissing heeft be-
trekking op een rechtspersoon die zijn statuten in België
heeft neergelegd, zenden de griffiers bovendien een uittrek-
sel van deze beslissing aan de griffie van het rechtscollege
waar de statuten van deze rechtspersoon zijn neergelegd.]2

Ze zijn verantwoordelijk voor de conformiteit van de
overgezonden gegevens met de door de rechtscolleges uit-
gesproken beslissingen.]1

}1. – Opgeheven bij art. 1, 229°, wet 10 juli 1967, B.S., 6 september 1967;
opnieuw ingevoegd bij art. 6 wet 8 augustus 1997, B.S., 24 augustus 2001,
inwerkingtreding: 3 september 2001 (art. 29)
}2. – Lid 2 ingevoegd bij art. 21 wet 25 december 2016, B.S., 30 december
2016

Art. 593. }1[De magistraten van het openbaar ministerie,
}2[onder wie het Belgische lid bij Eurojust,]2 de onderzoeks-
rechters, }3[de vrederechters,]3 }4[de rechters en de assessoren
van de strafuitvoeringsrechtbanken,]4 de schriftelijk bij naam
aangewezen ambtenaren van }5[niveau A]5 van de admini-
stratieve overheden belast met de tenuitvoerlegging van be-
slissingen in strafzaken en van maatregelen ter bescherming
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van de maatschappij, de politieambtenaren bekleed met de
hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie voorzien in
artikel 3 van de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt,
de schriftelijk bij naam aangewezen ambtenaren van niveau 1
van de inlichtingendiensten in de zin van de wet van 18 juli
1991 tot regeling van het toezicht op politie- en inlichtingen-
diensten, de leden van de Cel voor de verwerking van financi-
ële informatie alsook de personeelsleden ervan die bekleed zijn
met een graad welke overeenstemt met niveau 1 bij de ambte-
naren, schriftelijk bij naam aangewezen, hebben steeds en uit-
sluitend in het kader van hun bij wet bepaalde opdrachten
waarvoor kennis van gegevens uit het Strafregister is vereist,
toegang tot de daarin opgenomen persoonsgegevens, met uit-
zondering van:

1° veroordelingen waarvoor amnestie is verleend;
2° beslissingen vernietigd op grond van artikel 416 tot

442 of artikel 443 tot 447bis van dit wetboek;
3° beslissingen tot intrekking genomen op grond van de

artikelen 10 tot 14 van de bijzondere wet van 6 januari
1989 op het }6[Grondwettelijk Hof]6;

4° veroordelingen en beslissingen uitgesproken op
grond van een opgeheven wetsbepaling, op voorwaarde
dat de strafbaarheid van het feit is opgeheven.

}7[De in het eerste lid bedoelde magistraten van het open-
baar ministerie, onderzoeksrechters, }8[de vrederechters,]8

rechters en assessoren van de strafuitvoeringsrechtbanken,
en ambtenaren van niveau A, kunnen deze bevoegdheid
overdragen aan één of meer schriftelijk en bij naam aange-
wezen personen die onder hun gezag ressorteren.]7]1

}1. – Opgeheven bij art. 1, 229°, wet 10 juli 1967, B.S., 6 september 1967;
opnieuw ingevoegd bij art. 7 wet 8 augustus 1997, B.S., 24 augustus 2001,
inwerkingtreding: 3 september 2001 (art. 29)
}2. – Lid 1, inleidende zin, gewijzigd bij art. 12 wet 21 juni 2004, B.S.,
2 augustus 2004
}3. – Lid 1, inleidende zin, gewijzigd bij art. 22, 1°, wet 25 december
2016, B.S., 30 december 2016
}4. – Lid 1, inleidende zin, gewijzigd bij art. 3, 1°, wet 31 juli 2009, B.S.,
27 augustus 2009, inwerkingtreding: 30 juni 2009 (art. 11)
}5. – Lid 1, inleidende zin, gewijzigd bij art. 3, 2°, wet 31 juli 2009, B.S.,
27 augustus 2009, inwerkingtreding: 30 juni 2009 (art. 11)
}6. – Lid 1, 3°, gewijzigd bij art. 5 wet 21 februari 2010, B.S., 26 februari 2010
}7. – Lid 2 vervangen bij art. 3, 3°, wet 31 juli 2009, B.S., 27 augustus
2009, inwerkingtreding: 30 juni 2009 (art. 11)
}8. – Lid 2 gewijzigd bij art. 22, 2°, wet 25 december 2016, B.S.,
30 december 2016

Art. 594. }1[De Koning kan bij in ministerraad overlegd be-
sluit en na advies van de Commissie ter bescherming van de
persoonlijke levenssfeer aan bepaalde administratieve over-
heden toegang verlenen tot in het Strafregister opgenomen
gegevens, zulks uitsluitend in het kader van door of krachtens
de wet bepaalde doeleinden, en met uitzondering van:

1° de veroordelingen en beslissingen bedoeld in
artikel 593, 1° tot 4°;

2° arresten van herstel in eer en rechten en veroordelin-
gen waarop dat herstel in eer en rechten betrekking heeft;

3° beslissingen tot opschorting van de uitspraak van de
veroordeling en tot probatie- opschorting }2[of }3[het ver-
val van de strafvordering overeenkomstig de artikelen
216bis, § 2 en 216ter, § 6]3]2;

4° }4[de beslissingen die veroordelen tot een werkstraf
overeenkomstig artikel 37quinquies van het Strafwetboek,
met uitzondering voor het opmaken van de voorberei-
dende lijst van gezworenen overeenkomstig artikel 224,
13°, van het Gerechtelijk Wetboek;]4

}5[5° de beslissingen die veroordelen tot een straf onder
elektronisch toezicht overeenkomstig artikel 37ter van het
Strafwetboek, met uitzondering voor het opmaken van de
voorbereidende lijst van gezworenen overeenkomstig
artikel 224, 13°, van het Gerechtelijk Wetboek;]5

}6[6° de beslissingen die veroordelen tot een autonome
probatiestraf overeenkomstig artikel 37octies van het
Strafwetboek, behalve voor het opmaken van de voorbe-
reidende lijst van gezworenen overeenkomstig artikel 224,
13°, van het Gerechtelijk Wetboek.]6

Zij hebben geen toegang meer tot gegevens betreffende
veroordelingen tot gevangenisstraf van ten hoogste zes
maanden}7[, tot veroordelingen bij eenvoudige schuldig-
verklaring]7, tot geldboete van ten hoogste }8[500 euro]8 en
tot geldboete, ongeacht het bedrag ervan, die is opgelegd
krachtens het koninklijk besluit van 16 maart 1968 tot coör-
dinatie van de wetten betreffende de politie over het weg-
verkeer, na een termijn van drie jaar te rekenen van de dag
van de rechterlijke beslissing waarbij zij zijn uitgesproken,
behalve indien deze veroordelingen een vervallenverklaring
of een ontzetting inhouden waarvan de gevolgen zich over
meer dan drie jaar uitstrekken, uitgesproken in het vonnis of
waarvan die overheden absoluut kennis moeten hebben om
een wets- of verordeningsbepaling te kunnen toepassen.

Zij hebben wel toegang tot gegevens inzake de ontzet-
tingen en maatregelen bedoeld in artikel 63 van }9[de wet
van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming, het ten
laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf om-
schreven feit hebben gepleegd en het herstel van de door
dit feit veroorzaakte schade]9, onder de voorwaarden vast-
gesteld in dat artikel.]1  {10É11

}1. – Opgeheven bij art. 1, 229°, wet 10 juli 1967, B.S., 6 september 1967;
opnieuw ingevoegd bij art. 8 wet 8 augustus 1997, B.S., 24 augustus 2001,
inwerkingtreding: 3 september 2001 (art. 29)
}2. – Lid 1, 3°, aangevuld bij art. 120 wet 5 februari 2016, B.S., 19 februari
2016
}3. – Lid 1, 3°, gewijzigd bij art. 18 wet 18 maart 2018, B.S., 2 mei 2018
}4. – Lid 1, 4°, na wijziging, vervangen bij art. 2, a), wet 7 februari 2014,
B.S., 28 februari 2014, inwerkingtreding: door de Koning te bepalen en ui-
terlijk 1 mei 2016 (art. 16; zoals gewijzigd bij art. 47 wet 5 februari 2016,
B.S., 19 februari 2016)
}5. – Lid 1, 5°, ingevoegd bij art. 2, b), wet 7 februari 2014, B.S., 28 februari
2014, inwerkingtreding: door de Koning te bepalen en uiterlijk 1 mei 2016
(art. 16; zoals gewijzigd bij art. 47 wet 5 februari 2016, B.S., 19 februari 2016)
}6. – Lid 1, 6°, ingevoegd bij art. 16 wet 10 april 2014, B.S., 19 juni 2014,
inwerkingtreding: door de Koning te bepalen en uiterlijk 1 mei 2016
(art. 6 wet 8 mei 2014, B.S., 19 juni 2014; zoals laatst gewijzigd bij art. 13
wet 23 november 2015, B.S., 30 november 2015)
}7. – Lid 2 gewijzigd bij art. 4, 1°, wet 31 juli 2009, B.S., 27 augustus 2009,
inwerkingtreding: 30 juni 2009 (art. 11)
}8. – Lid 2 gewijzigd bij art. 4, 2°, wet 31 juli 2009, B.S., 27 augustus 2009,
inwerkingtreding: 30 juni 2009 (art. 11)
}9. – Lid 3 gewijzigd bij art. 16 wet 15 mei 2006, B.S., 2 juni 2006, err.,
B.S., 28 juni 2006, err., B.S., 25 augustus 2006, inwerkingtreding:
16 oktober 2006 (art. 1 K.B. 28 september 2006, B.S., 29 september 2006)

R 10. – Zie K.B. 19 juli 2001 betreffende de toegang van bepaalde open-
bare besturen tot het Centraal Strafregister, B.S., 24 augustus 2001
R 11. – Zie K.B. 19 juli 2001 tot uitvoering van de wet van 8 augustus
1997 betreffende het Centraal Strafregister, B.S., 24 augustus 2001

Art. 595. }1[}2[Elke natuurlijke persoon of elke persoon be-
kwaam om een rechtspersoon te vertegenwoordigen,]2 die
zijn identiteit bewijst, kan een uittreksel uit het Strafregister
verkrijgen, dat een overzicht bevat van de daarin opgenomen
persoonsgegevens die op hem }2[of, naar gelang het geval, op
de rechtspersoon]2 betrekking hebben, met uitzondering van:

1° }3[de veroordelingen, beslissingen of maatregelen
opgesomd in artikel 594, 1° tot 6°;]3
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2° maatregelen getroffen ten aanzien van abnormalen
op grond van de wet van 1 juli 1964;

3° de ontzettingen en maatregelen bedoeld in artikel 63
van }4[de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbe-
scherming, het ten laste nemen van minderjarigen die een
als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd en het her-
stel van de door dit feit veroorzaakte schade]4.

Veroordelingen tot gevangenisstraf van ten hoogste zes
maanden}5[, veroordelingen bij eenvoudige schuldigver-
klaring, en veroordelingen]5, tot geldboete van ten hoog-
ste }6[500 euro]6 en tot geldboete, ongeacht het bedrag er-
van, die is opgelegd krachtens het koninklijk besluit van
16 maart 1968 tot coördinatie van de wetten betreffende
de politie over het wegverkeer, worden niet meer op dit
uittreksel vermeld na een termijn van drie jaar te rekenen
van de dag van de definitieve rechterlijke beslissing waar-
bij zij zijn uitgesproken, behalve als ze in het vonnis, voor-
zien in een ontzetting of een vervallenverklaring waarvan
de gevolgen de duur van 3 jaar overstijgen.

}7[De Koning bepaalt de voorwaarden en de nadere re-
gels voor het uitreiken van dit uittreksel. Voor een natuurlijke
persoon die een woon- of verblijfplaats heeft in België, wordt
het uittreksel uitgereikt door het gemeentebestuur van de
woon- of verblijfplaats. Indien de betrokkene in België geen
woon- of verblijfplaats heeft, wordt het uittreksel uitgereikt
door de dienst van het Strafregister van de Federale Over-
heidsdienst Justitie. Wanneer het een rechtspersoon betreft,
wordt dit uittreksel uitgereikt door de dienst van het Strafre-
gister van de Federale Overheidsdienst Justitie.]7

}8[Elke natuurlijke persoon, voor zover hij zijn identiteit be-
wijst, geniet het recht op mededeling van de rechtstreeks op
hem betrekking hebbende gegevens uit het Strafregister, over-
eenkomstig artikel 10 van de wet van 8 december 1992 tot be-
scherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de
verwerking van persoonsgegevens. Ieder persoon bevoegd om
een rechtspersoon te vertegenwoordigen, voor zover hij zijn
identiteit bewijst, geniet het recht op mededeling van gege-
vens uit het Strafregister die betrekking hebben op de rechts-
persoon die hij vertegenwoordigt.]8]1  {9É11

}1. – Opgeheven bij art. 1, 229°, wet 10 juli 1967, B.S., 6 september 1967;
opnieuw ingevoegd bij art. 9 wet 8 augustus 1997, B.S., 24 augustus 2001,
inwerkingtreding: door de Koning te bepalen (art. 29)
}2. – Lid 1, inleidende zin, gewijzigd bij art. 23, 1°, wet 25 december
2016, B.S., 30 december 2016
}3. – Lid 1, 1°, laatst vervangen bij art. 17 wet 10 april 2014, B.S., 19 juni
2014, inwerkingtreding: door de Koning te bepalen en uiterlijk 1 mei 2016
(art. 6 wet 8 mei 2014, B.S., 19 juni 2014; zoals laatst gewijzigd bij art. 13
wet 23 november 2015, B.S., 30 november 2015)
}4. – Lid 1, 3°, gewijzigd bij art. 17 wet 15 mei 2006, B.S., 2 juni 2006, err.,
B.S., 28 juni 2006, err., B.S., 25 augustus 2006, inwerkingtreding:
16 oktober 2006 (art. 1 K.B. 28 september 2006, B.S., 29 september 2006)
}5. – Lid 2 gewijzigd bij art. 5, 1°, wet 31 juli 2009, B.S., 27 augustus 2009,
inwerkingtreding: 30 juni 2009 (art. 11)
}6. – Lid 2 gewijzigd bij art. 5, 2°, wet 31 juli 2009, B.S., 27 augustus 2009,
inwerkingtreding: 30 juni 2009 (art. 11)
}7. – Lid 3 vervangen bij art. 23, 2°, wet 25 december 2016, B.S.,
30 december 2016
}8. – Lid 4 vervangen bij art. 23, 3°, wet 25 december 2016, B.S.,
30 december 2016

R 9. – Zie Omzendbrief nr. 204,  Betreft: Uittreksels van het strafregister,
B.S., 10 juni 2013

R 10. – Zie Omzendbrief nr. 240, 16 februari 2015 – Uittreksels uit het
strafregister, B.S., 16 februari 2015

R 11. – Zie K.B. 21 november 2016 betreffende de modaliteiten van af-
levering van de uittreksels uit het strafregister aan particulieren, B.S.,
2 februari 2017

Art. 596. }1[Wanneer het uittreksel evenwel wordt aange-
vraagd teneinde toegang te krijgen tot een activiteit waarvan de
toegangs- of uitoefeningsvoorwaarden bij wets- of verorde-
ningsbepalingen zijn vastgesteld, worden de veroordelingen be-
doeld in artikel 595, tweede lid, vermeld indien zij een ontzet-
ting of een vervallenverklaring inhouden waarvan de gevolgen
zich over meer dan drie jaar uitstrekken en die de betrokkene
verbieden deze activiteit uit te oefenen.

}2[Wanneer het uittreksel wordt aangevraagd ten einde toe-
gang te krijgen tot een activiteit die onder opvoeding, psycho-
medisch-sociale begeleiding, hulpverlening aan de jeugd, kinder-
bescherming, animatie of begeleiding van minderjarigen valt,
vermeldt het uittreksel behalve de veroordelingen en de beslissin-
gen bedoeld in het eerste lid, ook }3[de beslissingen bedoeld in
artikel 594, 4° tot 6°,]3 de veroordelingen bedoeld in artikel 590,
eerste lid, 1° en 17°, en de beslissingen bedoeld in artikel 590, eer-
ste lid, 2°, 4°, 5° en 16°, voor feiten gepleegd ten aanzien van een
minderjarige en voor zover dit een constitutief element van de in-
breuk is of de straf verzwaart. De gemeentelijke administratie ver-
meldt bovendien of de betrokkene het voorwerp uitmaakt van
een verbod om een activiteit uit te oefenen die hem in contact
zou brengen met minderjarigen, uitgesproken door een rechter
of een onderzoeksgerecht met toepassing van artikel 35, § 1,
tweede lid, van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige
hechtenis. Het verbod dient op het uittreksel te worden vermeld
}4[...]4. Teneinde deze informatie te verkrijgen, wendt de gemeen-
telijke administratie zich tot de lokale politiedienst.]2

}5[De Koning bepaalt de voorwaarden en de nadere regels voor
het uitreiken van dit uittreksel. Voor een natuurlijke persoon die
een woon- of verblijfplaats heeft in België, wordt het uittreksel uit-
gereikt door het gemeentebestuur van de woon- of verblijfplaats.
Indien de betrokkene in België geen woon- of verblijfplaats heeft,
wordt het uittreksel uitgereikt door de dienst van het Strafregister
van de Federale Overheidsdienst Justitie. Wanneer het een rechts-
persoon betreft, wordt dit uittreksel uitgereikt door de dienst van
het Strafregister van de Federale Overheidsdienst Justitie.]5]1

}6[Het in het tweede lid bedoelde uittreksel mag niet worden
afgeleverd aan een persoon die zich in voorlopige hechtenis be-
vindt.]6  {7É8

}1. – Opgeheven bij art. 1, 229°, wet 10 juli 1967, B.S., 6 september 1967;
opnieuw ingevoegd bij art. 10 wet 8 augustus 1997, B.S., 24 augustus
2001, inwerkingtreding: door de Koning te bepalen (art. 29)
}2. – Lid 2 vervangen bij art. 6, 1°, wet 31 juli 2009, B.S., 27 augustus
2009, inwerkingtreding: 30 juni 2009 (art. 11)
}3. – Lid 2 gewijzigd bij art. 18 wet 10 april 2014, B.S., 19 juni 2014, in-
werkingtreding: 1 mei 2016 (art. 6 wet 8 mei 2014, B.S., 19 juni 2014; zoals
gewijzigd bij art. 13 wet 23 november 2015, B.S., 30 november 2015);
zoals gewijzigd bij art. 57 wet 5 februari 2016, B.S., 19 februari 2016
}4. – Lid 2 gewijzigd (vernietigd) bij  Grondwettelijk Hof nr. 1/2011,
13 januari 2011, B.S., 15 maart 2011
}5. – Lid 3 vervangen bij art. 24 wet 25 december 2016, B.S., 30 december
2016
}6. – Lid 4 toegevoegd bij art. 6, 2°, wet 31 juli 2009, B.S., 27 augustus
2009, inwerkingtreding: 30 juni 2009 (art. 11)
R 7. – Zie Omzendbrief nr. 204,  Betreft: Uittreksels van het strafregister,
B.S., 10 juni 2013
R 8. – Zie K.B. 21 november 2016 betreffende de modaliteiten van afle-
vering van de uittreksels uit het strafregister aan particulieren, B.S.,
2 februari 2017

Art. 597. }1[Uittreksels uit het Strafregister worden aan
buitenlandse overheden uitgereikt in de gevallen omschreven
in internationale overeenkomsten }2[of een regel van afgeleid
recht van de Europese Unie waardoor België is gebonden]2.]1

}1. – Opgeheven bij art. 1, 229°, wet 10 juli 1967, B.S., 6 september 1967;
opnieuw ingevoegd bij art. 11 wet 8 augustus 1997, B.S., 24 augustus
2001, inwerkingtreding: 3 september 2001 (art. 29)
}2. – Aangevuld bij art. 9 wet 25 april 2014, B.S., 14 mei 2014

Art. 598. }1[De gegevens van het Strafregister die betrek-
king hebben op overleden natuurlijke personen of rechts-
personen na afsluiting van de vereffening, gerechtelijke ont-
binding of ontbinding zonder vereffening, worden eenmaal
per jaar aan het Algemeen Rijksarchief toegezonden.]1

}1. – Na wijziging, vervangen bij art. 25 wet 25 december 2016, B.S.,
30 december 2016
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Art. 599. }1[De raadpleging van het Strafregister en de
afgifte van uittreksels kunnen aanleiding geven tot vergoe-
dingen vastgesteld door de Koning.]1  {2

}1. – Opgeheven bij art. 1, 229°, wet 10 juli 1967, B.S., 6 september 1967;
opnieuw ingevoegd bij art. 13 wet 8 augustus 1997, B.S., 24 augustus
2001, inwerkingtreding: 3 september 2001 (art. 29)

R 2. – Zie K.B. 21 november 2016 betreffende de modaliteiten van afle-
vering van de uittreksels uit het strafregister aan particulieren, B.S.,
2 februari 2017

Art. 600. }1[De door het Strafregister meegedeelde gege-
vens vormen geen bewijs van de rechterlijke of administra-
tieve beslissingen waarop zij betrekking hebben.]1  {2

}1. – Na wijzigingen, vervangen bij art. 14 wet 8 augustus 1997, B.S.,
24 augustus 2001, inwerkingtreding: 3 september 2001 (art. 29)

R 2. – Vergelijk art. 174 Ger. W.

Art. 601. }1[De personen die in de uitoefening van hun
ambt meewerken aan het verzamelen, het verwerken of
het toezenden van de in artikel 590 bedoelde gegevens,
zijn gebonden door het beroepsgeheim. Artikel 458 van
het Strafwetboek is op hen van toepassing.

Zij moeten alle maatregelen nemen die nodig zijn om
de veiligheid van de geregistreerde gegevens te waarbor-
gen, waarbij zij inzonderheid moeten verhinderen dat zij
worden vervalst, beschadigd of meegedeeld aan personen
die geen machtiging hebben om kennis ervan te nemen.

Zij moeten nagaan of de programma's voor de geauto-
matiseerde verwerking van de gegevens geschikt zijn en
rechtmatig worden toegepast.

Zij moeten ervoor zorgen dat de gegevens op rechtma-
tige wijze worden overgezonden.

De identiteit van de personen die om raadpleging van
het Strafregister verzoeken, wordt geregistreerd in een
controlesysteem. Deze gegevens worden gedurende zes
maanden bewaard.]1  {2

}1. – Na wijzigingen, vervangen bij art. 15 wet 8 augustus 1997, B.S.,
24 augustus 2001, inwerkingtreding: 3 september 2001 (art. 29)

R 2. – Zie K.B. 21 november 2016 betreffende de modaliteiten van afle-
vering van de uittreksels uit het strafregister aan particulieren, B.S.,
2 februari 2017

Art. 602. }1[De Koning kan maatregelen vaststellen die
erop zijn gericht de veiligheid van de gegevens opgeno-
men in het Strafregister te waarborgen.]1  {2É4

}1. – Na wijziging, vervangen bij art. 16 wet 8 augustus 1997, B.S.,
24 augustus 2001, inwerkingtreding: 3 september 2001 (art. 29)

R 2. – Zie K.B. 19 juli 2001 betreffende de toegang van bepaalde open-
bare besturen tot het Centraal Strafregister, B.S., 24 augustus 2001
R 3. – Zie K.B. 19 juli 2001 tot uitvoering van de wet van 8 augustus
1997 betreffende het Centraal Strafregister, B.S., 24 augustus 2001

J 4. – Een uittreksel uit het centraal strafregister brengt op zichzelf niet
het bewijs van de veroordelingen die erop vermeld zijn (Cass., 27 januari
1958, Pas., 1959, I, 567).

}1. Opschrift laatst vervangen bij art. 4 wet 10 juni 1998, B.S., 22 september 1998

Wet 8 juni 1867 Strafwetboek
 (B.S., 9 juni 1867)

(Uittreksel)

BOEK II

DE MISDRIJVEN EN HUN BESTRAFFING IN 
HET BIJZONDER

TITEL III

MISDADEN EN WANBEDRIJVEN TEGEN DE 
OPENBARE TROUW

HOOFDSTUK IV
}1[VALSHEID IN GESCHRIFTEN, IN INFORMATICA 

EN IN TELEGRAMMEN]1

}1. Opschrift vervangen bij art. 2 wet 28 november 2000, B.S., 3 februari 2001

Art. 193. Valsheid in }1[geschriften, in informatica of in
telegrammen]1, met bedrieglijk opzet of met het oogmerk
om te schaden, wordt gestraft overeenkomstig de vol-
gende artikelen.  {2É32

}1. – Gewijzigd bij art. 3 wet 28 november 2000, B.S., 3 februari 2001
R 2. – Zie art. 213, 214 Sw.
J 3. – Om een beklaagde wettig te kunnen veroordelen als mededader
van het misdrijf «valsheid in geschriften en gebruik van valse stukken» be-
hoeven niet alle bestanddelen van het misdrijf in de deelnemingshande-
lingen aanwezig te zijn; het is voldoende dat vaststaat dat een dader het
misdrijf «valsheid in geschriften en gebruik van valse stukken» heeft ge-
pleegd en dat de mededader aan de uitvoering van dat misdrijf heeft deel-
genomen op een der wijzen bepaald in art. 66, lid 2 en 3, Sw. (Cass.,
28 november 1979, A.C., 1979-80, 391).

J 4. – Wanneer het vonnisgerecht regelmatig kennis heeft genomen
van een tijdens een bepaalde periode gepleegd misdrijf «valsheid en ge-
bruik van valse stukken», mag het rekening houden met het gebruik dat
de vervalser na die periode van het valse stuk gemaakt heeft, op voor-
waarde dat hij van dat stuk gebruik heeft gemaakt met hetzelfde be-
drieglijk opzet of oogmerk om te schaden als dat waarmee hij gehandeld
heeft bij de vervalsing van het stuk; het mag evenwel de periode van de te-
lastlegging niet verlengen zonder dat de beklaagde van de wijziging van
kwalificatie is verwittigd (Cass., 29 oktober 1980, A.C., 1980-81, 226).

J 5. – Valsheid in geschrifte is strafbaar, ook al is zij uitsluitend ge-
pleegd om aan de dader het bewijs van betwiste feiten te verschaffen.
Privé-geschriften vallen onder de reikwijdte van de art. 193 e.v. Sw., onder
meer wanneer zij van die aard zijn dat zij in rechte gevolgen hebben, d.i.
dat zij door het gebruik waarvoor ze werden geredigeerd, derden nadeel
kunnen berokkenen en tegen hen uitwerking kunnen hebben en wanneer
zij wegens hun inhoud of vorm door de gemeenschap als waar kunnen
worden beschouwd (Cass., 9 februari 1982, A.C., 1981-82, 760).

J 6. – Naar recht verantwoord is de beslissing van de rechter over het
werkelijk of mogelijk bestaan van schade, bestanddeel van valsheid in ge-
schrifte en gebruik van valse stukken, wanneer hij vaststelt dat de ge-
pleegde valsheid een belang van openbare orde, nl. de regelmatige uitoe-
fening van een openbaar ambt, in het gedrang kon brengen en in het ge-
drang heeft gebracht (Cass., 19 april 1983, A.C., 1982-83, 988).

J 7. – «Valsheid in geschrifte en gebruik van valse stukken» vereist niet
dat de dader tegelijkertijd met bedrieglijk opzet en met het oogmerk om te
schaden heeft gehandeld (Cass., 25 mei 1983, A.C., 1982-83, 1177).

J 8. – Bedrieglijk opzet, het moreel bestanddeel van het misdrijf «valsheid
in geschrifte», onderstelt niet noodzakelijk dat de vervalser uit eigen winstbe-
jag heeft gehandeld; de rechter verantwoordt naar recht zijn beslissing
waarin het bedrieglijk opzet wordt vastgesteld, wanneer hij zegt dat het de
bedoeling was van beklaagde om aan de vennootschap, waarin hij een dyna-
mische en actieve rol speelde, een steviger basis te verschaffen en ze aldus
«geloofwaardiger» te maken voor haar schuldeisers (Cass., 25 mei 1983, A.C.,
1982-83, 1177).
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J 9. – Het bedrieglijk opzet dat inzake valsheid of het gebruik van valse
stukken is vereist, is het opzet om zichzelf of een ander een onrechtmatig
voordeel te verschaffen (Cass., 3 januari 1984, A.C., 1983-84, 478).
J 10. – Valse vermeldingen op een giro-opdracht kunnen valsheid in
geschriften opleveren wanneer ze enigermate als bewijs kunnen dienen
van een rechtshandeling of -feit en schade kunnen toebrengen (Cass.,
19 september 1984, A.C., 1984-85, 105).
J 11. – Niet naar recht verantwoord is de veroordeling wegens valsheid
in geschrifte, wanneer de beslissing, hoewel ze aanneemt dat er mogelijk
schade is geweest, niet vaststelt dat het misdrijf gepleegd is met bedrieglijk
opzet of oogmerk om te schaden (Cass., 26 maart 1985, A.C., 1984-85, 1026).
J 12. – Een privaat geschrift is een geschrift in de zin van de art. 193 e.v.
Sw., zonder dat het daarvoor wettelijke of procedurele bewijswaarde behoeft
te bezitten; het is voldoende dat het geschrift van die aard is dat het in het
gewone maatschappelijke verkeer enigermate als bewijs van een rechtshan-
deling of rechtsfeit kan dienen (Cass., 27 maart 1985, A.C., 1984-85, 1037).
J 13. – Voor het bestaan van valsheid in geschrifte en gebruik ervan is
vereist, eensdeels, dat het geschrift enigermate tot bewijs strekt van dat-
gene wat erin is opgenomen en vastgesteld, zodat het zich aan de openbare
trouw opdringt, dit wil zeggen dat de overheid of particulieren die er ken-
nis van nemen of aan wie het wordt voorgelegd, kunnen overtuigd worden
van de waarachtigheid van de akte of het juridisch feit in het geschrift vast-
gelegd of kunnen gerechtigd zijn daaraan geloof te hechten, anderdeels,
dat door het met bedrieglijk opzet of met het oogmerk om te schaden, ver-
draaien van de waarheid op een bij de wet bepaalde wijze een nadeel kan
worden berokkend; niet vereist is dat het geschrift bewijswaarde zou heb-
ben tot het tegendeel noch dat de valsheid of het gebruik effectief nadeel
zou hebben berokkend (Cass., 27 september 1988, A.C., 1988-89, 105).
J 14. – In de regel leveren valse vermeldingen in een door de verkoper
opgestelde factuur geen strafbare valsheid in geschrifte op ten aanzien
van de koper, nu de factuur op haar juistheid moet worden gecontroleerd
door de koper en slechts bewijswaarde verkrijgt na controle en aanvaar-
ding; zodanige factuur levert evenwel een strafbare valsheid in geschrifte
op onder meer wanneer de rechter op grond van de door hem aangewe-
zen feitelijke gegevens vaststelt dat de koper door toedoen van de verko-
per in de onmogelijkheid was controle uit te oefenen op de in de factuur
voorkomende vermeldingen en derhalve de factuur als waarheidsgetrouw
moest beschouwen (Cass., 25 oktober 1988, A.C., 1988-89, 226).
J 15. – De dader van valsheid in geschrifte is strafrechtelijk verant-
woordelijk voor het gebruik dat van het valse stuk gemaakt wordt en dat
de door hem voorziene en gewilde voortzetting is van de valsheid, zelfs in-
dien van dat valse stuk gebruik gemaakt werd door een derde (Cass.,
10 januari 1989, A.C., 1988-89, 558).
J 16. – Het moreel bestanddeel van valsheid in geschrifte bestaat, het-
zij in bedrieglijk opzet, hetzij in het oogmerk om te schaden (Cass.,
29 september 1992, A.C., 1991-92, 1144).
J 17. – Door vast te stellen dat er aan de zijde van de beklaagde voor
het geheel van het van valsheid betichte stuk geen kwaadwilligheid blijkt,
oordeelt de rechter dat zowel bedrieglijk opzet als oogmerk om te schaden
niet bewezen zijn (Cass., 13 september 1994, A.C., 1994, 735).
J 18. – De aangifte van een schadegeval kan in het maatschappelijk
verkeer als bewijs gelden van rechtshandelingen of van rechtsfeiten welke
ze vaststelt en kan van aard zijn nadeel te berokkenen zodat ze een be-
schermd geschrift is (Cass., 20 september 2005, P.05.0268.N).
J 19. – Private geschriften in de zin van art. 193 e.v. Sw. zijn als be-
schermde geschriften te beschouwen wanneer ze in zekere mate tot be-
wijs kunnen dienen van wat erin wordt vermeld of vastgesteld en in rechte
gevolgen kunnen hebben, d.i. dat ze door het gebruik waarvoor ze worden
geredigeerd derden nadeel kunnen berokkenen en wegens hun inhoud of
vorm door de gemeenschap als waar worden beschouwd (Cass.,
20 september 2005, P.05.0268.N)
J 20. – Nu het misdrijf valsheid in geschrifte en dat van gebruik van
valse stukken twee afzonderlijke misdrijven vormen, kan het gebruik van
een vals stuk strafbaar zijn van zodra de gebruiker kennis heeft van de vals-
heid ervan, ook al heeft de opsteller het stuk opgesteld zonder bedrieglijk
opzet of oogmerk om te schaden (Cass., 25 april 2006, P.05.1675.N).
J 21. – Het verweer tegen de aantijging dat het gebruikte stuk vals is,
levert op zich geen gebruik van een vals stuk op. Het gebruik van een vals
stuk in een fiscale bezwaarprocedure is geen louter verweer, maar strekt
ertoe alsnog het oogmerk van die fiscale valsheid te verwezenlijken (Cass.,
13 juni 2006 P.06.0306.N).
J 22. – Met het oog op het bewezen verklaren van het misdrijf valsheid in
geschriften, zoals strafbaar gesteld bij de art. 193 en volgende, Sw. is niet al-
leen het algemeen opzet met betrekking tot de formele of inhoudelijke vals-

heid vereist, ook al gebeurt die vervalsing op een door de wet bepaalde wijze,
maar afzonderlijk daarvan, bovendien en bijkomend ook de bijzondere be-
doeling van de dader om die valsheid te plegen met bedrieglijk opzet of met
het oogmerk te schaden; daaruit volgt dat een valsheid die op een door de wet
bepaalde wijze is gepleegd, zoals het formeel namaken van een handtekening
alleen, als dusdanig niet noodzakelijk en onvermijdelijk een strafbare valsheid
in de zin van de wet uitmaakt, wanneer de overige constitutieve bestanddelen
van het misdrijf ontbreken of niet bewezen zijn, inzonderheid het bedrieglijk
opzet of het oogmerk om te schaden (Cass., 10 oktober 2006, P.06.0412.N).

J 23. – Bedrieglijk opzet, dat vereist is opdat valsheid strafbaar zou zijn,
bestaat zodra de dader, met de beschaming van het vertrouwen van het
publiek in een geschrift, enig voordeel of enige winst beoogt, dat hij niet
zou hebben behaald indien hij de waarheidsgetrouwheid en de authenti-
citeit van het geschrift had geëerbiedigd, zodat het voordeel dat de verval-
ser beoogt dus niet ophoudt onrechtmatig te zijn, louter omdat het valse
stuk tot doel heeft een bedrag dat hem verschuldigd zou zijn, terug te krij-
gen (Cass., 3 september 2008, P.08.0524.F).

J 24. – De wetgeving inzake valsheid beschermt elk privégeschrift dat
bestemd is om een ander van het bestaan van een recht, een verplichting of
van de werkelijkheid van een feit te overtuigen; een onaangeroerd materi-
eel instrumentum kan niettemin vals zijn als het feiten en akten vaststelt die
strijdig zijn met de werkelijkheid (Cass., 3 september 2008, P.08.0524.F).

J 25. – Een conclusie neergelegd in het kader van de procedure tot echt-
scheiding, waarbij de eiseres ten onrechte een onderhoudsgeld vordert op
grond van de valse bewering dat zij niet over financiële middelen beschikt, is
geen beschermd geschrift als bedoeld in art. 193 e.v. Sw.; dat geschrift dringt
zich immers niet op aan het openbare vertrouwen maar is integendeel aan
de tegenspraak van de partijen onderworpen, die de vermeldingen ervan
kunnen controleren en betwisten (Cass., 26 oktober 2010, P.09.1662.N).

J 26. – Het mogelijke nadeel als constitutief bestanddeel van de misdrij-
ven valsheid in geschriften en gebruik, dit is de potentiële schade ingevolge
die valsheid op het ogenblik van het plegen van de valsheid en ingevolge dit
gebruik op het ogenblik van het gebruik, kan door zijn aard niet worden aan-
gewend om deze misdrijven te lokaliseren (Cass., 7 juni 2011, P.11.0172.N).

J 27. – Een door de wet beschermd geschrift is een geschrift dat in ze-
kere mate tot bewijs kan strekken, dit is zich aan het openbare vertrouwen
opdringt, zodat de overheid of particulieren die ervan kennis nemen of aan
wie het wordt voorgelegd, kunnen overtuigd zijn van de waarachtigheid
van de rechtshandeling of van het rechtsfeit in dat geschrift vastgelegd of
kunnen gerechtigd zijn daaraan geloof te hechten; het geschrift dat die
rechtshandeling of dat rechtsfeit bevat, moet juridische draagwijdte heb-
ben, dit wil zeggen dat het bestemd is tot bewijs van enig feit dat de rechts-
toestand van de betrokken personen of zaken kan beïnvloeden; een ge-
schrift dat rechtsverhoudingen tussen contractpartijen vaststelt met het
oog op de toegang van één van die partijen tot een nagestreefd ambt, heeft
juridische draagwijdte, ongeacht of de wijziging van de juridische realiteit
die dat geschrift beoogt, verband houdt met het voldoen aan een wette-
lijke verplichting (Cass., 24 september 2013, P.13.0317.N).

J 28. – Het opstellen van een aanrijdingsformulier waarin valse verkla-
ringen worden opgenomen van de bij het ongeval betrokken personen, kan
valsheid in geschrifte opleveren: derden kunnen immers overtuigd worden
van de waarachtigheid van die valse verklaringen of kunnen gerechtigd zijn
daaraan geloof te hechten; de vraag tegenover wie dat formulier in rechte
tegenstelbaar is, is daarbij zonder belang (Cass., 17 juni 2014, P.14.0391.N).

J 29. – Een door de wet beschermd geschrift is een geschrift dat in zekere
mate tot bewijs kan strekken, dit is zich aan het openbare vertrouwen op-
dringt, zodat de overheid of particulieren die ervan kennis nemen of aan wie
het wordt voorgelegd, kunnen overtuigd zijn van de waarachtigheid van de
rechtshandeling of van het juridisch feit in dat geschrift vastgelegd of kunnen
gerechtigd zijn daaraan geloof te hechten; een buitenlands rijbewijs dat met
het oog op het verkrijgen van een Belgisch rijbewijs wordt voorgelegd aan de
Belgische overheid, voor wie het in de regel onmogelijk is om het onmiddel-
lijk op zijn echtheid te controleren, strekt in zekere mate tot bewijs van wat
erin wordt vermeld of vastgesteld en de omstandigheid dat de overheid na-
dien bij controle heeft kunnen vaststellen dat het voorgelegde document vals
is, belet de rechter niet te oordelen dat het een strafrechtelijk beschermd ge-
schrift is in de zin van de artikelen 193, 196 en 197 Strafwetboek en een
waarheidsvermomming bevat (Cass., 25 november 2014, P.12.2039.N).

J 30. – Een door de wet beschermd geschrift in de zin van de artikelen
193 tot 197 Strafwetboek, kan één of meerdere rechtsfeiten vastleggen, maar
het feit dat een geschrift meerdere vermeldingen bevat, heeft niet steeds tot
gevolg dat daarin ook meerdere rechtsfeiten worden vastgelegd omdat het
immers mogelijk is dat die vermeldingen in hun geheel slechts één rechtsfeit
opleveren, waarvan de valsheid zich uitstrekt tot het gehele geschrift waar-



II. Belgische wet- en regelgeving • 2. Strafwetgeving  
Wet 8 juni 1867 - Sw.  (Art. 210bis)

208 Larcier Geannoteerde Wetboeken – Privacy (17 oktober 2018) – © Larcier

omtrent de rechter onaantastbaar oordeelt (Cass., 18 november 2014,
P.13.1703.N).

J 31. – Een overeenkomst die onderhandeld en voorbereid werd door een
medewerker van een partij en die een intellectuele valsheid bevat die bedoeld
is om die partij bij de overeenkomst te misleiden, is een door de wet be-
schermd geschrift ten aanzien van die partij. De omstandigheid dat de hiërar-
chische verantwoordelijken met handtekeningsbevoegdheid van een partij
bij een overeenkomst de bepalingen van de door een medewerker van die par-
tij onderhandelde en voorbereide overeenkomst moesten nagaan of de moge-
lijkheid hadden om die na te gaan alvorens die overeenkomst te onderteke-
nen, sluit niet uit dat die medewerker, auteur of medeauteur van de akte, die
gebruikt om die hiërarchie te misleiden (Cass., 28 oktober 2015, P.15.0573.F).

J 32. – De inschrijving op een woonplaats waarom wordt verzocht
door een persoon die een valse verklaring laat optekenen, kan een vals-
heid in geschrifte opleveren; niettegenstaande het feit dat dergelijke akte
wellicht zal worden gecontroleerd, kan zij bewijs opleveren aangezien der-
den immers overtuigd kunnen zijn van de waarachtigheid van het valselijk
verklaarde rechtsfeit of gerechtigd kunnen zijn daaraan geloof te hechten
(Cass., 25 oktober 2017, P.17.0277.F).

}1[Afdeling IIbis

Valsheid in informatica]1

}1. Opschrift ingevoegd bij art. 4 wet 28 november 2000, B.S., 3 februari 2001

}1[Art. 210bis. § 1. Hij die valsheid pleegt, door gege-
vens die worden opgeslagen, verwerkt of overgedragen
door middel van een informaticasysteem, in te voeren in
een informaticasysteem, te wijzigen, te wissen of met enig
ander technologisch middel de mogelijke aanwending van
gegevens in een informaticasysteem te veranderen, waar-
door de juridische draagwijdte van dergelijke gegevens ver-
andert, wordt gestraft met gevangenisstraf van zes maan-
den tot vijf jaar en met geldboete van zesentwintig [euro] tot
honderdduizend [euro] of met een van die straffen alleen.

§ 2. Hij die, terwijl hij weet dat aldus verkregen gege-
vens vals zijn, hiervan gebruik maakt, wordt gestraft alsof
hij de dader van de valsheid was.

§ 3. Poging tot het plegen van het misdrijf, bedoeld in
§ 1, wordt gestraft met gevangenisstraf van zes maanden
tot drie jaar en met geldboete van zesentwintig [euro tot
vijftigduizend [euro of met een van die straffen alleen.

§ 4. De straffen bepaald in de §§ 1 tot 3 worden verdub-
beld indien een overtreding van een van die bepalingen
wordt begaan binnen vijf jaar na de uitspraak houdende
veroordeling wegens een van die strafbare feiten of we-
gens  een van de s trafbare fei ten  bedoeld  in  de
artikelen 259bis, 314bis, 504quater of in titel IXbis.]1  {2É3

}1. – Ingevoegd bij art. 4 wet 28 november 2000, B.S., 3 februari 2001

R 2. – Zie art. 90ter Sv.

J 3. – Aangezien de wet het gebruik van valse stukken in informatica
niet omschrijft, staat het aan de rechter om in feite te beoordelen wat als
dergelijk gebruik kan worden beschouwd en met name om na te gaan of
dat gebruik een derde blijft misleiden of schaden en aldus de door de verval-
ser gewenste uitwerking blijft hebben (Cass., 23 maart 2016, P.16.0074.F).

TITEL IV
}1[MISDADEN EN WANBEDRIJVEN TEGEN DE 

OPENBARE ORDE, GEPLEEGD DOOR PERSONEN 
DIE EEN OPENBAAR AMBT UITOEFENEN OF 

DOOR BEDIENAREN DER EREDIENSTEN IN DE 
UITOEFENING VAN HUN BEDIENING]1

}1. Opschrift vervangen bij art. 2 wet 10 februari 1999, B.S., 23 maart 1999

}1[HOOFDSTUK Vbis
}2[ONDERSCHEPPEN, KENNISNEMEN EN 
OPNEMEN VAN NIET VOOR HET PUBLIEK 

TOEGANKELIJKE COMMUNICATIE EN GEGEVENS 
VAN EEN INFORMATICASYSTEEM]2]1

}1. Opschrift ingevoegd bij art. 1 wet 30 juni 1994, B.S., 24 januari 1995

}2. Opschrift vervangen bij art. 29 wet 25 december 2016, B.S., 17 januari
2017
}1[Art. 259bis. § 1. Met }2[gevangenisstraf van zes maan-
den tot drie jaar]2 en met geldboete van vijfhonderd [euro] tot
twintigduizend [euro] of met een van die straffen alleen wordt
gestraft ieder openbaar officier of ambtenaar, drager of agent
van de openbare macht die, naar aanleiding van de uitoefe-
ning van zijn bediening, buiten de gevallen die de wet bepaalt
of zonder inachtneming van de vormen die zij voorschrijft:

1° }3[ofwel, opzettelijk, met behulp van enig toestel niet
voor publiek toegankelijke communicatie, waaraan hij
niet deelneemt, onderschept of doet onderscheppen, er
kennis van neemt of doet van nemen, opneemt of doet op-
nemen, zonder de toestemming van alle deelnemers aan
die communicatie;]3

2° ofwel, met het opzet een van de hierboven omschreven
misdrijven te plegen, enig toestel opstelt of doet opstellen;

3° }4[ofwel wetens de inhoud van niet voor publiek toe-
gankelijke communicatie of gegevens van een informati-
casysteem die onwettig onderschept of opgenomen zijn of
waarvan onwettig kennis genomen is, onder zich houdt, aan
een andere persoon onthult of verspreidt, of wetens enig ge-
bruik maakt van een op die manier verkregen inlichting.]4

§ 2. Met }5[gevangenisstraf van zes maanden tot vijf
jaar]5 en met geldboete van vijfhonderd [euro tot dertig-
duizend [euro of met een van die straffen alleen wordt ge-
straft ieder openbaar officier of ambtenaar, drager of agent
van de openbare macht die, naar aanleiding van de uitoe-
fening van zijn bediening, buiten de gevallen die de wet
bepaalt of zonder inachtneming van de vormen die zij
voorschrijft, met bedrieglijk opzet of met het oogmerk te
schaden, gebruik maakt van }6[een wettig gemaakte op-
name van niet voor publiek toegankelijke communicatie
of gegevens van een informaticasysteem.]6.

}7[§ 2bis. Met }8[gevangenisstraf van zes maanden tot
drie jaar]8 en met geldboete van vijfhonderd euro tot twintig-
duizend euro of met één van die straffen alleen wordt gestraft
ieder openbaar officier of ambtenaar, drager of agent van de
openbare macht die, naar aanleiding van de uitoefening van
zijn bediening, buiten de gevallen die de wet bepaalt of zon-
der inachtneming van de vormen die zij voorschrijft, onrecht-
matig, een instrument, met inbegrip van informaticagege-
vens, dat hoofdzakelijk is ontworpen of aangepast om het in
§ 1 bedoelde misdrijf mogelijk te maken, bezit, produceert,
verkoopt, verkrijgt met het oog op het gebruik ervan, invoert,
verspreidt of op enige andere manier ter beschikking stelt.]7

§ 3. Poging tot het plegen van een der misdrijven bedoeld
}9[in §§ 1, 2 of 2bis]9 wordt gestraft zoals het misdrijf zelf.

§ 4. De straffen gesteld }10[in de §§ 1 tot 3]10 worden
verdubbeld indien een overtreding van een van die bepa-
lingen wordt begaan binnen vijf jaar na de uitspraak van
een vonnis of een arrest houdende veroordeling wegens
een van die strafbare feiten of wegens een van de strafbare
feiten beoogd }10[in artikel 314bis, §§ 1 tot 3]10, dat in
kracht van gewijsde is gegaan.]1
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}11[§ 5. }12[...]12]11  {13É15

}1. – Ingevoegd bij art. 1 wet 30 juni 1994, B.S., 24 januari 1995
}2. – § 1, inleidende zin, gewijzigd bij art. 212, 1°, wet 6 juli 2017, B.S.,
24 juli 2017
}3. – § 1, 1°, vervangen bij art. 30, a), wet 25 december 2016, B.S.,
17 januari 2017
}4. – § 1, 3°, vervangen bij art. 30, b), wet 25 december 2016, B.S.,
17 januari 2017
}5. – § 2 gewijzigd bij art. 212, 2°, wet 6 juli 2017, B.S., 24 juli 2017
}6. – § 2 gewijzigd bij art. 30, c), wet 25 december 2016, B.S., 17 januari 2017
}7. – § 2bis ingevoegd bij art. 2, 1°, wet 15 mei 2006, B.S., 12 september 2006
}8. – § 2bis gewijzigd bij art. 212, 3°, wet 6 juli 2017, B.S., 24 juli 2017
}9. – § 3 gewijzigd bij art. 2, 2°, wet 15 mei 2006, B.S., 12 september 2006
}10. – § 4 gewijzigd bij art. 2, 3°, wet 15 mei 2006, B.S., 12 september 2006
}11. – § 5 toegevoegd bij art. 44 wet 30 november 1998, B.S.,
18 december 1998, inwerkingtreding: door de Koning te bepalen (art. 48);
vervangen bij art. 2 wet 3 april 2003, B.S., 12 mei 2003, inwerkingtreding:
12 mei 2003 (art. 6)
}12. – § 5, na wijzigingen, opgeheven bij art. 83 wet 30 maart 2017, B.S.,
28 april 2017

R 13. – Zie art. 90ter Sv.

14. – Zie art. 5-10  wet  30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de
naburige rechten, B.S., 27 juli 1994 , opgenomen in rubriek «II. Belgische
wet- en regelgeving, 12. Informatiemaatschappij», infra

J 15. – Artikel 259bis, § 2, van het Strafwetboek straft ieder openbaar
officier of ambtenaar, drager of agent van de openbare macht die, naar
aanleiding van de uitoefening van zijn bediening, buiten de gevallen die
de wet bepaalt of zonder inachtneming van de vormen die zij voorschrijft,
met bedrieglijk opzet of met het oogmerk te schaden, gebruik maakt van
een wettig gemaakte opname van privé-communicatie of -telecommuni-
catie; gebruik maken van, in de zin van dat artikel, houdt de aanwending
of het gebruik in van een opname en niet het enkele feit van die opname
in bezit te hebben (Cass., 28 januari 2015, P.14.1664.F).

TITEL V

MISDADEN EN WANBEDRIJVEN TEGEN DE 
OPENBARE ORDE DOOR BIJZONDERE 

PERSONEN GEPLEEGD

}1[HOOFDSTUK }2[VIIIbis

MISDRIJVEN BETREFFENDE HET GEHEIM VAN 
NIET VOOR HET PUBLIEK TOEGANKELIJKE 
COMMUNICATIE EN GEGEVENS VAN EEN 

INFORMATICASYSTEEM]2]1

}1[Art. 314bis. § 1. Met }2[gevangenisstraf van zes
maanden tot twee jaar]2 en met geldboete van tweehon-
derd [euro] tot tienduizend [euro] of met een van die straf-
fen alleen wordt gestraft hij die:

1° }3[ofwel, opzettelijk, met behulp van enig toestel niet
voor publiek toegankelijke communicatie, waaraan hij
niet deelneemt, onderschept of doet onderscheppen, er
kennis van neemt of doet van nemen, opneemt of doet op-
nemen, zonder de toestemming van alle deelnemers aan
die communicatie;]3

2° ofwel, met het opzet een van de hierboven omschreven
misdrijven te plegen, enig toestel opstelt of doet opstellen.

§ 2. }4[Met }5[gevangenisstraf van zes maanden tot drie
jaar]5 en met geldboete van vijfhonderd euro tot twintigdui-
zend euro of met een van die straffen alleen wordt gestraft
hij, die wetens de inhoud van niet voor publiek toeganke-
lijke communicatie of gegevens van een informaticasysteem
die onwettig onderschept of opgenomen zijn of waarvan
onwettig kennis genomen is, onder zich houdt, aan een an-
dere persoon onthult of verspreidt, of wetens enig gebruik
maakt van een op die manier verkregen inlichting.

Met dezelfde straffen wordt gestraft hij die, met bedrieglijk
opzet of met het oogmerk te schaden, gebruik maakt van een
wettig gemaakte opname van niet voor publiek toegankelijke
communicatie of gegevens van een informaticasysteem.]4

}6[§ 2bis. Met }7[gevangenisstraf van zes maanden tot
twee jaar]7 en met geldboete van tweehonderd euro tot
tienduizend euro of met één van die straffen alleen wordt
gestraft hij die, onrechtmatig, een instrument, met inbe-
grip van informaticagegevens, dat hoofdzakelijk is ontwor-
pen of aangepast om het in § 1 bedoelde misdrijf mogelijk
te maken, bezit, produceert, verkoopt, verkrijgt met het
oog op het gebruik ervan, invoert, verspreidt of op enige
andere manier ter beschikking stelt.]6

§ 3. Poging tot het plegen van een der misdrijven bedoeld
}8[in de §§ 1, 2 of 2bis]8 wordt gestraft zoals het misdrijf zelf.

§ 4. De straffen gesteld }9[in de §§ 1 tot 3]9 worden ver-
dubbeld indien een overtreding van een van die bepalin-
gen wordt begaan binnen vijf jaar na de uitspraak van een
vonnis of een arrest houdende veroordeling wegens een
van die strafbare feiten of wegens een van de strafbare fei-
ten beoogd }9[in artikel 259bis, §§ 1 tot 3]9, dat in kracht
van gewijsde is gegaan.]1  {10É13

}1. – Ingevoegd bij art. 2 wet 30 juni 1994, B.S., 24 januari 1995
}2. – § 1, inleidende zin, gewijzigd bij art. 213, 1°, wet 6 juli 2017, B.S.,
24 juli 2017
}3. – § 1, 1°, vervangen bij art. 32, a), wet 25 december 2016, B.S.,
17 januari 2017
}4. – § 2 vervangen bij art. 32, b), wet 25 december 2016, B.S., 17 januari
2017
}5. – § 2, lid 1, gewijzigd bij art. 213, 2°, wet 6 juli 2017, B.S., 24 juli 2017
}6. – § 2bis ingevoegd bij art. 3, 1°, wet 15 mei 2006, B.S., 12 september 2006
}7. – § 2bis gewijzigd bij art. 213, 3°, wet 6 juli 2017, B.S., 24 juli 2017
}8. – § 3 gewijzigd bij art. 3, 2°, wet 15 mei 2006, B.S., 12 september 2006
}9. – § 4 gewijzigd bij art. 3, 3°, wet 15 mei 2006, B.S., 12 september 2006
R 10. – Zie art. 90ter Sv.
J 11. – Noch artikel 8.1 EVRM noch artikel 314bis Strafwetboek belet-
ten het louter opnemen van een gesprek door een deelnemer aan dit ge-
sprek zonder medeweten van de andere deelnemers (Cass., 17 november
2015, P.15.0880.N).
J 12. – Elk gebruik van een zonder medeweten van de andere deelne-
mers gemaakte opname, buiten het geval van het louter gebruik voor zich-
zelf en anders dan het gebruik bedoeld in artikel 314bis, § 2, tweede lid,
Strafwetboek, kan een inbreuk zijn op artikel 8 EVRM; bij de beoordeling of
het gebruik een inbreuk oplevert op artikel 8 EVRM betrekt de rechter
onder meer het criterium van de redelijke privacyverwachting van de deel-
nemers aan het gesprek of het doel dat met het gebruik van de opname
wordt beoogd en daarbij kunnen onder meer de inhoud van het gesprek,
de omstandigheden waaronder het gesprek plaatsvond, de hoedanigheid
van de deelnemers aan het gesprek en de hoedanigheid van de bestemme-
ling van de opname een rol spelen (Cass., 17 november 2015, P.15.0880.N).
J 13. – Hij die met het oog op de bewijsvoering in een geschil waarbij
de deelnemers aan een gesprek betrokken zijn, gebruik maakt van een
door hem gemaakte opname van dat gesprek waaraan hij heeft deelgeno-
men, handelt niet met het door artikel 314bis, § 2, tweede lid, Strafwet-
boek bedoelde bedrieglijk opzet of oogmerk om te schaden (Cass., 17 no-
vember 2015, P.15.0880.N).

TITEL VII

MISDADEN EN WANBEDRIJVEN TEGEN DE 
ORDE DER FAMILIE EN TEGEN DE OPENBARE 

ZEDELIJKHEID
R 1. Zie art. 92 Ger. W.

HOOFDSTUK V
}1[VOYEURISME, AANRANDING VAN DE 

EERBAARHEID EN VERKRACHTING]1

}1. Opschrift vervangen bij art. 7 wet 1 februari 2016, B.S., 19 februari 2016
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}1[Art. 371/1.  Met een gevangenisstraf van zes maan-
den tot vijf jaar wordt gestraft hij die:

1° een persoon observeert of doet observeren of van
hem een beeld- of geluidsopname maakt of doet maken;

– rechtstreeks of door middel van een technisch of
ander hulpmiddel;

– zonder de toestemming van die persoon of buiten zijn
medeweten;

– terwijl hij ontbloot is of een expliciete seksuele daad
stelt; en

– terwijl hij zich in omstandigheden bevindt, waar hij in
redelijkheid kan verwachten dat zijn persoonlijke levens-
sfeer niet zal worden geschonden;

2° de beeld- of geluidsopname van een ontblote per-
soon of een persoon die een expliciete seksuele daad stelt
zonder diens toestemming of buiten diens medeweten
toont, toegankelijk maakt of verspreidt, ook al heeft die
persoon ingestemd met het maken ervan.

Worden deze feiten gepleegd op de persoon of met be-
hulp van de persoon van een minderjarige boven de volle
leeftijd van zestien jaar, dan wordt de schuldige gestraft
met opsluiting van vijf jaar tot tien jaar.

Is de minderjarige geen volle zestien jaar oud, dan is de
straf opsluiting van tien jaar tot vijftien jaar.

Het voyeurisme bestaat, zodra er begin van uitvoering is.]1

}1. – Ingevoegd bij art. 8 wet 1 februari 2016, B.S., 19 februari 2016

Art. 372. }1[Elke aanranding van de eerbaarheid, zonder
geweld of bedreiging gepleegd op de persoon of met behulp
van de persoon van een kind van het mannelijke of vrouwe-
lijke geslacht beneden de volle leeftijd van zestien jaar, wordt
gestraft met }2[opsluiting }2[van vijf jaar tot tien jaar]2]2.

De aanranding van de eerbaarheid, zonder geweld
of bedreiging door een bloedverwant in de opgaande
lijn }3[of adoptant]3 gepleegd op de persoon of met be-
hulp van de persoon van een minderjarige, zelfs indien
deze de vol le  leef t i jd  van zest ien jaar  heeft  be-
reikt}4[...]4, wordt gestraft met }3[}3[opsluiting]3 van
tien tot vijftien jaar]3.]1 }3[Dezelfde straf wordt toege-
past indien de schuldige hetzij de broer of de zus van
het minderjarige slachtoffer is of ieder ander persoon
die een soortgelijke positie heeft in het gezin, hetzij on-
verschillig welke persoon die gewoonlijk of occasioneel
met het slachtoffer samenwoont en die over dat slacht-
offer gezag heeft.]3  {5É15

}1. – Vervangen bij art. 48 wet 15 mei 1912, B.S., 27-29 mei 1912
}2. – Lid 1 gewijzigd bij art. 3, al. 12, wet 10 juli 1996, B.S., 1 augustus
1996; gewijzigd bij art. 6, 1°, wet 28 november 2000, B.S., 17 maart 2001
}3. – Lid 2 gewijzigd bij art. 3, al. 10, wet 10 juli 1996, B.S., 1 augustus
1996; gewijzigd en aangevuld bij art. 6, 2°-4°, wet 28 november 2000, B.S.,
17 maart 2001
}4. – Lid 2 gewijzigd bij art. 3 wet 31 mei 2016, B.S., 8 juni 2016
R 5. – Zie art. 374, 377, 378 Sw.
J 6. – Ingeval van aanranding van de eerbaarheid, zonder geweld of
bedreiging gepleegd op de persoon of met behulp van de persoon van het
kind beneden de leeftijd van 16 jaar, is de leeftijd een bestanddeel van het
misdrijf en geen verzwarende omstandigheid (Cass., 15 januari 1923, Pas.,
1923, I, 155).
J 7. – Uit de omstandigheden alleen dat de inverdenkinggestelde ho-
telhouder is en er in een kamer van dat hotel achter een spiegel een ca-
mera was verborgen, en dat «de exploitatie van de cassetteopnames uit-
sluitend het liefdesspel van zeven koppels onthult die buiten hun weten
zijn gefilmd», kan de kamer van inbeschuldigingstelling niet wettig aflei-
den dat er ten aanzien van de voormelde inverdenkinggestelde ernstige
aanwijzingen van schuld bestaan wegens aanranding van de eerbaarheid
met geweld of bedreiging gepleegd op meerderjarige personen van het
mannelijke of vrouwelijke geslacht (Cass., 23 januari 2008, P.08.0105.F).

J 8. – De artikelen 372 en 375 van het Strafwetboek schenden de
artikelen 10 en 11 van de Grondwet niet (Grondwettelijk Hof nr. 93/2009,
4 juni 2009, B.S., 30 juli 2009).
J 9. – De artikelen 372, 373 en 375 van het Strafwetboek schenden de
artikelen 10, 11, 12 en 14 van de Grondwet niet (Grondwettelijk Hof nr.
167/2009, 29 oktober 2009, B.S., 29 december 2009).
J 10. – Aanranding van de eerbaarheid is iedere met de zeden strijdige
en als dusdanig gewilde daad, welke op of met behulp van een welbepaald
persoon, zonder diens geldige toestemming werd gepleegd en waarbij het
algemeen eerbaarheidsgevoel werd gekrenkt; zij vereist dat handelingen
van een bepaalde ernst worden gesteld die afbreuk doen aan de seksuele
integriteit van een persoon zoals die door het collectieve bewustzijn van
een bepaalde samenleving op een bepaald tijdstip wordt ervaren (Cass.,
24 mei 2011, P.10.1990.N; zie ook Cass., 7 januari 1997, P.95.1312.N).
J 11. – Aanranding van de eerbaarheid is een opzettelijk misdrijf en
veronderstelt dat de pleger de bij wet verboden handeling wil stellen, in de
objectieve wetenschap dat deze immoreel of obsceen is (Cass., 9 oktober
2012, P.11.2120.N).
J 12. – Aanranding van de eerbaarheid vereist dat de dader weet dat de
daad die hij gaat plegen objectief immoreel of aanstootgevend is en dat hij
de wil had die te plegen; de omstandigheid dat de dader daarnaast zijn
driften heeft willen bevredigen of onzedige bedoelingen zou hebben ge-
had, slaat op zijn drijfveer, die evenwel geen bestanddeel van het misdrijf
is (Cass., 6 februari 2013, P.12.1650.F).
J 13. – Het bestaan van de aanranding van de seksuele integriteit van
ieder persoon beneden de leeftijd van zestien jaar op het ogenblik waarop de
handeling wordt gesteld, wordt objectief en niet op grond van de persoonlijke
indruk van het kind beoordeeld; daaruit volgt dat het strafbare karakter van de
handeling niet afhangt van het besef of het beeld dat de minderjarige ervan
heeft op het ogenblik waarop de handeling jegens hem wordt gepleegd, noch
van het onbehagen, de gêne of de schaamte die de handelingen van de dader
al dan niet bij hem hebben opgewekt (Cass., 10 juni 2015, P.15.0316.F).
J 14. – De wet stelt een onweerlegbaar vermoeden van gebrek aan toe-
stemming in ten aanzien van ieder persoon beneden de leeftijd van zestien
jaar, op het ogenblik waarop jegens hem een handeling wordt gepleegd
die zijn seksuele integriteit in het gedrang brengt (Cass., 10 juni 2015,
P.15.0316.F).
J 15. – Het misdrijf aanranding van de eerbaarheid vereist een aanran-
ding onder dwang van de seksuele integriteit van het slachtoffer zoals die
door het collectief bewustzijn op het tijdstip van de feiten wordt ervaren; de
feitenrechter kan vaststellen dat handelingen zoals knipogen, zijn tong uitste-
ken, het strelen van haren, nek of armen enz., die door degenen die deze han-
delingen hebben ondergaan als dubbelzinnig werden geïnterpreteerd, die-
nen beschouwd te worden als misplaatst, dubbelzinnig, uitdagend en zelfs
grof zonder dat dit daarom objectief handelingen zijn die de eerbaarheid
krenken en die immoreel dan wel obsceen zijn; uit de aldus vastgestelde feiten
kan hij bijgevolg naar recht afleiden dat die handelingen het misdrijf aanran-
ding van de eerbaarheid niet opleveren (Cass., 4 januari 2017, P.16.0871.F).

Art. 372bis. }1[...]1
}1. – Opgeheven bij art. 1 wet 18 juni 1985, B.S., 8 augustus 1985

Art. 373. }1[}2[Met gevangenisstraf van zes maanden tot
vijf jaar wordt gestraft de aanranding van de eerbaarheid
gepleegd op personen of met behulp van personen van het
mannelijke of vrouwelijke geslacht, met geweld, dwang,
bedreiging, verrassing of list, of die mogelijk werd gemaakt
door een onvolwaardigheid of een lichamelijk of geestelijk
gebrek van het slachtoffer.]2

Wordt de aanranding gepleegd op de persoon }3[of met
behulp van de persoon]3 van een minderjarige boven de
volle leeftijd van zestien jaar, dan wordt de schuldige ge-
straft met }4[opsluiting }4[van vijf jaar tot tien jaar]4]4.

Is de minderjarige geen volle zestien jaar oud, dan is de
straf }5[}5[opsluiting]5 van tien tot vijftien jaar]5.]1  {6É14

}1. – Vervangen bij art. 49 wet 15 mei 1912, B.S., 27-29 mei 1912
}2. – Lid 1 vervangen bij art. 9, 1°, wet 1 februari 2016, B.S., 19 februari 2016
}3. – Lid 2 gewijzigd bij art. 9, 2°, wet 1 februari 2016, B.S., 19 februari 2016
}4. – Lid 2 gewijzigd bij art. 3, al. 12, wet 10 juli 1996, B.S., 1 augustus
1996; gewijzigd bij art. 7, 1°, wet 28 november 2000, B.S., 17 maart 2001
}5. – Lid 3 gewijzigd bij art. 3, al. 10, wet 10 juli 1996, B.S., 1 augustus
1996; gewijzigd bij art. 7, 2°, wet 28 november 2000, B.S., 17 maart 2001
R 6. – Zie art. 374, 377, 378 Sw.
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J 7. – Het bij aanranding van de eerbaarheid met geweld of bedreiging be-
doelde geweld als bestanddeel van het misdrijf kan erin bestaan dat het
slachtoffer, wegens het onverhoede handelen van de dader, geen gelegen-
heid had om weerstand te bieden en zich te verzetten tegen plotselinge en on-
voorziene onzedelijke daden die het niet vrijwillig zou hebben geduld (Cass.,
7 maart 1989, A.C., 1988-89, 768; Cass., 20 september 2005, P.05.0876.N).
J 8. – Het geweld, dat een bestanddeel is van het misdrijf, dat in
art. 373 Sw. strafbaar wordt gesteld, kan voortvloeien uit het feit dat het
slachtoffer werd verrast en aldus, ten gevolge van de listen van de dader,
in de onmogelijkheid verkeerde om zich aan de aanranding te onttrekken
(Cass., 6 oktober 2004, P.04.0665.F).
J 9. – Aanranding van de eerbaarheid veronderstelt een aantasting
onder dwang van de seksuele integriteit van een levend persoon of met
diens hulp, zonder dat daarvoor noodzakelijkerwijs fysiek contact is ver-
eist (Cass., 6 oktober 2004, P.04.0665.F).
J 10. – De artikelen 372, 373 en 375 van het Strafwetboek schenden de
artikelen 10, 11, 12 en 14 van de Grondwet niet (Grondwettelijk Hof nr.
167/2009, 29 oktober 2009B.S., 29 december 2009).
J 11. – Het in het eerste lid art. 373 Sw. bedoelde geweld of bedreiging (…),
sluit in dat het slachtoffer wegens fysieke dwang niet in de mogelijkheid was
zich te onttrekken aan de feiten die het niet vrijwillig zou hebben geduld, of
dat het wegens het onverhoeds handelen van de dader geen gelegenheid had
om zich ertegen te verzetten, dan wel die feiten slechts duldde ten gevolge van
een door morele dwang bij dit slachtoffer verwekte vrees voor een dreigend
kwaad; het vermogen van het slachtoffer om zich te verzetten tegen het ge-
weld of de bedreiging moet beoordeeld worden in het licht van de fysieke en
mentale weerbaarheid van het slachtoffer waarbij onder meer ook de leeftijd
van het slachtoffer of de gezagsrelatie tussen de dader en het slachtoffer me-
debepalende factoren kunnen zijn (Cass., 9 oktober 2012, P.11.2120.N).
J 12. – Het filmen van vrijwillige seks, door de ene partner zonder me-
deweten van de andere, is geen aanranding van de eerbaarheid van laatst-
genoemde, in de zin van artikel 373, eerste lid, van het Strafwetboek
(Cass., 27 november 2013, P.13.0714.F).
J 13. – Om te bepalen of een handeling die zonder aanraking is gesteld
de eerbaarheid kwetst, kan niet met de bewering worden volstaan dat die
handeling de persoon heeft verrast op wie ze is gepleegd of dat ze buiten
diens weten is gepleegd; in dat geval wordt daarenboven vereist dat het li-
chaam van het slachtoffer tegen zijn wil is betrokken bij een handeling die,
op het ogenblik dat ze wordt gesteld, de gegeneerdheid opwekt wegens
zaken die in strijd zijn met het algemene beeld van de goede zeden (Cass.,
27 november 2013, P.13.0714.F).
J 14. – Het heimelijk filmen van een naakte persoon, dit is zonder diens
toestemming en medeweten en zonder dat daarbij enige fysieke of morele
dwang wordt aangewend, kan het misdrijf aanranding van de eerbaar-
heid met geweld of bedreiging niet opleveren, ook al wordt het slachtoffer
in zijn verwachtingen verschalkt (Cass., 31 maart 2015, P.14.0293.N).

Art. 374. Aanranding bestaat, zodra er een begin van
uitvoering is.  {1

J 1. – Een verkrachting kan tevens een aanranding van de eerbaarheid
zijn (Cass., 16 juni 2004, P.04.0595.F).

Art. 375. }1[Verkrachting is elke daad van seksuele pene-
tratie van welke aard en met welk middel ook, gepleegd op
een persoon die daar niet in toestemt.]1

}2[Toestemming is er met name niet wanneer de daad is
opgedrongen door middel van geweld, dwang}3[, bedrei-
ging, verrassing]3 of list of mogelijk is gemaakt door een
onvolwaardigheid of een lichamelijk of een geestelijk ge-
brek van het slachtoffer.]2

}4[Met }4[opsluiting }4[van vijf jaar tot tien jaar]4]4 wordt
gestraft ieder die de misdaad van verkrachting pleegt.]4

}5[Wordt de misdaad gepleegd op de persoon van een
minderjarige boven de volle leeftijd van zestien jaar, dan
wordt de schuldige gestraft met }5[}5[opsluiting]5 van tien
tot vijftien jaar]5.]5

}6[Wordt de misdaad gepleegd op de persoon van een
kind boven de volle leeftijd van veertien jaar en beneden
die van zestien jaar, dan wordt de schuldige gestraft met
}6[}6[opsluiting]6 van vijftien tot twintig jaar]6.]6

}7[Als verkrachting met behulp van geweld wordt be-
schouwd elke daad van seksuele penetratie, van welke

aard en met welk middel ook, die gepleegd wordt op de
persoon van een kind dat de volle leeftijd van veertien jaar
niet heeft bereikt. In dat geval is de straf }7[}7[opsluiting]7

van vijftien tot twintig jaar]7.]7
}8[De straf is }8[opsluiting van twintig jaar tot dertig

jaar]8, indien het kind geen volle tien jaar oud is.]8  {9É15

}1. – Lid 1 vervangen bij art. 1 wet 4 juli 1989, B.S., 18 juli 1989
}2. – Lid 2 vervangen bij art. 1 wet 4 juli 1989, B.S., 18 juli 1989
}3. – Lid 2 gewijzigd bij art. 10 wet 1 februari 2016, B.S., 19 februari 2016
}4. – Lid 3 vervangen bij art. 1 wet 4 juli 1989, B.S., 18 juli 1989; gewijzigd
bij art. 3, al. 12, wet 10 juli 1996, B.S., 1 augustus 1996; gewijzigd bij art. 8,
1°, wet 28 november 2000, B.S., 17 maart 2001
}5. – Lid 4 ingevoegd bij art. 1 wet 14 mei 1937, B.S., 17-19 mei 1937; ge-
wijzigd bij art. 3, al. 10, wet 10 juli 1996, B.S., 1 augustus 1996; gewijzigd
bij art. 8, 2°, wet 28 november 2000, B.S., 17 maart 2001
}6. – Lid 5 vervangen bij art. 50 wet 15 mei 1912, B.S., 27-29 mei 1912;
gewijzigd bij art. 3, al. 8, wet 10 juli 1996, B.S., 1 augustus 1996; gewijzigd
bij art. 8, 2°, wet 28 november 2000, B.S., 17 maart 2001
}7. – Lid 6 ingevoegd bij art. 1, 2°, wet 4 juni 1989, B.S., 18 juli 1989; ge-
wijzigd bij art. 3, al. 8, wet 10 juli 1996, B.S., 1 augustus 1996; gewijzigd bij
art. 8, 2°, wet 28 november 2000, B.S., 17 maart 2001
}8. – Lid 7 vervangen bij art. 50 wet 15 mei 1912, B.S., 27-28 mei 1912;
gewijzigd bij art. 3, al. 4, wet 10 juli 1996, B.S., 1 augustus 1996; gewijzigd
bij art. 8, 3°, wet 28 november 2000, B.S., 17 maart 2001
R 9. – Zie art. 376-378 Sw.
J 10. – De onderscheidingen naar de leeftijd van het slachtoffer in de
art. 372, eerste lid, en 375, zesde lid, Sw. houden geen wettelijk en niet
weerlegbaar vermoeden in dat een minderjarige beneden de volle leeftijd
van 16 jaar, die zulke aanranding van de eerbaarheid of verkrachting
pleegt, handelt onder een morele dwang die hij niet kan weerstaan (Cass.,
28 september 1993, A.C., 1993, 772).
J 11. – Instemmen met lichamelijke betrekkingen wil niet zeggen toe-
stemmen in elke daad van seksuele penetratie van welke aard en met welk
middel ook (Cass., 17 oktober 2007, P.07.0726.F).
J 12. – Art. 375, tweede lid, Sw. somt een aantal gevallen op waarin de
persoon op wie de strafbare daad wordt gesteld, geacht wordt zijn toestem-
ming niet te hebben verleend; die opsomming is niet beperkend en louter
exemplatief, zodat de afwezigheid of het gebrek aan toestemming ook uit
andere feitelijke gegevens kan blijken (Cass., 30 oktober 2007, P.07.0982.N).
J 13. – De artikelen 372 en 375 van het Strafwetboek schenden de
artikelen 10 en 11 van de Grondwet niet (Grondwettelijk Hof nr. 93/2009,
4 juni 2009, B.S., 30 juli 2009).
J 14. – De artikelen 372, 373 en 375 van het Strafwetboek schenden de
artikelen 10, 11, 12 en 14 van de Grondwet niet (Grondwettelijk Hof nr.
167/2009, 29 oktober 2009B.S., 29 december 2009).
J 15. – Orale penetratie met een borst, die een baby wordt opgedrongen
om zijn seksuele driften te bevredigen, kan, in bepaalde omstandigheden,
als verkrachting worden omschreven (Cass., 26 maart 2014, P.13.1860.F).

Art. 376. }1[Indien de verkrachting of de aanranding
van de eerbaarheid de dood veroorzaakt van de persoon
op wie zij is gepleegd, wordt de schuldige gestraft met
}2[opsluiting van twintig jaar tot dertig jaar]2.

}3[Indien de verkrachting of de aanranding van de eer-
baarheid is voorafgegaan door of gepaard gegaan met de
handelingen bedoeld in artikel 417ter, eerste lid, of opslui-
ting, wordt de schuldige gestraft met opsluiting van vijf-
tien jaar tot twintig jaar.]3

Indien de verkrachting of de aanranding van de eer-
baarheid gepleegd is op een persoon }4[van wie de kwets-
bare toestand ten gevolge van de leeftijd, zwangerschap,
een ziekte dan wel een lichamelijk of geestelijk gebrek of
onvolwaardigheid duidelijk was of de dader bekend was]4,
of onder bedreiging van een wapen of een op een wapen
gelijkend voorwerp, wordt de schuldige gestraft met
}5[}5[opsluiting]5 van tien tot vijftien jaar]5.]1  {6

}1. – Vervangen bij art. 2 wet 4 juli 1989, B.S., 18 juli 1989
}2. – Lid 1 gewijzigd bij art. 3, al. 4, wet 10 juli 1996, B.S., 1 augustus
1996; gewijzigd bij art. 9, 1°, wet 28 november 2000, B.S., 17 maart 2001
}3. – Lid 2, na wijzigingen, vervangen bij art. 3 wet 14 juni 2002, B.S.,
14 augustus 2002
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}4. – Lid 3 gewijzigd bij art. 5 wet 26 november 2011, B.S., 23 januari 2012
}5. – Lid 3 gewijzigd bij art. 3, al. 10, wet 10 juli 1996, B.S., 1 augustus
1996; gewijzigd bij art. 9, 2°, wet 28 november 2000, B.S., 17 maart 2001
R 6. – Zie art. 377, 378 Sw.

Art. 377. }1[De straffen zullen worden vastgesteld als be-
paald bij het tweede tot zesde lid:

– als de schuldige een bloedverwant in de opgaande lijn
of de adoptant van het slachtoffer, een bloedverwant in de
rechte nederdalende lijn van het slachtoffer dan wel van
een broer of zus van het slachtoffer is;

– als de schuldige hetzij de broer of de zus van het minder-
jarige slachtoffer is dan wel iedere andere persoon die een
gelijkaardige positie heeft in het gezin, hetzij onverschillig
welke persoon die gewoonlijk of occasioneel met het slacht-
offer samenwoont en die over het slachtoffer gezag heeft;

– als de schuldige tot degenen behoort die over het slacht-
offer gezag hebben; als hij misbruik heeft gemaakt van het
gezag of de faciliteiten die zijn functies hem verlenen; als hij
arts, heelkundige, verloskundige of officier van gezondheid is
aan wie het kind of iedere andere in artikel 376, derde lid, be-
doelde kwetsbare persoon ter verzorging was toevertrouwd;

– als de schuldige, wie hij ook zij, }2[in de artikelen 371/
1, 373, 375 en 376]2 bedoelde gevallen door een of meer
personen werd geholpen bij de uitvoering van de misdaad
of het wanbedrijf.]1

}3[In de gevallen van }4[artikel 371/1, tweede lid,
artikel 372, eerste lid, en van artikel 373, tweede lid]4, is de
straf }3[}3[opsluiting]3 van tien tot vijftien jaar]3;]3

}5[...]5
}6[In de gevallen van artikel 371/1, eerste lid en van

artikel 373, eerste lid]6, wordt het minimum van de gevan-
genisstraf verdubbeld;

}7[In de gevallen van }8[artikel 371/1, derde lid,
artikel 373, derde lid]8, 375, vierde lid, en 376, derde lid,
bedraagt de }7[opsluiting]7 ten minste twaalf jaar;]7

In het geval van }9[artikel 375, derde lid]9, bedraagt de
}10[opsluiting]10 ten minste zeven jaar;

}11[In de gevallen van }11[artikel 375, vijfde en zesde lid,
en van artikel 376, tweede lid]11, bedraagt de }11[opslui-
ting]11 ten minste zeventien jaar.]11

}12[...]12  {13É15

}1. – Al. 1 laatst vervangen bij art. 6 wet 26 november 2011, B.S.,
23 januari 2012
}2. – Al. 1, vierde streepje, gewijzigd bij art. 11, 1°, wet 1 februari 2016,
B.S., 19 februari 2016
}3. – Al. 2 vervangen bij art. 2, 1°, wet 14 mei 1937, B.S., 17-19 mei 1937;
gewijzigd bij art. 3, al. 10, wet 10 juli 1996, B.S., 1 augustus 1996; gewij-
zigd bij art. 10, 3°, wet 28 november 2000, B.S., 17 maart 2001
}4. – Al. 2 gewijzigd bij art. 11, 2°, wet 1 februari 2016, B.S., 19 februari 2016
}5. – Al. 3 opgeheven bij art. 2 wet 18 juni 1985, B.S., 8 augustus 1985
}6. – Al. 4 gewijzigd bij art. 11, 3°, wet 1 februari 2016, B.S., 19 februari 2016
}7. – Al. 5 vervangen bij art. 2, 2°, wet 14 mei 1937, B.S., 17-19 mei 1937;
gewijzigd bij art. 3, al. 3, wet 10 juli 1996, B.S., 1 augustus 1996; gewijzigd
bij art. 10, 3°, wet 28 november 2000, B.S., 17 maart 2001
}8. – Al. 5 gewijzigd bij art. 11, 4°, wet 1 februari 2016, B.S., 19 februari 2016
}9. – Al. 6 gewijzigd bij art. 11, 5°, wet 1 februari 2016, B.S., 19 februari 2016
}10. – Al. 6 gewijzigd bij art. 3, al. 3, wet 10 juli 1996, B.S., 1 augustus 1996
}11. – Al. 7 vervangen bij art. 52 wet 15 mei 1912, zoals gewijzigd bij
art. 3 wet 4 juli 1989, B.S., 18 juli 1989; gewijzigd bij art. 3, al. 3, wet 10 juli
1996, B.S., 1 augustus 1996; gewijzigd bij art. 10, 3°, wet 28 november
2000, B.S., 17 maart 2001
}12. – Al. 8 opgeheven bij art. 2 wet 14 mei 1937, B.S., 17-19 mei 1937

R 13. – Zie art. 378 Sw.
R 14. – Zie art. 90ter Sv.

J 15. – De wet die de verkrachting of de aanranding van de eerbaar-
heid met geweld bestraft, maakt geen enkel onderscheid tussen feitelijk en
wettelijk gezag, wat betreft de verzwarende strafrechtelijke gevolgen
(Cass., 25 juni 1866, Pas., 1866, I, 286).

}1[Art. 377bis. }2[In de gevallen bepaald in dit hoofd-
stuk kan het minimum van de bij die artikelen bepaalde
straffen worden verdubbeld in geval van gevangenisstraf en
met twee jaar verhoogd in geval van opsluiting, wanneer
een van de drijfveren van de misdaad of het wanbedrijf be-
staat in de haat tegen, het misprijzen van of de vijandigheid
tegen een persoon wegens diens zogenaamd ras, zijn huids-
kleur, zijn afkomst, zijn nationale of etnische afstamming,
zijn nationaliteit, zijn geslacht, zijn seksuele geaardheid,
zijn burgerlijke staat, zijn geboorte, zijn leeftijd, zijn fortuin,
zijn geloof of levensbeschouwing, zijn huidige of toekom-
stige gezondheidstoestand, een handicap, zijn taal, zijn po-
litieke overtuiging, }3[zijn syndicale overtuiging,]3 een fy-
sieke of genetische eigenschap of zijn sociale afkomst.]2]1

}1. – Ingevoegd bij art. 7 wet 25 februari 2003, B.S., 17 maart 2003, err.,
B.S., 13 mei 2003
}2. – Vervangen bij art. 33 wet 10 mei 2007, B.S., 30 mei 2007, add., B.S.,
5 juni 2007
}3. – Gewijzigd bij art. 109 wet 30 december 2009, B.S., 31 december 2009,
err., B.S., 26 januari 2010, inwerkingtreding: 31 december 2009 (art. 119)
}1[Art. 377ter. In de gevallen bepaald in dit hoofdstuk
of in de hoofdstukken VI en VII van deze Titel, wordt de mi-
nimumstraf van de bij die artikelen bepaalde straffen ver-
dubbeld in geval van gevangenisstraf en met twee jaar ver-
hoogd in geval van opsluiting, wanneer de misdaad of het
wanbedrijf is gepleegd ten aanzien van een minderjarige
beneden de volle leeftijd van zestien jaar en deze misdaad
of dit wanbedrijf is voorafgegaan door een benadering van
deze minderjarige vanwege de dader met het oogmerk op
een later tijdstip de in dit hoofdstuk of in de hoofdstukken
VI en VII van deze Titel bepaalde feiten te plegen.

In de gevallen bedoeld in artikel 377, vierde tot zesde lid,
wordt de verhoging van de minimumstraf bepaald in het
eerste lid beperkt in die mate dat deze, toegepast samen
met de verhoging van de straffen bepaald in artikel 377bis,
niet hoger komt te liggen dan de bepaalde maximumstraf.]1

}1. – Ingevoegd bij art. 2 wet 10 april 2014, B.S., 30 april 2014
}1[Art. 377quater. De meerderjarige die door middel
van de informatie- en communicatietechnologie aan een
minderjarige beneden de volle leeftijd van zestien jaar een
voorstel doet tot ontmoeting met het oogmerk een misdrijf
te plegen bepaald in dit hoofdstuk of in de hoofdstukken
VI en VII van deze Titel, wordt, voor zover dit voorstel is ge-
volgd door materiële handelingen die tot een dergelijke
ontmoeting leiden, gestraft met een gevangenisstraf van
één jaar tot vijf jaar.]1

}1. – Ingevoegd bij art. 3 wet 10 april 2014, B.S., 30 april 2014

Art. 378. }1[In de gevallen omschreven in dit hoofdstuk
worden de schuldigen veroordeeld tot ontzetting van de
rechten genoemd in }2[artikel 31, eerste lid]2.]1

}3[De rechtbanken kunnen daarenboven de veroor-
deelde verbieden tijdelijk of levenslang, rechtstreeks of on-
rechtstreeks een rusthuis, een home, een bejaardenverblijf
of elke andere structuur voor gemeenschappelijk verblijf
van personen als bedoeld in artikel 376, derde lid, uit te ba-
ten, of als vrijwilliger, contractueel of statutair personeels-
lid dan wel als lid van de bestuurs- en beheersorganen deel
uit te maken van enige instelling of vereniging waarvan de
hoofdactiviteit gericht is op in artikel 376, derde lid, be-
doelde kwetsbare personen. Het verbod wordt toegepast
overeenkomstig artikel 389.]3  {4É5

}1. – Vervangen bij art. 11 wet 28 november 2000, B.S., 17 maart 2001
}2. – Gewijzigd bij art. 16 wet 14 april 2009, B.S., 15 april 2009, inwer-
kingtreding: 15 april 2009 (art. 70)
}3. – Lid 2 toegevoegd bij art. 7 wet 26 november 2011, B.S., 23 januari 2012
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J 4. – Ingeval van veroordeling voor verkrachting of aanranding van de
eerbaarheid, is het verplicht, zelfs wanneer verzachtende omstandigheden
werden aangenomen, het verlies van bepaalde rechten uit te spreken
(Cass., 9 maart 1925, Pas., 1925, I, 171).

J 5. – De ontzetting van de rechten, genoemd in art. 31, 1°, 3°, 4° en 5°,
Sw., moet luidens art. 378 Sw. worden uitgesproken in de gevallen van
hoofdstuk V, titel VII, boek II, zelfs bij correctionalisatie wegens verzachtende
omstandigheden (Cass., 29 september 1992, A.C., 1991-92, 1148).
}1[Art. 378bis. }1[Publicatie en verspreiding door middel
van boeken, pers, film, radio, televisie of op enige andere
wijze, van teksten, tekeningen, foto's, enigerlei beelden of ge-
luidsfragmenten waaruit de identiteit kan blijken van het
slachtoffer van een in dit hoofdstuk genoemd misdrijf zijn ver-
boden, tenzij met schriftelijke toestemming van het slachtof-
fer of met toestemming, ten behoeve van het opsporingson-
derzoek of het gerechtelijk onderzoek, van de procureur des
Konings of van de met het onderzoek belaste magistraat.

Overtredingen van dit artikel worden gestraft met ge-
vangenisstraf van twee maanden tot twee jaar en met geld-
boete van driehonderd [euro] tot drieduizend [euro] of met
een van die straffen alleen.]1]1

}1. – Ingevoegd bij art. 4 wet 4 juli 1989, B.S., 18 juli 1989; vervangen bij
art. 12 wet 28 november 2000, B.S., 17 maart 2001

TITEL VIII

MISDADEN EN WANBEDRIJVEN TEGEN 
PERSONEN

HOOFDSTUK III
}1[AANTASTING VAN DE PERSOON VAN 
MINDERJARIGEN, }2[VAN KWETSBARE 

PERSONEN]2 EN VAN HET GEZIN]1

}1. Opschrift vervangen bij art. 31 wet 28 november 2000, B.S., 17 maart
2001

}2. Opschrift gewijzigd bij art. 17 wet 26 november 2011, B.S., 23 januari
2012

R 3. Zie art. 94 K.B. 21 mei 1965 houdende algemeen reglement van de
strafinrichtingen, B.S., 25 mei 1965
R 4. Zie art. 92 Ger. W.

}1[Afdeling VII
Aantasting van de persoonlijke levenssfeer van 

minderjarigen]1

}1. Opschrift ingevoegd bij art. 5 wet 10 augustus 2005, B.S., 2 september
2005, inwerkingtreding: 2 september 2005 (art. 14)
}1[Art. 433bis.  Publicatie en verspreiding van het ver-
slag van de debatten voor de jeugdrechtbank, voor de on-
derzoeksrechter en voor de kamers van het hof van beroep
die bevoegd zijn om over het hoger beroep tegen hun be-
slissingen te oordelen, door middel van boeken, pers, film,
radio, televisie, of op enige andere wijze, zijn verboden.

Alleen de motieven en het beschikkend gedeelte van de
in openbare terechtzitting uitgesproken rechterlijke beslis-
sing vormen, onder voorbehoud van de toepassing van het
derde lid, hierop een uitzondering.

Publicatie en verspreiding door middel van welke procé-
dés ook van teksten, tekeningen, foto's of beelden waaruit
de identiteit kan blijken van een persoon die vervolgd
wordt, of ten aanzien van wie een maatregel is genomen als
bedoeld in }2[de artikelen 37, 39, 43, 49, 52, 52quater en
57bis van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbe-
scherming, het ten laste nemen van minderjarigen die een
als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd en het herstel

van de door dit feit veroorzaakte schade]2 of in de wet van
1 maart 2002 betreffende de voorlopige plaatsing van min-
derjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben ge-
pleegd, zijn eveneens verboden. Hetzelfde geldt voor de
persoon ten aanzien van wie een maatregel genomen is in
het kader van de rechtspleging als bedoeld in artikel 63bis
van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescher-
ming.

Overtreding van dit artikel wordt gestraft met gevange-
nisstraf van twee maanden tot twee jaar en met geldboete
van driehonderd euro tot drieduizend euro of met een van
die straffen alleen.]1

}1. – Ingevoegd bij art. 6 wet 10 augustus 2005, B.S., 2 september 2005,
inwerkingtreding: 2 september 2005 (art. 14)
}2. – Lid 3 gewijzigd bij art. 22 wet 15 mei 2006, B.S., 2 juni 2006, err.,
B.S., 28 juni 2006, err., B.S., 25 augustus 2006, inwerkingtreding:
1 oktober 2007 (art. 3 K.B. 25 februari 2007, B.S., 2 maart 2007)

}1[Afdeling VIII
}2[Lokken van minderjarigen via informatie- en 
communicatietechnologieën met het oog op het 

plegen van een misdaad of een wanbedrijf]2]1

}1. Opschrift ingevoegd bij art. 2 wet 10 april 2014, B.S., 30 april 2014

}2. Opschrift vervangen bij art. 26 wet 5 februari 2016, B.S., 19 februari 2016

}1[Art. 433bis/1. Met gevangenisstraf van drie maan-
den tot vijf jaar wordt gestraft de meerderjarige die door
middel van informatie- en communicatietechnologieën
communiceert met een kennelijk of vermoedelijk minder-
jarige om het plegen van een misdaad of een wanbedrijf je-
gens hem te vergemakkelijken:

1° indien hij zijn identiteit, leeftijd }2[of]2 hoedanigheid
heeft verzwegen of hierover heeft gelogen;

2° indien hij de nadruk heeft gelegd op de in acht te
nemen discretie over hun gesprekken;

3° indien hij enig geschenk of voordeel heeft aangebo-
den of voorgespiegeld;

4° indien hij enige andere list heeft aangewend.]1

}1. – Ingevoegd bij art. 3 wet 10 april 2014, B.S., 30 april 2014
}2. – 1° gewijzigd bij art. 27 wet 5 februari 2016, B.S., 19 februari 2016

HOOFDSTUK IV

AANSLAG OP DE PERSOONLIJKE VRIJHEID EN OP 
DE ONSCHENDBAARHEID VAN DE WONING, 

GEPLEEGD DOOR BIJZONDERE PERSONEN
R 1. Zie art. 137 Sw.

Art. 434. Met gevangenisstraf van drie maanden tot twee
jaar en met geldboete van zesentwintig [euro] tot tweehon-
derd [euro] worden gestraft zij die iemand aanhouden of doen
aanhouden, gevangen houden of doen gevangen houden,
zonder een bevel van het gestelde gezag en buiten de gevallen
waarin de wet de aanhouding of de gevangenhouding van bij-
zondere personen toelaat of voorschrijft.  {1É2

R 1. – Zie art. 148 Sw.

J 2. – Hij die zich bewust is van het objectief wederrechtelijk karakter
van vrijheidsberoving die op zodanige wijze plaatsvindt dat zijn daad een
willekeurig karakter krijgt, maakt zich schuldig aan willekeurige vrijheids-
beroving (Cass., 25 april 2012, P.11.1339.F).

Art. 435. De gevangenisstraf is zes maanden tot drie jaar
en de geldboete vijftig [euro] tot driehonderd [euro], indien
de wederrechtelijke en willekeurige vrijheidsberoving lan-
ger dan tien dagen duurt.
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Art. 436. Indien de wederrechtelijke en willekeurige vrij-
heidsberoving langer dan een maand duurt, wordt de schul-
dige veroordeeld tot gevangenisstraf van een jaar tot vijf jaar
en tot geldboete van honderd [euro] tot vijfhonderd [euro].
Art. 437. }1[Opsluiting van vijf jaar tot tien jaar]1 wordt
uitgesproken, indien de aanhouding verricht wordt, hetzij
op een vals bevel van het openbaar gezag, hetzij in de kle-
dij of onder de naam van een van zijn agenten, of indien de
aangehouden of gevangen gehouden persoon met de
dood bedreigd wordt.
}1. – Gewijzigd bij art. 3, al. 12, wet 10 juli 1996, B.S., 1 augustus 1996;
gewijzigd bij art. 74 wet 23 januari 2003, B.S., 13 maart 2003, inwerking-
treding: 13 maart 2003 (art. 128)

Art. 438. }1[...]1
}1. – Na wijzigingen, opgeheven bij art. 7 wet 14 juni 2002, B.S.,
14 augustus 2002
}1[Art. 438bis. }2[In de gevallen bepaald in dit hoofdstuk
kan het minimum van de bij die artikelen bepaalde straffen
worden verdubbeld in geval van correctionele straffen en
met twee jaar verhoogd in geval van opsluiting, wanneer
een van de drijfveren van de misdaad of het wanbedrijf be-
staat in de haat tegen, het misprijzen van of de vijandigheid
tegen een persoon wegens diens zogenaamd ras, zijn huids-
kleur, zijn afkomst, zijn nationale of etnische afstamming,
zijn nationaliteit, zijn geslacht, zijn seksuele geaardheid, zijn
burgerlijke staat, zijn geboorte, zijn leeftijd, zijn fortuin, zijn
geloof of levensbeschouwing, zijn huidige of toekomstige
gezondheidstoestand, een handicap, zijn taal, zijn politieke
overtuiging, }3[zijn syndicale overtuiging,]3 een fysieke of
genetische eigenschap of zijn sociale afkomst.]2]1

}1. – Ingevoegd bij art. 10 wet 25 februari 2003, B.S., 17 maart 2003, err.,
B.S., 13 mei 2003
}2. – Vervangen bij art. 36 wet 10 mei 2007, B.S., 30 mei 2007, add., B.S.,
5 juni 2007
}3. – Gewijzigd bij art. 112 wet 30 december 2009, B.S., 31 december 2009,
err., B.S., 26 januari 2010, inwerkingtreding: 31 december 2009 (art. 119)

Art. 439. Met gevangenisstraf van vijftien dagen tot twee
jaar en met geldboete van zesentwintig [euro tot driehon-
derd [euro wordt gestraft hij die, zonder een bevel van de
overheid en buiten de gevallen waarin de wet toelaat in de
woning van bijzondere personen tegen hun wil binnen te
treden, in een door een ander bewoond huis, apparte-
ment, kamer of verblijf, of }1[in de aanhorigheden ervan
hetzij binnendringt met behulp van bedreiging of geweld
tegen personen, of door middel van braak, inklimming of
valse sleutels, hetzij dit goed bezet, hetzij erin verblijft zon-
der toestemming van de bewoners]1.  {2É4

}1. – Gewijzigd bij art. 2 wet 18 oktober 2017, B.S., 6 november 2017
R 2. – Zie art. 148, 440, 479, 483 Sw.
J 3. – De beslissing dat beklaagde zich schuldig heeft gemaakt aan
huisvredebreuk door gebruik van valse sleutels, wordt naar recht verant-
woord als de rechter vermeldt dat beklaagde, door het appartement of het
huis binnen te gaan tegen de wil van de bewoner ervan, een onrechtmatig
gebruik heeft gemaakt van de sleutel die in zijn bezit was (Cass.,
15 oktober 1986, A.C., 1986-87, 188).
J 4. – Met de term woning, in de zin van art. 439 Sw., wordt bedoeld de
plaats waar de persoon verblijft en uit dien hoofde recht heeft op eerbiedi-
ging van zijn persoonlijke levenssfeer, zijn rust en meer in het algemeen
zijn privé-leven (Cass., 21 oktober 1992, A.C., 1991-92, 1223).

Art. 440. De gevangenisstraf is zes maanden tot vijf jaar
en de geldboete honderd [euro] tot vijfhonderd [euro], in-
dien het feit gepleegd wordt, hetzij op een vals bevel van
het openbaar gezag, hetzij in de kledij, hetzij onder de
naam van een van haar agenten, hetzij met vereniging van
de volgende drie omstandigheden:

Dat het feit wordt gepleegd bij nacht;
Dat het wordt gepleegd door twee of meer personen;
Dat de schuldigen of een van hen wapens bij zich hebben.
De schuldigen kunnen bovendien worden veroordeeld

tot ontzetting van rechten overeenkomstig artikel 33 }1[...]1.
}1. – Lid 5 gewijzigd bij art. 32 wet 9 april 1930, B.S., 11 mei 1930, zoals
gewijzigd bij art. 1 wet 1 juli 1964, B.S., 17 juli 1964

Art. 441. Poging tot het in het vorige artikel omschreven
wanbedrijf wordt gestraft met gevangenisstraf van een
maand tot een jaar en met geldboete van vijftig [euro tot
driehonderd [euro.

Art. 442. Met gevangenisstraf van vijftien dagen tot twee
jaar en met geldboete van zesentwintig [euro tot driehonderd
[euro wordt gestraft hij die, zonder toestemming van de eige-
naar of van de huurder, in de bij artikel 439 aangewezen plaat-
sen binnendringt en daar bij nacht wordt aangetroffen.  {1

R 1. – Zie art. 148 Sw.
}1[Art. 442/1.  § 1. Met gevangenisstraf van acht dagen
tot een maand en met geldboete van zesentwintig euro tot
honderd euro of met een van die straffen alleen wordt ge-
straft hij die, zonder een bevel van de overheid hetzij zonder
toestemming van een houder van een titel die of een recht
dat toegang verschaft tot de betrokken plaats of gebruik van
of verblijf in het betrokken goed toestaat en buiten de geval-
len waarin de wet het toelaat, op eender welke manier ander-
mans niet bewoonde huis, appartement, kamer of verblijf, of
de aanhorigheden ervan of enige andere niet bewoonde
ruimte of andermans roerend goed dat al dan niet als verblijf
kan dienen, hetzij binnendringt, hetzij bezet, hetzij erin ver-
blijft zonder zelf houder te zijn van voormelde titel of recht.

§ 2. Met gevangenisstraf van acht dagen tot een jaar en
met geldboete van zesentwintig euro tot tweehonderd
euro of met een van die straffen alleen wordt gestraft hij
die binnen de vastgestelde termijn geen gevolg geeft aan
het bevel tot ontruiming bedoeld in artikel 12, § 1, van de
wet van 18 oktober 2017 betreffende het onrechtmatig
binnendringen in, bezetten van of verblijven in andermans
goed of aan de uithuiszetting bedoeld in artikel 1344decies
van Gerechtelijk Wetboek.

§ 3. Het in paragraaf 1 bedoelde misdrijf kan alleen
worden vervolgd op klacht van een persoon die houder is
van een titel of een recht op het betrokken goed.]1  {2

}1. – Ingevoegd bij art. 3 wet 18 oktober 2017, B.S., 6 november 2017

R 2. – Zie art. 12 wet 18 oktober 2017 betreffende het onrechtmatig
binnendringen in, bezetten van of verblijven in andermans goed, B.S.,
6 november 2017:

Art. 12. § 1. In de gevallen bedoeld in artikel 442/1, § 1, van het
Strafwetboek kan de procureur des Konings, mits hij zijn beslis-
sing ter zake met redenen omkleedt en met eerbiediging van het
vermoeden van onschuld, op verzoek van de houder van een
recht of titel op het betrokken goed de ontruiming bevelen bin-
nen een termijn van acht dagen vanaf het ogenblik van de ken-
nisgeving van het bevel tot ontruiming bedoeld in paragraaf 2,
tweede lid, aan de in het goed aangetroffen personen. De procu-
reur des Konings geeft zijn bevel na hen te hebben gehoord ten-
zij het verhoor niet kan worden afgenomen wegens de concrete
omstandigheden van de zaak.

De procureur des Konings kan het bevel uitsluitend geven
wanneer, gelet op de beschikbare gegevens, het in het eerste lid
bedoelde verzoek op het eerste zicht kennelijk gegrond lijkt.

Hij vermeldt in zijn bevel de omstandigheden, eigen aan het
verzoek, die de maatregel tot ontruiming rechtvaardigen.
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Een proces-verbaal van kennisgeving, bestaand uit een af-
schrift van het bevel en de datum en het uur van de kennisge-
ving, wordt opgesteld en in het dossier gevoegd.

§ 2. Het bevel van de procureur des Konings wordt op schrift
gesteld en bevat inzonderheid:

1° een omschrijving van de plaats waarop de maatregel be-
trekking heeft en de vermelding van het adres van het goed dat
het voorwerp van het bevel uitmaakt;

2° de feiten en omstandigheden die aanleiding gegeven heb-
ben tot het bevel;

3° de naam, voornamen en woonplaats van de verzoeker met
aanduiding van het recht of de titel op het betrokken goed
waarop hij zich beroept;

4° de termijn bedoeld in paragraaf 1, eerste lid;
5° de sancties die de niet-naleving van dit bevel tot ontrui-

ming tot gevolg kunnen hebben, inzonderheid deze bedoeld in
artikel 442/1, § 2, van het Strafwetboek;

6° de beroepsmogelijkheid en de termijn waarin die uitgeoe-
fend moeten worden.

Dit bevel wordt op een zichtbare plaats aangeplakt aan het
betrokken goed. Een afschrift van het bevel wordt via het meest
geschikte communicatiemiddel meegedeeld aan de korpschef
van de lokale politie van de politiezone waarbinnen het goed
waarop het bevel betrekking heeft, gelegen is en aan de houder
van het recht of de titel op het betrokken goed, alsook aan het
bevoegde Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn.

De procureur des Konings staat in voor de tenuitvoerlegging
van het bevel tot ontruiming.

§ 3. Elke persoon die van oordeel is dat zijn rechten geschaad
worden door het bevel van de procureur des Konings kan beroep in-
stellen tegen het bevel bij een met redenen omkleed verzoekschrift
op tegenspraak neergelegd ter griffie van het vredegerecht van het
kanton waarin het betrokken goed gelegen is binnen een termijn
van acht dagen te rekenen vanaf de kennisgeving van het bevel
door zichtbare aanplakking aan het te ontruimen goed, zulks op
straffe van verval. Het beroep heeft schorsende werking. Het bevel
van de procureur des Konings kan niet ten uitvoer worden gelegd
zolang de termijn waarbinnen beroep kan worden ingesteld loopt.

Dit beroep wordt niet geschorst gedurende een strafvorde-
ring die geheel of gedeeltelijk op dezelfde feiten is gegrond.

§ 4. Binnen vierentwintig uur na de neerlegging van het ver-
zoekschrift bepaalt de vrederechter de dag en het uur van de zit-
ting waarop de zaak kan worden behandeld. De zitting vindt
plaats binnen de tien dagen na de neerlegging van het verzoek-
schrift. In afwijking van artikel 1344octies van het Gerechtelijk
Wetboek is geen getuigschrift van woonplaats vereist voor de
neerlegging van het verzoekschrift.

Bij gerechtsbrief geeft de griffier onverwijld kennis aan de
persoon die beroep instelt tegen het bevel alsook aan de houder
van het recht of de titel op het goed van de plaats, de dag en het
uur van de zitting. Hij deelt eveneens de dag en het uur van de
zitting mee aan de procureur des Konings die het bevel tot ont-
ruiming heeft gegeven. Bij de gerechtsbrief wordt een afschrift
van het verzoekschrift gevoegd.

De vrederechter doet uitspraak na de aanwezige partijen te
hebben opgeroepen, ten einde hen te horen, alsook te hebben
geprobeerd hen te verzoenen. Behoudens andersluidende bepa-
lingen verloopt de procedure zoals bepaald in artikel 1344octies
van het Gerechtelijk Wetboek.

De vrederechter doet uitspraak over de gegrondheid van de
ontruiming en het recht of de titel waarop men zich beroept. In de
uitzonderlijke, ernstige omstandigheden onder meer bedoeld in
artikel 1344decies, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, kan
de vrederechter bij een met redenen omklede beslissing een lan-
gere termijn bepalen dan die waarin het bevel van de procureur
des Konings voorziet. Wanneer de titel of het recht toebehoort aan
een natuurlijke persoon of een privaatrechtelijke rechtspersoon,
mag deze termijn niet meer dan één maand bedragen. Wanneer

de titel of het recht toebehoort aan een publiekrechtelijke rechts-
persoon, mag deze termijn niet meer dan zes maanden bedragen.

De vrederechter spreekt zich binnen een termijn van tien
dagen volgend op de zitting uit.

Tegen de beslissing van de vrederechter kan geen hoger be-
roep worden ingesteld.

}1[HOOFDSTUK IVbis

BELAGING]1

}1. Opschrift ingevoegd bij art. 2 wet 30 oktober 1998, B.S., 17 december
1998
}1[Art. 442bis. Hij die een persoon heeft belaagd terwijl
hij wist of had moeten weten dat hij door zijn gedrag de
rust van die bewuste persoon ernstig zou verstoren, wordt
gestraft met gevangenisstraf van vijftien dagen tot twee
jaar en met geldboete van vijftig [euro] tot driehonderd
[euro] of met een van die straffen alleen.

}2[Ingeval de feiten bedoeld in het eerste lid worden ge-
pleegd ten nadele van een persoon van wie de kwetsbare
toestand ten gevolge van de leeftijd, zwangerschap, een
ziekte dan wel een lichamelijk of geestelijk gebrek of onvol-
waardigheid, duidelijk was of de dader bekend was, wordt
de minimumstraf voorzien in het eerste lid verdubbeld.]2

}3[...]3]1  {4É11

}1. – Ingevoegd bij art. 2 wet 30 oktober 1998, B.S., 17 december 1998
}2. – Lid 2 ingevoegd bij art. 34, 1°, wet 26 november 2011, B.S.,
23 januari 2012
}3. – Lid 3, na wijziging, opgeheven bij art. 2 wet 25 maart 2016, B.S.,
5 april 2016

J 4. – 1. Artikel 442bis van het Strafwetboek schendt de artikelen 12,
tweede lid, en 14 van de Grondwet niet.
2. Artikel 114, § 8, 2°, van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervor-
ming van sommige economische overheidsbedrijven schendt de
artikelen 12, tweede lid, en 14 van de Grondwet niet.
3. Artikel 114, § 8, 2°, van dezelfde wet schendt de artikelen 10 en 11 van
de Grondwet, in zoverre, voor diegene die gebruik maakt van een telecom-
municatiemiddel om zijn correspondent overlast te bezorgen, het voorziet
in straffen die zwaarder zijn dan die waarin artikel 442bis van het Strafwet-
boek voorziet.
4. Artikel 81, 1°, van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn
van de werknemers bij de uitvoering van hun werk schendt de artikelen 12,
tweede lid, en 14 van de Grondwet, in zoverre het een inbreuk op artikel 5,
§ 1, eerste lid en tweede lid, i), van dezelfde wet, op zichzelf genomen, straf-
baar stelt (Arbitragehof nr. 71/2006, 10 mei 2006, B.S., 25 juli 2006).

J 5. – Het misdrijf belaging bestaat voor de dader uit niet-aflatende of
steeds terugkerende gedragingen, die iemands persoonlijke levenssfeer ern-
stig aantasten door hem op irritante wijze lastig te vallen, daar waar hij dit ge-
volg van zijn gedrag kende of had moeten kennen.
Het staat aan de bodemrechter die zich moet uitspreken over vervolgingen
wegens belaging om in feite de werkelijkheid te beoordelen van de aantasting
van de rust van het slachtoffer, van de ernst van de aantasting, het oorzakelijk
verband tussen dat gedrag en de voormelde aantasting alsook van het besef
dat de dader had of diende te hebben van de gevolgen van zijn gedrag; het
staat evenwel aan het Hof van Cassatie om te onderzoeken of de rechter uit de
feiten die hij heeft vastgesteld, heeft kunnen afleiden dat dit gedrag niet-afla-
tend of steeds terugkerend was (Cass., 21 februari 2007, P.06.1415.F).

J 6. – Artikel 442bis van het Strafwetboek schendt niet de artikelen 10 en
11 van de Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met de artikelen 6
en 7 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens en met
artikel 15 van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke
rechten (Grondwettelijk Hof nr. 75/2007, 10 mei 2007, B.S., 19 juni 2007).

J 7. – Artikel 442bis van het Strafwetboek schendt niet de artikelen 10, 11,
12, tweede lid, en 14 van de Grondwet, in samenhang gelezen met artikel 7.1
van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens en met artikel 15.1
van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten
(Grondwettelijk Hof nr. 76/2009, 5 mei 2009, B.S., 12 juni 2009).

J 8. – De omstandigheid dat een burger een geschil heeft met een over-
heid sluit niet uit dat hij door zijn gedrag de rust van personeelsleden van
die overheid ernstig kan verstoren (Cass., 7 juni 2011, P.10.1850.N).
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J 9. – Om als een ernstige verstoring van de rust te worden aangemerkt
in de zin van art. 442bis Sw. dient de zonder redelijke verantwoording aan
de klager berokkende verstoring objectief als een ernstige verstoring te
worden beschouwd; de feitenrechter mag zijn beoordeling niet louter
gronden op de gevolgen van het gedrag van de agent zoals die subjectief
door het slachtoffer werden ervaren, maar moet de ernst van de verstoring
van de rust afwegen tegen de gevolgen die, in de algemene opinie, dergelijk
onverantwoord, irritant en herhaald gedrag op de bevolking of het betrok-
ken sociaal milieu kan hebben (Cass., 20 februari 2013, P.12.1629.F; Cass.,
8 september 2010, P.10.0523.F; Cass., 10 februari 2016, P.15.1536.F).

J 10. – Artikel 442bis Strafwetboek bestraft hij die door niet-aflatende
of steeds terugkerende gedragingen iemands persoonlijke levenssfeer ern-
stig aantast door hem op irritante wijze lastig te vallen, daarwaar hij dit ge-
volg van zijn gedrag kende of had moeten kennen; ook één enkele gedra-
ging die door haar aard niet-aflatende of steeds terugkerende gevolgen
heeft waardoor iemands persoonlijke levenssfeer ernstig wordt aangetast,
kan het misdrijf belaging opleveren (Cass., 29 oktober 2013, P.13.1270.N).

J 11. – De omstandigheid dat belaging een ernstige verstoring van de
rust van een of meerdere bepaalde personen veronderstelt, sluit niet uit
dat die ernstige rustverstoring van die persoon of personen kan worden
gerealiseerd door het verspreiden van informatie over personen uit de om-
geving van de belaagde of belaagden; door dergelijk gedrag in acht te
nemen wordt aan het wanbedrijf van belaging geen derdenwerking toe-
gekend (Cass., 29 oktober 2013, P.13.1270.N).
}1[Art. 442ter. }2[In de gevallen bepaald in artikel 442bis
kan het minimum van de bij dit artikel bepaalde correctionele
straffen worden verdubbeld, wanneer een van de drijfveren
van het wanbedrijf bestaat in de haat tegen, het misprijzen
van of de vijandigheid tegen een persoon wegens diens zoge-
naamd ras, zijn huidskleur, zijn afkomst, zijn nationale of etni-
sche afstamming, zijn nationaliteit, zijn geslacht, zijn seksuele
geaardheid, zijn burgerlijke staat, zijn geboorte, zijn leeftijd,
zijn fortuin, zijn geloof of levensbeschouwing, zijn huidige of
toekomstige gezondheidstoestand, een handicap, zijn taal,
zijn politieke overtuiging, }3[zijn syndicale overtuiging,]3 een
fysieke of genetische eigenschap of zijn sociale afkomst.]2]1

}1. – Ingevoegd bij art. 11 wet 25 februari 2003, B.S., 17 maart 2003, err.,
B.S., 13 mei 2003
}2. – Vervangen bij art. 37 wet 10 mei 2007, B.S., 30 mei 2007, add., B.S.,
5 juni 2007
}3. – Gewijzigd bij art. 113 wet 30 december 2009, B.S., 31 december 2009,
err., B.S., 26 januari 2010, inwerkingtreding: 31 december 2009 (art. 119)

}1[HOOFDSTUK IVter

MISBRUIK VAN DE ZWAKKE TOESTAND VAN 
PERSONEN]1

}1. Opschrift ingevoegd bij art. 35 wet 26 november 2011, B.S., 23 januari
2012
}1[Art. 442quater. § 1. Eenieder die, terwijl hij kennis
had van iemands fysieke of psychische zwakheid die het
oordeelsvermogen van de betrokkene ernstig verstoort, be-
drieglijk misbruik heeft gemaakt van die zwakheid ten-
einde hem ertoe te brengen een handeling te verrichten
dan wel zich van een handeling te onthouden waarbij zulks
diens fysieke of geestelijke integriteit dan wel diens vermo-
gen ernstig aantast, wordt gestraft met gevangenisstraf van
een maand tot twee jaar en met geldboete van honderd
euro tot duizend euro of met een van deze straffen alleen.

§ 2. De straffen zijn gevangenisstraf van een maand tot
vier jaar en geldboete van tweehonderd euro tot tweeduizend
euro of een van deze straffen alleen in de volgende gevallen:

1° indien de in § 1 bedoelde handeling of onthouding van
een handeling voortvloeit uit een toestand van fysieke of
psychische onderwerping door aanwending van zware of
herhaalde druk of van specifieke technieken om het oor-
deelsvermogen te verstoren;

2° indien het in § 1 bedoelde misbruik ten aanzien van
een minderjarige is gepleegd;

3° indien de in § 1 bedoelde handeling of onthouding
van een handeling hetzij een ongeneeslijk lijkende ziekte,
hetzij een }2[ongeschiktheid tot het verrichten van per-
soonlijke arbeid van meer dan vier maanden]2, hetzij het
volledig verlies van het gebruik van een orgaan, hetzij een
zware verminking tengevolge heeft;

4° indien het in § 1 bedoelde misbruik een daad van
deelneming aan de hoofd- of bijkomende bedrijvigheid
van een vereniging betreft.

§ 3. De straf is opsluiting van tien jaar tot vijftien jaar in-
dien de handeling van de persoon of zijn onthouding van
een handeling zijn dood heeft veroorzaakt.

§ 4. Met toepassing van de §§ 1 en 2 kan de rechtbank
de veroordeelde gedurende een termijn van vijf jaar tot
tien jaar geheel of ten dele ontzetten van de uitoefening
van de in artikel 31, eerste lid, opgesomde rechten.

§ 5. De rechtbank kan bevelen dat het vonnis of een sa-
menvatting ervan op kosten van de veroordeelde in een of
meer dagbladen dan wel op ongeacht welke andere wijze
wordt bekendgemaakt.]1

}1. – Ingevoegd bij art. 36 wet 26 november 2011, B.S., 23 januari 2012
}2. – § 2, 3°, gewijzigd bij art. 20 wet 5 februari 2016, B.S., 19 februari 2016

HOOFDSTUK V

AANRANDING VAN DE EER OF DE GOEDE NAAM 
VAN PERSONEN

Art. 443. Hij die in de hierna aangeduide gevallen aan
een persoon kwaadwillig een bepaald feit ten laste legt,
dat zijn eer kan krenken of hem aan de openbare verach-
ting kan blootstellen, en waarvan het wettelijk bewijs niet
wordt geleverd, is schuldig aan laster, wanneer de wet het
bewijs van het ten laste gelegde feit toelaat, en aan eerroof,
wanneer de wet dit bewijs niet toelaat.

}1[Wanneer het ten laste gelegde feit hierin bestaat dat
gedurende vijandelijkheden is geheuld met de vijand, hetzij
door hem te helpen door het verschaffen van soldaten, man-
schappen, geld, levensmiddelen, wapens, munitie of materi-
alen, hetzij door hem het betreden van het grondgebied, het
zich handhaven of het verblijven aldaar door enig middel
mogelijk of gemakkelijk te maken, zonder daartoe gedwon-
gen of gevorderd te zijn, is het bewijs daarvan altijd ontvan-
kelijk en kan het door alle middelen geleverd worden.]1

}2[Wordt een genoegzaam bewijs geleverd, dan geeft
de tenlastelegging geen aanleiding tot enige strafver-
volging.]2  {3É11

}1. – Lid 2 toegevoegd bij enig art. wet 11 oktober 1919, B.S., 27-
28 oktober 1919
}2. – Lid 3 toegevoegd bij enig art. wet 11 oktober 1919, B.S., 27-
28 oktober 1919
R 3. – Zie art. 447, 452, 561, 7°, Sw.
J 4. – Vallen onder de toepassing van het Strafwetboek: de lasterlijke
aantijgingen tegenover een handelsvennootschap (Cass., 5 februari 1900,
Pas., 1900, I, 141).
J 5. – Uit de enkele omstandigheid dat de ambtenaar die bij overtreding
van de Gezondheid en Veiligheidswet bevoegd is om processen-verbaal op te
maken die behoudens tegenbewijs rechtsgeldig zijn, in zijn proces-verbaal
als inlichting bepaalde feiten heeft vermeld die de eer van de overtreder kun-
nen krenken of hem aan de openbare verachting kunnen blootstellen en die
onjuist blijken, kan de rechter niet wettig afleiden dat die ambtenaar zijn
wettelijke opdracht te buiten is gegaan en dat derhalve het bijzonder opzet
vereist bij art. 443 Sw. voor de misdrijven laster en eerroof, te weten het
kwaadwillig opzet, is aangetoond (Cass., 26 september 1984, A.C., 1984-85,
148).
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J 6. – De veroordeling wegens lasterlijke aangifte mag pas na de eind-
beslissing van de bevoegde overheid over het aangegeven feit worden uit-
gesproken; het rechtscollege waarbij vervolgingen zijn ingesteld wegens
lasterlijke aangifte heeft niet tot opdracht na te gaan of het aangegeven
feit ook werkelijk is gepleegd (Cass., 15 mei 1991, A.C., 1990-91, 918).

J 7. – Het toepassingsgebied van art. 443 Sw. wordt op onwettige wijze
beperkt door de rechter die kwaadwillig opzet en de mogelijkheid dat de eer
van de klager is gekrenkt uitsluit op grond dat de litigieuze uitspraken «door
(verdachte) blijkbaar zijn gedaan in een sterk emotioneel gelaten klimaat» en
dat «de gebruikte termen een politieke bijklank hebben en verband schijnen
te houden met een politiek geschil» (Cass., 20 mei 1992, A.C., 1991-92, 895).

J 8. – De algemene plicht tot voorzichtigheid behoort niet tot het mo-
reel bestanddeel van het misdrijf «laster» (Cass., 18 november 1992, A.C.,
1991-92, 1317).

J 9. – De bestraffing van het wanbedrijf van laster overeenkomstig
art. 443 Sw. houdt geen inperking in van het recht van vrije meningsuiting
die onverenigbaar is met art. 10 EVRM.
Laster bestaat erin aan een persoon kwaadwillig een bepaald feit ten laste
te leggen dat zijn eer kan krenken of hem aan de openbare verachting kan
blootstellen, en waarvan het wettelijk bewijs niet wordt geleverd, terwijl de
wet dat bewijs toelaat; laster is o.m. strafbaar wanneer deze gepleegd
wordt in tegenwoordigheid van verscheidene personen, in een plaats die
niet openbaar is, maar toegankelijk voor een aantal personen die het recht
hebben er te vergaderen of ze te bezoeken (Cass., 2 mei 2001, P.01.0175.F).

J 10. – Of een misdrijf in de zin van art. 443 Sw. is geschied in tegen-
woordigheid van verscheidene personen is een feitenoordeel waarover de
feitenrechter onaantastbaar oordeelt (Cass., 30 oktober 2007, P.07.0714.N).

J 11. – Art. 443, eerste lid, Sw. vereist dat de publieke telastlegging van
een bepaald, niet bewezen feit dat de eer of het aanzien kan krenken,
kwaadwillig is gebeurd; daartoe hoeft men niet te weten dat de feiten die
iemands eer of aanzien kunnen krenken, onjuist zijn (Cass., 20 februari
2013, P.12.1629.F; zie ook Cass., 25 april 1955, A.C., 1955, I, 704).

Art. 444. De schuldige wordt gestraft met gevangenis-
straf van acht dagen tot een jaar en met geldboete van zes-
entwintig [euro] tot tweehonderd [euro], wanneer de ten-
lasteleggingen geschieden:

Hetzij in openbare bijeenkomsten of plaatsen;
Hetzij in tegenwoordigheid van verscheidene personen,

in een plaats die niet openbaar is, maar toegankelijk voor
een aantal personen die het recht hebben er te vergaderen
of ze te bezoeken;

Hetzij in om het even welke plaats, in tegenwoordigheid
van de beledigde en voor getuigen;

Hetzij door geschriften, al dan niet gedrukt, door pren-
ten of zinnebeelden, die aangeplakt, verspreid of verkocht,
te koop geboden of openlijk tentoongesteld worden;

Hetzij ten slotte door geschriften, die niet openbaar ge-
maakt, maar aan verscheidene personen toegestuurd of
meegedeeld worden.  {1É7

R 1. – Zie art. 446 Sw.

J 2. – De hoedanigheid van «openbare plaats» is niet afhankelijk van
het aantal personen die er toegang kunnen hebben. Het volstaat dat zij die
er zijn toegelaten, met welk recht ook, een min of meer groot aantal vor-
men (Cass., 16 maart 1842, Pas., 1842, I, 159).

J 3. – Een lasterlijke aantijging gedaan in de aanwezigheid van den be-
ledigden persoon en vóór getuigen is strafbaar zelfs indien niet is bewezen
dat de beledigde persoon heeft geweten dat de getuigen de aantijging
hebben gehoord (Cass., 22 oktober 1945, A.C., 1945, 228).

J 4. – Het misdrijf «belediging door woorden» aan het adres van ie-
mand die drager is van het openbaar gezag of van de openbare macht, we-
gens zijn hoedanigheid of zijn bediening, is geen drukpersmisdrijf al wer-
den zij uitgesproken in aanwezigheid van journalisten met de bedoeling
de gezegden in de pers te zien verschijnen; de correctionele rechtbank is,
derhalve, ratione materiae bevoegd om er kennis van te nemen (Cass.,
11 december 1979, A.C., 1979-80, 452).

J 5. – Ofschoon mededeling aan verschillende personen in de zin van
art. 444, lid 6, Sw. in de regel niet gelijkstaat met de in het lid 5 van dat
artikel bedoelde verspreiding van geschriften, prenten of zinnebeelden,
oordeelt de rechter op onaantastbare wijze en aan de hand van de con-
crete gegevens van de zaak of zodanige mededeling in de feitelijke con-

text van de zaak een verspreiding oplevert (Cass., 29 mei 1990, A.C., 1989-
90, 1233).

J 6. – Laster verspreid door middel van een gedrukt geschrift kan een
drukpersmisdrijf zijn, dat tot de bevoegdheid van het hof van assisen be-
hoort (Cass., 7 februari 1995, A.C., 1995, 144).

J 7. – Nu het strafrecht autonoom is ten overstaan van andere takken
van het recht moet het woord «personen» van art. 444, laatste lid, Sw. niet
uitgelegd worden in de betekenis die het heeft in het burgerlijk recht of in
het vennootschappenrecht (Cass., 22 april 2008, P.08.0087.N).

Art. 445. Met gevangenisstraf van vijftien dagen tot zes
maanden en met geldboete van vijftig [euro] tot duizend
[euro] wordt gestraft:

Hij die schriftelijk bij de overheid een lasterlijke aangifte
indient;

Hij die schriftelijk aan een persoon lasterlijke aantijgin-
gen tegen zijn ondergeschikte toestuurt.  {1É10

R 1. – Zie art. 447, 450, 451 Sw.

J 2. – De aangifte is slechts lasterlijk wanneer het verweten feit vals is
of wanneer hiervan geen bewijs kan worden bijgebracht.
Daar de vrijspraak, zelfs al steunt zij op twijfel, van degenen die wegens
het verweten feit wordt vervolgd impliceert dat het feit niet is bewezen, is
wettelijk verantwoord de veroordeling wegens lasterlijke aangifte die erop
wijst dat degenen tegen wie deze aangifte is gericht van het verweten feit
definitief werd vrijgesproken (Cass., 26 januari 1976, A.C., 1976, 615).

J 3. – Ofschoon lasterlijke aangifte vereist dat de dader handelt met het
kwaad opzet om te schaden, impliceert dat wanbedrijf niet noodzakelijk
dat de dader ten tijde van de aangifte wist dat de aangegeven feiten niet op
waarheid berustten, aangezien het kwaad opzet kan bestaan, wanneer de
aangever redenen had om te twijfelen aan de waarheid van de feiten of aan
de mogelijkheid ze te bewijzen (Cass., 19 juni 1991, A.C., 1990-91, 1039).

J 4. – De beslissing van veroordeling wegens lasterlijke aangifte die
art. 445 Sw. aanhaalt, dat dit feit omschrijft en strafbaar stelt, hoeft geen
melding te maken van art. 443 Sw. (Cass., 10 september 2002, P.01.0669.N).

J 5. – Het in art. 445, derde lid, Sw., bedoelde wanbedrijf is zowel van
toepassing op de aantijging van een waar feit als op de aantijging van een
vals feit, mits de aantijging is ingegeven door kwaad opzet (Cass.,
3 december 2003, P.03.1104.F).

J 6. – Het misdrijf lasterlijke aangifte vereist niet dat de feiten na de
rechterlijke beslissing zijn gepleegd waarbij degene tegen wie de laster-
lijke aangifte is gericht wordt vrijgepleit.
Uit de omstandigheden alleen dat het arrest, waarbij de beklaagde we-
gens lasterlijke aangifte wordt veroordeeld, uit de beschikking tot buiten-
vervolgingstelling van degene tegen wie de lasterlijke aangifte is gericht,
de valsheid afleidt van de eerder door de beklaagde geuite aantijging, kan
geen miskenning van diens recht van verdediging worden afgeleid.
Het in art. 445, derde lid, Sw. bedoelde wanbedrijf is zowel van toepassing
op de aantijging van een waar feit als op de aantijging van een vals feit,
mits de aantijging door kwaad opzet is ingegeven en het feit van aard is
om aan de persoonlijkheid van de ondergeschikte afbreuk te doen en hem
te schaden. Het spontaan karakter van de lasterlijke aantijging tegen een
ondergeschikte is geen noodzakelijk bestanddeel van dat misdrijf. Het
vormt in voorkomend geval slechts een feitelijk gegeven waaruit het
kwaad opzet kan blijken (Cass., 23 november 2005, P.05.1122.F).

J 7. – De vordering wegens laster mag niet verward worden met die
wegens lasterlijke aangifte; terwijl het in het eerste geval aan de beklaagde
staat om de waarheid te bewijzen van de kwaadwillige aantijgingen, die
geacht worden vals te zijn tot het bewijs ervan is geleverd, staat het in het
tweede geval aan het openbaar ministerie dat stelt dat het een lasterlijke
aangifte betreft, om het bewijs daarvan te leveren en vervolgens, in voor-
komend geval, van de beslissing van de bevoegde overheid (Cass., 17 april
2013, P.12.1993.F).

J 8. – Geen veroordeling wegens lasterlijke aangifte mag worden uit-
gesproken zolang de valsheid van het aangegeven feit niet is erkend in een
beslissing van de overheid die bevoegd is om van de feiten kennis te ne-
men; de bevoegde overheid is elk orgaan dat tegen de aangeklaagde per-
soon een onderzoek of vervolging kan instellen, bevelen of uitlokken
(Cass., 20 mei 2014, P.13.0592.N).

J 9. – Lasterlijke aangifte is de kwaadwillige en spontane aantijging, in een
aan een willekeurige overheid bezorgd geschrift, van een feit dat de daarin be-
doelde persoon schade kan berokkenen (Cass., 15 april 2015, P.14.0726.F).

J 10. – In de regel zijn de Belgische strafgerechten bevoegd om uit-
spraak te doen over een misdrijf waarvan een van de bestanddelen op het
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Belgisch grondgebied is gelokaliseerd; het mogelijke nadeel in België, dat
voortvloeit uit een in het buitenland gepleegd misdrijf van lasterlijke aan-
gifte, namelijk de gevolgen daarvan door het gebruik van stukken waarin
die beweringen zijn vastgesteld, kan door de aard ervan niet dienen om
dat misdrijf te lokaliseren (Cass., 4 oktober 2017, P.17.0138.F).

Art. 446. Laster en eerroof jegens een gesteld lichaam
worden op dezelfde wijze gestraft als laster en eerroof je-
gens individuele personen.  {1

R 1. – Zie art. 443 Sw.

Art. 447. Hij die van laster beticht wordt wegens tenlas-
teleggingen, gericht, hetzij tegen dragers of agenten van
het gezag of tegen enig persoon met een openbare hoeda-
nigheid bekleed, hetzij tegen enig gesteld lichaam, naar
aanleiding van feiten in verband met hun bediening,
wordt toegelaten om door alle gewone middelen het be-
wijs van de ten laste gelegde feiten te leveren, behoudens
het tegenbewijs door dezelfde middelen.

Indien het een feit betreft dat tot het private leven be-
hoort, mag de dader van de tenlastelegging geen ander be-
wijs tot zijn verdediging aanvoeren dan het bewijs dat
volgt uit een vonnis of uit enige andere authentieke akte.

Indien het ten laste gelegde feit het voorwerp is van een
strafvervolging of een aangifte waarover nog geen uit-
spraak is gedaan, wordt de vordering wegens laster ge-
schorst tot het definitief vonnis of tot de eindbeslissing van
de bevoegde overheid.

}1[Zo de strafvordering of de tuchtvordering met betrek-
king tot het ten laste gelegde feit vervallen is, wordt het be-
trokken dossier bij het dossier van het geding wegens las-
ter gevoegd en wordt de vordering wegens laster hervat.]1

}2[In geval van een beslissing van seponering of buitenver-
volgingstelling betreffende de vordering met betrekking tot
het ten laste gelegde feit, wordt de vordering wegens laster
hervat, onverminderd een schorsing van deze vordering wan-
neer het onderzoek met betrekking tot het ten laste gelegde
feit een nieuwe gerechtelijke ontwikkeling kent.]2  {3É10

}1. – Lid 4 toegevoegd bij art. 2 wet 4 juli 2001, B.S., 10 augustus 2001
}2. – Lid 5 toegevoegd bij art. 2 wet 4 juli 2001, B.S., 10 augustus 2001

R 3. – Zie art. 24 Sv.

J 4. – De veroordeling wegens lasterlijke aangifte kan slechts plaats heb-
ben nadat de bevoegde overheid een definitieve beslissing over het aange-
klaagde feit heeft gegeven; eens deze beslissing verleend, kan de rechts-
macht, waarbij de vervolging wegens lasterlijke aangifte werd aanhangig
gemaakt, het aangetijgde feit niet meer bespreken.
Wanneer het aangetijgde feit een vergrijp tegen de tucht uitmaakt, ten laste
van een plaatsvervangend vrederechter, is de beschikking van den eersten
voorzitter van het Hof van beroep, die verklaart dat er geen aanleiding be-
staat tot vervolging in tuchtzaken, de eindbeslissing van de bevoegde over-
heid, na welke kan overgegaan worden tot het berechten van de vordering
wegens lasterlijke aangifte (Cass., 8 juni 1938, A.C., 1938, 128).

J 5. – Is wettelijk gemotiveerd, met betrekking tot de valsheid van het
aangegeven feit, de veroordeling wegens lasterlijke aangifte gewezen bij
een arrest, hetwelk vaststelt, eensdeels, dat de beklaagde ten laste van een
bepaalde persoon de lasterlijke aangifte van een daad van valsheid of van
gebruik van valse stukken bij de overheid gedaan heeft en, anderdeels, dat
de aangegeven daad aanleiding heeft gegeven tot een strafrechtelijk on-
derzoek ten laste van die persoon en dat dit onderzoek door een bevel van
niet vervolging gesloten werd (Cass., 16 maart 1959, A.C., 1959, 548).

J 6. – De vakbondsafgevaardigde die verkozen wordt om werknemers
te vertegenwoordigen is geen persoon met een openbare hoedanigheid
en oefent geen functie in openbare opdracht uit, aangezien hij niet door
het openbaar gezag is afgevaardigd om handelingen in zijn plaats te stel-
len en hij geen door het openbaar gezag toevertrouwd ambt in het alge-
meen belang uitoefent (Cass., 4 april 2001, P.00.1471.F).

J 7. – De vaststelling van de valsheid of de waarheid van het ten laste
gelegde feit gaat alleen aan het vonnis en niet aan de vordering vooraf; het
derde en vijfde lid van artikel 447 Sw., schorsen het vonnis over de grond

van de vordering wegens laster en niet het instellen van de vordering zelf
(Cass., 16 mei 2007, P.07.0306.F).

J 8. – Art. 447, tweede lid, Sw. is niet toepasselijk op andere personen dan
deze bedoeld in art. 447, eerste lid, Sw. (Cass., 22 april 2008, P.08.0087.N).

J 9. – Uit het vijfde lid van artikel 447 van het Strafwetboek, dat tot doel
heeft te vermijden dat de vordering wegens laster onbeperkt wordt opge-
schort door een sepotbeslissing, volgt niet dat de beslissing van de procu-
reur des Konings om te seponeren, ook al is ze ingegeven door de ontoe-
reikendheid van de bezwaren, de valsheid aantoont van het aangegeven
feit (Cass., 8 januari 2014, P.13.0774.F).

J 10. – Ingeval het parket een opsporingsonderzoek heeft geopend,
laat de beslissing van seponering toe dat de vordering wegens laster wordt
hervat; aangezien een dergelijke beslissing op zich niet inhoudt dat de
aangegeven feiten vals zijn, staat het in dat geval aan de rechter bij wie die
vordering is aangebracht om uitspraak te doen over de waarachtigheid
ervan (Cass., 15 april 2015, P.14.0726.F).

Art. 448. Hij die hetzij door daden, hetzij door geschrif-
ten, prenten of zinnebeelden iemand beledigt in een van
de omstandigheden in artikel 444 bepaald, wordt gestraft
met gevangenisstraf van acht dagen tot twee maanden en
met geldboete van zesentwintig [euro] tot vijfhonderd
[euro] of met een van die straffen alleen.

}1[Met dezelfde straffen wordt gestraft hij die, in een van de
omstandigheden in artikel 444 bepaald, iemand die drager is
van het openbaar gezag of van de openbare macht of die met
een openbare hoedanigheid is bekleed, door woorden bele-
digt in zijn hoedanigheid of wegens zijn bediening.]1  {2É5

}1. – Lid 2 toegevoegd bij art. 3 wet 27 juli 1934, B.S., 2 augustus 1934

R 2. – Zie art. 450, 451, 561, 7°, Sw.

J 3. – Het wanbedrijf van beledigingen door woorden, in een van de bij
art. 444 Sw. bepaalde omstandigheden, ten opzichte van iemand die dra-
ger is van het openbaar gezag of van de openbare macht of die met een
openbare hoedanigheid is bekleed, in zijn hoedanigheid of wegens zijn
bediening, verjaart door verloop van de gemeenrechtelijke termijn van
drie jaar (Cass., 6 februari 1990, A.C., 1989-90, 731).

J 4. – Een rijkswachter oefent zijn bediening uit telkens als hij een tot zijn
bevoegdheid behorende daad stelt (Cass., 14 april 1992, A.C., 1991-92, 786).

J 5. – De rechter beoordeelt in feite of de personen tegen wie de beledi-
gingen werden gericht voldoende werden aangewezen; de beledigde per-
soon hoeft niet noodzakelijk bij naam te zijn aangewezen door de persoon
die de belediging heeft geuit: het volstaat dat de beledigde persoon of per-
sonen, in de geuite beledigingen genoegzaam worden aangewezen opdat
zijzelf en derden zich niet kunnen vergissen omtrent hun identiteit (Cass.,
12 oktober 2016, P.16.0627.F).

Art. 449. Indien er op het ogenblik van het misdrijf een
wettelijk bewijs van de ten laste gelegde feiten bestaat en
het blijkt dat de beklaagde de tenlastelegging heeft ge-
daan zonder enige reden van openbaar of van privaat be-
lang en enkel met het oogmerk om te schaden, wordt hij,
als schuldig aan kwaadwillige ruchtbaarmaking, gestraft
met gevangenisstraf van acht dagen tot twee maanden en
met geldboete van zesentwintig [euro tot vierhonderd
[euro of met een van die straffen alleen.  {1

R 1. – Zie art. 447, 450, 451 Sw.

Art. 450. De in dit hoofdstuk omschreven misdrijven
tegen bijzondere personen gepleegd, de lasterlijke aan-
gifte uitgezonderd, kunnen niet worden vervolgd dan op
klacht van de persoon die beweert beledigd te zijn.

Indien de persoon overleden is zonder een klacht te
hebben gedaan of zonder daarvan te hebben afgezien, of
indien de laster of de eerroof tegen iemand is gericht na
zijn overlijden, kan de vervolging niet geschieden dan op
klacht van zijn echtgenoot, van zijn afstammelingen of
}1[wettelijke]1 erfgenamen tot en met de derde graad.  {2

}1. – Lid 2 gewijzigd bij art. 98 wet 31 maart 1987, B.S., 27 mei 1987
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J 2. – De klacht van de echtgenoot op grond van laster gericht tegen
zijn echtgenote is niet ontvankelijk, wanneer hij niet zelf persoonlijk bele-
digd is (Cass., 9 februari 1875, Pas., 1875, I, 111).

Art. 451. Niemand kan als rechtvaardigings- of verscho-
ningsgrond aanvoeren dat de geschriften, drukwerken,
prenten of zinnebeelden die het voorwerp van de vervol-
ging uitmaken, slechts de reproductie zijn van uitgaven die
in België of in het buitenland verschenen zijn.  {1

J 1. – De uitgever is verantwoordelijk voor de nieuwe publicatie die hij
geeft aan een geschrift, reeds gepubliceerd in de pers, niettegenstaande de
tussenkomst van de auteur van het geschrift in het proces, wanneer er niet
wordt vastgesteld dat deze laatste voorafgaandelijk heeft ingestemd met
de herdruk. De publicatie en herdruk door gedaan bij middel van de dag-
bladpers zijn onderworpen aan dezelfde regel, zeker in het geval van las-
ter. In het bijzonder, een auteur die een geschrift publiceert bij middel van
een krant, wordt niet geacht hierdoor aan alle andere kranten de toestem-
ming gegeven te hebben het over te nemen. Met andere woorden, het
principe dat bij gebrek aan tegenbewijs, de auteur van een krantenartikel
verondersteld wordt de auteur te zijn van de overname van dit artikel door
andere kranten, is onverzoenbaar met de tekst en de geest van art. 18 van
de Belgische Grondwet. Dit principe is vooral waar inzake laster en eerroof
(Cass., 9 december 1869, Pas., 1870, I, 124).

Art. 452. }1[Vóór de rechtbank gesproken woorden of
aan de rechtbank overlegde geschriften, geven geen aan-
leiding tot strafvervolging wanneer die woorden of die ge-
schriften op de zaak of op de partijen betrekking hebben.

Lasterlijke, beledigende of eerrovende tenlasteleggingen
die aan de zaak of aan de partijen vreemd zijn kunnen aan-
leiding geven hetzij tot een strafvordering, hetzij tot burger-
lijke rechtsvordering van de partijen of van derden.]1  {2É5

}1. – Vervangen bij art. 141 Wijzigingsbepalingen (art. 3) wet 10 oktober
1967, B.S., 31 oktober 1967
R 2. – Zie art. 561, 7°, Sw.

J 3. – De rechter beoordeelt op onaantastbare wijze in feite of woorden
die werden uitgesproken voor de rechtbank op de zaak dan wel op de par-
tijen betrekking hebben (Cass., 18 oktober 1988, A.C., 1988-89, 200).
J 4. – De straffeloosheid bepaald bij art. 452 Sw. heeft betrekking op de
uitoefening van het recht van verdediging voor de hoven en rechtbanken;
ze geldt derhalve enkel t.a.v. de door in het geding zijnde partijen «voor de
rechtbank uitgesproken woorden of aan de rechtbank overgelegde ge-
schriften» en is niet van toepassing op getuigen of gerechtsdeskundigen
(Cass., 10 maart 1992, A.C., 1991-92, 655).
J 5. – De onschendbaarheid van de voor de rechtbank gesproken
woorden of aan de rechtbank overlegde geschriften betreffende de zaak of
de partijen, strekt zich niet uit tot de verklaringen die aan een politiedienst
zijn afgelegd noch tot de geschriften die aan het openbaar ministerie zijn
gericht (Cass., 11 mei 2011, P.11.0033.F).

Bijzondere bepaling

Art. 453. Met gevangenisstraf van een maand tot een
jaar en met geldboete van zesentwintig euro tot tweehon-
derd euro wordt gestraft hij die zich schuldig maakt aan
grafschennis.  {1É3

R 1. – Zie art. 526 Sw.

J 2. – Het wanbedrijf van grafschennis eist geen schending van grafzer-
ken. Maar het graf dat de wet beschermt tegen elke schending begint
vanaf het kisten (Cass., 29 juni 1926, Pas., 1927, I, 38).
J 3. – Grafschennis is de opzettelijk gepleegde materiële daad, niet al-
leen gericht tegen het graf, maar ook tegen de rustplaats van een overle-
dene, waardoor zijn nagedachtenis wordt beledigd of gekwetst.
Het is niet vereist dat het stoffelijk overschot gekist is, noch dat de feitelijke
gedraging het graf of de rustplaats zelf materieel beroert (Cass., 5 oktober
1999, T. Strafr., 2000, 14).
}1[Art. 453bis. }2[In de gevallen bepaald in dit hoofd-
stuk kan het minimum van de correctionele straffen worden
verdubbeld, wanneer een van de drijfveren van het wanbe-
drijf bestaat in de haat tegen, het misprijzen van of de vijan-
digheid tegen een persoon wegens diens zogenaamd ras,

zijn huidskleur, zijn afkomst, zijn nationale of etnische af-
stamming, zijn nationaliteit, zijn geslacht, zijn seksuele ge-
aardheid, zijn burgerlijke staat, zijn geboorte, zijn leeftijd,
zijn fortuin, zijn geloof of levensbeschouwing, zijn huidige
of toekomstige gezondheidstoestand, een handicap, zijn
taal, zijn politieke overtuiging, }3[zijn syndicale overtui-
ging,]3 een fysieke of genetische eigenschap of zijn sociale
afkomst.]2]1

}1. – Ingevoegd bij art. 12 wet 25 februari 2003, B.S., 17 maart 2003, err.,
B.S., 13 mei 2003
}2. – Vervangen bij art. 38 wet 10 mei 2007, B.S., 30 mei 2007, add., B.S.,
5 juni 2007
}3. – Gewijzigd bij art. 114 wet 30 december 2009, B.S., 31 december 2009,
err., B.S., 26 januari 2010, inwerkingtreding: 31 december 2009 (art. 119)

HOOFDSTUK VI

ENIGE ANDERE WANBEDRIJVEN TEGEN PERSONEN

Art. 458. Geneesheren, heelkundigen, officieren van ge-
zondheid, apothekers, vroedvrouwen en alle andere perso-
nen die uit hoofde van hun staat of beroep kennis dragen van
geheimen die hun zijn toevertrouwd, en deze bekendmaken
buiten het geval dat zij geroepen worden om in rechte }1[of
voor een parlementaire onderzoekscommissie]1 getuigenis
af te leggen en buiten }2[het geval dat de wet, het decreet of
de ordonnantie hen verplicht of toelaat]2 die geheimen be-
kend te maken, worden gestraft met gevangenisstraf }3[van
een jaar tot drie jaar en een geldboete van honderd euro tot
duizend euro of met een van die straffen alleen]3.  {4É28

}1. – Gewijzigd bij art. 10 wet 30 juni 1996, B.S., 16 juli 1996, err., B.S.,
23 juli 1996
}2. – Gewijzigd bij art. 312, 1°, wet 6 juli 2017, B.S., 24 juli 2017
}3. – Gewijzigd bij art. 312, 2°, wet 6 juli 2017, B.S., 24 juli 2017

J 4. – Onverminderd de toepassing van de regels van de beroepsplich-
tenleer belet art. 458 Sw. niet dat een advocaat ter gelegenheid van de ver-
dediging van de belangen van zijn cliënt, aan de procureur des Konings of
aan de onderzoeksrechter inlichtingen mededeelt die hij van een andere
advocaat, gewezen raadsman van dezelfde cliënt, heeft verkregen en die
verband houden met de belangenverdediging van die cliënt (Cass.,
18 januari 1984, A.C., 1983-84, 563).

J 5. – Art. 458 Sw. wordt door de rechter niet geschonden wanneer hij
beslist dat een geneesheer, die wegens een misdrijf in de uitoefening van
zijn beroep wordt vervolgd, geen onbeperkt beroepsgeheim kan doen gel-
den om zichzelf aan de vervolgingen te onttrekken.
Art. 458 Sw. vindt geen toepassing als degenen die tot het bewaren van
een beroepsgeheim is gehouden, zich in rechte moet verdedigen (Cass.,
5 februari 1985, A.C., 1984-85, 749).

J 6. – Wanneer de geneesheer op verzoek van de bevoegde overheid
een bloedproef verricht, maakt hij zich daardoor alleen niet schuldig aan
het bekendmaken van geheimen die hem bij de uitoefening van zijn be-
roep zouden zijn toevertrouwd (Cass., 3 april 1985, A.C., 1984-85, 1064).

J 7. – In de zin van art. 458 Sw. is geroepen om in rechte getuigenis af
te leggen hij die door de onderzoeksrechter wordt verzocht een monde-
linge of geschreven verklaring voor hem af te leggen.
De rechter die vaststelt dat een in art. 458 Sw. bedoeld persoon door de
met het onderzoek belaste magistraat is verzocht een mondelinge of
schriftelijke verklaring af te leggen, kan daaruit wettig afleiden dat die per-
soon het beroepsgeheim niet heeft geschonden door stukken aan de met
onderzoek belaste magistraat te overhandigen «binnen de perken van wat
hem impliciet werd gevraagd» (Cass., 15 mei 1985, A.C., 1984-85, 1261).

J 8. – Wanneer een mededeling tussen advocaten, ook al is die vertrou-
welijk gedaan uit naam van een partij, bepaalde voorstellen behelst die
onvoorwaardelijk uit naam van de andere partij zijn aangenomen, verliest
ze haar vertrouwelijk karakter zodat ze zonder toestemming van de staf-
houder mag worden gebruikt; daaruit volgt dat de advocaat, die gebruik
maakt van een dergelijke mededeling, het beroepsgeheim niet schendt
(Cass., 12 december 1985, A.C., 1985-86, 533).

J 9. – Naar recht verantwoord is de beslissing volgens welke een ge-
neesheer, die geroepen is om medische hulp te verstrekken aan een pati-
ënt, geen enkel aan hem toevertrouwd geheim heeft verraden en, derhalve,
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de regel van het beroepsgeheim niet heeft geschonden wanneer de rechter
vaststelt dat die geneesheer niets heeft bekendgemaakt, doch enkel de ver-
balisant toestemming heeft gegeven om zijn patiënt, «die daartoe in staat
werd bevonden», te bezoeken (Cass., 19 februari 1986, A.C., 1985-86, 856).

J 10. – De officier van gerechtelijke politie die in rechte getuigenis af-
legt, kan weigeren de naam van een informant bekend te maken als hij het
voor de bescherming van die persoon en in het belang van de misdaadbe-
strijding in geweten nodig acht die naam te moeten verzwijgen (Cass.,
16 februari 1986, A.C., 1985-86, 881).

J 11. – Hoewel de geneesheer die, bij de uitoefening van zijn beroep, in
vertrouwen wordt genomen door zijn cliënt, in de regel die het hem toe-
vertrouwde geheim moet bewaren, kan zodanige verplichting voor hem
niet bestaan ten opzichte van de tuchtoverheden, aan welke de genees-
heer krachtens de beroepsplichtenleer eerlijkheid en loyauteit is verschul-
digd, die instaan voor het beroepsgeheim en er zelf door gebonden zijn
(Cass., 19 mei 1986, A.C., 1985-86, 1329).

J 12. – Een getuige die geroepen is om in rechte getuigenis af te leggen
over feiten die door het beroepsgeheim gedekt zijn, mag die feiten be-
kendmaken, indien hij oordeelt zulks te moeten doen. Hij kan tot spreken
niet gedwongen worden indien hij meent het beroepsgeheim te moeten
bewaren. Hij beoordeelt zelf de opportuniteit van zijn beslissing, zelfs in-
dien hij van zijn beroepsgeheim ontslagen wordt, mits de rechter oordeelt
dat, in acht genomen de gegevens van de zaak, die getuige door het stil-
zwijgen te bewaren, het beroepsgeheim niet afwendt van zijn doel.
De omstandigheid dat een getuige tijdens het vooronderzoek verklarin-
gen heeft afgelegd zonder zich alsdan op het beroepsgeheim te beroepen,
ontneemt aan die getuige niet het recht om voor het vonnisgerecht het
stilzwijgen te bewaren, wegens dat beroepsgeheim (Cass., 23 september
1986, A.C., 1986-87, 96).

J 13. – De noodtoestand waarop een wegens schending van het be-
roepsgeheim vervolgd persoon zich beroept, mag niet uitgesloten worden
wanneer die persoon, gelet op de respectieve waarde van de tegen elkaar
indruisende plichten en gelet op het bestaan van een ernstig en dreigend
gevaar voor anderen, redenen had om te oordelen dat hem, ter vrijwaring
van een hoger belang dat hij verplicht of gerechtigd was vóór alle andere
te beschermen, geen andere weg openstond dan het beroepsgeheim te
schenden (Cass., 13 mei 1987, A.C., 1986-87, 1203).

J 14. – Hoewel art. 458 Sw., behalve als er een rechtvaardigingsgrond
bestaat, de geneesheer verbiedt door het beroepsgeheim gedekte feiten
bekend te maken die aanleiding kunnen geven tot strafvervolging ten laste
van de patiënt, geldt dat verbod nochtans niet voor feiten waarvan de pa-
tiënt het slachtoffer is geweest (Cass., 9 februari 1988, A.C., 1987-88, 720).

J 15. – Art. 458 Sw. is toepasselijk op een ieder die, in welke hoedanig-
heid dan ook, zijn medewerking verleent aan de toepassing van de Jeugd-
beschermingswet, en daardoor instaat voor de geheimhouding van de fei-
ten die hem in de uitoefening van zijn opdracht worden toevertrouwd en
die hiermede verband houden (Cass., 28 juni 1989, A.C., 1988-89, 1298).

J 16. – De rechter hoort op grond van de gegevens van de zaak na te
gaan of de weigering van een tuchtrechtscollege om, onder aanvoering
van het beroepsgeheim, de stukken die het onder zich heeft ter griffie van
het gerecht bij het dossier van de rechtspleging te voegen, het medisch ge-
heim niet afwendt van het bij zijn instelling beoogde doel (Cass., 20 maart
1989, A.C., 1988-89, 835).

J 17. – Het beroepsgeheim waartoe de beoefenaren van de genees-
kunde krachtens art. 458 Sw. gehouden zijn, berust op de noodzaak om de
volledige veiligheid te waarborgen van degenen die hen in vertrouwen
moeten nemen en om een ieder in de mogelijkheid te stellen de verzorging
te krijgen die uit hoofde van zijn toestand, ongeacht de oorzaak ervan, ver-
eist is; derhalve wordt het beroepsgeheim niet geschonden door een beoe-
fenaar van de geneeskunde die een misdrijf, gepleegd door een persoon
die door hem niet is ontvangen als consultant of als patiënt, ter kennis
brengt van het gerecht (Cass., 16 december 1992, A.C., 1991-92, 1445).

J 18. – Ook al moet de advocaat die, bij de uitoefening van zijn beroep,
door zijn cliënt in vertrouwen wordt genomen, in de regel, het hem toever-
trouwde geheim eerbiedigen, toch kan die verplichting niet bestaan ten
opzichte van de tuchtoverheid die het beroepsgeheim tegelijk moet waar-
borgen en eerbiedigen (Cass., 15 december 1994, A.C., 1994, 118).

J 19. – De artikelen 458 van het Strafwetboek en 1240, derde lid, van het
Gerechtelijk Wetboek verhinderen niet dat een doktersattest, regelmatig afge-
leverd met het oog op het instellen van een vordering tot onbekwaamverkla-
ring van de testateur, wordt overgelegd in een latere procedure tot nietigver-
klaring van het testament van deze testateur (Cass., 19 januari 2001,
C.97.0293.N).

J 20. – Het beroepsgeheim waaraan art. 458 Sw. de leden van een
balie onderwerpt, berust op de noodzaak volledige veiligheid te verzeke-
ren aan degenen die zich aan hen toevertrouwen, maar noch die bepaling,
noch art. 8 EVRM beletten de inbeslagname en het gebruik door een on-
derzoeksrechter van stukken die betrekking hebben op de verdachte acti-
viteiten van een advocaat (Cass., 9 juni 2004, P.04.0424.F).

J 21. – Art. 458 Sw. is van toepassing op externe accountants, externe
belastingconsultenten, externe boekhouders, erkende boekhouders-fisca-
listen, stagiairs en de personen voor wie zij instaan. (Cass., 22 februari
2011, P.10.1386.N).

J 22. – Een beroepsbeoefenaar op wie art. 458 Sw. van toepassing is, is
verplicht tot geheimhouding van de hem krachtens zijn beroep toever-
trouwde geheimen, behoudens hij wordt geroepen om in rechte of voor
een parlementaire onderzoekscommissie getuigenis af te leggen of zo de
wet hem verplicht de geheimen bekend te maken; het is daarbij zonder be-
lang of de geheimhouder de met de uitoefening van zijn beroep verband
houdende informatie heeft ontvangen van zijn opdrachtgever dan wel
van een derde (Cass., 22 februari 2011, P.10.1386.N).

J 23. – Om op grond van artikel 458 van het Strafwetboek strafbaar te
zijn, moet de uit hoofde van zijn staat of beroep noodzakelijke vertrou-
wenspersoon een geheim hebben onthuld, met andere woorden een alge-
meen onbekend feit dat onbekend moet blijven; er kan geen sprake zijn
van schending van het beroepsgeheim wanneer de door een geneesheer
die op de plaats van een ongeval is tussengekomen onthulde feiten niet
voortvloeien uit een medisch onderzoek of uit aan hem gedane vertrouwe-
lijke mededelingen maar uit voor iedereen toegankelijke vaststellingen
(Cass., 3 september 2014, P.13.1966.F).

J 24. – Het enkele feit van aan een derde het bestaan te onthullen van
een inlichting onder embargo kan een schending van het beroepsgeheim
opleveren (Cass., 28 januari 2015, P.14.1664.F).

J 25. – Het enkele feit dat een persoon betrokken is bij feiten voorwerp
van een proces-verbaal of een door de politie opgestelde melding houdt
niet in dat een politieambtenaar, zonder schending van zijn beroepsge-
heim, aan die persoon het nummer, de datum, een beknopte beschrijving,
een plaats, een straat en een huisnummer met betrekking tot het proces-
verbaal of de melding mag meedelen (Cass., 6 oktober 2015, P.15.0558.N).

J 26. – Het door artikel 458 Strafwetboek strafrechtelijk gesanctio-
neerde beroepsgeheim verbiedt een cliënt niet een gesprek dat plaatsvindt
in het kantoor van zijn raadsman tussen hemzelf, zijn raadsman en een
derde op te nemen en die opname te gebruiken indien dit noodzakelijk
blijkt te zijn voor zijn verdediging in een strafrechtelijke procedure tegen
onder meer die raadsman (Cass., 17 november 2015, P.15.0880.N).

J 27. – Wanneer een arts ervan verdacht wordt een misdrijf te hebben
gepleegd in de uitoefening van zijn beroep en desbetreffend strafvervol-
ging wordt ingesteld, verliezen de stukken die als bewijsmiddel van dat
misdrijf in aanmerking kunnen komen, het vertrouwelijke karakter dat zij
desgevallend zouden kunnen bezitten en aldus beletten noch het beroeps-
geheim noch het recht op eerbiediging van het privéleven, de woning en
de briefwisseling van die arts dat dergelijke stukken bij een huiszoeking in
beslag worden genomen en verder worden onderzocht; de eerbiediging
van dit geheim en die rechten vereist in dat geval wel dat een onafhanke-
lijke waarnemer erop toeziet dat geen afbreuk wordt gedaan aan de ver-
trouwelijkheid van onder het beroepsgeheim vallende stukken in zoverre
die niet in aanmerking lijken te komen als bewijsmiddel van het vervolgde
misdrijf (Cass., 29 november 2016, P.15.0704.N).

J 28. – Het beroepsgeheim is niet absoluut maar kan worden verbro-
ken, met name wanneer de door het beroepsgeheim gebonden persoon
zich in rechte moet verdedigen; in dat geval moet de regel van het be-
roepsgeheim wijken, doch enkel wanneer een hogere waarde daarmee in
conflict komt, zodat van die regel enkel wordt afgeweken voor zover dat
voor de verdediging van de respectieve rechten van de partijen in de zaak
noodzakelijk is (Cass., 18 januari 2017, P.16.0626.F).
}1[}2[Art. 458bis. }3[Eenieder, die uit hoofde van zijn
staat of beroep houder is van geheimen en hierdoor kennis
heeft van een misdrijf zoals omschreven }4[in de artikelen
}1[371/1 tot 377, 377quater, 379, 380, 383bis, §§ 1 en 2,
392 tot 394, 396 tot 405ter, 409, 423, 425, 426 en 433quin-
quies]1]4, gepleegd op een minderjarige of op een persoon
die kwetsbaar is ten gevolge van zijn leeftijd, zwangerschap,
}5[partnergeweld,]5 een ziekte dan wel een lichamelijk of
geestelijk gebrek of onvolwaardigheid kan, onverminderd
de verplichtingen hem opgelegd door artikel 422bis, het
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misdrijf ter kennis brengen van de procureur des Konings,
hetzij wanneer er een ernstig en dreigend gevaar bestaat
voor de fysieke of psychische integriteit van de minderjarige
of de bedoelde kwetsbare persoon en hij deze integriteit
niet zelf of met hulp van anderen kan beschermen, hetzij
wanneer er aanwijzingen zijn van een gewichtig en reëel
gevaar dat andere minderjarigen of bedoelde kwetsbare
personen het slachtoffer worden van de in voormelde arti-
kelen bedoelde misdrijven en hij deze integriteit niet zelf of
met hulp van anderen kan beschermen.]3]2  {6 {13 ]1

}1. – Laatst gewijzigd bij art. 11 wet 31 mei 2016, B.S., 8 juni 2016
}2. – Ingevoegd bij art. 33 wet 28 november 2000, B.S., 17 maart 2001
}3. – Vervangen bij art. 6 wet 30 november 2011, B.S., 20 januari 2012,
err., B.S., 2 februari 2012, inwerkingtreding: 30 januari 2012 (art. 12, lid 1)
}4. – Gewijzigd bij art. 14 wet 1 februari 2016, B.S., 19 februari 2016
}5. – Gewijzigd bij art. 2 wet 23 februari 2012, B.S., 26 maart 2012, inwer-
kingtreding: 1 maart 2013 (art. 3)
F 6. – Op uiterlijk 1 september 2019 luidt dit art. als volgt:
}7[

}8[Art. 458bis. }9[Eenieder, die uit hoofde van zijn staat of
beroep houder is van geheimen en hierdoor kennis heeft van een
misdrijf zoals omschreven }10[in de artikelen }7[371/1 tot 377,
377quater, 379, 380, 383bis, §§ 1 en 2, 392 tot 394, 396 tot
405ter, 409, 423, 425, 426 en 433quinquies]7]10, gepleegd op een
minderjarige of op een persoon die kwetsbaar is ten gevolge van
zijn leeftijd, zwangerschap, }11[partnergeweld,]11 }12[gebruiken
van geweld, gepleegd omwille van culturele drijfveren, gewoon-
tes, tradities, religie of de zogenaamde «eer»,]12 een ziekte dan wel
een lichamelijk of geestelijk gebrek of onvolwaardigheid kan, on-
verminderd de verplichtingen hem opgelegd door artikel 422bis,
het misdrijf ter kennis brengen van de procureur des Konings,
hetzij wanneer er een ernstig en dreigend gevaar bestaat voor de
fysieke of psychische integriteit van de minderjarige of de be-
doelde kwetsbare persoon en hij deze integriteit niet zelf of met
hulp van anderen kan beschermen, hetzij wanneer er aanwijzin-
gen zijn van een gewichtig en reëel gevaar dat andere minderjari-
gen of bedoelde kwetsbare personen het slachtoffer worden van
de in voormelde artikelen bedoelde misdrijven en hij deze integri-
teit niet zelf of met hulp van anderen kan beschermen.]9]8]7

}7. – Laatst gewijzigd bij art. 11 wet 31 mei 2016, B.S., 8 juni 2016
}8. – Ingevoegd bij art. 33 wet 28 november 2000, B.S., 17 maart 2001
}9. – Vervangen bij art. 6 wet 30 november 2011, B.S., 20 januari 2012,
err., B.S., 2 februari 2012, inwerkingtreding: 30 januari 2012 (art. 12, lid 1)
}10. – Gewijzigd bij art. 14 wet 1 februari 2016, B.S., 19 februari 2016
}11. – Gewijzigd bij art. 2 wet 23 februari 2012, B.S., 26 maart 2012, in-
werkingtreding: 1 maart 2013 (art. 3)
}12. – Gewijzigd bij art. 2 wet 18 juni 2018, B.S., 27 september 2018, in-
werkingtreding: uiterlijk 1 september 2019 (art. 6)

J 13. – Het Hof vernietigt artikel 2 van de wet van 23 februari 2012 «tot
wijziging van artikel 458bis [van het Strafwetboek] teneinde het uit te brei-
den voor misdrijven van huiselijk geweld», doch enkel in zoverre het van
toepassing is op de advocaat die houder is van vertrouwelijke informatie
van zijn cliënt, dader van het misdrijf dat is gepleegd in de zin van dat arti-
kel, wanneer die informatie mogelijkerwijs incriminerend is voor die cliënt
(Grondwettelijk Hof nr. 163/2013 , 5 december 2013, B.S., 12 maart 2014).

Art. 459. Met dezelfde straffen worden gestraft de be-
dienden of agenten van de berg van barmhartigheid die
aan anderen dan aan officieren van politie of aan de rech-
terlijke overheid de naam bekendmaken van hen die in
deze instelling zaken hebben gezet of hebben doen zetten.

Art. 460. Hij die schuldig bevonden wordt aan het weg-
maken van een }1[aan een postoperator]1 toevertrouwde
brief of aan het openen van een zodanige brief om het ge-
heim ervan te schenden, wordt gestraft met gevangenisstraf
van acht dagen tot een maand en met geldboete van zesen-
twintig [euro tot tweehonderd [euro of met een van die straf-
fen alleen, onverminderd zwaardere straffen, indien de
schuldige een ambtenaar of een agent van de Regering of

}1[een personeelslid van een postoperator of een persoon die
voor zijn rekening optreedt]1 is.  {2

}1. – Gewijzigd bij art. 27 K.B. 9 juni 1999, B.S., 18 augustus 1999, inwer-
kingtreding: 18 augustus 1999 (art. 28); bekrachtigd bij art. 239 wet
12 augustus 2000, B.S., 31 augustus 2000, err., B.S., 25 januari 2001

J 2. – Het briefgeheim dat door art. 29 G.W. en 460 Sw. wordt beschermd,
dekt de aan een postoperator toevertrouwde brieven die de geadresseerde
nog niet hebben bereikt (Cass., 26 september 2012, P.12.0641.F).
}1[Art. 460bis. Met dezelfde straffen wordt gestraft hij die
het afschrift van een exploot dat hij in zijn bezit heeft inge-
volge artikel 68bis van het Wetboek van Burgerlijke rechtsvor-
dering, wegmaakt of die de omslag opent waarin dit afschrift
zich bevindt, om het geheim ervan te schenden, behalve, in
dit laatste geval, wanneer hij een van de ouders is van een
minderjarig kind, ofwel de echtgenoot, de voogd, de bewind-
voerder }2[of de curator]2 van de betrokken persoon.]1  {3

}1. – Ingevoegd bij art. 4 wet 14 januari 1928, B.S., 26 januari 1928
}2. – Gewijzigd bij art. 151 wet 17 maart 2013, B.S., 14 juni 2013, inwer-
kingtreding: 1 september 2014 (art. 233; zoals gewijzigd bij art. 22 wet
12 mei 2014, B.S., 19 mei 2014); overgangsbepalingen: zie art. 226-232
wet 17 maart 2013, B.S., 14 juni 2013

R 3. – Zie art. 37, 44 Ger. W.
}1[Art. 460ter. Elk gebruik }2[...]2 van door de }3[inzage of
het nemen van een afschrift van]3 het dossier verkregen inlich-
tingen, dat tot doel en tot gevolg heeft het verloop van het ge-
rechtelijk onderzoek te hinderen, inbreuk te maken op het pri-
véleven, de fysieke of morele integriteit of de goederen van een
in het dossier genoemde persoon, wordt gestraft met gevange-
nisstraf van acht dagen tot één jaar of met geldboete van zes-
entwintig [euro tot vijfhonderd [euro.]1  {4

}1. – Ingevoegd bij art. 45 wet 12 maart 1998, B.S., 2 april 1998, err., B.S.,
7 augustus 1998, inwerkingtreding: 2 oktober 1998 (art. 1 K.B.
21 september 1998, B.S., 25 september 1998)
}2. – Gewijzigd bij art. 27, 1°, wet 27 december 2012, B.S., 31 januari 2013
}3. – Gewijzigd bij art. 27, 2°, wet 27 december 2012, B.S., 31 januari 2013

J 4. – Misbruik van door inzage in het strafdossier verkregen inlichtin-
gen, zelfs door middel van gedrukte en ruchtbaar gemaakte geschriften,
vereist geen beoordeling van een mening en is derhalve geen drukper-
smisdrijf, zodat de beoordeling van dat wanbedrijf toekomt aan de correc-
tionele rechtbank (Cass., 7 december 2004, P. 04.1006.N).

}1[TITEL IXbis

MISDRIJVEN TEGEN DE VERTROUWELIJKHEID, 
INTEGRITEIT EN BESCHIKBAARHEID VAN 

INFORMATICASYSTEMEN EN VAN DE GEGEVENS 
DIE DOOR MIDDEL DAARVAN WORDEN 

OPGESLAGEN, VERWERKT OF OVERGEDRAGEN]1

}1. Opschrift ingevoegd bij art. 6 wet 28 november 2000, B.S., 3 februari 2001
}1[Art. 550bis. § 1. Hij die, terwijl hij weet dat hij daar
toe niet gerechtigd is, zich toegang verschaft tot een infor-
maticasysteem of zich daarin handhaaft, wordt gestraft
met }2[gevangenisstraf van zes maanden tot twee jaar]2 en
met geldboete van zesentwintig [euro] tot vijfentwintig
duizend [euro] of met een van die straffen alleen.

Wanneer het misdrijf, bedoeld in het eerste lid, ge-
pleegd wordt met bedrieglijk opzet, }3[bedraagt de gevan-
genisstraf zes maanden tot drie jaar]3.

§ 2. Hij die, met bedrieglijk opzet of met het oogmerk
om te schaden, zijn toegangsbevoegdheid tot een informa-
ticasysteem overschrijdt, wordt gestraft met }4[gevange-
nisstraf van zes maanden tot drie jaar]4 en met geldboete
van zesentwintig [euro] tot vijfentwintigduizend [euro] of
met een van die straffen alleen.
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§ 3. Hij die zich in een van de gevallen bedoeld in de
§§ 1 en 2 bevindt en:

1° hetzij de gegevens die worden opgeslagen, verwerkt
of overgedragen door middel van het informaticasysteem
op enige manier overneemt;

2° hetzij enig gebruik maakt van een informati-
casysteem van een derde of zich bedient van het informati-
casysteem om toegang te verkrijgen tot een informati-
casysteem van een derde;

3° hetzij enige schade, zelfs onopzettelijk, veroorzaakt
aan het informaticasysteem of aan de gegevens die door
middel van het informaticasysteem worden opgeslagen,
verwerkt of overgedragen of aan een informaticasysteem
van een derde of aan de gegevens die door middel van het
laatstgenoemde informaticasysteem worden opgeslagen,
verwerkt of overgedragen;

wordt gestraft met }5[gevangenisstraf van een jaar tot
vijf jaar]5 en met geldboete van zesentwintig [euro] tot vijf-
tigduizend [euro] of met een van die straffen alleen.

§ 4. Poging tot het plegen van een van de misdrijven,
bedoeld in §§ 1 en 2, wordt gestraft met dezelfde straffen.

§ 5. }6[Hij die, onrechtmatig, enig instrument, met inbe-
grip van informaticagegevens, dat hoofdzakelijk is ontwor-
pen of aangepast om die in §§ 1 tot 4 bedoelde misdrijven
mogelijk te maken, bezit, produceert, verkoopt, verkrijgt
met het oog op het gebruik ervan, invoert, verspreidt of op
enige andere manier ter beschikking stelt, wordt gestraft
met gevangenisstraf van zes maanden tot drie jaar en met
geldboete van zesentwintig euro tot honderdduizend euro
of met één van die straffen alleen.]6

§ 6. Hij die opdracht geeft of aanzet tot het plegen van een
van de misdrijven, bedoeld in §§ 1 tot 5, wordt gestraft met

gevangenisstraf van zes maanden tot vijf jaar en met geld-
boete van honderd [euro] tot tweehonderdduizend [euro] of
met een van die straffen alleen.

§ 7. Hij die, terwijl hij weet dat gegevens bekomen zijn
door het plegen van een van de misdrijven bedoeld in §§ 1
tot 3, deze gegevens onder zich houdt, aan een andere per-
soon onthult of verspreidt, of er enig gebruik van maakt,
wordt gestraft met gevangenisstraf van zes maanden tot
drie jaar en met geldboete van zesentwintig [euro] tot hon-
derdduizend [euro] of met een van die straffen alleen.

§ 8. De straffen bepaald in de §§ 1 tot 7 worden verdubbeld
indien een overtreding van een van die bepalingen wordt be-
gaan binnen vijf jaar na de uitspraak houdende veroordeling
wegens een van die strafbare feiten of wegens een van de straf-
bare feiten bedoeld in de artikelen 210bis, 259bis, 314bis,
504quater of 550ter.]1  {7É9

}1. – Ingevoegd bij art. 6 wet 28 november 2000, B.S., 3 februari 2001
}2. – § 1, lid 1, gewijzigd bij art. 214, 1°, wet 6 juli 2017, B.S., 24 juli 2017
}3. – § 1, lid 2, gewijzigd bij art. 214, 2°, wet 6 juli 2017, B.S., 24 juli 2017
}4. – § 2 gewijzigd bij art. 214, 3°, wet 6 juli 2017, B.S., 24 juli 2017
}5. – § 3, al. 2, gewijzigd bij art. 214, 4°, wet 6 juli 2017, B.S., 24 juli 2017
}6. – § 5 vervangen bij art. 5 wet 15 mei 2006, B.S., 12 september 2006

R 7. – Zie art. 137 Sw.

J 8. – Art. 550bis van het Strafwetboek, ingevoerd bij de wet van
28 november 2000, schendt de artikelen 10 en 11 van de Grondwet niet
(Arbitragehof nr. 51/2004, 24 maart 2004, B.S., 29 juni 2004).

J 9. – Strafbaar op grond van artikel 550bis, § 2, Strafwetboek is degene
die zich in een informaticasysteem waartoe hij toegangsbevoegdheid
heeft, toegang verschaft tot gegevens die buiten deze bevoegdheid vallen;
daaronder valt niet degene die toegang neemt tot gegevens die zijn opge-
nomen in een informaticasysteem waartoe hij toegangsbevoegdheid
heeft, maar die deze bevoegdheid afwendt van de finaliteit ervan (Cass.,
24 januari 2017, P.16.0048.N).

}1. Opschrift ingevoegd bij art. 2 wet 30 juni 1994, B.S., 24 januari 1995
}2. Opschrift vervangen bij art. 31 wet 25 december 2016, B.S., 17 januari 2017

Wet 8 april 1965 }1[betreffende de jeugdbescherming, het ten laste nemen van minderjarigen die 
een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd en het herstel van de door dit feit veroorzaakte 

schade]1 (‘Vlaamse versie’)
 (B.S., 15 april 1965)

}1. Opschrift vervangen bij art. 2 wet 13 juni 2006, B.S., 19 juli 2006, err., B.S., 25 augustus 2006, inwerkingtreding: 16 oktober 2006 (art. 2 K.B.
28 september 2006, B.S., 29 september 2006)
R 2. Zie Prot. 22 februari 2007 gesloten tussen de federale Regering en de overheden bedoeld in de artikelen 128, 130, 135 en 138 van de Grondwet,
over de organisatie van een zorgtraject voor jongeren met een psychiatrische problematiek die vallen onder de toepassing van artikel 36, 4° en artikel 52
van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming, het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben ge-
pleegd en het herstel van de door dit feit veroorzaakte schade, als onderdeel van een globaal zorgprogramma voor kinderen en jongeren, B.S., 26 juni 2007
R 3. Zie M.O. nr. 1/2007 7 maart 2007 betreffende de wetten van 15 mei 2006 en 13 juni 2006 tot wijziging van de wetgeving betreffende de jeugdbe-
scherming en het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd, B.S., 8 maart 2007
R 4. Zie M.O. nr. 2/2007 7 maart 2007 betreffende de wetten van 15 mei 2006 en 13 juni 2006 tot wijziging van de wetgeving betreffende de jeugdbe-
scherming en het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd, B.S., 8 maart 2007

(Uittreksel)

TITEL II
GERECHTELIJKE BESCHERMING

R 1. Zie M.O. 13 januari 1995 met betrekking tot de gerechtelijke jeugd-
bescherming, B.S., 8 februari 1995
R 2. Zie wet 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming, B.S.,
15 april 1965

HOOFDSTUK IV

TERRITORIALE BEVOEGDHEID EN RECHTSPLEGING

Art. 50. }1[}2[...]2 De jeugdrechtbank treft alle maatrege-
len en doet het onderzoek verrichten dat nodig is om de
persoonlijkheid van de betrokkene en het milieu waarin hij
wordt grootgebracht, te kennen en om uit te maken wat
zijn belang is en welke middelen voor zijn opvoeding of be-
handeling geschikt zijn.

Zij kan een maatschappelijk onderzoek doen verrichten,
door bemiddeling van de bevoegde sociale dienst, en de
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betrokkene aan een medisch-psychologisch onderzoek on-
derwerpen, indien zij het haar meegedeelde dossier niet
voldoende acht.

Indien de jeugdrechtbank een maatschappelijk onder-
zoek doet verrichten, kan zij, behoudens in spoedeisende
gevallen, haar beslissing eerst nemen of wijzigen, na ken-
nis genomen te hebben van het advies van de bevoegde so-
ciale dienst, tenzij dit advies haar niet bereikt binnen de
door haar bepaalde termijn, die niet meer dan vijfenzeven-
tig dagen mag bedragen.

}3[...]3
}4[...]4]1  {5É7

}1. – Vervangen bij art. 12 wet 2 februari 1994, B.S., 17 september 1994
}2. – § 1, (nummering), impliciet opgeheven bij art. 12 wet 15 mei 2006,
B.S., 2 juni 2006, err., B.S., 28 juni 2006, err., B.S., 25 augustus 2006, inwer-
kingtreding: 1 oktober 2007 (art. 3 K.B. 25 februari 2007, B.S., 2 maart 2007)
}3. – § 1, lid 4, opgeheven bij art. 12 wet 15 mei 2006, B.S., 2 juni 2006,
err., B.S., 28 juni 2006, err., B.S., 25 augustus 2006, inwerkingtreding:
1 oktober 2007 (art. 3 K.B. 25 februari 2007, B.S., 2 maart 2007)
}4. – § 2 opgeheven bij art. 12 wet 15 mei 2006, B.S., 2 juni 2006, err., B.S.,
28 juni 2006, err., B.S., 25 augustus 2006, inwerkingtreding: 1 oktober
2007 (art. 3 K.B. 25 februari 2007, B.S., 2 maart 2007)
J 5. – Het maatschappelijk verslag dat krachtens art. 50 Jeugdbescher-
mingswet kan worden opgesteld mag in geval van latere uithandengeving
van de zaak op basis van art. 38 Jeugdbeschermingswet, niet aan het O.M.
samen met het dossier over de feiten worden overgezonden en mag a for-
tiori niet door de strafgerechten worden gebruikt als bewijsmiddel. Het al-
gemene doel van de Jeugdbeschermingswet en in het bijzonder de finali-
teit van de navorsingen waarvan het maatschappelijk verslag deel uit-
maakt, verzetten zich ertegen (Cass., 8 juni 1988, A.C., 1987-88, nr. 612,
1294, noot; R.W., 1988-89, 1056, noot; Pas., 1988, I, 1119, noot; J. Dr.
Jeun., 1989, 26; R.D.P., 1988, 964; J.T. 1988, 662).
J 6. – Ingevolge de art. 50 en 55 Jeugdbeschermingswet hebben de
stukken van de procedures die de jeugdrechtbank kan hanteren en die be-
trekking hebben op de persoonlijkheid van de betrokken minderjarige en
het milieu waarin hij wordt grootgebracht, en met name de maatschappe-
lijke en medisch-psychologische onderzoeken die met toepassing van
voormeld art. 50 zijn bevolen, enkel tot doel, in het belang van de minder-
jarige, de modaliteiten te bepalen voor het beheer van zijn persoon of de
maatregelen die voor zijn opvoeding of zijn behandeling geschikt zijn
(Cass., 4 maart 2008, P.07.1541.N).
J 7. – Alle maatschappelijke en medisch-psychologische onderzoeken
betreffende de persoonlijkheid van een minderjarige, ongeacht of ze zijn
voorgeschreven in het kader van de wet van 8 april 1965 betreffende de
jeugdbescherming, brengen een zodanige inmenging in diens privé- en
gezinsleven met zich mee, waardoor ze strikt vertrouwelijk zijn; ze mogen
alleen aan de opdrachtgevende overheid worden medegedeeld en mogen
dus niet aangewend worden voor andere doeleinden dan die welke door
de procedure worden nagestreefd (Cass., 19 februari 2014, P.13.1690.F).

Art. 63. De ontzetting van }1[het ouderlijk gezag]1 en de
maatregelen die ingevolge }1[de artikelen 37 en 39]1 worden
bevolen ten aanzien van minderjarigen die op grond van

artikel 36, 1°, 3° en 4°, voor de jeugdrechtbank zijn gebracht,
worden in het strafregister van de betrokkenen vermeld.

Die ontzetting en die maatregelen mogen nooit aan
particulieren ter kennis worden gebracht.

Zij mogen aan de gerechtelijke overheden ter kennis
worden gebracht.

Zij mogen ook aan de administratieve overheden, de no-
tarissen en de gerechtsdeurwaarders worden ter kennis
gebracht, indien dezen die inlichtingen voor de toepassing
van een wets- of verordeningsbepaling volstrekt nodig
hebben. Deze mededeling geschiedt onder de controle van
de gerechtelijke overheden volgens de door de Koning te
bepalen procedure.

De meldingen die bij toepassing van deze wet in het
strafregister van een minderjarige zijn gemaakt, kunnen
op verzoek van degene die er het voorwerp van was, bij be-
slissing van de jeugdrechtbank geschrapt worden na ver-
loop van vijf jaren sedert het tijdstip waarop die maatrege-
len een einde hebben genomen.

De ontzetting van }2[het ouderlijk gezag]2 wordt ambts-
halve geschrapt, wanneer daaraan door herstel een einde
is gemaakt.
}1. – Lid 1 gewijzigd bij art. 29, 1°-2°, wet 2 februari 1994, B.S.,
17 september 1994
}2. – Lid 6 gewijzigd bij art. 29, 1°, wet 2 februari 1994, B.S., 17 september
1994

TITEL III
ALGEMENE BEPALINGEN

Art. 77. Elke persoon die, in welke hoedanigheid ook,
zijn medewerking verleent aan de toepassing van deze
wet, staat daardoor in voor de geheimhouding van de fei-
ten die hem in de uitoefening van zijn opdracht worden
toevertrouwd en die hiermede verband houden.

Artikel 458 van het Strafwetboek is op hen van toepas-
sing.  {1É2

J 1. – Een arrest in strafzaken dat zich steunt op een medisch-psycholo-
gische expertise, destijds bevolen door een jeugdrechtbank, is nietig wan-
neer het zich niet uitspreekt over de regelmatigheid van het overleggen
van een dergelijk stuk (Cass., 28 juni 1989, J.T., 1989, 511).
J 2. – De artikelen 48, 51, 55 en 77 van de wet van 8 april 1965 betreffende
de jeugdbescherming en artikel 1384, tweede en vijfde lid, van het Burgerlijk
Wetboek schenden de artikelen 10 en 11 van de Grondwet niet, in zoverre zij
de vader en de moeder die in de hoedanigheid van voor de minderjarige bur-
gerrechtelijk aansprakelijken worden gedagvaard, het recht ontzeggen de
dossiers die krachtens de bepalingen van die wet als jeugdbeschermings-
maatregelen zijn opgesteld, te raadplegen en ter verdediging aan te voeren
(Arbitragehof nr. 153/2004, 15 september 2004, B.S., 25 oktober 2004).

Wet 7 juni 1969 tot vaststelling van de tijd gedurende welke geen }1[opsporing ten huize, 
huiszoeking of }2[vrijheidsbeneming]2]1 mag worden verricht

 (B.S., 28 juni 1969)
}1. Opschrift gewijzigd bij art. 2 wet 27 april 2016, B.S., 9 mei 2016
}2. Opschrift gewijzigd bij art. 2 wet 31 oktober 2017, B.S., 29 november 2017, inwerkingtreding: 29 november 2017 (art. 31)

(Uittreksel)

Art. 1. Geen opsporing of huiszoeking mag in een voor
het publiek niet toegankelijke plaats worden verricht vóór
vijf uur 's morgens en na negen uur 's avonds.

Het in het eerste lid gestelde verbod vindt geen toepassing:
1° wanneer een bijzondere wetsbepaling de opsporing

of de huiszoeking 's nachts toelaat;
2° wanneer een magistraat of een officier van gerechte-

lijke politie zich tot vaststelling op heterdaad van een mis-
daad of wanbedrijf ter plaatse begeeft;
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3° }1[in geval van verzoek of toestemming van de persoon
die het werkelijk genot heeft van de plaats of de persoon be-
doeld in artikel 46, 2° van het Wetboek van Strafvordering;]1

4° in geval van oproep vanuit die plaats;
5° in geval van brand of overstroming;
}2[6° wanneer de opsporing ten huize of huiszoeking

betrekking heeft op een misdrijf bedoeld in:
– boek II, titel Iter, van het Strafwetboek; of
– boek II, titel VI, Hoofdstuk I, van hetzelfde Wetboek,

wanneer er ernstige aanwijzingen zijn dat er vuurwapens,
explosieven, kernwapens, biologische of chemische wa-
pens, of schadelijke of gevaarlijke stoffen waardoor bij ont-
snapping mensenlevens in gevaar kunnen worden ge-
bracht, kunnen worden aangetroffen.]2  {3É13

}1. – 3° vervangen bij art. 6 wet 24 november 1997, B.S., 6 februari 1998,
err., B.S., 18 augustus 1998
}2. – Lid 2, 6°, toegevoegd bij art. 3 wet 27 april 2016, B.S., 9 mei 2016

J 3. – Voor de vaststelling op heterdaad van een misdaad of wanbedrijf
bedoeld in art. 1, 2°, wet van 7 juni 1969 mag een magistraat of een officier
van gerechtelijke politie zich ter plaatse begeven om een opsporing ten huize
of huiszoeking te verrichten, zelfs tussen negen uur 's avonds en vijf uur
's morgens; zulks geldt uitsluitend voor de vaststelling op heterdaad van het
misdrijf, omschreven in art. 41, lid 1 en 2, Sv. Niet wettig is derhalve de opspo-
ring ten huize of huiszoeking verricht door de officier van gerechtelijke politie
die zich tussen die uren ter plaatse, met name in een privé-woning, begeeft
om er, op grond van vermoedens en aanwijzingen, een feit vast te stellen dat
overspel kan opleveren (Cass., 22 september 1981, A.C., 1981-82, 122).

J 4. – De toestemming tot huiszoeking na negen uur 's avonds en vóór
vijf uur 's morgens of tot huiszoeking buiten die uren zonder rechterlijk
bevel kan stilzwijgend worden gegeven door degenen die het werkelijke
genot heeft van de plaats (Eerste en tweede zaak) (Cass., 17 september
1985, A.C., 1985-86, 57).

J 5. – Rechtsgeldig is de huiszoeking in een door een echtpaar betrok-
ken woning verricht met de toestemming van de echtgenote, wanneer de
rechter in feite en derhalve op onaantastbare wijze oordeelt dat de echtge-
noot, wegens zijn staat van dronkenschap, in de onmogelijkheid ver-
keerde zijn toestemming te geven of te weigeren (Cass., 17 september
1985, A.C., 1985-86, 57).

J 6. – De rechter oordeelt in feite en derhalve op onaantastbare wijze of
een huiszoeking na negen uur 's avonds en voor vijf uur 's morgens of bui-
ten die uren zonder rechterlijk bevel, in feite is verricht met toestemming
van degene die het werkelijke genot van de plaats heeft (Cass.,
17 september 1985, A.C., 1985-86, 57).

J 7. – Opsporing ten huize of huiszoeking mag worden verricht wan-
neer een magistraat of een officier van gerechtelijke politie zich ter plaatse
begeeft tot vaststelling op heterdaad van een misdaad of wanbedrijf, op
voorwaarde dat de vaststelling van de misdaad of het wanbedrijf op heter-
daad voordien is gebeurd; het is niet voldoende dat de rechter enkel vast-
stelt dat de verbalisanten konden vermoeden dat in het huis een misdaad
was gepleegd (Cass., 3 mei 1988, A.C., 1987-88, 1116).

J 8. – In geval van vaststelling van een op heterdaad ontdekte misdaad of
wanbedrijf, zijn de procureur des Konings en de officieren van de gerechte-
lijke politie die hem bijstaan bevoegd om een huiszoeking te verrichten zon-
der last van de onderzoeksrechter, zelfs na negen uur 's avonds en vóór vijf
uur 's morgens; voor de wettigheid van een onder dergelijke voorwaarden
verrichte huiszoeking is vereist dat vooraf, overeenkomstig art. 41 Sv., een op
heterdaad ontdekte misdaad of wanbedrijf is vastgesteld (Art. 36, 37 en 41 Sv.;
art. 1, lid 2, 2° wet 7 juni 1969) (Cass., 13 december 1989, A.C., 1989-90, 527).

J 9. – De rijkswachters of politieagenten die een persoon om de toe-
stemming voor een huiszoeking vragen zijn niet verplicht hem mede te
delen dat zij niet de hoedanigheid hebben van officier van gerechtelijke
politie (Cass., 8 september 1993, A.C., 1993, 677).

J 10. – Met de uitdrukkelijke toestemming van de persoon die het wer-
kelijke genot heeft van de plaats, mag een – zelfs niet bij de wet bepaalde
– huiszoeking aldaar worden verricht door officieren of agenten van ge-
rechtelijke politie en mag zij eventueel leiden tot de vaststelling van een
misdrijf waarvoor de opsporingen waarmee zij zijn belast niet waren be-
doeld (Cass., 8 september 1993, A.C., 1993, 677).

J 11. – Wanneer opsporingen of huiszoekingen in een voor het publiek
niet toegankelijke plaats worden verricht op verzoek of met toestemming
van de persoon die het werkelijk genot heeft van de plaats, moet dit verzoek

of deze toestemming schriftelijk en voorafgaand aan de opsporing of huis-
zoeking worden gegeven, ongeacht of de opsporingen of huiszoekingen
's nachts of overdag plaatshebben (Cass., 3 december 1996, A.C., 1996, 477).

J 12. – Artikel 26, eerste lid, wet Politieambt (5 augustus 1992) bepaalt
dat de politieambtenaren steeds de voor het publiek toegankelijke plaat-
sen alsook de verlaten onroerende goederen kunnen betreden teneinde
toe te zien op de handhaving van de openbare orde en de naleving van de
politiewetten en verordeningen. Onder de voor het publiek toegankelijke
plaatsen zijn onder meer begrepen de winkelruimtes tijdens de gewone
openingsuren als bedoeld in artikel 113, § 2, Handelspraktijkenwet
(14 juli 1991) (Cass., 30 november 2004, P.04.0823.N).

J 13. – Art. 5, vijfde en zesde lid, wet 28 maart 1975 betreffende de
handel in landbouw-, tuinbouw- en zeevisserijproducten regelt de voor-
waarden tot betreding van de plaatsen waar vaststellingen kunnen gebeu-
ren; overeenkomstig art. 1, tweede lid, wet 7 juni 1969 tot vaststelling van
de tijd gedurende welke geen opsporing ten huize of huiszoeking mag
worden verricht, vindt het verbod van art. 1 van voormelde wet derhalve
geen toepassing (Cass., 6 oktober 2009, P.09.0466.N).

Art. 2. }1[Geen }2[vrijheidsbeneming]2 ten gevolge van
een bevel tot medebrenging, een bevel tot }2[vrijheidsbe-
neming]2, een bevel tot }2[vrijheidsbeneming]2 bij verstek
of een bevel tot een onmiddellijke }2[vrijheidsbeneming]2

in de zin van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlo-
pige hechtenis mag in een voor het publiek niet toeganke-
lijke plaats worden verricht vóór vijf uur 's morgens en na
negen uur 's avonds. Hetzelfde geldt voor een }2[vrijheids-
beneming]2 op het Belgische grondgebied op basis van de
wet van 19 december 2003 betreffende het Europees aan-
houdingsbevel of op basis van een regel van internationaal
verdrags- of gewoonterecht waardoor België gebonden is.

Het in het eerste lid bedoelde verbod vindt geen toepas-
sing:

1° wanneer een bijzondere wetsbepaling deze aanhou-
ding 's nachts toelaat;

2° wanneer een magistraat of een officier van gerechte-
lijke politie zich bij of na de vaststelling op heterdaad van
een misdaad of wanbedrijf ter plaatse bevindt;

3° in geval van verzoek of toestemming van de persoon
die het werkelijk genot heeft van de plaats of de persoon be-
doeld in artikel 46, 2°, van het Wetboek van Strafvordering;

4° in geval van oproep vanuit die plaats;
5° wanneer de }3[vrijheidsbeneming]3 betrekking heeft

op een misdrijf bedoeld in:
– boek II, titel Iter, van het Strafwetboek; of
– boek II, titel VI, hoofdstuk I, van hetzelfde Wetboek,

wanneer er ernstige aanwijzingen zijn dat er vuurwapens,
explosieven, kernwapens, biologische of chemische wa-
pens, of schadelijke of gevaarlijke stoffen waardoor bij ont-
snapping mensenlevens in gevaar kunnen worden ge-
bracht, kunnen worden aangetroffen.]1

}1. – Vervangen bij art. 4 wet 27 april 2016, B.S., 9 mei 2016
}2. – Lid 1 gewijzigd bij art. 3 wet 31 oktober 2017, B.S., 29 november
2017, inwerkingtreding: 29 november 2017 (art. 31)
}3. – Lid 2, 5°, inleidende zin, gewijzigd bij art. 3 wet 31 oktober 2017,
B.S., 29 november 2017, inwerkingtreding: 29 november 2017 (art. 31)
}1[Art. }2[3.]2 Het verzoek of de toestemming waarvan
sprake }3[in de artikelen 1, tweede lid, 3°, en 2, tweede lid,
3°]3, moet schriftelijk en voorafgaand aan de opsporing of
huiszoeking worden gegeven.]1  {4É7

}1. – Ingevoegd bij art. 55 wet 5 augustus 1992, B.S., 22 december 1992
}2. – Hernummerd (oud art. 1bis) bij art. 5 wet 27 april 2016, B.S., 9 mei 2016
}3. – Gewijzigd bij art. 5 wet 27 april 2016, B.S., 9 mei 2016

J 4. – Artikel 1bis van voornoemde wet bepaalt dat dit verzoek of deze
toestemming (waarvan sprake is in artikel 1, tweede lid, 3°, van deze wet)
schriftelijk en voorafgaand aan de opsporing of de huiszoeking moet worden
gegeven. Geen wettelijke bepaling schrijft voor in welke vorm deze schrifte-
lijke toestemming dient te worden gegeven en meer bepaald dat zij dient te
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geschieden in een geheel eigenhandig geschreven verklaring.
De appelrechters stellen vast dat de personen die de toestemming moesten
geven vóór de zoeking aan de verbalisanten verklaarden: Heden machtigen
wij u formeel een zoeking te doen in onze woning en aanhorigheden. Wij
nemen kennis dat er zal gezocht worden naar de eventuele aanwezigheid
naar stoffen met hormonale en/of anti-hormonale werking. We nemen ken-
nis dat we die zoeking mogen weigeren, doch we wensen evenwel van dit
recht geen gebruik te maken.
De verbalisanten noteerden verder: Na voorlezing volharden beide en teke-
nen elk voor wat betreft hun verklaring in ons inlichtingenboek. De appel-
rechters vermochten uit dit proces-verbaal dat niet van valsheid is beticht,
wettig af te leiden dat schriftelijk en voorafgaand toestemming tot huiszoe-
king is gegeven (Cass., 21 januari 2003, P.01.1121.N).

J 5. – Het gebrek aan schriftelijke en voorafgaande toestemming van-
wege de aanwezige echtgenote geeft geen aanleiding tot de nietigheid
van de bij die gelegenheid gedane vaststellingen tegen de persoon, die zelf
een voorafgaande en schriftelijke toestemming tot huiszoeking had gege-
ven (Cass., 15 oktober 2002, P.01.1458.N).
J 6. – De voorafgaande schriftelijke toestemming is niet vereist voor de
toepassing van art. 3, § 2, wet 18 februari 1969 betreffende de maatregelen
ter uitvoering van de internationale verdragen en akten inzake vervoer over
de weg, de spoorweg of de waterweg (Cass., 8 januari 2003, P.02.0694.F).
J 7. – Geen wettelijke bepaling schrijft voor in welke vorm de aan de
opsporing of huiszoeking voorafgaande schriftelijke toestemming dient te
worden gegeven noch dat zij dient te geschieden in een geheel eigenhan-
dig geschreven verklaring (Cass., 21 januari 2003, P.01.1121.N).

Wet 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de 
verwijdering van vreemdelingen

 (B.S., 31 december 1980)

(Uittreksel)

TITEL I

ALGEMENE BEPALINGEN

}1[HOOFDSTUK VIIbis

AFNAME VAN BIOMETRISCHE GEGEVENS]1

}1. Opschrift ingevoegd bij art. 450 Programmawet 27 december 2004,
B.S., 31 december 2004, err., B.S., 18 januari 2005, niet van toepassing op
de vreemdelingen die zich op de datum van inwerkingtreding van deze
wet reeds op het Belgisch grondgebied bevinden (art. 452)

}1[Art. 30bis. § 1. }2[Voor de toepassing van dit artikel
wordt onder «afname van biometrische gegevens» verstaan
het nemen van vingerafdrukken en het maken van een ge-
zichtsopname. Onder «gezichtsopname» wordt verstaan de
digitale afbeelding van het gezicht met een resolutie en een
kwaliteit die voldoende zijn voor gebruik van de afbeelding
voor geautomatiseerde biometrische vergelijking.]2

§ 2. Aan de afname van biometrische gegevens kunnen
onderworpen worden:

1° de vreemdeling die een visum, visumverklaring of
een machtiging tot een verblijf aanvraagt bij een Belgische
diplomatieke of consulaire vertegenwoordiger of bij de di-
plomatieke of consulaire vertegenwoordiger die de belan-
gen van België behartigt }3[...]3 ;

2° de vreemdeling die een aanvraag indient in het Rijk
om gemachtigd te worden tot een verblijf van maximum
drie maanden of een aanvraag indient om toegelaten of
gemachtigd te worden tot een verblijf van meer dan drie
maanden }4[...]4 ;

3° }5[de vreemdeling die het voorwerp uitmaakt van
een maatregel tot verwijdering of terugdrijving;]5

4° }6[...]6

De Koning bepaalt de termijn gedurende welke de bio-
metrische gegevens, die overeenkomstig dit artikel werden
afgenomen, dienen bewaard te worden.

§ 3. De biometrische gegevens worden afgenomen op
initiatief van de Belgische diplomatieke of consulaire ver-
tegenwoordiger of van de minister of zijn gemachtigde. Zij

mogen eveneens worden afgenomen op initiatief van een
officier van de gerechtelijke politie, met inbegrip van die-
gene wiens bevoegdheid beperkt is, of van een officier van
de bestuurlijke politie.

§ 4. De biometrische gegevens mogen slechts gebruikt
worden in de mate dat zij nodig zijn om:

1° de identiteit van de vreemdeling vast te stellen en/of
te verifiëren;

2° na te gaan of de betrokken vreemdeling een gevaar
vormt voor de openbare orde of de nationale veiligheid;

3° de verplichtingen na te komen neergelegd in de Eu-
ropese verordeningen en richtlijnen getroffen door de
Raad van de Europese Unie.

§ 5. Het opslaan, verwerken, beheren en doorgeven van
de biometrische gegevens gebeurt onder de controle van
de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke le-
venssfeer, overeenkomstig de wet van 8 december 1992
tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten op-
zichte van de verwerking van persoonsgegevens.

§ 6. Op verzoek van de minister of zijn gemachtigde
kunnen de in § 2 bedoelde biometrische gegevens voor
de in § 4 bedoelde doeleinden bekomen worden van de
gerechtelijke overheden, de politiediensten en de ambte-
naren en agenten van openbare diensten die over deze
gegevens beschikken.]1  {7

}1. – Ingevoegd bij art. 450 Programmawet 27 december 2004, B.S.,
31 december 2004, err., B.S., 18 januari 2005, niet van toepassing op de
vreemdelingen die zich op de datum van inwerkingtreding van deze wet
reeds op het Belgisch grondgebied bevinden (art. 452)

}2. – § 1 vervangen bij art. 8 wet 21 november 2017, B.S., 12 maart 2018

}3. – § 2, lid 1, 1°, gewijzigd bij art. 20, 1°, wet 24 februari 2017, B.S.,
19 april 2017

}4. – § 2, lid 1, 2°, gewijzigd bij art. 20, 2°, wet 24 februari 2017, B.S.,
19 april 2017

}5. – § 2, lid 1, 3°, vervangen bij art. 20, 3°, wet 24 februari 2017, B.S.,
19 april 2017

}6. – § 2, lid 1, 4°, opgeheven bij art. 20, 4°, wet 24 februari 2017, B.S.,
19 april 2017

R 7. – Zie K.B. 21 april 2007 houdende vaststelling van de termijn gedu-
rende welke de biometrische gegevens, die in het kader van artikel 30bis
van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grond-
gebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen
werden afgenomen, dienen bewaard te worden, B.S., 31 mei 2007
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TITEL II

AANVULLENDE EN AFWIJKENDE BEPALINGEN 
BETREFFENDE BEPAALDE CATEGORIEËN VAN 

VREEMDELINGEN

HOOFDSTUK II
}1[VLUCHTELINGEN EN PERSONEN DIE VOOR 
SUBSIDIAIRE BESCHERMING IN AANMERKING 

KOMEN]1

}1. Opschrift vervangen bij art. 22 wet 15 september 2006, B.S., 6 oktober
2006, inwerkingtreding: 1 juni 2007 (art. 1 K.B. 27 april 2007, B.S., 21 mei
2007)

}1[Afdeling I
}2[De vluchtelingenstatus en de subsidiaire 

beschermingsstatus]2]1

}1. Opschrift ingevoegd bij art. 2 wet 14 juli 1987, B.S., 18 juli 1987

}2. Opschrift vervangen bij art. 23 wet 15 september 2006, B.S., 6 oktober
2006, inwerkingtreding: 1 juni 2007 (art. 1 K.B. 27 april 2007, B.S., 21 mei
2007)
}1[Art. }2[49/4]2. Bij de geautomatiseerde individuele
gegevensuitwisseling met het oog op de toepassing van de
}3[Europese regelgeving]3 met betrekking tot de vaststelling
van de Staat die verantwoordelijk is voor de behandeling
van het asielverzoek, die België }3[bindt]3, wordt de Com-

missie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer,
opgericht bij de wet van 8 december 1992 tot bescherming
van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwer-
king van persoonsgegevens, belast met de controle op de
verwerking en het beheer van de doorgezonden gegevens.]1

}1. – Ingevoegd bij art. 28 wet 15 juli 1996, B.S., 5 oktober 1996, inwer-
kingtreding: 17 januari 1997 (art. 1 K.B. 11 december 1996, B.S., 7 januari
1997)
}2. – Hernummerd bij art. 31 wet 15 september 2006, B.S., 6 oktober 2006,
inwerkingtreding: 1 juni 2007 (art. 1 K.B. 27 april 2007, B.S., 21 mei 2007)
}3. – Gewijzigd bij art. 31 wet 15 september 2006, B.S., 6 oktober 2006,
inwerkingtreding: 1 juni 2007 (art. 1 K.B. 27 april 2007, B.S., 21 mei 2007)
}1[Art. 51/3. § 4. De verwerking en het beheer van }2[de
biometrische gegevens]2 gebeurt onder de controle van de
Commissie voor de bescherming van de persoonlijke le-
venssfeer, overeenkomstig de bepalingen van de wet van
8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke le-
venssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsge-
gevens.

§ 5. }3[De Koning bepaalt de termijn gedurende welke
de biometrische gegevens, die overeenkomstig dit artikel
worden afgenomen, dienen bewaard te worden.]3

}1. – Ingevoegd bij art. 31 wet 15 juli 1996, B.S., 5 oktober 1996, inwer-
kingtreding: 22 oktober 1996 (art. 1 K.B. 25 september 1996, B.S.,
12 oktober 1996)
}2. – § 4 gewijzigd bij art. 21, 6°, wet 21 november 2017, B.S., 12 maart 2018
}3. – § 5, lid 1, ingevoegd bij art. 21, 7°, wet 21 november 2017, B.S.,
12 maart 2018

Wet 30 juni 1994 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer tegen het afluisteren, 
kennisnemen en openen van privé-communicatie en -telecommunicatie

 (B.S., 24 januari 1995)
1. Bij deze wet, artikelen 1 tot en met 4, werden de huidige artikelen 259bis en 314bis SWB en 90ter, tot en met decies SV ingebracht en artikel 88bis SV aangevuld.

Wet 22 maart 1999 betreffende de identificatieprocedure via DNA-onderzoek in strafzaken
 (B.S., 20 mei 1999, err., B.S., 24 juni 1999)

Wet 7 mei 1999 }1[op de kansspelen, de weddenschappen, de kansspelinrichtingen en de 
bescherming van de spelers]1

 (B.S., 30 december 1999)
}1. Opschrift vervangen bij art. 2 wet 10 januari 2010, B.S., 1 februari 2010, inwerkingtreding: 1 januari 2011 (art. 61)
R 2. Zie K.B. 22 december 2000 betreffende de werking en het beheer van de kansspelinrichtingen klasse II, de wijze van aanvraag en de vorm van de
vergunning klasse B, B.S., 30 december 2000
R 3. Zie K.B. 22 december 2000 betreffende de werking en het beheer van de kansspelinrichtingen klasse III, de wijze van aanvraag en de vorm van de
vergunning klasse C, B.S., 30 december 2000
R 4. Zie K.B. 22 december 2000 betreffende de modaliteiten van aanvraag en de vorm van de vergunning klasse E aangaande de kansspelen, B.S.,
30 december 2000
R 5. Zie K.B. 22 december 2000 tot vaststelling van de bijdrage in de werkings-, personeels- en oprichtingskosten van de kansspelcommissie verschul-
digd door de houders van de vergunningen A, B, C en E, B.S., 30 december 2000
R 6. Zie K.B. 8 april 2003 betreffende de werking van de automatische kansspelen waarvan de exploitatie is toegelaten in de kansspelinrichtingen
klasse II, B.S., 17 april 2003
R 7. Zie K.B. 8 april 2003 betreffende de technische regels aangaande de werking van de automatische kansspelen waarvan de exploitatie is toegelaten
in de kansspelinrichtingen klasse I, B.S., 23 april 2003
R 8. Zie K.B. 11 juli 2003 betreffende de werking van de kansspelen waarvan de exploitatie is toegelaten in de kansspelinrichtingen klasse III, B.S., 30 juli 2003
R 9. Zie K.B. 2 maart 2004 tot vaststelling van de lijst van de kansspelen waarvan de exploitatie is toegelaten in de kansspelinrichtingen klasse III, B.S.,
18 maart 2004
R 10. Zie K.B. 15 december 2004 betreffende het instellen van een systeem van informatieverwerking voor spelers aan wie de toegang tot kansspelin-
richtingen van klasse I en klasse II wordt ontzegd, B.S., 10 januari 2005
R 11. Zie K.B. 3 december 2006 betreffende de werkingsregels en de nadere regels inzake de boekhouding en de controle van de kansspelen waarvan
de exploitatie is toegestaan in de kansspelinrichtingen klasse I, B.S., 26 januari 2007
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J 12. In zoverre zij de cumulatie van verschillende aanvullende vergunningen van onderscheiden klassen voor de exploitatie van kansspelen en het
aannemen van weddenschappen via een en dezelfde domeinnaam en de daaraan verbonden URL's niet verbiedt, schendt de wet van 7 mei 1999 op de
kansspelen, de weddenschappen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers de artikelen 10 en 11 van de Grondwet (Grondwettelijk Hof
nr. 109/2018, 19 juli 2018, B.S., 5 september 2018).
J 13. Het Hof vernietigt de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de weddenschappen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers in zoverre
zij de cumulatie van verschillende aanvullende vergunningen van onderscheiden klassen (A+, B+ en F1+) voor de uitbating van kansspelen en van weddenschap-
pen via een en dezelfde domeinnaam en de daaraan verbonden URL's niet verbiedt (Grondwettelijk Hof nr. 108/2018, 19 juli 2018, B.S., 12 september 2018).

(Uittreksel)

HOOFDSTUK VI

MAATREGELEN TER BESCHERMING VAN SPELERS 
EN GOKKERS

Art. 55. Bij }1[de federale overheidsdienst Justitie]1

wordt een systeem van informatieverwerking betreffende
de personen bedoeld in artikel 54 ingesteld.

De doelstellingen van dit systeem zijn:
1° de kansspelcommissie in staat te stellen de bij deze

wet toegekende opdrachten uit te oefenen;
2° de exploitanten en het personeel van de kansspelin-

richtingen in staat te stellen de naleving te controleren van
de ontzegging van toegang bedoeld in artikel 54.

Voor iedere persoon maakt de volgende informatie het
voorwerp uit van een verwerking:

1° de naam en voornamen;
2° de geboorteplaats en -datum;
3° de nationaliteit;
4° }2[het identificatienummer bedoeld in artikel 8 van

de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksre-
gister van de natuurlijke personen of, bij ontstentenis van
dit nummer, het nummer toegekend krachtens het ko-

ninklijk besluit van 8 februari 1991 betreffende de samen-
stelling en de wijze van toekenning van het identificatie-
nummer van de natuurlijke personen die niet ingeschre-
ven zijn in het Rijksregister van de natuurlijke personen;]2

5° het beroep;
6° voorzover ze bestaat, }3[de beslissingen van ontzeg-

ging bedoeld in artikel 54, § 3 en § 4]3 uitgesproken door
de kansspelcommissie, de datum en de motivering van
deze beslissing.

Tegen betaling van een bijdrage, wordt een vaste on-
line toegang tot alle categorieën van informatie bedoeld in
het derde lid verleend aan de kansspelcommissie.

Bij een in ministerraad overlegd besluit en na advies van
de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke le-
venssfeer. bepaalt de Koning het bedrag van de in het
vierde lid bedoelde bijdrage, de beheersregels van het sys-
teem van informatieverwerking en de nadere regels inzake
de informatieverwerking en de toegang tot het systeem.
}1. – Lid 1 gewijzigd bij art. 36, 1°, wet 10 januari 2010, B.S., 1 februari
2010, inwerkingtreding: 1 januari 2011 (art. 61)
}2. – Lid 2, 4°, vervangen bij art. 20 K.B. 4 april 2003, B.S., 18 april 2003,
inwerkingtreding: 1 juli 2003 (art. 24), bekrachtigd met uitwerking op de
datum van hun inwerkingtreding (art. 298, 3°, Programmawet
22 december 2003, B.S., 31 december 2003, err., B.S., 16 januari 2004)
}3. – Lid 3, 6°, gewijzigd bij art. 36, 2°, wet 10 januari 2010, B.S.,
1 februari 2010, inwerkingtreding: 1 januari 2011 (art. 61)

Wet 12 januari 2005 betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie van de gedetineerden
 (B.S., 1 februari 2005)

(Uittreksel)

TITEL II

BASISBEGINSELEN

HOOFDSTUK I

ALGEMENE BASISBEGINSELEN

Art. 4. Behoudens de door of krachtens de wet bepaalde
uitzonderingen wordt een vrijheidsstraf of een vrijheidsbe-
nemende maatregel ten uitvoer gelegd door de insluiting
in een gevangenis van de persoon ten aanzien waarvan
deze straf of maatregel is uitgesproken.

Art. 5. § 1. De vrijheidsstraf of de vrijheidsbenemende
maatregel wordt ten uitvoer gelegd in psychosociale, fysieke
en materiële omstandigheden die de waardigheid van de
mens eerbiedigen, die het behoud of de groei van het zelfres-
pect van de gedetineerde mogelijk maken en die hem aan-
spreken op zijn individuele en sociale verantwoordelijkheid.

§ 2. Bij de uitvoering van de vrijheidsstraf of vrijheidsbe-
nemende maatregel wordt er zorg voor gedragen dat de
orde en de veiligheid worden gevrijwaard.

Art. 6. § 1. De gedetineerde wordt aan geen andere be-
perkingen van zijn politieke, burgerlijke, sociale, economi-
sche of culturele rechten onderworpen dan deze die uit de
strafrechtelijke veroordeling of uit de vrijheidsbenemende
maatregel voortvloeien, deze die onlosmakelijk met de vrij-
heidsbeneming verbonden zijn en deze die door of krach-
tens de wet worden bepaald.

§ 2. Bij de uitvoering van de vrijheidsstraf of de vrij-
heidsbenemende maatregel dient vermijdbare detentie-
schade voorkomen te worden.

Art. 7. § 1. In elke gevangenis wordt een klimaat van
overleg nagestreefd. Daartoe wordt in elke gevangenis een
overlegorgaan opgericht teneinde de gedetineerden in de
gelegenheid te stellen inspraak te hebben in aangelegen-
heden van gemeenschappelijk belang die voor hun mede-
werking in aanmerking komen.

§ 2. De Koning bepaalt de wijze van samenstelling en de
werkwijze van de overlegorganen.

Art. 8. § 1. Alle beslissingen die in het kader van deze wet
worden genomen, zijn met redenen omkleed, behalve in de
gevallen waarin de wet van 29 juli 1991 betreffende de uit-
drukkelijke motivering van de bestuurshandelingen geen
motivering vereist, of in de gevallen waarin de kennisgeving
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van de motivering de veiligheid ernstig in gevaar zou bren-
gen.

}1[Indien een beslissing niet met redenen is omkleed]1,
wordt de directeur-generaal er onmiddellijk van in kennis
gesteld, alsook van de redenen waarom de motivering ont-
breekt. Indien de beslissing niet beantwoordt aan de in het
eerste lid bedoelde motiveringsplicht, beveelt hij dat de be-
slissing met redenen wordt omkleed.

}2[De beslissingen die niet met redenen zijn omkleed]2,
worden ingeschreven in een bijzonder daartoe bestemd re-
gister, volgens de door de Koning bepaalde regels. Dit re-
gister wordt uitsluitend ter beschikking gesteld van de toe-
zicht- en klachtenorganen.

§ 2. De uitzonderingen bepaald in § 1, eerste lid, zijn
niet van toepassing op de beslissingen die krachtens
titel VII genomen worden.
}1. – § 1, lid 2, gewijzigd bij art. 10, 1°, wet 23 december 2005, B.S.,
30 december 2005, inwerkingtreding: 15 januari 2007 (art. 4 K.B.
28 december 2006, B.S., 4 januari 2007)
}2. – § 1, lid 3, gewijzigd bij art. 10, 2°, wet 23 december 2005, B.S.,
30 december 2005, inwerkingtreding: 15 januari 2007 (art. 4 K.B.
28 december 2006, B.S., 4 januari 2007)

Afdeling IV
Gebruik van de telefoon en andere 

telecommunicatiemiddelen

Onderafdeling I
Gebruik van de telefoon

Art. 64. § 1. Behoudens de door of krachtens de wet be-
paalde uitzonderingen heeft de gedetineerde het recht om
op zijn kosten dagelijks te telefoneren met personen van
buiten de gevangenis op de tijdstippen en voor een duur
die bepaald wordt door het huishoudelijk reglement.

§ 2. Behoudens de wettelijk bepaalde uitzonderingen
heeft elke gedetineerde, die pas van zijn vrijheid beroofd
werd, het recht op één kosteloos telefoongesprek binnen
de landsgrenzen, of buiten de landsgrenzen wanneer er
geen diplomatieke of consulaire instantie bestaat in België.

§ 3. De directeur kan de gedetineerde het recht om te te-
lefoneren geheel of gedeeltelijk ontzeggen wanneer er ge-
ïndividualiseerde aanwijzingen bestaan dat het telefo-
nisch gesprek de handhaving van de orde of de veiligheid
kan bedreigen. }1[...]1

}2[De beslissing van de directeur is gemotiveerd en
wordt schriftelijk meegedeeld aan de gedetineerde.]2

§ 4. Onverminderd andersluidende bepalingen bepaalt
de Koning met wie de gedetineerde niet mag telefoneren.

§ 5. Teneinde een controle van de telefoongesprekken
van de gedetineerde mogelijk te maken om redenen van
orde en veiligheid, kunnen de door de gedetineerde ge-
vormde telefoonnummers worden geregistreerd, bewaard
en geraadpleegd door de penitentiaire administratie en
worden meegedeeld aan de gerechtelijke overheden in de
gevallen door de wet bepaald, overeenkomstig de nadere
regels en de termijnen die bij koninklijk besluit bepaald
worden, na advies van de Commissie voor de bescherming
van de persoonlijke levenssfeer.

De gedetineerde wordt, overeenkomstig de door de Ko-
ning bepaalde nadere regels, geïnformeerd van de moge-
lijkheid van registratie, bewaring en raadpleging van tele-
foonnummers door de penitentiaire administratie, evenals
van de mogelijkheid die hij heeft om aan de Commissie
voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer de
uitoefening van het recht te vragen, bedoeld in artikel 13
van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de
persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking
van persoonsgegevens.

§ 6. In aanvulling bij de wet stelt de Koning nadere re-
gels vast met betrekking tot het gebruik door de gedeti-
neerde van de telefoon en van de daarmee gelijk te stellen
communicatiemiddelen.
}1. – § 3, lid 1, gewijzigd bij art. 17, 1°, wet 23 december 2005, B.S.,
30 december 2005, inwerkingtreding: 15 januari 2007 (art. 4 K.B.
28 december 2006, B.S., 4 januari 2007)
}2. – § 3, lid 2, vervangen bij art. 17, 2°, wet 23 december 2005, B.S.,
30 december 2005, inwerkingtreding: 15 januari 2007 (art. 4 K.B.
28 december 2006, B.S., 4 januari 2007)

K.B. 19 juli 2001  betreffende de toegang van bepaalde openbare besturen tot het Centraal 
Strafregister

 (B.S., 24 augustus 2001)

(Uittreksel)

HOOFDSTUK I

ALGEMEENHEDEN

Art. 1. De openbare besturen bedoeld in hoofdstuk II heb-
ben toegang tot de in het Centraal Strafregister opgeno-
men gegevens, volgens de regels bepaald in artikel 594 van
het Wetboek van Strafvordering, in het koninklijk besluit
van 19 juli 2001 tot uitvoering van de wet van 8 augustus
1997 betreffende het Centraal Strafregister en in dit besluit.

Art. 2. De gegevens verkregen overeenkomstig artikel 7
en volgende mogen uitsluitend worden aangewend om de
door of krachtens de wet bepaalde taken uit te voeren. Zij
mogen niet aan derden worden medegedeeld.

In verband met de toepassing van voornoemde
artikelen worden volgende personen niet als derden be-
schouwd:

1° de personen op wie de gegevens betrekking hebben,
of hun wettelijke vertegenwoordigers;

2° de bij of krachtens de wet aangewezen autoriteiten en
diensten die bevoegdelijk toegang hebben tot de gegevens
van het Centraal Strafregister, voor zover het gaat om infor-
matie die hun op grond van hun aanwijzing en in het raam
van hun onderlinge betrekkingen mag worden meegedeeld.

Art. 3. Het toewijzen van bevoegdheden aan personen en
het aanwijzen van personen overeenkomstig artikel 7 en
volgende kunnen alleen indien zulks nodig is voor de ten-
uitvoerlegging van wets- en verordeningsbepalingen die
kennis van de gerechtelijke antecedenten vereisen.
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Art. 4. De lijst van de personen aan wie bevoegdheden
zijn toegewezen of die zijn aangewezen overeenkomstig
artikel 7 en volgende, wordt jaarlijks opgemaakt en met
dezelfde regelmaat toegezonden aan de Commissie voor
de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Graad en betrekking van die personen moeten worden
vermeld.

De in het eerste lid bedoelde personen verbinden er zich
schriftelijk toe te waken over de veiligheid en de vertrou-
welijkheid van de gegevens waartoe zij toegang hebben.

Art. 5. Wanneer in de volgende artikelen wordt verwezen
naar bepaalde overtredingen of categorieën overtredingen
waarvan alleen de openbare besturen kennis mogen heb-
ben, worden die overtredingen of categorieën overtredingen

bedoeld zoals ze vermeld staan in de nomenclatuur gebruikt
door het Centraal Strafregister.
Art. 6. De veiligheidsadviseur bedoeld in artikel 10 van
het koninklijk besluit van 19 juli 2001 tot uitvoering van de
wet van 8 augustus 1997 betreffende het Centraal Strafre-
gister neemt de nodige technische maatregelen met het
oog de beperking van de gegevens te waarborgen waarvan
alleen de openbare overheden kennis mogen hebben.

HOOFDSTUK II

DIENSTEN WAARAAN TOEGANG WORDT 
VERLEEND TOT DE GEGEVENS OPGENOMEN IN 

HET CENTRAAL STRAFREGISTER
1. Hoofdstuk II voorziet in de artikelen 7 en volgende in een exhaustieve
lijst van de fonctionarissen alsook gegevens en de doeleinden.

K.B. 9 januari 2003 }1[houdende modaliteiten voor de wettelijke medewerkingsplicht bij 
gerechtelijke vorderingen met betrekking tot elektronische communicatie]1

 (B.S., 10 februari 2003)
}1. Opschrift vervangen bij art. 1 K.B. 8 februari 2011, B.S., 23 februari 2011

K.B. 8 april 2011 tot bepaling van de datum van inwerkingtreding en uitvoering van verscheidene 
bepalingen van de titels III en V van de basiswet van 12 januari 2005 betreffende het 

gevangeniswezen en de rechtspositie van de gedetineerden
 (B.S., 21 april 2011)
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Wet 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen
 (B.S., 21 april 1984)

R 1. Zie K.B. 17 augustus 2013 betreffende de mededeling van informaties in het wachtregister en tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 april
1984 betreffende de toegang door sommige openbare overheden tot het Rijksregister van de natuurlijke personen, alsmede betreffende het bijhouden en
de controle van de informaties, B.S., 30 augustus 2013

Art. 1. }1[§ 1.]1 Het Rijksregister is een systeem van infor-
matieverwerking dat, overeenkomstig de bepalingen van
deze wet instaat voor de opneming, de memorisatie en de
mededeling van informatie betreffende de identificatie
van natuurlijke personen.

}2[§ 2. }3[Het Rijksregister stelt een nationaal bestand
ter beschikking van de overheden, de instellingen en de
personen bedoeld in artikel 5.]3]2

}4[§ 3. Dit nationale bestand streeft volgende doelstel-
lingen na:

a) de uitwisseling van informatiegegevens tussen admi-
nistraties vergemakkelijken;

b) de automatische bijwerking van de bestanden van de
openbare sector mogelijk maken wat de algemene gege-
vens over de burgers betreft, voor zover de wet, het decreet
of de ordonnantie het toelaten;

c) het beheer van de gemeentelijke registers rationalise-
ren en vereenvoudigen, onverminderd de bepalingen van
het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot het houden van
de registers van burgerlijke stand;

d) de administratieve formaliteiten die van burgers door
de publieke overheden geëist worden, vereenvoudigen;

e) bijdragen tot de preventie en de bestrijding van iden-
titeitsfraude;

f) deelnemen aan het aanmaken van de identiteitsdocu-
menten of van andere documenten die de identiteit kun-
nen aantonen.]4

}1. – § 1 genummerd bij art. 2 wet 25 maart 2003, B.S., 28 maart 2003
}2. – § 2 toegevoegd bij art. 2 wet 25 maart 2003, B.S., 28 maart 2003
}3. – § 2 vervangen bij art. 2, 1°, wet 9 november 2015, B.S., 30 november
2015

}4. – § 3 toegevoegd bij art. 2, 2°, wet 9 november 2015, B.S. ,
30 november 2015

Art. 2. In het Rijksregister worden ingeschreven:
1° de personen die ingeschreven zijn in de bevolkingsre-

gisters of in de vreemdelingenregisters gehouden in de ge-
meenten;

2° de personen die ingeschreven zijn in de registers ge-
houden in de diplomatieke zendingen en de consulaire
posten in het buitenland;

3° de personen die ingeschreven zijn in het wachtregis-
ter bedoeld in artikel 1, eerste lid, 2°, van de wet van 19 juli
1991 betreffende }1[de bevolkingsregisters, de identiteits-
kaarten, de vreemdelingenkaarten en de verblijfsdocumen-
ten]1 en tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot
regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen.

Ieder persoon krijgt bij zijn eerste inschrijving in het
Rijksregister een identificatienummer. De Koning bepaalt
volgens welke regels dat nummer wordt samengesteld.
}1. – Lid 1, 3°, gewijzigd bij art. 2 wet 15 mei 2007, B.S., 8 juni 2007
}1[Art. 2bis. De volgende natuurlijke personen met
buitenlandse nationaliteit worden vermeld in het Rijksre-
gister:

– de diplomatieke ambtenaren van de in het Rijk geves-
tigde diplomatieke zendingen;

– de personeelsleden die de diplomatieke status genie-
ten van de permanente vertegenwoordigingen en de zen-
dingen bij de in het Rijk gevestigde gouvernementele in-
ternationale organisaties;

– de personeelsleden die de diplomatieke status genie-
ten van de in het Rijk gevestigde gouvernementele interna-
tionale organisaties;
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– de consulaire beroepsambtenaren, die gemachtigd
zijn hun consulaire taak in het Rijk uit te oefenen;

– de leden van het administratief en technisch perso-
neel van de in het Rijk gevestigde diplomatieke zendingen
en van de permanente vertegenwoordigingen en de zen-
dingen bij de in het Rijk gevestigde gouvernementele in-
ternationale organisaties;

– de beroepsconsulaire bedienden van de in het Rijk ge-
vestigde consulaire posten;

– de ambtenaren en personeelsleden van de in het Rijk
gevestigde gouvernementele internationale organisaties;

– de leden van het europees Parlement die uitsluitend
om reden van hun mandaat in het Rijk verblijven;

– de ambtenaren belast met een officiële opdracht in
het Rijk;

– de militaire officieren aan wie toestemming is ver-
leend om in het Rijk stage te lopen;

– de leden van het bedienend personeel van de in het
Rijk gevestigde diplomatieke zendingen en consulaire pos-
ten en van de permanente vertegenwoordigingen en zen-
dingen bij de in het Rijk gevestigde gouvernementele in-
ternationale organisaties;

– de inwonende gezinsleden ten laste van de personen
hierboven;

– de particuliere bedienden die uitsluitend tewerkge-
steld worden in de persoonlijke dienst van de diplomatieke
ambtenaren, de personen die de diplomatieke status ge-
nieten en de consulaire beroepsambtenaren.

Deze vermelding opent geen socio-economische rechten.
Met toepassing van artikel 2, tweede lid, wordt een

Rijksregisternummer toegekend aan elke persoon bedoeld
in het eerste lid.]1

}1. – Ingevoegd bij art. 3 wet 9 november 2015, B.S., 30 november 2015

Art. 3. Voor ieder persoon wordt volgende informatie in
het Rijksregister opgenomen en bewaard:

1° de naam en voornamen;
2° de geboorteplaats en -datum;
3° het geslacht;
4° de nationaliteit;
5° de hoofdverblijfplaats;
6° }1[de plaats en datum van het overlijden, of, in het

geval van een verklaring van afwezigheid, de datum van de
overschrijving van de beslissing houdende verklaring van
afwezigheid;]1

7° }2[...]2

8° de burgerlijke staat;
9° de samenstelling van het gezin;
}3[9°/1 }4[de akten en beslissingen betreffende de

rechtsbekwaamheid en de beslissingen tot bewind over de
goederen of over de persoon bedoeld in artikel 1249, eer-
ste lid, van het Gerechtelijk Wetboek; de naam, de voor-
naam en het adres van de persoon die een minderjarige,
een onbekwaam verklaarde, een geïnterneerde of een per-
soon die onder het statuut van verlengde minderjarigheid
geplaatst is, vertegenwoordigt of bijstaat of van de bewind-
voerder over de goederen of de persoon van wie melding
wordt gemaakt in de in artikel 1249, eerste lid, van het Ge-
rechtelijk Wetboek bedoelde beslissing.]4]3

}5[10° de vermelding van het register waarin de in
artikel 2 bedoelde personen zijn ingeschreven;]5

}6[11° de administratieve toestand van de in artikel 2,
eerste lid, 3°, bedoelde personen;]6

}7[12° in voorkomend geval, het bestaan van het identi-
teits- en handtekeningscertificaat, zoals bepaald in de wet
van 9 juli 2001 houdende vaststelling van bepaalde regels
in verband met het juridisch kader voor elektronische
handtekeningen en certificatiediensten;]7

}8[13° de wettelijke samenwoning;]8
}9[14° de verblijfstoestand voor de vreemdelingen be-

doeld in artikel 2;]9
}10[15° de vermelding van de ascendenten in de eerste

graad, ongeacht of de afstamming tot stand komt door de
geboorteakte, een gerechtelijke beslissing, een erkenning
of een adoptie;]10

}11[16° de vermelding van de afstammelingen in recht-
streekse, dalende lijn in de eerste graad, ongeacht of de af-
stamming tot stand komt door de geboorteakte, een ge-
rechtelijke beslissing, een erkenning of een adoptie;]11

}12[17° }13[in voorkomend geval de contactgegevens
van de burgers, die enkel op vrijwillige basis worden mee-
gedeeld, zoals bepaald door de Koning, bij een besluit vast-
gesteld na overleg in de Ministerraad; de Koning bepaalt
eveneens de nadere regels van de mededeling van deze ge-
gevens aan de diensten van het Rijksregister van de na-
tuurlijke personen en de nadere regels van de wijziging
van deze gegevens door de burger;]13]12

De opeenvolgende wijzigingen van de in het eerste lid
bedoelde informatiegegevens worden met de datum
waarop zij uitwerking hebben in het Rijksregister vermeld.

}14[Worden eveneens vermeld in het Rijksregister,
vanaf de door de Koning bepaalde datum, de vermeldin-
gen van de akten van de burgerlijke stand betreffende het
uur van de geboorte en het uur van het overlijden.]14

Op verzoek van een gemeentebestuur kan ander informa-
tie in het Rijksregister worden opgenoemd. Deze mag slechts
medegedeeld worden aan de overheid die ze verstrekt heeft.

De informatiegegevens worden bewaard gedurende
dertig jaar te rekenen van de dag van het overlijden van de
persoon op wie zij betrekking hebben.  {15É17

}1. – Lid 1, 6°, vervangen bij art. 52 wet 9 mei 2007, B.S., 21 juni 2007
}2. – Lid 1, 7°, opgeheven bij art. 4, 1°, wet 9 november 2015, B.S.,
30 november 2015
}3. – Lid 1, 9°/1, ingevoegd bij art. 204 wet 17 maart 2013, B.S., 14 juni
2013, inwerkingtreding: 1 september 2014 (art. 233; zoals gewijzigd bij
art. 22 wet 12 mei 2014, B.S., 19 mei 2014); overgangsbepalingen: zie
art. 226-232 wet 17 maart 2013, B.S., 14 juni 2013
}4. – Lid 1, 9°/1, na wijziging, vervangen bij art. 4, 2°, wet 9 november
2015, B.S., 30 november 2015
}5. – Lid 1, 10°, ingevoegd bij art. 9 wet 24 mei 1994, B.S., 21 juli 1994. In-
werkingtreding: op de door de Koning vast te stellen datum en uiterlijk de
eerste dag van de zevende maand volgend op die van haar bekendmaking
(1 februari 1995) (art. 18)
}6. – Lid 1, 11°, ingevoegd bij art. 9 wet 24 mei 1994, B.S., 21 juli 1994. In-
werkingtreding: op de door de Koning vast te stellen datum en uiterlijk de
eerste dag van de zevende maand volgend op die van haar bekendmaking
(1 februari 1995) (art. 18)
}7. – Lid 1, 12°, ingevoegd bij art. 3 wet 25 maart 2003, B.S., 28 maart 2003
}8. – Lid 1, 13°, ingevoegd bij art. 3 wet 25 maart 2003, B.S., 28 maart 2003
}9. – Lid 1, 14°, ingevoegd bij art. 166 Programmawet (I) 27 december
2006, B.S., 28 december 2006, err., B.S., 24 januari 2007, err., B.S., 13 februari
2007, err., B.S., 23 februari 2007, inwerkingtreding: 1 april 2007 (art. 167)
}10. – Lid 1, 15°, ingevoegd bij art. 15 wet 15 december 2013, B.S.,
31 december 2013, inwerkingtreding: 1 januari 2015 (art. 20, § 1)
}11. – Lid 1, 16°, ingevoegd bij art. 15 wet 15 december 2013, B.S.,
31 december 2013, inwerkingtreding: 1 januari 2015 (art. 20, § 1)
}12. – Lid 1, 17°, ingevoegd bij art. 15 wet 15 december 2013, B.S.,
31 december 2013, inwerkingtreding: 1 januari 2015 (art. 20, § 1)
}13. – Lid 1, 17°, vervangen bij art. 4, 3°, wet 9 november 2015, B.S.,
30 november 2015
}14. – Lid 3 ingevoegd bij art. 4, 4°, wet 9 november 2015, B.S.,
30 november 2015
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R 15. – Zie K.B. 8 januari 2006 tot bepaling van de informatietypes, ver-
bonden met de informatiegegevens bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de
wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuur-
lijke personen, B.S., 25 januari 2006, opgenomen in rubriek «II. Belgische
wet- en regelgeving, 3. Rijksregister en bevolking», infra
R 16. – Zie K.B. 19 september 2016 tot vastlegging van de datum vanaf
wanneer de vermeldingen van de akten van de burgerlijke stand betref-
fende het uur van de geboorte en het uur van het overlijden, bedoeld in
artikel 3, derde lid, van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een
Rijksregister van de natuurlijke personen, worden vermelden en bijgehou-
den in het Rijksregister van de natuurlijke personen, B.S., 14 oktober 2016
R 17. – Zie K.B. 22 mei 2017 tot bepaling van de contactgegevens bedoeld
in artikel 3, eerste lid, 17°, van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van
een Rijksregister van de natuurlijke personen, evenals van de modaliteiten
van de mededeling en de registratie ervan en tot wijziging van het koninklijk
besluit van 3 april 1984 betreffende de toegang door sommige openbare
overheden tot het Rijksregister van de natuurlijke personen, alsmede betref-
fende het bijhouden en de controle van de informaties, B.S., 1 augustus 2017

Art. 4. De overheden die belast zijn met het houden van
de in artikel 2 bedoelde registers delen de in artikel 3, eer-
ste en tweede lid, vermelde informatiegegevens ambts-
halve mede aan het Rijksregister.

Zij zijn verantwoordelijk voor de overeenstemming van
de medegedeelde informatiegegevens met de akten en do-
cumenten die zij in hun bezit hebben.

}1[De gegevens die het Rijksregister opneemt en be-
waart krachtens artikel 3, eerste en tweede lid, gelden tot
bewijs van het tegendeel. Deze gegevens kunnen rechts-
geldig gebruikt worden ter vervanging van de informatie
vervat in de in artikel 2 bedoelde registers. Iedereen die
een verschil vaststelt tussen de gegevens van het Rijksre-
gister en de gegevens vervat in de registers vermeld in
artikel 2 dient dit onverwijld te melden.]1

}2[De Koning bepaalt de nadere modaliteiten inzake de
mededeling van de informatiegegevens aan het Rijksregis-
ter en van de wijze waarop de bovenvermelde melding
dient te gebeuren.]2  {3

}1. – Lid 3 ingevoegd bij art. 4, 1°, wet (IV) 25 april 2007, B.S., 8 mei 2007,
err., B.S., 8 oktober 2007
}2. – Lid 4 vervangen bij art. 4, 2°, wet (IV) 25 april 2007, B.S., 8 mei 2007,
err., B.S., 8 oktober 2007
R 3. – Zie K.B. 19 maart 2008 tot regeling van de procedure voor het
mededelen van de verschillen die vastgesteld worden tussen de informa-
tiegegevens van het Rijksregister van de natuurlijke personen en die van
de registers bedoeld in artikel 2 van de wet van 8 augustus 1983 tot rege-
ling van een Rijksregister van de natuurlijke personen, B.S., 15 april 2008
}1[Art. 4bis. De ambtenaar van de burgerlijke stand van
de gemeente waar de akte van burgerlijke stand werd opge-
steld registreert in het Rijksregister de informatiegegevens
vermeld in artikel 3, eerste lid, en opgenomen in deze akte}2[,
alsook de in artikel 3, derde lid, bedoelde vermeldingen]2.

De Koning stelt de procedure en nadere regels vast van
deze registratie evenals van de procedure van verificatie
van de informatiegegevens door de overheden bedoeld in
artikel 4, eerste lid.]1

}1. – Ingevoegd bij art. 16 wet 15 december 2013, B.S., 31 december
2013, inwerkingtreding: 1 januari 2015 (art. 20, § 1)
}2. – Lid 1 aangevuld bij art. 5 wet 9 november 2015, B.S., 30 november 2015
}1[Art. 4ter. De Minister bevoegd voor Buitenlandse Za-
ken, is verantwoordelijk voor de verzameling en bijwer-
king van informatie met betrekking tot de in artikel 2bis
bedoelde personen. Hij voert eveneens de schrapping in
het Rijksregister uit bij stopzetting van de taken die de ver-
melding in het Rijksregister rechtvaardigt van personen
bedoeld in artikel 2bis.

In afwijking van artikel 3, worden enkel de informatie-
gegevens met betrekking tot de personen bedoeld in

artikel 2bis en in artikel 3, eerste lid, 1° tot 9° en 13° geregi-
streerd en bewaard door het Rijksregister.

De Koning verstrekt, bij een besluit vastgesteld na over-
leg in de Ministerraad, een bijzondere identiteitskaart aan
de personen bedoeld in artikel 2bis en bepaalt de voor-
waarden en nadere regels van de afgifte van deze kaart.]1

}1. – Ingevoegd bij art. 6 wet 9 november 2015, B.S., 30 november 2015

Art. 5. }1[}2[}3[De machtiging om toegang te hebben tot
de informatiegegevens bedoeld in artikel 3, eerste tot
derde lid]3, of om er mededeling van te verkrijgen, en de
machtiging om toegang te hebben tot de informatiegege-
vens betreffende de vreemdelingen ingeschreven in het
wachtregister bedoeld in artikel 1, § 1, eerste lid, 2°, van de
wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters, de
identiteitskaarten, de vreemdelingenkaarten en de ver-
blijfsdocumenten en tot wijziging van de wet van
8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de
natuurlijke personen, worden verleend door het sectoraal
comité van het Rijksregister ingesteld door artikel 15:]2

1° aan de Belgische openbare overheden voor de infor-
matiegegevens die zij gemachtigd zijn te kennen uit
hoofde van een wet, een decreet of een ordonnantie;

2° aan de openbare en private instellingen van Belgisch
recht voor de informatie die zij nodig hebben voor het ver-
vullen van taken van algemeen belang die hen zijn toever-
trouwd door of krachtens een wet, een decreet of een or-
donnantie of voor taken die uitdrukkelijk als zodanig er-
kend worden door het voormelde sectoraal comité;

3° aan de natuurlijke- of rechtspersonen die handelen als
onderaannemer van de Belgische openbare overheden en de
openbare of private instellingen van Belgisch recht bedoeld
in 1° en 2°; de eventuele onderaanneming gebeurt op ver-
zoek, onder controle en verantwoordelijkheid van deze over-
heden en instellingen; deze onderaannemers moeten zich er
formeel toe verbinden de bepalingen van de onderhavige
wet en deze van de wet van 8 december 1992 tot bescher-
ming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de ver-
werking van persoonsgegevens te respecteren en zij nemen
daartoe de nodige maatregelen, waarvan zij melding maken
aan de personen waarvoor zij als onderaannemer optreden;

4° aan de notarissen en de gerechtsdeurwaarders voor
de informatie die zij gemachtigd zijn te kennen uit hoofde
van een wet, een decreet of een ordonnantie;

5° aan de Orde van apothekers met als doel aan hun
leden de hoofdverblijfplaats mede te delen van een cliënt
waaraan een geneesmiddel dat gevaarlijk is voor de ge-
zondheid werd afgeleverd;

6° aan de Orde van de Vlaamse balies en de Ordre des
barreaux francophones et germanophone, met als enig
doel aan de advocaten de informatie mede te delen die zij
nodig hebben voor de taken die zij als medewerkers van
het gerecht vervullen.]1

}4[Het sectoraal comité beoordeelt of de doeleinden,
waarvoor de toegang tot de informatiegegevens van het
Rijksregister van de natuurlijke personen of de mededeling
van sommige van deze informatiegegevens wordt gevraagd,
en of de doeleinden, waarvoor de toegang tot de informatie-
gegevens van het wachtregister wordt gevraagd, welbepaald,
duidelijk omschreven en wettig zijn en, in voorkomend geval,
of de gevraagde informatiegegevens uit het Rijksregister en
uit het wachtregister toereikend, ter zake dienend en niet
overmatig zijn ten opzichte van die doeleinden.]4
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}5[Vooraleer zijn machtiging te geven, gaat het secto-
raal comité na of de toegang of de mededeling geschiedt in
overeenstemming met deze wet, de wet van 8 december
1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten
opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en hun
uitvoeringsbepalingen, alsmede met de andere pertinente
normen inzake de bescherming van de persoonlijke le-
venssfeer of persoonsgegevens.]5

}6[Het sectoraal comité stuurt binnen dertig dagen na
zijn beslissing een afschrift ervan naar de Minister van Bin-
nenlandse Zaken en de Minister van Justitie.]6

}7[De Koning bepaalt, bij een besluit vastgesteld na
overleg in de Ministerraad en na advies van het sectoraal
comité, in welke gevallen geen machtiging vereist is.]7

}8[...]8  {9

}1. – Lid 1, na wijzigingen, vervangen bij art. 4 wet 25 maart 2003, B.S.,
28 maart 2003
}2. – Lid 1, inleidende zin, vervangen bij art. 3, 1°, wet 15 mei 2007, B.S.,
8 juni 2007
}3. – Lid 1, inleidende zin, gewijzigd bij art. 7 wet 9 november 2015, B.S.,
30 november 2015
}4. – Lid 2, na wijzigingen, laatst vervangen bij art. 3, 2°, wet 15 mei 2007,
B.S., 8 juni 2007
}5. – Lid 3 ingevoegd bij art. 4 wet 25 maart 2003, B.S., 28 maart 2003
}6. – Lid 4 ingevoegd bij art. 4 wet 25 maart 2003, B.S., 28 maart 2003
}7. – Lid 5 ingevoegd bij art. 4 wet 25 maart 2003, B.S., 28 maart 2003
}8. – Lid 6 toegevoegd bij art. 10 wet 24 mei 1994, B.S., 21 juli 1994, in-
werkingtreding: op een door de Koning vast te stellen datum en uiterlijk
1 februari 1995; na wijzigingen, opgeheven bij art. 3, 3°, wet 15 mei 2007,
B.S., 8 juni 2007
R 9. – Zie K.B. 19 juli 2001 tot uitvoering van de wet van 8 augustus
1997 betreffende het Centraal Strafregister, B.S., 24 augustus 2001
}1[Art. 5bis. Het in artikel 15 bedoelde sectoraal comité
van het Rijksregister machtigt de toegang tot de gegevens
met betrekking tot de personen bedoeld in artikel 2bis,
overeenkomstig de voorwaarden en nadere regels bedoeld
in artikel 5, op voorwaarde, enerzijds, dat de aanvragen be-
doeld in artikel 31bis, § 3, van de wet van 8 december 1992
tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten op-
zichte van de verwerking van persoonsgegevens, in verband
met de verwerking of de mededeling van de gegevens be-
treffende de personen bedoeld in artikel 2bis, meegedeeld
zullen worden aan de Minister bevoegd voor Buitenlandse
Zaken opdat die laatste binnen de vijftien dagen een tech-
nisch en juridisch advies zou bezorgen aan het sectoraal co-
mité van het Rijksregister en, anderzijds, dat de in artikel 5,
vierde lid, bedoelde beslissing eveneens naar de Minister
bevoegd voor Buitenlandse Zaken gestuurd zal worden.]1

}1. – Ingevoegd bij art. 8 wet 9 november 2015, B.S., 30 november 2015

Art. 6. }1[§ 1. De overheden, de instellingen en de personen
bedoeld in artikel 5, die gemachtigd zijn de gegevens van het
Rijksregister te raadplegen, mogen de betreffende gegevens
niet meer opnieuw rechtstreeks opvragen bij een persoon.

§ 2. Eens een gegeven is medegedeeld aan en opgenomen
is in het Rijksregister is de betrokken persoon niet verplicht het
rechtstreeks mee te delen aan de overheden, de instellingen en
de personen bedoeld in artikel 5, die gemachtigd zijn de gege-
vens van het Rijksregister te raadplegen.]1  {2

}1. – Na wijziging, vervangen bij art. 5 wet 25 maart 2003, B.S., 28 maart
2003
R 2. – Zie K.B. 23 maart 1998 waarbij de gemeentebesturen verplicht
worden de Minister tot wiens bevoegdheid verkeersveiligheid behoort, via
het Rijksregister van de natuurlijke personen gegevens te verstrekken betref-
fende het rijbewijs of het als zodanig geldend bewijs, B.S., 9 september 1998

Art. 7. De mededeling van de informatiegegevens door
de lokale overheden en de verrichtingen van het Rijksregis-

ter kunnen aanleiding geven tot vergoedingen vastgesteld
door de Koning.

}1[Wanneer de houder van een identiteitskaart de rech-
ten bedoeld in artikel 6, § 3, tweede lid, van de wet van
19 juli 1991 betreffende }2[de bevolkingsregisters, de iden-
titeitskaarten, de vreemdelingenkaarten en de verblijfsdo-
cumenten]2 en tot wijziging van de wet van 8 augustus
1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke
personen, uitoefent in een instelling of organisatie die dit
als dienstverlening aanbiedt in het kader van niet over-
heidstoepassingen, bepaalt de Koning eveneens de retri-
buties aan te rekenen aan die instelling of organisatie.]1

}1. – Lid 2 toegevoegd bij art. 400 Programmawet 22 december 2003,
B.S., 31 december 2003, err., B.S., 16 januari 2004
}2. – Lid 2 gewijzigd bij art. 4 wet 15 mei 2007, B.S., 8 juni 2007

Art. 8. }1[§ 1. De machtiging om het }2[Rijksregisternum-
mer]2 te gebruiken wordt verleend door het sectoraal co-
mité van het Rijksregister bedoeld in artikel 15, aan de over-
heden, de instellingen en de personen die zijn bepaald in
artikel 5, eerste lid. Het sectoraal comité stuurt binnen der-
tig dagen na zijn beslissing een afschrift ervan naar de Mi-
nister van Binnenlandse Zaken en de Minister van Justitie.

De Koning bepaalt, bij een besluit vastgesteld na over-
leg in de Ministerraad en na advies van het sectoraal co-
mité, in welke gevallen geen machtiging vereist is.

De machtiging om het }3[Rijksregisternummer]3 te ge-
bruiken, houdt de verplichting in dit identificatienummer
in de contacten met het Rijksregister van de natuurlijke
personen ook aan te wenden.

De aanvraag tot deze machtiging vermeldt op specifieke
wijze de netwerkverbindingen die voortvloeien uit het ge-
bruik van het }4[Rijksregisternummer]4, teneinde de publi-
catie van het kadaster van de netwerkverbindingen door
het sectoraal comité mogelijk te maken. Elke wijziging aan
de beoogde netwerkverbindingen die voortvloeien uit het
gebruik van het }4[Rijksregisternummer]4 moet vooraf-
gaandelijk ter goedkeuring worden voorgelegd aan het
sectoraal comité. Het sectoraal comité stuurt binnen dertig
dagen na zijn beslissing een afschrift ervan naar de Minis-
ter van Binnenlandse Zaken en de Minister van Justitie. De
Koning bepaalt, bij een besluit vastgesteld na overleg in de
Ministerraad en na advies van het sectoraal comité, in
welke gevallen geen machtiging vereist is.

Het vorige lid is niet van toepassing op netwerkverbin-
dingen en mededelingen van persoonsgegevens waarvoor
een machtiging is verleend door een sectoraal comité op-
gericht bij de Commissie voor de bescherming van de per-
soonlijke levenssfeer.

§ 2. Bij machtiging tot het gebruik van het }5[Rijksregis-
ternummer]5 moeten de bepalingen van artikel 10 worden
nageleefd.

Het }6[Rijksregisternummer]6 mag niet worden ge-
bruikt zonder machtiging of voor andere doeleinden dan
die waarvoor die machtiging is verleend.]1  {7É8

}1. – Na wijziging, vervangen bij art. 6 wet 25 maart 2003, B.S., 28 maart
2003
}2. – § 1, lid 1, gewijzigd bij art. 17 wet 15 december 2013, B.S.,
31 december 2013
}3. – § 1, lid 3, gewijzigd bij art. 17 wet 15 december 2013, B.S.,
31 december 2013
}4. – § 1, lid 4, gewijzigd bij art. 17 wet 15 december 2013, B.S.,
31 december 2013
}5. – § 2, lid 1, gewijzigd bij art. 17 wet 15 december 2013, B.S.,
31 december 2013
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}6. – § 2, lid 2, gewijzigd bij art. 17 wet 15 december 2013, B.S.,
31 december 2013

R 7. – Zie K.B. 19 juli 2001 tot uitvoering van de wet van 8 augustus
1997 betreffende het Centraal Strafregister, B.S., 24 augustus 2001 

R 8. – Zie K.B. 24 november 2010 tot vastlegging van de gevallen
waarin een machtiging tot gebruik van het identificatienummer van het
Rijksregister niet vereist is, B.S., 18 januari 2011
}1[Art. 8bis. }2[...]2]1

}1. – Ingevoegd bij art. 22 wet 2 januari 2001, B.S., 3 januari 2001, err.,
B.S., 13 januari 2001, inwerkingtreding: 3 januari 2001 (art. 82, inlei-
dende zin)
}2. – Opgeheven bij art. 40 wet 22 maart 2006, B.S., 21 april 2006, err.,
B.S., 2 mei 2006, inwerkingtreding: 24 juni 2014 (art. 7, 1°, K.B. 13 juni
2014 , B.S., 24 juni 2014)

Art. 9. }1[De administratie die het bestand van het Rijks-
register beheert vormt een tussenpersoon tussen de ge-
meentelijke bevolkingsdiensten, verantwoordelijken voor
de identificatie, die de aanvragen om gekwalificeerde elek-
tronische identiteits- en handtekeningscertificaten ont-
vangen, de }2[...]2 certificatiedienstverlener, de }3[kaart-
producent, de kaartpersonalisator en de kaartinitialisa-
tor]3, zoals bedoeld bij de wet van 19 juli 1991 betreffende
}4[de bevolkingsregisters, de identiteitskaarten, de vreem-
delingenkaarten en de verblijfsdocumenten]4.]1

}1. – Vervangen bij art. 7 wet 25 maart 2003, B.S., 28 maart 2003
}2. – Gewijzigd bij art. 18 wet 15 december 2013, B.S., 31 december 2013
}3. – Gewijzigd bij art. 5, 1°, wet 15 mei 2007, B.S., 8 juni 2007
}4. – Gewijzigd bij art. 5, 2°, wet 15 mei 2007, B.S., 8 juni 2007

Art. 10. }1[Iedere openbare overheid, openbare of private
instelling die de toegang tot of de mededeling van informa-
tiegegevens van het Rijksregister verkregen heeft, wijst, al dan
niet onder haar personeel, een consulent inzake informatie-
veiligheid en bescherming van de persoonlijke levenssfeer
aan die onder meer de functie vervult van aangestelde voor
de gegevensbescherming bedoeld in artikel 17bis van de wet
van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke le-
venssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgege-
vens. De identiteit van de consulent inzake informatieveilig-
heid en bescherming van de persoonlijke levenssfeer wordt
meegedeeld aan het sectoraal comité van het Rijksregister be-
doeld in artikel 15. Deze mededeling is niet vereist indien ze
door of krachtens een andere wet, decreet of ordonnantie
dient te geschieden door een ander sectoraal comité.]1

}1. – Opgeheven bij art. 42 wet 11 december 1998, B.S., 3 februari 1999,
inwerkingtreding: 1 september 2001 (art. 70, lid 1, K.B. 13 februari 2001,
B.S., 13 maart 2001); opnieuw ingevoegd bij art. 8 wet 25 maart 2003,
B.S., 28 maart 2003

Art. 11. De personen die bij het uitoefenen van hun func-
ties in de inzameling, de verwerking of de mededeling van
de informatiegegevens bedoeld bij de artikelen 3 en 5 tus-
senkomen, zijn gehouden tot het beroepsgeheim. Boven-
dien moeten zij alles in het werk stellen om de gegevens bij
te houden, de onjuiste gegevens te verbeteren en de gege-
vens die vervallen zijn of door onwettige of frauduleuze
middelen bekomen werden, te schrappen.

Zij moeten alle nodige voorzorgsmaatregelen nemen ten
einde de veiligheid van de opgenomen gegevens te verzeke-
ren en te beletten in het bijzonder dat zij vervormd of bescha-
digd worden of medegedeeld worden aan personen die geen
machtiging hebben gekregen om inzage ervan te nemen.

Zij moeten zich vergewissen van het geëigende karakter
van de programma's die voor de automatische verwerking
van de gegevens dienen, alsook van de rechtmatigheid van
de toepassing ervan.

Zij moeten waken op de rechtmatigheid van de mede-
deling der gegevens.

Art. 12. }1[§ 1. De Commissie voor de bescherming van
de persoonlijke levenssfeer, ingesteld bij de wet van
8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke le-
venssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsge-
gevens, is ermee belast een register te houden waarin alle
machtigingen vermeld worden. Dit register wordt door de
Commissie toegankelijk gemaakt voor het publiek.

§ 2. De openbare overheden, de openbare en private in-
stellingen en de personen die toegang tot of mededeling
van de informatiegegevens van het Rijksregister hebben
bekomen, zijn verplicht:

1° bij naam hun organen of aangestelden aan te wijzen
die, omwille van hun bevoegdheden, gemachtigd zijn om
toegang tot of mededeling van de informatiegegevens te
verkri jgen en hen te informeren overeenkomstig
artikel 16, § 2, van de wet van 8 december 1992 tot be-
scherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte
van de verwerking van persoonsgegevens; van deze orga-
nen of aangestelden moeten ze een lijst opstellen;

2° de personen die daadwerkelijk belast zijn met de verwer-
king van de informatiegegevens, een verklaring te laten onder-
tekenen waarin zij zich ertoe verbinden het vertrouwelijke ka-
rakter van de informatiegegevens te bewaren.]1  {2

}1. – Opgeheven bij artikel 84 wet 15 januari 1990, B.S., 22 februari 1990;
opnieuw ingevoegd bij art. 9 wet 25 maart 2003, B.S., 28 maart 2003
R 2. – Zie art. 92 wet 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie
van een kruispuntbank voor de sociale zekerheid, B.S., 22 februari 1990, op-
genomen in rubriek «II. Belgische wet- en regelgeving, 4. Sociaal recht», infra

Art. 13. }1[Met gevangenisstraf van acht dagen tot een jaar
en met geldboete van honderd euro tot tweeduizend euro of
met een van die straffen alleen, wordt gestraft, hij die de be-
palingen van de artikelen 8, § 2, en 12, § 2, overtreedt in de
hoedanigheid van dader, mededader of medeplichtige.]1

}2[Met gevangenisstraf van drie maanden tot vijf jaar en
met geldboete van duizend euro tot twintigduizend euro
of met een van die straffen alleen, wordt gestraft, hij die in
de hoedanigheid van dader, mededader of medeplichtige
de bepalingen van artikel 11 overtreedt.]2

De straffen opgelopen door de medeplichtige aan in-
breuken bedoeld in de alinea's 1 en 2, overschrijden niet
de twee derden van deze die hun zouden opgelegd zijn, als
zij de dader waren van deze inbreuken.

Als er verzachtende omstandigheden bestaan, zullen de
gevangenisstraffen en de boeten respectievelijk vermin-
derd worden zonder dat zij minder mogen zijn dan de po-
litiestraffen.
}1. – Lid 1 vervangen bij art. 10 wet 25 maart 2003, B.S., 28 maart 2003
}2. – Lid 2 vervangen bij art. 10 wet 25 maart 2003, B.S., 28 maart 2003
}1[Art. 14. Bij een besluit vastgesteld na overleg in de Mi-
nisterraad wijst de Koning de personen aan die in oorlogs-
tijd, in omstandigheden daarmee gelijkgesteld krachtens
artikel 7 van de wet van 12 mei 1927 op de militaire opei-
singen of tijdens de bezetting van het grondgebied door de
vijand, belast worden met de vernietiging van de gege-
vensbanken van het Rijksregister. De Koning stelt de voor-
waarden en modaliteiten van de vernietiging vast.]1

}1. – Toegevoegd bij art. 11 wet 25 maart 2003, B.S., 28 maart 2003
}1[Art. 15. Binnen de Commissie voor de bescherming
van de persoonlijke levenssfeer wordt een sectoraal comité
van het Rijksregister opgericht, dat belast is met de afgifte
van de machtigingen bedoeld in de artikelen 5 en 8.
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Dat sectoraal comité is samengesteld uit drie leden van
de Commissie, van wie de voorzitter of een ander door de
Commissie in die hoedanigheid aangewezen lid, dat het co-
mité voorzit, alsmede uit drie externe leden aangewezen
door de Kamer van volksvertegenwoordigers overeenkom-
stig de door de Koning, bij een besluit vastgesteld na overleg
in de Ministerraad, bepaalde voorwaarden en nadere regels.
Bij staking van stemmen beslist de stem van de voorzitter.

De werkingsregels van dat sectoraal comité worden,
zonder afbreuk te doen aan deze wet, bepaald door of
krachtens de wet. Die regels bekrachtigen het recht van de
voorzitter van het sectoraal comité om een aan dat comité
voorgelegd dossier voor de Commissie zelf te brengen en
de beslissing van het comité zo nodig te herzien.]1  {2

}1. – Toegevoegd bij art. 12 wet 25 maart 2003, B.S., 28 maart 2003

R 2. – Zie wet 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke
personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, B.S.,
5 september 2018, opgenomen in rubriek «II. Belgische wet- en regelge-
ving, 1. Algemeen: privacy en gegevensverwerking», supra

}1[Art. 16. Het sectoraal comité van het Rijksregister be-
doeld in artikel 15 is belast met de volgende taken:

1° machtiging verlenen om toegang tot of mededeling
van de informatiegegevens uit het Rijksregister te beko-
men overeenkomstig artikel 5, alsook machtiging verle-
nen om het }2[Rijksregisternummer]2 te gebruiken over-
eenkomstig artikel 8;

2° het toezicht verzekeren op de naleving van deze wet
en van de wet van 19 juli 1991 betreffende }3[de bevol-
kingsregisters, de identiteitskaarten, de vreemdelingen-
kaarten en de verblijfsdocumenten]3;

3° alle aanbevelingen formuleren die het nuttig acht
voor de uitvoering en de naleving van de huidige wet en
haar uitvoeringsmaatregelen;

4° bijdragen tot het oplossen van elk principieel pro-
bleem of elk geschil betreffende de toepassing van de hui-
dige wet en haar uitvoeringsmaatregelen;

5° zijn advies verstrekken omtrent de aanwijzing van de
consulent inzake informatieveiligheid en bescherming van
de persoonlijke levenssfeer voor het Rijksregister en voor
het Register van de identiteitskaarten, bedoeld in
artikel 6bis van de wet van 19 juli 1991 betreffende }4[de
bevolkingsregisters, de identiteitskaarten, de vreemdelin-
genkaarten en de verblijfsdocumenten]4;

6° erop toezien dat alle wettelijke en reglementaire be-
palingen inzake identiteitsdocumenten in acht genomen
worden;

7° toezicht houden op het volledige proces van aan-
maak en afgifte van de elektronische }5[kaarten]5, alsook
van de gekwalificeerde elektronische identiteits- en hand-
tekeningscertificaten;

8° beschikken over een sterk beveiligde website waarop
iedere belanghebbende de actieve rootcertificaten van de
overheid, de conformiteit van zijn eigen gekwalificeerd cer-
tificaat, van de }6[...]6 certificatiedienstverlener en van de
}7[kaartproducent, de kaartpersonalisator en de kaartiniti-
alisator]7, bedoeld in de wet van 19 juli 1991 betreffende
}8[de bevolkingsregisters, de identiteitskaarten, de vreem-
delingenkaarten en de verblijfsdocumenten]8, kan nagaan;

9° aan de Minister van Binnenlandse Zaken elk voorstel
voorleggen dat het nuttig acht met betrekking tot de veilig-

heid van de gegevens en de bescherming van de persoon-
lijke levenssfeer;

10° aan de Minister van Binnenlandse Zaken advies ver-
strekken omtrent de eventuele vervaardiging van veilig-
heidsdocumenten voor andere doeleinden;

11° aan de Minister van Binnenlandse Zaken advies ver-
strekken omtrent de machtiging van de geautomatiseerde
controle van de }9[kaart]9 door elektronische of andere
leesprocédés;

12° de gemeenten verplichten, wanneer de Belgische
openbare overheden of de openbare en private instellingen
van Belgisch recht die een opdracht van algemeen belang
vervullen, bedoeld in artikel 5, krachtens een wet, decreet of
ordonnantie de gemeenten om andere dan de in artikel 3 ver-
melde informatiegegevens kunnen verzoeken, deze gegevens
te verstrekken door toedoen van het Rijksregister; de aldus
verstrekte gegevens worden niet in het Rijksregister bewaard;

13° ieder jaar, op de eerste dag van de gewone zitting,
aan de federale Wetgevende Kamers verslag uitbrengen
over de vervulling van zijn opdrachten gedurende het af-
gelopen jaar; dit verslag wordt gedrukt en verstuurd naar
de Minister van Binnenlandse Zaken en naar de federale
Wetgevende Kamers; het kan door iedere belanghebbende
persoon worden geraadpleegd of verkregen;

}10[14° machtiging verlenen om toegang te hebben tot
de informatiegegevens van het wachtregister bedoeld in
artikel 1, § 1, eerste lid, 2°, van de wet van 19 juli 1991 be-
treffende de bevolkingsregisters, de identiteitskaarten, de
vreemdelingenkaarten en de verblijfsdocumenten en tot
wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van
een Rijksregister van de natuurlijke personen, overeen-
komstig artikel 5;]10

}11[15° machtiging verlenen om toegang te hebben tot
de informatiegegevens van het register van de identiteits-
kaarten bedoeld in artikel 6bis, § 1, van de wet van 19 juli
1991 betreffende de bevolkingsregisters, de identiteits-
kaarten, de vreemdelingenkaarten en de verblijfsdocu-
menten en tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983
tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke perso-
nen, overeenkomstig artikel 6bis, § 3, van dezelfde wet.]11

In de gevallen bedoeld }12[in 1°, 12°, 14° en 15°]12 van
het eerste lid stuurt het sectoraal comité binnen dertig
dagen na zijn beslissing een afschrift ervan naar de Minis-
ter van Binnenlandse Zaken en de Minister van Justitie. De
Koning bepaalt, bij een besluit vastgesteld na overleg in de
Ministerraad en na advies van het sectoraal comité, in
welke gevallen geen machtiging vereist is.]1

}1. – Toegevoegd bij art. 13 wet 25 maart 2003, B.S., 28 maart 2003

}2. – Lid 1, 1°, gewijzigd bij art. 19, 1°, wet 15 december 2013, B.S.,
31 december 2013

}3. – Lid 1, 2°, gewijzigd bij art. 6, 1°, wet 15 mei 2007, B.S., 8 juni 2007

}4. – Lid 1, 5°, gewijzigd bij art. 6, 1°, wet 15 mei 2007, B.S., 8 juni 2007

}5. – Lid 1, 7°, gewijzigd bij art. 6, 2°, wet 15 mei 2007, B.S., 8 juni 2007

}6. – Lid 1, 8°, gewijzigd bij art. 19, 2°, wet 15 december 2013, B.S.,
31 december 2013

}7. – Lid 1, 8°, gewijzigd bij art. 6, 3°, wet 15 mei 2007, B.S., 8 juni 2007

}8. – Lid 1, 8°, gewijzigd bij art. 6, 1°, wet 15 mei 2007, B.S., 8 juni 2007

}9. – Lid 1, 11°, gewijzigd bij art. 6, 4°, wet 15 mei 2007, B.S., 8 juni 2007

}10. – Lid 1, 14°, ingevoegd bij art. 6, 5°, wet 15 mei 2007, B.S., 8 juni 2007

}11. – Lid 1, 15°, ingevoegd bij art. 6, 5°, wet 15 mei 2007, B.S., 8 juni 2007

}12. – Lid 2 gewijzigd bij art. 6, 6°, wet 15 mei 2007, B.S., 8 juni 2007
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Wet 19 juli 1991 betreffende }1[de bevolkingsregisters, de identiteitskaarten, de 
vreemdelingenkaarten en de verblijfsdocumenten]1 en tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 

tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen
 (B.S., 3 september 1991)

}1. Opschrift gewijzigd bij art. 7 wet 15 mei 2007, B.S., 8 juni 2007
2. Deze wet is in herziening (DOC 54/3256)

(Uittreksel)

HOOFDSTUK I
}1[BEVOLKINGSREGISTERS, IDENTITEITSKAARTEN, 

VREEMDELINGENKAARTEN EN 
VERBLIJFSDOCUMENTEN]1

}1. Opschrift vervangen bij art. 8 wet 15 mei 2007, B.S., 8 juni 2007

Art. 1. }1[§ 1.]2 }2[In elke gemeente worden gehouden:
1° }3[bevolkingsregisters waarin ingeschreven worden

op de plaats waar zij hun hoofdverblijfplaats gevestigd heb-
ben, ongeacht of zij er aanwezig dan wel tijdelijk afwezig
zijn, de Belgen en de vreemdelingen die toegelaten of ge-
machtigd zijn om voor een langere termijn dan drie maan-
den in het Rijk te verblijven, die gemachtigd zijn zich er te
vestigen, of die om een andere reden ingeschreven worden
overeenkomstig de bepalingen van de wet van 15 december
1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het ver-
blijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen,
met uitzondering van de vreemdelingen die zijn ingeschre-
ven in het in 2° bedoelde register }4[evenals de personen be-
doeld in artikel 2bis van de wet van 8 augustus 1983 tot re-
geling van een Rijksregister van de natuurlijke personen]4;]3

}5[De personen die zich vestigen in een woning waarin
permanente bewoning niet is toegelaten om redenen van
veiligheid, gezondheid, urbanisme of ruimtelijke orde-
ning, zoals vastgesteld door de daartoe bevoegde gerech-
telijke of administratieve instantie, kunnen enkel door de
gemeente voorlopig worden ingeschreven in de bevol-
kingsregisters. Hun inschrijving blijft voorlopig zolang de
hiertoe bevoegde gerechtelijke of administratieve instantie
geen beslissing of maatregel heeft genomen om een einde
te maken aan de aldus geschapen onregelmatige toestand.
De voorlopige inschrijving neemt een einde zodra de per-
sonen de woning hebben verlaten of een einde wordt ge-
steld aan de onrechtmatige toestand;]5

2° een wachtregister waarin worden ingeschreven op
de plaats waar zijn hun hoofdverblijfplaats gevestigd heb-
ben, de vreemdelingen }6[die een asielaanvraag indient]6

en die niet in een andere hoedanigheid in de bevolkingsre-
gister zijn ingeschreven.

Wanneer een vreemdeling }7[die een asielaanvraag
heeft ingediend]7 uit de bevolkingsregisters geschrapt
wordt doch in de gemeente verblijf blijft houden, wordt hij
ingeschreven in het wachtregister.

De Koning kan, bij een in Ministerraad overlegd besluit,
de inschrijving in het wachtregister voorschrijven van an-
dere vreemde onderdanen die zich in een onzekere admi-
nistratieve toestand van verblijf in België bevinden, die
hun inschrijving of het behoud ervan in de bevolkingsre-
gisters niet mogelijk maakt.

De artikelen 3, 4, 5, 7 en 8 zijn toepasselijk op het wacht-
register.]1

}8[Op dezelfde wijze worden gedetineerden, met name
de Belgen en de vreemdelingen die toegelaten of gemach-

tigd zijn om voor een langere termijn dan drie maanden in
het Rijk te verblijven, die zijn opgesloten in een penitenti-
aire inrichting en geen verblijfplaats hebben of meer heb-
ben, ingeschreven op het adres van het openbaar centrum
voor maatschappelijk welzijn van de gemeente waar zij het
laatst stonden ingeschreven in het bevolkingsregisters. De
gedetineerden, met name de Belgen en de vreemdelingen
die toegelaten of gemachtigd zijn om voor een langere ter-
mijn dan drie maanden in het Rijk te verblijven, die nooit
zijn ingeschreven geweest in de bevolkingsregisters van
een gemeente, worden ingeschreven op het adres van het
openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van de
gemeente waar de penitentiaire inrichting ligt.]8

}9[§ 2. De personen bedoeld in § 1, eerste lid, 1°, wor-
den op hun aanvraag door de gemeente waar zij gewoon-
lijk vertoeven, ingeschreven op een referentieadres:

– wanneer zij in een mobiele woning verblijven;
– wanneer zij om beroepsredenen of bij gebrek aan vol-

doende bestaansmiddelen geen verblijfplaats hebben of
meer hebben.

}10[Onder referentieadres wordt verstaan het adres van
ofwel een natuurlijke persoon die is ingeschreven in het
bevolkingsregister op de plaats waar hij zijn hoofdverblijf-
plaats heeft gevestigd, ofwel een rechtspersoon en waar,
met de toestemming van deze natuurlijke persoon of deze
rechtspersoon, een natuurlijke persoon zonder vaste ver-
blijfplaats is ingeschreven.]10

}10[De natuurlijke persoon of de rechtspersoon die de
inschrijving van een andere persoon aanvaardt als referen-
tieadres, verbindt zich ertoe daar alle voor die persoon be-
stemde post of alle administratieve documenten te laten
toekomen. Hierbij mag de natuurlijke persoon of de rechts-
persoon geen winstbejag nastreven. Enkel verenigingen
zonder winstoogmerk, stichtingen en vennootschappen
met sociaal oogmerk die minstens vijf jaar rechtspersoon-
lijkheid genieten en die zich in hun statuten tot doel heb-
ben gesteld onder meer de belangen van één of meer rond-
trekkende bevolkingsgroepen te behartigen of te verdedi-
gen, kunnen optreden als rechtspersoon bij wie een na-
tuurlijk persoon een referentieadres kan hebben.]10

In afwijking van het vorige lid worden de Belgische on-
derdanen die verbonden zijn aan de Krijgsmacht en de ge-
zinsleden die hen vergezellen, in garnizoen in het buiten-
land, en die geen verblijfplaats meer hebben in België, in-
geschreven op het door de Minister van Landsverdediging
vastgestelde referentieadres.

Op dezelfde wijze worden de personen die bij gebrek aan
voldoende bestaansmiddelen geen verblijfplaats hebben of
meer hebben en die bij gebrek aan inschrijving in de bevol-
kingsregisters geen maatschappelijke bijstand kunnen genie-
ten van een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn
of om het even welk ander sociaal voordeel, ingeschreven op
het adres van het openbaar centrum voor maatschappelijk
welzijn van de gemeente waar zij gewoonlijk vertoeven.]9

}11[§ 3. }12[...]12]11  {13É16
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}1. – § 1 vervangen bij art. 1 wet 24 mei 1994, B.S., 21 juli 1994, inwer-
kingtreding: 1 februari 1995 (art. 18)
}2. – § 1 genummerd bij art. 2, 1°, wet 24 januari 1997, B.S., 6 maart 1997
}3. – § 1, lid 1, 1°, vervangen bij art. 9, 1°, wet 15 mei 2007, B.S., 8 juni 2007
}4. – § 1, lid 1, 1°, al. 1, aangevuld bij art. 9, 1°, wet 9 november 2015, B.S.,
30 november 2015
}5. – § 1, lid 1, 1°, al. 2, ingevoegd bij art. 9, 2°, wet 9 november 2015, B.S.,
30 november 2015
}6. – § 1, lid 1, 2°, gewijzigd bij art. 9, 2°, wet 15 mei 2007, B.S., 8 juni 2007
}7. – § 1, lid 2, gewijzigd bij art. 9, 3°, wet 15 mei 2007, B.S., 8 juni 2007
}8. – § 2, lid 6, ingevoegd bij art. 9, 3°, wet 9 november 2015, B.S.,
30 november 2015
}9. – § 2 toegevoegd bij art. 2, 2°, wet 24 januari 1997, B.S., 6 maart 1997
}10. – § 2, lid 2, vervangen bij art. 14 wet 14 december 2005, B.S.,
28 december 2005, err., B.S., 17 februari 2006
}11. – § 3 toegevoegd bij art. 10 wet 7 juli 2002, B.S., 10 augustus 2002
}12. – § 3 opgeheven bij art. 5 wet 14 juli 2011, B.S., 1 augustus 2011, in-
werkingtreding: 1 augustus 2011 (art. 6)

R 13. – Zie Omzendbrief 7 oktober 1992 van de Minister van Binnen-
landse Zaken aan de burgemeesters en schepenen met Algemene Onder-
richtingen, B.S., 15 oktober 1992
R 14. – Zie Bericht 2 april 1997. – Nieuwe bepalingen betreffende de in-
schrijving als referentieadres in de bevolkingsregisters. – Wijzigingen van
de Algemene Onderrichtingen van 7 oktober 1992 betreffende het houden
van de bevolkingsregisters en het vreemdelingenregister, B.S., 7 juni 1997
R 15. – Zie K.B. 7 mei 2008 tot vaststelling van bepaalde uitvoerings-
modaliteiten van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang
tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van
vreemdelingen, B.S., 13 mei 2008

J 16. – Het Hof, beperkte kamer, met eenparigheid van stemmen uit-
spraak doende, verwerpt het beroep tot vernietiging van de artikelen 1,
§ 1, 1°, 3 en 8 van de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregis-
ters, de identiteitskaarten, de vreemdelingenkaarten en de verblijfsdocu-
menten en tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van
een Rijksregister van de natuurlijke personen, de artikelen 16, § 1, 18, eer-
ste lid en tweede lid, 4°, en 21 van het koninklijk besluit van 16 juli 1992
betreffende de bevolkingsregisters en het vreemdelingenregister, en de ar-
tikelen 1, § 1, 3°, en 25 van het Kieswetboek (Grondwettelijk Hof nr. 31/
2011, 24 februari 2011, B.S., 22 april 2011).
}1[Art. 1bis. De inschrijving in het wachtregister van de
vreemdelingen bedoeld in artikel 1, eerste lid, 2°, geschiedt op
initiatief van de Minister tot wiens bevoegdheid de toegang
tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijde-
ring van vreemdelingen behoren of van zijn gemachtigde,
zodra deze vreemdelingen in België zijn aangekomen of
zodra hun aanwezigheid op het grondgebied is vastgesteld.

Ze worden er uit geschrapt:
1° wanneer ze overleden zijn;
2° wanneer ze het grondgebied verlaten hebben;
3° wanneer }2[hun vluchtelingenstatus werd erkend of

hen de subsidiaire beschermingsstatus werd toegekend]2

waarbij ze dan ingeschreven worden in de bevolkingsre-
gisters bedoeld in artikel 1, eerste lid, 1°;

4° wanneer zij in de bevolkingsregisters in een andere
hoedanigheid dan die van }3[vluchteling of genieter van
de subsidiaire beschermingsstatus]3 ingeschreven worden;

5° wanneer zij niet meer verblijven op het adres waar zij
ingeschreven werden en de plaats waar ze zich gevestigd
hebben niet kan ontdekt worden.

De informatiegegevens betreffende die vreemdelingen
worden echter in het wachtregister bewaard met, tegen-
over hun naam, de reden van de schrapping.]1  {4É5

}1. – Ingevoegd bij art. 2 wet 24 mei 1994, B.S., 21 juli 1994, inwerking-
treding: door de Koning te bepalen en uiterlijk op 1 februari 1995
}2. – Lid 2, 3°, gewijzigd bij art. 10, 1°, wet 15 mei 2007, B.S., 8 juni 2007
}3. – Lid 2, 4°, gewijzigd bij art. 10, 2°, wet 15 mei 2007, B.S., 8 juni 2007

R 4. – Zie K.B. 16 juli 1992 betreffende de bevolkingsregisters en het
vreemdelingenregister, B.S., 15 augustus 1992, opgenomen in rubriek «II.
Belgische wet- en regelgeving, 3. Rijksregister en bevolking», infra

R 5. – Zie Omzendbrief 30 oktober 1995 betreffende het houden van
het wachtregister, B.S., 29 november 1995

Art. 2. Naast de informatiegegevens waarvan de wet uit-
drukkelijk bepaalt dat ze geregistreerd moeten worden,
vermelden de bevolkingsregisters de informatiegegevens
betreffende de identificatie en de lokalisatie van de inwo-
ners alsook de informatiegegevens die noodzakelijk zijn
voor de verbinding met andere bestanden van het ge-
meentebestuur of van de centrale administratie. }1[Onver-
minderd het voorgaande mag geen enkel identiteitsdocu-
ment dat afgegeven wordt op grond van een inschrijving
in de bevolkingsregisters of in het wachtregister, melding
maken van een echtscheiding noch van de grond ervan.]1

}2[Voor de in artikel 1, eerste lid, 2°, bedoelde vreemde-
lingen bepaalt de Koning, naast de in het eerste lid be-
doelde inlichtingen, welke gegevens betreffende hun ad-
ministratieve toestand moeten worden vermeld. Hij be-
paalt eveneens welke overheden gemachtigd zijn deze in-
lichtingen in het wachtregister via het Rijksregister van de
natuurlijke personen in te voeren.]2

Binnen die grenzen bepaalt de Koning de aard van deze
informatiegegevens. Hij stelt tevens de regels vast volgens
welke voormelde informatiegegevens meegedeeld kun-
nen worden aan derden.  {3É6

}1. – Lid 1 aangevuld bij art. 2 wet 12 augustus 2000, B.S., 11 oktober
2000
}2. – Lid 2 ingevoegd bij art. 3 wet 24 mei 1994, B.S., 21 juli 1994, inwer-
kingtreding: 1 februari 1995 (art. 18)

R 3. – Zie K.B. 16 juli 1992 tot vaststelling van de informatie die opge-
nomen wordt in de bevolkingsregisters en het vreemdelingenregister, B.S.,
15 augustus 1992, opgenomen in rubriek «II. Belgische wet- en regelge-
ving, 3. Rijksregister en bevolking», infra
R 4. – Zie K.B. 16 juli 1992 betreffende het verkrijgen van informatie uit
de bevolkingsregisters en uit het vreemdelingenregister, B.S., 15 augustus
1992, opgenomen in rubriek «II. Belgische wet- en regelgeving, 3. Rijksre-
gister en bevolking», infra
R 5. – Zie K.B. 1 februari 1995 tot vaststelling van de in het wachtregis-
ter vermelde informatiegegevens en tot aanwijzing van de overheden die
bevoegd zijn om die gegevens in het wachtregister in te voeren, B.S.,
16 februari 1995, opgenomen in rubriek «II. Belgische wet- en regelge-
ving, 3. Rijksregister en bevolking», infra
R 6. – Zie K.B. 17 augustus 2013 betreffende de mededeling van infor-
maties in het wachtregister en tot wijziging van het koninklijk besluit van
3 april 1984 betreffende de toegang door sommige openbare overheden
tot het Rijksregister van de natuurlijke personen, alsmede betreffende het
bijhouden en de controle van de informaties, B.S., 30 augustus 2013
}1[Art. 2bis. De vreemdelingen die zijn ingeschreven in
het in artikel 1, eerste lid, 2°, bedoelde wachtregister worden
niet meegeteld, noch voor het bepalen van het jaarlijkse be-
volkingscijfer van de gemeente, noch voor het vaststellen van
de resultaten van de tienjaarlijkse volkstelling bedoeld in
artikel 9 van de wet van 4 juli 1962 betreffende de openbare
statistiek, noch voor elke andere vastlegging van het bevol-
kingscijfer krachtens een wet uitgevaardigd ter uitvoering
van artikel 63, § 3 (vroeger artikel 49, § 3) van de Grondwet.]1

}1. – Ingevoegd bij art. 4 wet 24 mei 1994, B.S., 21 juli 1994, inwerking-
treding: 1 februari 1995 (art. 18)

Art. 3. De hoofdverblijfplaats is de plaats waar de leden
van een huishouden dat uit verscheidene personen is sa-
mengesteld gewoonlijk leven, ongeacht of die personen al
dan niet door verwantschap verbonden zijn, of de plaats
waar een alleenstaande gewoonlijk leeft.

De Koning stelt de aanvullende regels vast voor het bepalen
van het hoofdverblijf }1[en het referentieadres]1.  {2É4

}1. – Lid 2 aangevuld bij art. 3 wet 24 januari 1997, B.S., 6 maart 1997
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R 2. – Zie K.B. 16 juli 1992 betreffende de bevolkingsregisters en het
vreemdelingenregister, B.S., 15 augustus 1992, opgenomen in rubriek «II.
Belgische wet- en regelgeving, 3. Rijksregister en bevolking», infra
R 3. – Zie Bericht 2 april 1997. – Nieuwe bepalingen betreffende de in-
schrijving als referentieadres in de bevolkingsregisters. – Wijzigingen van
de Algemene Onderrichtingen van 7 oktober 1992 betreffende het houden
van de bevolkingsregisters en het vreemdelingenregister, B.S., 7 juni 1997
J 4. – Het Hof, beperkte kamer, met eenparigheid van stemmen uitspraak
doende, verwerpt het beroep tot vernietiging van de artikelen 1, § 1, 1°, 3 en 8
van de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters, de identiteits-
kaarten, de vreemdelingenkaarten en de verblijfsdocumenten en tot wijziging
van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de na-
tuurlijke personen, de artikelen 16, § 1, 18, eerste lid en tweede lid, 4°, en 21
van het koninklijk besluit van 16 juli 1992 betreffende de bevolkingsregisters
en het vreemdelingenregister, en de artikelen 1, § 1, 3°, en 25 van het Kieswet-
boek (Grondwettelijk Hof nr. 31/2011, 24 februari 2011, B.S., 22 april 2011).

Art. 4. De Minister tot wiens bevoegdheid Binnenlandse
Zaken behoort, organiseert de inspectie van de bevolkings-
registers.  {1

R 1. – Zie K.B. 16 juli 1992 betreffende de bevolkingsregisters en het
vreemdelingenregister, B.S., 15 augustus 1992, opgenomen in rubriek «II.
Belgische wet- en regelgeving, 3. Rijksregister en bevolking», infra

Art. 5. De verandering van hoofdverblijf van de Belg, de ves-
tiging of de verandering van hoofdverblijf van de vreemdeling
in België worden vastgesteld door een aangifte die is gedaan in
de vorm en binnen de termijnen voorgeschreven door de Ko-
ning, en overeenkomstig de gemeentelijke verordeningen die
ter zake zijn vastgesteld.  {1

R 1. – Zie K.B. 16 juli 1992 betreffende de bevolkingsregisters en het
vreemdelingenregister, B.S., 15 augustus 1992, opgenomen in rubriek «II.
Belgische wet- en regelgeving, 3. Rijksregister en bevolking», infra

Art. 6. }2[§ 1. }3[De gemeente geeft aan de Belgen een
identiteitskaart, aan de vreemdelingen die toegelaten of ge-
machtigd zijn om voor een langere termijn dan drie maan-
den in het Rijk te verblijven of die gemachtigd zijn zich er te
vestigen een vreemdelingenkaart, en aan de vreemdelin-
gen die om een andere reden ingeschreven worden in de
bevolkingsregisters overeenkomstig de bepalingen van de
wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het
grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering
van vreemdelingen een verblijfsdocument. De identiteits-
kaart, de vreemdelingenkaart en het verblijfsdocument gel-
den als bewijs van inschrijving in de bevolkingsregisters.]3

}4[De gemeente kan }5[bpost]5 NV van publiek recht
machtigen tot het }6[afgeven van identiteitskaarten en
vreemdelingenkaarten]6 volgens de nadere regels vastge-
steld door de Koning. Voor de uitvoering van deze taak
heeft }5[bpost]5 NV van publiek recht:

}7[De gegevens verkregen door }8[bpost]8 NV van pu-
bliek recht in toepassing van het eerste lid mogen enkel
worden gebruikt voor de }9[afgifte van identiteitskaarten
en vreemdelingenkaarten]9 als bedoeld in dit artikel.]7

}10[Voor de uitvoering van de in het tweede lid vermelde
taak ontvangt }11[bpost]11 NV van publiek recht een ver-
goeding ten laste van de federale overheid. De Koning be-
paalt de nadere regels met betrekking tot de uitvoering en
de vergoeding van deze taak, waarbij wordt voorzien in een
overeenkomst af te sluiten tussen de Belgische Staat en
}11[bpost]11 NV van publiek recht.]10

}12[Op de voorzijde van de identiteitskaart die bedoeld
wordt in het eerste lid, wordt in het bovenste gedeelte
daarvan, de woorden «België» en «identiteitskaart» aange-
bracht.]12

De in het voorgaande lid bedoelde woorden worden op
de identiteitskaart eerst gedrukt in de taal van de ge-
meente die het document afgeeft of in de taal die de hou-

der kiest uit de talen waarvan het gebruik wordt toege-
staan in de gemeenten die genoemd worden in de
artikelen 6 tot 8 van de wetten op het gebruik van de talen
in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, en ver-
volgens in de twee andere landstalen en in het Engels.

De titels van de rubrieken waaronder op de identiteits-
kaart de persoonlijke gegevens aangebracht worden die spe-
cifiek zijn voor de houder, komen in de eerste plaats voor in
de taal van de gemeente die het document afgeeft, of in de
taal die de houder kiest, volgens het onderscheid dat wordt
gemaakt in het voorgaande lid, en vervolgens in het Engels.

}13[Het model van de vreemdelingenkaart en van het
verblijfsdocument wordt bepaald overeenkomstig de be-
palingen van de wet van 15 december 1980 betreffende de
toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en
de verwijdering van vreemdelingen.]13

§ 2. }14[}15[De identiteitskaart en de vreemdelingen-
kaart bevatten]15, naast de handtekening van de houder,
hetzij de handtekening van de gemeenteambtenaar die de
kaart aflevert, hetzij, wanneer de kaart wordt afgeleverd
door }16[bpost]16 NV van publiek recht, deze van de per-
soon van deze onderneming daartoe gemachtigd overeen-
komstig de nadere regels vastgesteld bij het koninklijk be-
sluit, bedoeld in § 1, tweede lid. Zij bevat bovendien per-
soonsgegevens die zowel met het blote oog zichtbaar zijn
als op elektronische wijze leesbaar zijn.]14

De zowel met het blote oog zichtbare als elektronisch
leesbare gegevens van persoonlijke aard betreffen:

1° de naam;
2° de twee eerste voornamen;
3° de eerste letter van de derde voornaam;
4° de nationaliteit;
5° de geboorteplaats- en datum;
6° het geslacht;
7° de plaats van afgifte van de kaart;
8° de begin- en einddatum van geldigheid van de kaart;
9° de benaming en het nummer van de kaart;
10° de foto van de houder;
11° }17[...]17

12° het identificatienummer van het Rijksregister.
De elektronisch leesbare gegevens van persoonlijke

aard betreffen:
1° de identiteits- en handtekeningsleutels;
2° de identiteits- en handtekeningscertificaten;
3° de }18[...]18 certificatiedienstverlener;
4° de informatie nodig voor de authentificatie van de

kaart en voor de beveiliging van de elektronisch leesbare
gegevens voorkomend op de kaart en voor het gebruik van
de bijhorende gekwalificeerde certificaten;

5° }19[de andere vermeldingen die voorzien of toegela-
ten worden door de wet, alsook de vermeldingen die opge-
legd worden door de europese wetgeving;]19

6° de hoofdverblijfplaats van de houder.
De houder van de kaart kan desgewenst afzien van de

activering van de onder 1° tot 3° van het vorige lid ver-
melde gegevens.

}20[§ 2/1. De gegevens bedoeld in § 2, tweede lid, 1°, 2°,
3°, 5° en 10°, kunnen eveneens worden gebruikt voor de
identificatie en authentificatie van de aanvrager van het
rijbewijs of van het als zodanig geldend bewijs, bedoeld in
de wet betreffende de politie over het wegverkeer.]20
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§ 3. De houder van de kaart kan, via deze kaart of bij de
gemeente waar hij in de bevolkingsregisters ingeschreven
is, steeds inzage vragen van de gegevens die op elektroni-
sche wijze opgeslagen zijn op de kaart of via de kaart toe-
gankelijk zijn en heeft het recht op verbetering van zijn
persoonsgegevens die niet op nauwkeurige, volledige en
juiste wijze zouden opgenomen zijn op de kaart.

De houder van de kaart heeft, via deze kaart of bij de ge-
meente waar hij in de bevolkingsregisters ingeschreven is,
recht op:

1° inzage van de hem betreffende informatiegegevens
die zijn opgenomen in het bevolkingsregister of in het
Rijksregister van de natuurlijke personen;

2° verbetering van deze gegevens welke niet op nauw-
keurige, volledige en juiste wijze zijn opgenomen;

3° kennisname van alle overheden, instellingen en per-
sonen die, gedurende de laatste zes maanden, zijn gegevens
bij het bevolkingsregister of het Rijksregister van de natuur-
lijke personen hebben geraadpleegd of bijgewerkt, met uit-
zondering van de bestuurlijke en gerechtelijke overheden
die belast zijn met de opsporing en bestraffing van misdrij-
ven }21[alsmede van de Veiligheid van de Staat en de Alge-
mene Dienst inlichting en veiligheid van de Krijgsmacht.]21

De Koning bepaalt de datum van inwerkingtreding van
het in het vorige lid, 3°, vermelde recht op kennisname, als-
mede de wijze waarop het in de vorige leden bedoelde in-
zage- en verbeteringsrecht, evenals de kennisname, wor-
den geregeld.

§ 4. Elke geautomatiseerde controle van }22[de kaart]22

door optische of andere leesprocédés moet het voorwerp
uitmaken van een koninklijk besluit, na advies van het sec-
toraal comité van het Rijksregister bedoeld in artikel 15
van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijks-
register van de natuurlijke personen.

§ 5. De federale overheid stelt de technische apparatuur
nodig voor }23[de elektronische kaart]23 ter beschikking van
de gemeente, die er eigenaar van wordt. De gemeente staat
in voor de opslag en het onderhoud van de apparatuur.

De Koning kan een vergoeding vaststellen voor het op-
nemen van het identiteits- en handtekeningscertificaat op
de kaart. De kosten voor het initiële identiteits- en handte-
keningscertificaat kunnen geheel of gedeeltelijk ten laste
worden genomen door de federale overheid.

De }24[...]24 certificatiedienstverlener heeft, uitsluitend
voor de taken die hij verricht binnen het kader van deze
wet, toegang tot de informatiegegevens vermeld in
artikel 3, eerste lid, 1° en 5°, van de wet van 8 augustus
1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke
personen. Hij heeft binnen dit kader eveneens het recht het
identificatienummer van het Rijksregister te gebruiken.

§ 6. }25[De elektronische kaart blijft maximum tien jaar
geldig vanaf de datum van aanvraag.

De Koning kan voor bepaalde leeftijdscategorieën een
kortere of langere geldigheidsduur bepalen dan deze die
wordt bepaald in het eerste lid.]25

§ 7. De Koning bepaalt, na advies van de Commissie
voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, inge-
steld bij de wet van 8 december 1992 tot bescherming van
de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking
van persoonsgegevens, de vorm en de modaliteiten van
aanmaak, afgifte en gebruik van }26[de kaart]26.

Hij stelt de leeftijd vast vanaf welke men verplicht is
}27[de kaart]27 te bezitten en bij zich te hebben, alsook het

maximumbedrag dat ten laste van de houder mag worden
geïnd bij de afgifte van de kaart. Hij bepaalt ook welke de
openbare overheden en ambtenaren zijn op wier vorde-
ring }27[de kaart]27 moet worden getoond.

}28[Indien de vrederechter jegens een natuurlijke per-
soon de handtekeningsonbekwaamheid of de onbe-
kwaamheid om zich met behulp van de elektronische
identiteitskaart te authenticeren, beveelt als in artikel 492/
1 van het Burgerlijk Wetboek bedoelde rechterlijke be-
schermingsmaatregel betreffende de persoon of de goede-
ren van de persoon, worden de gekwalificeerde handteke-
nings- of authenticeringscertificaten op de elektronische
identiteitskaart van de betrokken persoon ingetrokken.]28

§ 8. De kosten voor }29[de aanmaak van kaarten]29 wor-
den door de Minister van Binnenlandse Zaken ingevorderd
bij wege van ambtshalve voorafnemingen op de rekening
die op naam van de gemeenten geopend is bij een krediet-
instelling die, naar gelang van het geval, voldoet aan de
artikelen 7, 65 of 66 van de wet van 22 maart 1993 op het
statuut van en toezicht op de kredietinstellingen.

§ 9. }30[De Koning kan, na advies van het sectoraal comité
van het Rijksregister bedoeld in artikel 15 van de wet van
8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de na-
tuurlijke personen, de toepassing van de bepalingen van de
§§ 1 tot 8 verder uitbreiden tot de verblijfsdocumenten.]30]2

}31[§ 10. Het Coördinatieorgaan voor de dreigingsana-
lyse, hierna OCAD genoemd, deelt op eigen initiatief een ge-
motiveerd advies aan de Minister bevoegd voor Binnen-
landse Zaken mee, indien het OCAD het wenselijk acht dat
de afgifte van de identiteitskaart van een Belg wordt gewei-
gerd of dat deze kaart wordt ingetrokken of ongeldig ver-
klaard, wanneer er gegronde en zeer ernstige aanwijzingen
bestaan dat deze persoon zich naar een gebied wenst te be-
geven waar terroristische groepen actief zijn, zoals gedefini-
eerd in artikel 139 van het Strafwetboek in zulke omstandig-
heden dat hij bij zijn terugkeer in België een ernstige drei-
ging voor terroristische misdrijven kan vertegenwoordigen,
zoals gedefinieerd in artikel 137 van het Strafwetboek of dat
deze persoon buiten het nationale grondgebied terroristi-
sche misdrijven wil plegen, zoals gedefinieerd in artikel 137
van het Strafwetboek. Dit gemotiveerde advies wordt ver-
leend na overleg met het federaal parket of de bevoegde
procureur des Konings over de vraag of de weigering, de in-
trekking of ongeldigverklaring van de identiteitskaart de uit-
oefening van de strafvordering in het gedrang kan brengen.
Als dit het geval is, wordt het standpunt van het openbaar
ministerie uitdrukkelijk in dit advies opgenomen.

De afgifte van de identiteitskaart kan worden geweigerd
of deze kaart kan worden ingetrokken of ongeldig verklaard
voor de Belgen bedoeld in het eerste lid door de Minister be-
voegd voor Binnenlandse zaken op basis van een gemoti-
veerd advies van het OCAD, zoals bedoeld in het eerste lid.

Deze beslissing van de minister geldt voor een maxi-
mumduur van vijfentwintig dagen. De betrokkene wordt
door de minister of zijn afgevaardigde binnen twee werkda-
gen na de beslissing bij een aangetekende zending ervan in
kennis gesteld en kan binnen vijf dagen na de kennisgeving
schriftelijk zijn opmerkingen overzenden. Na het verstrijken
van deze termijn bevestigt de minister zijn beslissing desge-
vallend, trekt hij ze in of wijzigt hij ze binnen vijf werkda-
gen. De minister bevestigt de beslissing, trekt ze in of wijzigt
ze, eveneens wanneer de betrokkene nalaat zijn schriftelijke
opmerkingen over te zenden. De betrokkene wordt ook van
deze beslissing door de minister of zijn afgevaardigde bij



II. Belgische wet- en regelgeving • 3. Rijksregister en bevolking  
Wet 19 juli 1991 - Bevolkingsregister (Art. 6)

240 Larcier Geannoteerde Wetboeken – Privacy (17 oktober 2018) – © Larcier

een aangetekende zending in kennis gesteld binnen twee
werkdagen. Wanneer de minister zijn beslissing niet beves-
tigt, intrekt of wijzigt binnen vijfentwintig dagen wordt de
beslissing opgeheven. De beslissing wordt tevens opgehe-
ven wanneer de betrokkene niet in kennis wordt gesteld
binnen de daartoe voorziene termijn.

In het geval bedoeld in het tweede lid, wordt bij de afgifte-
weigering, intrekking of ongeldigverklaring afhankelijk van
het geval, een attest uitgereikt ter vervanging van de identi-
teitskaart. De Koning legt bij een besluit vastgesteld na over-
leg in de Ministerraad het model van dat attest vast alsook de
overheid die het uitreikt en de daarbij te volgen procedure.
Dit attest is enkel geldig op het Belgisch grondgebied.

Indien het OCAD de minister meedeelt dat de in het eer-
ste lid bedoelde aanwijzingen, niet langer bestaan, neemt
de minister binnen vijf werkdagen een beslissing om de
weigering van de afgifte, de intrekking of de ongeldigver-
klaring van de identiteitskaart op te heffen. De betrokkene
wordt hiervan door de minister of zijn afgevaardigde bij
een aangetekende zending in kennis gesteld binnen twee
werkdagen na de beslissing.

De maximumduur van de weigering van de afgifte, de
intrekking of ongeldigverklaring bedoeld in het tweede
lid bedraagt drie maanden, daarin inbegrepen de in het
derde lid bedoelde initiële termijn van vijfentwintig da-
gen. Deze maximumtermijn van drie maanden kan, na
gemotiveerd advies van het OCAD, hoogstens eenmaal
worden verlengd door de minister met een maximum-
duur van drie maanden.]31  {1 {32 {69É72

F 1. – Het recht op kennisname vermeld in artikel 6, § 3, tweede lid, 3°
treedt in werking op 28 februari 2005 (art. 1 K.B. 13 februari 2005, B.S.,
28 februari 2005)
}2. – Na wijzigingen, vervangen bij art. 14 wet 25 maart 2003, B.S.,
28 maart 2003
}3. – § 1, lid 1, vervangen bij art. 11, 1°, wet 15 mei 2007, B.S., 8 juni 2007
}4. – § 1, lid 4, ingevoegd bij art. 37, 1°, Programmawet 5 augustus 2003,
B.S., 7 augustus 2003, err., B.S., 9 september 2003
}5. – § 1, lid 4, inleidende zin, gewijzigd bij art. 130, lid 4, wet 21 maart
1991; zoals ingevoegd bij art. 4 wet 13 december 2010, B.S., 31 december
2010, inwerkingtreding: 17 januari 2011 (art. 1, 1°, K.B. 10 januari 2011,
B.S., 13 januari 2011)
}6. – § 1, lid 4, inleidende zin, gewijzigd bij art. 11, 2°, wet 15 mei 2007,
B.S., 8 juni 2007
}7. – § 1, lid 5, ingevoegd bij art. 37, 1°, Programmawet 5 augustus 2003,
B.S., 7 augustus 2003, err., B.S., 9 september 2003
}8. – § 1, lid 5, gewijzigd bij art. 130, lid 4, wet 21 maart 1991; zoals inge-
voegd bij art. 4 wet 13 december 2010, B.S., 31 december 2010, inwerkingtre-
ding: 17 januari 2011 (art. 1, 1°, K.B. 10 januari 2011, B.S., 13 januari 2011)
}9. – § 1, lid 5, gewijzigd bij art. 11, 3°, wet 15 mei 2007, B.S., 8 juni 2007
}10. – § 1, lid 6, ingevoegd bij art. 37, 1°, Programmawet 5 augustus
2003, B.S., 7 augustus 2003, err., B.S., 9 september 2003
}11. – § 1, lid 6, gewijzigd bij art. 130, lid 4, wet 21 maart 1991; zoals inge-
voegd bij art. 4 wet 13 december 2010, B.S., 31 december 2010, inwerkingtre-
ding: 17 januari 2011 (art. 1, 1°, K.B. 10 januari 2011, B.S., 13 januari 2011)
}12. – § 1, lid 5, vervangen bij art. 11, 4°, wet 15 mei 2007, B.S., 8 juni 2007
}13. – § 1, lid 8, ingevoegd bij art. 11, 5°, wet 15 mei 2007, B.S., 8 juni 2007
}14. – § 2, lid 1, vervangen bij art. 37, 2°, Programmawet 5 augustus
2003, B.S., 7 augustus 2003, err., B.S., 9 september 2003
}15. – § 2, lid 1, vewijzigd bij art. 11, 6°, wet 15 mei 2007, B.S., 8 juni 2007
}16. – § 2, lid 1, gewijzigd bij art. 130, lid 4, wet 21 maart 1991; zoals inge-
voegd bij art. 4 wet 13 december 2010, B.S., 31 december 2010, inwerkingtre-
ding: 17 januari 2011 (art. 1, 1°, K.B. 10 januari 2011, B.S., 13 januari 2011)
}17. – § 2, lid 2, 11°, opgeheven bij art. 95, 1°, Programmawet 9 juli 2004,
B.S., 15 juli 2004
}18. – § 2, lid 3, 3°, gewijzigd bij art. 21 wet 15 december 2013, B.S.,
31 december 2013
}19. – § 2, lid 3, 5°, vervangen bij art. 10, 1°, wet 9 november 2015, B.S.,
30 november 2015
}20. – § 2/1 ingevoegd bij art. 21 wet 28 april 2010, B.S., 10 mei 2010
}21. – § 3, lid 2, 3°, aangevuld bij art. 95, 2°, Programmawet 9 juli 2004,
B.S., 15 juli 2004

}22. – § 4 gewijzigd bij art. 11, 7°, wet 15 mei 2007, B.S., 8 juni 2007
}23. – § 5, lid 1, gewijzigd bij art. 11, 8°, wet 15 mei 2007, B.S., 8 juni 2007
}24. – § 5, lid 3, gewijzigd bij art. 21 wet 15 december 2013, B.S.,
31 december 2013
}25. – § 6, na wijziging, vervangen bij art. 2 wet 9 januari 2012, B.S.,
14 februari 2012, inwerkingtreding: 1 maart 2014 (art. 1 K.B. 25 februari
2014, B.S., 28 februari 2014)
}26. – § 7, lid 1, gewijzigd bij art. 11, 10°, wet 15 mei 2007, B.S., 8 juni 2007
}27. – § 7, lid 2, gewijzigd bij art. 11, 10°, wet 15 mei 2007, B.S., 8 juni 2007
}28. – § 7, lid 3, na wijziging, vervangen bij art. 10, 2°, wet 9 november
2015, B.S., 30 november 2015
}29. – § 8 gewijzigd bij art. 11, 11°, wet 15 mei 2007, B.S., 8 juni 2007
}30. – § 9 vervangen bij art. 11, 12°, wet 15 mei 2007, B.S., 8 juni 2007
}31. – § 10 toegevoegd bij art. 2 wet 10 augustus 2015, B.S., 31 augustus
2015, inwerkingtreding: 5 januari 2016 (art. 4 K.B. 26 december 2015,
B.S., 5 januari 2016)
F 32. – Op een door de Koning te bepalen datum luidt dit
art. als volgt: 

Art. 6. }34[§ 1. }35[De gemeente geeft aan de Belgen een identi-
teitskaart, aan de vreemdelingen die toegelaten of gemachtigd
zijn om voor een langere termijn dan drie maanden in het Rijk te
verblijven of die gemachtigd zijn zich er te vestigen een vreemde-
lingenkaart, en aan de vreemdelingen die om een andere reden
ingeschreven worden in de bevolkingsregisters overeenkomstig
de bepalingen van de wet van 15 december 1980 betreffende de
toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de ver-
wijdering van vreemdelingen een verblijfsdocument. De identi-
teitskaart, de vreemdelingenkaart en het verblijfsdocument gel-
den als bewijs van inschrijving in de bevolkingsregisters.]35

}36[De identiteitskaart van de Belg die uit de bevolkingsregis-
ters wordt afgevoerd wegens vertrek naar het buitenland, blijft
in het buitenland en bij eventuele terugkeer naar België haar
geldigheid behouden voor de duur vermeld op de kaart.]36

}37[De Belgische consulaire beroepspost of de ereconsulaire
post die de Koning aanwijst geeft aan de Belgen die ingeschreven
zijn in de consulaire bevolkingsregisters overeenkomstig de wet
van 26 juni 2002 inzake consulaire bevolkingsregisters en identi-
teitskaarten, een identiteitskaart die identiek is aan de identiteits-
kaart bedoeld in deze wet. Deze identiteitskaart blijft bij de in-
schrijving in de bevolkingsregisters van een Belgische gemeente
haar geldigheid behouden voor de duur vermeld op de kaart.]37

}38[De gemeente kan }39[bpost]39 NV van publiek recht
machtigen tot het }40[afgeven van identiteitskaarten en vreem-
delingenkaarten]40 volgens de nadere regels vastgesteld door de
Koning. Voor de uitvoering van deze taak heeft }39[bpost]39 NV
van publiek recht:

1° toegang tot enkel die gegevens van het Rijksregister van
de natuurlijke personen, ingesteld door de wet van 8 augustus
1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke perso-
nen, die overeenkomstig § 2, tweede en derde lid, }41[op de
identiteitskaart en de vreemdelingenkaart]41 dienen te staan;

2° het recht om het identificatienummer van het Rijksregister
te gebruiken;

3° toegang tot het }42[Register van de Identiteitskaarten en
het Register van de Vreemdelingenkaarten]42, bedoeld in
artikel 6bis.]38

}43[De gegevens verkregen door }44[bpost]44 NV van publiek
recht in toepassing van het eerste lid mogen enkel worden ge-
bruikt voor de }45[afgifte van identiteitskaarten en vreemdelin-
genkaarten]45 als bedoeld in dit artikel.]43

}46[Voor de uitvoering van de in het tweede lid vermelde taak
ontvangt }47[bpost]47 NV van publiek recht een vergoeding ten
laste van de federale overheid. De Koning bepaalt de nadere re-
gels met betrekking tot de uitvoering en de vergoeding van deze
taak, waarbij wordt voorzien in een overeenkomst af te sluiten
tussen de Belgische Staat en }47[bpost]47 NV van publiek recht.]46

}48[Op de voorzijde van de identiteitskaart die bedoeld wordt
in het eerste lid, wordt in het bovenste gedeelte daarvan, de
woorden «België» en «identiteitskaart» aangebracht.]48
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De in het voorgaande lid bedoelde woorden worden op de
identiteitskaart eerst gedrukt in de taal van de gemeente die het
document afgeeft of in de taal die de houder kiest uit de talen
waarvan het gebruik wordt toegestaan in de gemeenten die ge-
noemd worden in de artikelen 6 tot 8 van de wetten op het ge-
bruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli
1966, en vervolgens in de twee andere landstalen en in het Engels.

De titels van de rubrieken waaronder op de identiteitskaart
de persoonlijke gegevens aangebracht worden die specifiek zijn
voor de houder, komen in de eerste plaats voor in de taal van de
gemeente die het document afgeeft, of in de taal die de houder
kiest, volgens het onderscheid dat wordt gemaakt in het voor-
gaande lid, en vervolgens in het Engels.

}49[Het model van de vreemdelingenkaart en van het ver-
blijfsdocument wordt bepaald overeenkomstig de bepalingen
van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot
het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering
van vreemdelingen.]49

§ 2. }50[}51[De identiteitskaart en de vreemdelingenkaart be-
vatten]51, naast de handtekening van de houder, hetzij de hand-
tekening van de gemeenteambtenaar die de kaart aflevert, het-
zij, wanneer de kaart wordt afgeleverd door }52[bpost]52 NV van
publiek recht, deze van de persoon van deze onderneming daar-
toe gemachtigd overeenkomstig de nadere regels vastgesteld bij
het koninklijk besluit, bedoeld in § 1, tweede lid. Zij bevat boven-
dien persoonsgegevens die zowel met het blote oog zichtbaar
zijn als op elektronische wijze leesbaar zijn.]50

De zowel met het blote oog zichtbare als elektronisch lees-
bare gegevens van persoonlijke aard betreffen:

1° de naam;
2° de twee eerste voornamen;
3° de eerste letter van de derde voornaam;
4° de nationaliteit;
5° de geboorteplaats- en datum;
6° het geslacht;
7° de plaats van afgifte van de kaart;
8° de begin- en einddatum van geldigheid van de kaart;
9° de benaming en het nummer van de kaart;
10° de foto van de houder;
11° }53[...]53

12° het identificatienummer van het Rijksregister.
De elektronisch leesbare gegevens van persoonlijke aard be-

treffen:
1° de identiteits- en handtekeningsleutels;
2° de identiteits- en handtekeningscertificaten;
3° de }54[...]54 certificatiedienstverlener;
4° de informatie nodig voor de authentificatie van de kaart en

voor de beveiliging van de elektronisch leesbare gegevens voor-
komend op de kaart en voor het gebruik van de bijhorende ge-
kwalificeerde certificaten;

5° }55[de andere vermeldingen die voorzien of toegelaten
worden door de wet, alsook de vermeldingen die opgelegd wor-
den door de europese wetgeving;]55

6° de hoofdverblijfplaats van de houder;
}56[7° de in artikel 374/1 van het Burgerlijk Wetboek be-

doelde vermelding]56

De houder van de kaart kan desgewenst afzien van de active-
ring van de onder 1° tot 3° van het vorige lid vermelde gegevens.

}57[§ 2/1. De gegevens bedoeld in § 2, tweede lid, 1°, 2°, 3°, 5°
en 10°, kunnen eveneens worden gebruikt voor de identificatie
en authentificatie van de aanvrager van het rijbewijs of van het
als zodanig geldend bewijs, bedoeld in de wet betreffende de po-
litie over het wegverkeer.]57

§ 3. De houder van de kaart kan, via deze kaart of bij de ge-
meente waar hij in de bevolkingsregisters ingeschreven is, steeds in-
zage vragen van de gegevens die op elektronische wijze opgeslagen
zijn op de kaart of via de kaart toegankelijk zijn en heeft het recht op

verbetering van zijn persoonsgegevens die niet op nauwkeurige,
volledige en juiste wijze zouden opgenomen zijn op de kaart.

De houder van de kaart heeft, via deze kaart of bij de gemeente
waar hij in de bevolkingsregisters ingeschreven is, recht op:

1° inzage van de hem betreffende informatiegegevens die
zijn opgenomen in het bevolkingsregister of in het Rijksregister
van de natuurlijke personen;

2° verbetering van deze gegevens welke niet op nauwkeu-
rige, volledige en juiste wijze zijn opgenomen;

3° kennisname van alle overheden, instellingen en personen
die, gedurende de laatste zes maanden, zijn gegevens bij het be-
volkingsregister of het Rijksregister van de natuurlijke personen
hebben geraadpleegd of bijgewerkt, met uitzondering van de
bestuurlijke en gerechtelijke overheden die belast zijn met de
opsporing en bestraffing van misdrijven }58[alsmede van de Vei-
ligheid van de Staat en de Algemene Dienst inlichting en veilig-
heid van de Krijgsmacht.]58

De Koning bepaalt de datum van inwerkingtreding van het in
het vorige lid, 3°, vermelde recht op kennisname, alsmede de
wijze waarop het in de vorige leden bedoelde inzage- en verbe-
teringsrecht, evenals de kennisname, worden geregeld.

§ 4. Elke geautomatiseerde controle van }59[de kaart]59 door
optische of andere leesprocédés moet het voorwerp uitmaken van
een koninklijk besluit, na advies van het sectoraal comité van het
Rijksregister bedoeld in artikel 15 van de wet van 8 augustus 1983
tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen.

§ 5. De federale overheid stelt de technische apparatuur
nodig voor }60[de elektronische kaart]60 ter beschikking van de
gemeente, die er eigenaar van wordt. De gemeente staat in voor
de opslag en het onderhoud van de apparatuur.

De Koning kan een vergoeding vaststellen voor het opnemen
van het identiteits- en handtekeningscertificaat op de kaart. De
kosten voor het initiële identiteits- en handtekeningscertificaat
kunnen geheel of gedeeltelijk ten laste worden genomen door
de federale overheid.

De }61[...]61 certificatiedienstverlener heeft, uitsluitend voor de
taken die hij verricht binnen het kader van deze wet, toegang tot
de informatiegegevens vermeld in artikel 3, eerste lid, 1° en 5°, van
de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van
de natuurlijke personen. Hij heeft binnen dit kader eveneens het
recht het identificatienummer van het Rijksregister te gebruiken.

§ 6. }62[De elektronische kaart blijft maximum tien jaar gel-
dig vanaf de datum van aanvraag.

De Koning kan voor bepaalde leeftijdscategorieën een kor-
tere of langere geldigheidsduur bepalen dan deze die wordt be-
paald in het eerste lid.]62

§ 7. De Koning bepaalt, na advies van de Commissie voor de
bescherming van de persoonlijke levenssfeer, ingesteld bij de
wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke
levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgege-
vens, de vorm en de modaliteiten van aanmaak, afgifte en ge-
bruik van }63[de kaart]63.

Hij stelt de leeftijd vast vanaf welke men verplicht is }64[de
kaart]64 te bezitten en bij zich te hebben, alsook het maximum-
bedrag dat ten laste van de houder mag worden geïnd bij de af-
gifte van de kaart. Hij bepaalt ook welke de openbare overheden
en ambtenaren zijn op wier vordering }64[de kaart]64 moet wor-
den getoond.

}65[Indien de vrederechter jegens een natuurlijke persoon de
handtekeningsonbekwaamheid of de onbekwaamheid om zich
met behulp van de elektronische identiteitskaart te authentice-
ren, beveelt als in artikel 492/1 van het Burgerlijk Wetboek be-
doelde rechterlijke beschermingsmaatregel betreffende de per-
soon of de goederen van de persoon, worden de gekwalificeerde
handtekenings- of authenticeringscertificaten op de elektroni-
sche identiteitskaart van de betrokken persoon ingetrokken.]65

§ 8. De kosten voor }66[de aanmaak van kaarten]66 worden
door de Minister van Binnenlandse Zaken ingevorderd bij wege
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van ambtshalve voorafnemingen op de rekening die op naam
van de gemeenten geopend is bij een kredietinstelling die, naar
gelang van het geval, voldoet aan de artikelen 7, 65 of 66 van de
wet van 22 maart 1993 op het statuut van en toezicht op de kre-
dietinstellingen.

§ 9. }67[De Koning kan, na advies van het sectoraal comité
van het Rijksregister bedoeld in artikel 15 van de wet van
8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de na-
tuurlijke personen, de toepassing van de bepalingen van de §§ 1
tot 8 verder uitbreiden tot de verblijfsdocumenten.]67]34

}68[§ 10. Het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse,
hierna OCAD genoemd, deelt op eigen initiatief een gemotiveerd
advies aan de Minister bevoegd voor Binnenlandse Zaken mee,
indien het OCAD het wenselijk acht dat de afgifte van de identi-
teitskaart van een Belg wordt geweigerd of dat deze kaart wordt
ingetrokken of ongeldig verklaard, wanneer er gegronde en zeer
ernstige aanwijzingen bestaan dat deze persoon zich naar een
gebied wenst te begeven waar terroristische groepen actief zijn,
zoals gedefinieerd in artikel 139 van het Strafwetboek in zulke
omstandigheden dat hij bij zijn terugkeer in België een ernstige
dreiging voor terroristische misdrijven kan vertegenwoordigen,
zoals gedefinieerd in artikel 137 van het Strafwetboek of dat deze
persoon buiten het nationale grondgebied terroristische misdrij-
ven wil plegen, zoals gedefinieerd in artikel 137 van het Strafwet-
boek. Dit gemotiveerde advies wordt verleend na overleg met het
federaal parket of de bevoegde procureur des Konings over de
vraag of de weigering, de intrekking of ongeldigverklaring van
de identiteitskaart de uitoefening van de strafvordering in het ge-
drang kan brengen. Als dit het geval is, wordt het standpunt van
het openbaar ministerie uitdrukkelijk in dit advies opgenomen.

De afgifte van de identiteitskaart kan worden geweigerd of
deze kaart kan worden ingetrokken of ongeldig verklaard voor
de Belgen bedoeld in het eerste lid door de Minister bevoegd
voor Binnenlandse zaken op basis van een gemotiveerd advies
van het OCAD, zoals bedoeld in het eerste lid.

Deze beslissing van de minister geldt voor een maximumduur
van vijfentwintig dagen. De betrokkene wordt door de minister of
zijn afgevaardigde binnen twee werkdagen na de beslissing bij
een aangetekende zending ervan in kennis gesteld en kan binnen
vijf dagen na de kennisgeving schriftelijk zijn opmerkingen over-
zenden. Na het verstrijken van deze termijn bevestigt de minister
zijn beslissing desgevallend, trekt hij ze in of wijzigt hij ze binnen
vijf werkdagen. De minister bevestigt de beslissing, trekt ze in of
wijzigt ze, eveneens wanneer de betrokkene nalaat zijn schrifte-
lijke opmerkingen over te zenden. De betrokkene wordt ook van
deze beslissing door de minister of zijn afgevaardigde bij een aan-
getekende zending in kennis gesteld binnen twee werkdagen.
Wanneer de minister zijn beslissing niet bevestigt, intrekt of wij-
zigt binnen vijfentwintig dagen wordt de beslissing opgeheven.
De beslissing wordt tevens opgeheven wanneer de betrokkene
niet in kennis wordt gesteld binnen de daartoe voorziene termijn.

In het geval bedoeld in het tweede lid, wordt bij de afgiftewei-
gering, intrekking of ongeldigverklaring afhankelijk van het ge-
val, een attest uitgereikt ter vervanging van de identiteitskaart.
De Koning legt bij een besluit vastgesteld na overleg in de Minis-
terraad het model van dat attest vast alsook de overheid die het
uitreikt en de daarbij te volgen procedure. Dit attest is enkel gel-
dig op het Belgisch grondgebied.

Indien het OCAD de minister meedeelt dat de in het eerste lid
bedoelde aanwijzingen, niet langer bestaan, neemt de minister
binnen vijf werkdagen een beslissing om de weigering van de af-
gifte, de intrekking of de ongeldigverklaring van de identiteits-
kaart op te heffen. De betrokkene wordt hiervan door de minis-
ter of zijn afgevaardigde bij een aangetekende zending in kennis
gesteld binnen twee werkdagen na de beslissing.

De maximumduur van de weigering van de afgifte, de intrek-
king of ongeldigverklaring bedoeld in het tweede lid bedraagt
drie maanden, daarin inbegrepen de in het derde lid bedoelde
initiële termijn van vijfentwintig dagen. Deze maximumtermijn

van drie maanden kan, na gemotiveerd advies van het OCAD,
hoogstens eenmaal worden verlengd door de minister met een
maximumduur van drie maanden.]68  {33

F 33. – Het recht op kennisname vermeld in artikel 6, § 3, tweede lid, 3°
treedt in werking op 28 februari 2005 (art. 1 K.B. 13 februari 2005, B.S.,
28 februari 2005)
}34. – Na wijzigingen, vervangen bij art. 14 wet 25 maart 2003, B.S.,
28 maart 2003
}35. – § 1, lid 1, vervangen bij art. 11, 1°, wet 15 mei 2007, B.S., 8 juni 2007
}36. – § 1, lid 2, ingevoegd bij art. 143 wet (I) 24 juli 2008, B.S., 7 augustus
2008, inwerkingtreding: door de Koning te bepalen (art. 145, lid 1)
}37. – § 1, lid 3, ingevoegd bij art. 143 wet (I) 24 juli 2008, B.S., 7 augustus
2008, inwerkingtreding: door de Koning te bepalen (art. 145, lid 1)
}38. – § 1, lid 4, ingevoegd bij art. 37, 1°, Programmawet 5 augustus
2003, B.S., 7 augustus 2003, err., B.S., 9 september 2003
}39. – § 1, lid 4, inleidende zin, gewijzigd bij art. 130, lid 4, wet 21 maart
1991; zoals ingevoegd bij art. 4 wet 13 december 2010, B.S., 31 december
2010, inwerkingtreding: 17 januari 2011 (art. 1, 1°, K.B. 10 januari 2011,
B.S., 13 januari 2011)
}40. – § 1, lid 4, inleidende zin, gewijzigd bij art. 11, 2°, wet 15 mei 2007,
B.S., 8 juni 2007
}41. – § 1, lid 4, 1°, gewijzigd bij art. 11, 2°, wet 15 mei 2007, B.S., 8 juni 2007
}42. – § 1, lid 4, 3°, gewijzigd bij art. 11, 2°, wet 15 mei 2007, B.S., 8 juni 2007
}43. – § 1, lid 5, ingevoegd bij art. 37, 1°, Programmawet 5 augustus
2003, B.S., 7 augustus 2003, err., B.S., 9 september 2003
}44. – § 1, lid 5, gewijzigd bij art. 130, lid 4, wet 21 maart 1991; zoals inge-
voegd bij art. 4 wet 13 december 2010, B.S., 31 december 2010, inwerkingtre-
ding: 17 januari 2011 (art. 1, 1°, K.B. 10 januari 2011, B.S., 13 januari 2011)
}45. – § 1, lid 5, gewijzigd bij art. 11, 3°, wet 15 mei 2007, B.S., 8 juni 2007
}46. – § 1, lid 6, ingevoegd bij art. 37, 1°, Programmawet 5 augustus
2003, B.S., 7 augustus 2003, err., B.S., 9 september 2003
}47. – § 1, lid 6, gewijzigd bij art. 130, lid 4, wet 21 maart 1991; zoals inge-
voegd bij art. 4 wet 13 december 2010, B.S., 31 december 2010, inwerkingtre-
ding: 17 januari 2011 (art. 1, 1°, K.B. 10 januari 2011, B.S., 13 januari 2011)
}48. – § 1, lid 7, vervangen bij art. 11, 4°, wet 15 mei 2007, B.S., 8 juni 2007
}49. – § 1, lid 10, ingevoegd bij art. 11, 5°, wet 15 mei 2007, B.S., 8 juni 2007
}50. – § 2, lid 1, vervangen bij art. 37, 2°, Programmawet 5 augustus
2003, B.S., 7 augustus 2003, err., B.S., 9 september 2003
}51. – § 2, lid 1, vewijzigd bij art. 11, 6°, wet 15 mei 2007, B.S., 8 juni 2007
}52. – § 2, lid 1, gewijzigd bij art. 130, lid 4, wet 21 maart 1991; zoals inge-
voegd bij art. 4 wet 13 december 2010, B.S., 31 december 2010, inwerkingtre-
ding: 17 januari 2011 (art. 1, 1°, K.B. 10 januari 2011, B.S., 13 januari 2011)
}53. – § 2, lid 2, 11°, opgeheven bij art. 95, 1°, Programmawet 9 juli 2004,
B.S., 15 juli 2004
}54. – § 2, lid 3, 3°, gewijzigd bij art. 21 wet 15 december 2013, B.S.,
31 december 2013
}55. – § 2, lid 3, 5°, vervangen bij art. 10, 1°, wet 9 november 2015, B.S.,
30 november 2015
}56. – § 2, lid 3, 7°, ingevoegd bij art. 4 wet 22 mei 2014, B.S., 23 juli
2014, inwerkingtreding: door de Koning te bepalen (art. 7)
}57. – § 2/1 ingevoegd bij art. 21 wet 28 april 2010, B.S., 10 mei 2010
}58. – § 3, lid 2, 3°, aangevuld bij art. 95, 2°, Programmawet 9 juli 2004,
B.S., 15 juli 2004
}59. – § 4 gewijzigd bij art. 11, 7°, wet 15 mei 2007, B.S., 8 juni 2007
}60. – § 5, lid 1, gewijzigd bij art. 11, 8°, wet 15 mei 2007, B.S., 8 juni 2007
}61. – § 5, lid 3, gewijzigd bij art. 21 wet 15 december 2013, B.S.,
31 december 2013
}62. – § 6, na wijziging, vervangen bij art. 2 wet 9 januari 2012, B.S.,
14 februari 2012, inwerkingtreding: 1 maart 2014 (art. 1 K.B. 25 februari
2014, B.S., 28 februari 2014)
}63. – § 7, lid 1, gewijzigd bij art. 11, 10°, wet 15 mei 2007, B.S., 8 juni 2007
}64. – § 7, lid 2, gewijzigd bij art. 11, 10°, wet 15 mei 2007, B.S., 8 juni 2007
}65. – § 7, lid 3, na wijziging, vervangen bij art. 10, 2°, wet 9 november
2015, B.S., 30 november 2015
}66. – § 8 gewijzigd bij art. 11, 11°, wet 15 mei 2007, B.S., 8 juni 2007
}67. – § 9 vervangen bij art. 11, 12°, wet 15 mei 2007, B.S., 8 juni 2007
}68. – § 10 toegevoegd bij art. 2 wet 10 augustus 2015, B.S., 31 augustus
2015, inwerkingtreding: 5 januari 2016 (art. 4 K.B. 26 december 2015,
B.S., 5 januari 2016)
R 69. – Zie art. 2 K.B. 19 april 2014 aangaande de identiteitskaarten af-
gegeven door de consulaire beroepsposten, B.S., 4 juni 2014:

Art. 2. In artikel 6, van de wet van 19 juli 1991 betreffende de
bevolkingsregisters, de identiteitskaarten, de vreemdelingen-
kaarten en de verblijfsdocumenten en tot wijziging van de wet
van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de
natuurlijke personen, dient «gemeente» en «gemeenteambte-
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naar» te worden gelezen als hebbende ook betrekking op «con-
sulaire post» en «ambtenaar van de consulaire post».

De Belgische identiteitskaart verliest zijn geldigheid en wordt
hernieuwd bij het verstrijken van de geldigheidsduur, wanneer
de houder een kaart wenst in een andere taal dan deze waarin
zijn kaart werd opgemaakt, wanneer de foto van de houder niet
meer gelijkend is, wanneer de kaart beschadigd is, wanneer de
houder van naam of voornaam verandert, wanneer de houder
van geslacht verandert, na verlies of diefstal van de identiteits-
kaart, na wijziging van het statuut van verlengde minderjarig-
heid en wanneer de houder een aanvraag indient met het oog
op een vervroegde hernieuwing.

De Belgische identiteitskaart verliest zijn geldigheid na ver-
lies van de Belgische nationaliteit.

De houder van een identiteitskaart moet na diefstal of verlies
van de kaart in het buitenland dit onmiddellijk melden aan een
Belgische consulaire beroepspost of de Federale Overheids-
dienst Binnenlandse Zaken. De consulaire beroepspost waar hij
is ingeschreven, reikt hem een nieuwe kaart uit.
R 70. – Zie K.B. 25 maart 2003 betreffende de identiteitskaarten, B.S.,
28 maart 2003, opgenomen in rubriek «II. Belgische wet- en regelgeving,
3. Rijksregister en bevolking», infra
R 71. – Zie K.B. 5 juni 2004 tot vaststelling van het stelsel van de rech-
ten tot inzage en verbetering van de gegevens die op elektronische wijze
opgeslagen zijn op de identiteitskaart en van de informatiegegevens die
zijn opgenomen in de bevolkingsregisters of in het Rijksregister van de na-
tuurlijke personen, B.S., 21 juni 2004, opgenomen in rubriek «II. Belgische
wet- en regelgeving, 3. Rijksregister en bevolking», infra

R 72. – Zie K.B. 24 februari 2014 tot uitvoering van artikel 6, § 6, van de
wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters, de identiteits-
kaarten, de vreemdelingenkaarten en de verblijfsdocumenten en tot wijzi-
ging van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van
de natuurlijke personen, B.S., 28 februari 2014
}1[Art. 6bis. § 1. Bij het Rijksregister van de natuurlijke
personen, ingesteld bij de Federale Overheidsdienst Bin-
nenlandse Zaken, wordt een }2[centraal bestand van de
identiteitskaarten en een centraal bestand van de vreem-
delingenkaarten gehouden. Deze bestanden dragen res-
pectievelijk de naam «Register van de Identiteitskaarten»
en «Register van de Vreemdelingenkaarten» en bevatten
beide volgende gegevens]2:

1° }3[voor iedere houder: het identificatienummer van
het Rijksregister van de natuurlijke personen, de foto van
de houder die overeenstemt met de foto van de laatste
kaart, alsook de foto's van de houder die voorkomen op de
identiteitskaarten die hem gedurende de laatste vijftien
jaar werden afgeleverd, het elektronische beeld van de
handtekening van de houder, alsook de historiek van de
elektronische beelden van de handtekeningen, de ge-
vraagde taal voor de uitgifte van de kaart en het volgnum-
mer van de kaart. De Koning bepaalt de datum vanaf wan-
neer de historiek van de foto's en de historiek van de elek-
tronische beelden van de handtekeningen opgeslagen en
bewaard worden in het centrale bestand van de identiteits-
kaarten en in het centrale bestand van de vreemdelingen-
kaarten;]3

2° voor elke uitgegeven }4[kaart]4:
a) de datum van aanvraag met aansluitend de datum van

uitgifte van het basisdocument, de datum van uitgifte, de ver-
valdatum en in voorkomend geval de datum van vernietiging;

b) de datum van uitreiking en de gemeente die ze uitge-
reikt heeft;

c) het volgnummer van de kaart;
d) het sequentienummer (eerste, tweede, derde kaart,

enz.);
e) de informatie waaruit blijkt dat de kaart geldig, ver-

vallen of vernietigd is en, in dat geval, de reden;

f) het type van }5[kaart]5;
g) de aanwijzing van het bestaan of de afwezigheid van

de functie «elektronische handtekening»;
h) de datum van de laatste bijwerking;
i) de datum van de laatste bijwerking betreffende de

hoofdverblijfplaats;
}6[j) de andere vermeldingen, opgelegd door de wetten.]6

§ 2. De gemeenten, door bemiddeling van het Rijksre-
gister, enerzijds, en de met de aanmaak van }7[de kaar-
ten]7 belaste onderneming, en de }8[...]8 certificatiedienst-
verlener anderzijds, zenden aan de Federale Overheids-
dienst Binnenlandse Zaken – Algemene Directie van de In-
stellingen en van de Bevolking – de informaties die nodig
zijn om het onder § 1 bedoeld bestand bij te werken.

§ 3. }9[De machtiging om toegang te hebben tot het Re-
gister van de Identiteitskaarten en het Register van de Vreem-
delingenkaarten wordt verleend door het sectoraal comité
van het Rijksregister ingesteld door artikel 15 van de wet van
8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de na-
tuurlijke personen, aan de Belgische openbare overheden,
voor de informatiegegevens die zij gemachtigd zijn te kennen
uit hoofde van een wet, een decreet of een ordonnantie.

Het sectoraal comité beoordeelt of de doeleinden, waar-
voor de toegang tot de informatiegegevens van het Regis-
ter van de Identiteitskaarten en het Register van de Vreem-
delingenkaarten wordt gevraagd, welbepaald, duidelijk
omschreven en wettig zijn en, in voorkomend geval, of de
gevraagde informatiegegevens uit het Register van de
Identiteitskaarten en het Register van de Vreemdelingen-
kaarten toereikend, ter zake dienend en niet overmatig zijn
ten opzichte van die doeleinden.

Vooraleer zijn machtiging te geven, gaat het sectoraal
comité na of de toegang of de mededeling geschiedt in
overeenstemming met deze wet, de wet van 8 december
1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten
opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en hun
uitvoeringsbesluiten, alsmede met de andere pertinente
normen inzake de bescherming van de persoonlijke le-
venssfeer of persoonsgegevens.

Binnen dertig dagen na zijn beslissing stuurt het secto-
raal comité een afschrift ervan naar de Minister van Bin-
nenlandse Zaken en de Minister van Justitie.]9]1

}10[§ 4. De Koning kan de toepassing van de bepalingen
van de §§ 1 tot 3 verder uitbreiden tot de verblijfsdocu-
menten.]10  {11 {23É24

}1. – Ingevoegd bij art. 15 wet 25 maart 2003, B.S., 28 maart 2003
}2. – § 1, inleidende zin, gewijzigd bij art. 12, 1°, wet 15 mei 2007, B.S.,
8 juni 2007
}3. – § 1, 1°, na wijziging, laatst vervangen bij art. 11 wet 9 november
2015, B.S., 30 november 2015
}4. – § 1, 2°, inleidende zin, gewijzigd bij art. 12, 3°, wet 15 mei 2007, B.S.,
8 juni 2007
}5. – § 1, 2°, f), gewijzigd bij art. 12, 3°, wet 15 mei 2007, B.S., 8 juni 2007
}6. – § 1, 2°, j), ingevoegd bij art. 12, 4°, wet 15 mei 2007, B.S., 8 juni 2007
}7. – § 2 gewijzigd bij art. 12, 5°, wet 15 mei 2007, B.S., 8 juni 2007
}8. – § 2 gewijzigd bij art. 22 wet 15 december 2013, B.S., 31 december 2013
}9. – § 3 vervangen bij art. 12, 6°, wet 15 mei 2007, B.S., 8 juni 2007
}10. – § 4 toegevoegd bij art. 12, 7°, wet 15 mei 2007, B.S., 8 juni 2007
F 11. – Op een door de Koning te bepalen datum luidt dit
art. als volgt:
}12[Art. 6bis. § 1. Bij het Rijksregister van de natuurlijke perso-
nen, ingesteld bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Za-
ken, wordt een }13[centraal bestand van de identiteitskaarten en
een centraal bestand van de vreemdelingenkaarten gehouden.
Deze bestanden dragen respectievelijk de naam «Register van de
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Identiteitskaarten» en «Register van de Vreemdelingenkaarten»
en bevatten beide volgende gegevens]13:

1° }14[voor iedere houder: het identificatienummer van het
Rijksregister van de natuurlijke personen, de foto van de houder
die overeenstemt met de foto van de laatste kaart, alsook de
foto's van de houder die voorkomen op de identiteitskaarten die
hem gedurende de laatste vijftien jaar werden afgeleverd, het
elektronische beeld van de handtekening van de houder, alsook
de historiek van de elektronische beelden van de handtekenin-
gen, de gevraagde taal voor de uitgifte van de kaart en het volg-
nummer van de kaart. De Koning bepaalt de datum vanaf wan-
neer de historiek van de foto's en de historiek van de elektroni-
sche beelden van de handtekeningen opgeslagen en bewaard
worden in het centrale bestand van de identiteitskaarten en in
het centrale bestand van de vreemdelingenkaarten;]14

2° voor elke uitgegeven }15[kaart]15:
a) de datum van aanvraag met aansluitend de datum van uit-

gifte van het basisdocument, de datum van uitgifte, de vervalda-
tum en in voorkomend geval de datum van vernietiging;

b) de datum van uitreiking en de gemeente die ze uitgereikt
heeft;

c) het volgnummer van de kaart;
d) het sequentienummer (eerste, tweede, derde kaart, enz.);
e) de informatie waaruit blijkt dat de kaart geldig, vervallen of

vernietigd is en, in dat geval, de reden;
f) het type van }16[kaart]16;
g) de aanwijzing van het bestaan of de afwezigheid van de

functie «elektronische handtekening»;
h) de datum van de laatste bijwerking;
i) de datum van de laatste bijwerking betreffende de hoofd-

verblijfplaats;
}17[j) de andere vermeldingen, opgelegd door de wetten;]17
}18[k) de in artikel 374/1 van het Burgerlijk Wetboek be-

doelde vermelding.]18

§ 2. De gemeenten, door bemiddeling van het Rijksregister,
enerzijds, en de met de aanmaak van }19[de kaarten]19 belaste
onderneming, en de }20[...]20 certificatiedienstverlener ander-
zijds, zenden aan de Federale Overheidsdienst Binnenlandse
Zaken – Algemene Directie van de Instellingen en van de Bevol-
king – de informaties die nodig zijn om het onder § 1 bedoeld
bestand bij te werken.

§ 3. }21[De machtiging om toegang te hebben tot het Regis-
ter van de Identiteitskaarten en het Register van de Vreemdelin-
genkaarten wordt verleend door het sectoraal comité van het
Rijksregister ingesteld door artikel 15 van de wet van 8 augustus
1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke perso-
nen, aan de Belgische openbare overheden, voor de informatie-
gegevens die zij gemachtigd zijn te kennen uit hoofde van een
wet, een decreet of een ordonnantie.

Het sectoraal comité beoordeelt of de doeleinden, waarvoor
de toegang tot de informatiegegevens van het Register van de
Identiteitskaarten en het Register van de Vreemdelingenkaarten
wordt gevraagd, welbepaald, duidelijk omschreven en wettig
zijn en, in voorkomend geval, of de gevraagde informatiegege-
vens uit het Register van de Identiteitskaarten en het Register
van de Vreemdelingenkaarten toereikend, ter zake dienend en
niet overmatig zijn ten opzichte van die doeleinden.

Vooraleer zijn machtiging te geven, gaat het sectoraal comité
na of de toegang of de mededeling geschiedt in overeenstem-
ming met deze wet, de wet van 8 december 1992 tot bescher-
ming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de ver-
werking van persoonsgegevens en hun uitvoeringsbesluiten,
alsmede met de andere pertinente normen inzake de bescher-
ming van de persoonlijke levenssfeer of persoonsgegevens.

Binnen dertig dagen na zijn beslissing stuurt het sectoraal co-
mité een afschrift ervan naar de Minister van Binnenlandse
Zaken en de Minister van Justitie.]21]12

}22[§ 4. De Koning kan de toepassing van de bepalingen van
de §§ 1 tot 3 verder uitbreiden tot de verblijfsdocumenten.]22

}12. – Ingevoegd bij art. 15 wet 25 maart 2003, B.S., 28 maart 2003
}13. – § 1, inleidende zin, gewijzigd bij art. 12, 1°, wet 15 mei 2007, B.S.,
8 juni 2007
}14. – § 1, 1°, na wijziging, laatst vervangen bij art. 11 wet 9 november
2015, B.S., 30 november 2015
}15. – § 1, 2°, inleidende zin, gewijzigd bij art. 12, 3°, wet 15 mei 2007,
B.S., 8 juni 2007
}16. – § 1, 2°, f), gewijzigd bij art. 12, 3°, wet 15 mei 2007, B.S., 8 juni 2007
}17. – § 1, 2°, j), ingevoegd bij art. 12, 4°, wet 15 mei 2007, B.S., 8 juni 2007
}18. – § 1, 2°, k), ingevoegd bij art. 5 wet 22 mei 2014, B.S., 23 juli 2014,
inwerkingtreding: door de Koning te bepalen (art. 7)
}19. – § 2 gewijzigd bij art. 12, 5°, wet 15 mei 2007, B.S., 8 juni 2007
}20. – § 2 gewijzigd bij art. 22 wet 15 december 2013, B.S., 31 december
2013
}21. – § 3 vervangen bij art. 12, 6°, wet 15 mei 2007, B.S., 8 juni 2007
}22. – § 4 toegevoegd bij art. 12, 7°, wet 15 mei 2007, B.S., 8 juni 2007

R 23. – Zie K.B. 25 mei 2005 tot bepaling van de personen en instellin-
gen die toegang hebben tot het Register van de Identiteitskaarten, B.S.,
27 juni 2005

R 24. – Zie K.B. 21 juli 2016 tot vastlegging van de datum vanaf wan-
neer de historiek van de foto's en de historiek van de elektronische beel-
den van de handtekeningen, bedoeld in artikel 6bis, § 1, 1°, van de wet van
19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters, de identiteitskaarten, de
vreemdelingenkaarten en de verblijfsdocumenten en tot wijziging van de
wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuur-
lijke personen, worden opgenomen en bijgehouden in het centraal be-
stand van de identiteitskaarten en in het centraal bestand van de vreemde-
lingenkaarten, B.S., 5 september 2016
}1[Art. 6ter. In geval van verlies, diefstal of vernieling van
de elektronische }2[kaart]2 doet de houder tijdens de kan-
tooruren aangifte bij het gemeentebestuur. Het gemeentebe-
stuur levert een attest af van verlies, diefstal of vernieling van
de }2[kaart]2. In geval van diefstal kan de houder bovendien
klacht indienen bij de politie. De gemeente geeft de certifica-
tiedienstverlener via het Rijksregister de opdracht de elektro-
nische functie van de }2[kaart]2 te schorsen of in te trekken.

In geval van verlies, diefstal of vernieling van de elektro-
nische }3[kaart]3 buiten de kantooruren doet de houder
aangifte bij de helpdesk van het Rijksregister van de na-
tuurlijke personen. De houder kan na deze aangifte bij het
gemeentebestuur een attest bekomen van verlies, diefstal
of vernieling van de }3[kaart]3. Hij kan in geval van diefstal
bovendien klacht indienen bij de politie. De helpdesk
schorst de elektronische functie van de }3[kaart]3 of trekt
ze in. De helpdesk is permanent operationeel.

De schorsing houdt in dat de elektronische functie van
de }4[kaart]4 tijdelijk buiten werking wordt gesteld. De in-
trekking houdt in dat de elektronische functie van de
}4[kaart]4 definitief buiten werking wordt gesteld.

}5[De Koning bepaalt de nadere regeling inzake de wer-
king van de helpdesk, inzake de schorsing of intrekking
van de verloren, gestolen of vernietigde kaart en inzake
verlies, diefstal of vernieling van de kaart of het verblijfsdo-
cument.]5]1  {6

}1. – Ingevoegd bij art. 16 wet 25 maart 2003, B.S., 28 maart 2003
}2. – Lid 1 gewijzigd bij art. 13, 1°, wet 15 mei 2007, B.S., 8 juni 2007
}3. – Lid 2 gewijzigd bij art. 13, 1°, wet 15 mei 2007, B.S., 8 juni 2007
}4. – Lid 3 gewijzigd bij art. 13, 1°, wet 15 mei 2007, B.S., 8 juni 2007
}5. – Lid 4 vervangen bij art. 13, 2°, wet 15 mei 2007, B.S., 8 juni 2007

R 6. – Zie K.B. 25 maart 2003 betreffende de identiteitskaarten, B.S.,
28 maart 2003, opgenomen in rubriek «II. Belgische wet- en regelgeving,
3. Rijksregister en bevolking», infra
}1[Art. 6quater. Alle personen die bij het uitoefenen
van hun functies in de inzameling, de verwerking of de me-
dedeling van de informatiegegevens tussenkomen, zijn ge-
houden tot het beroepsgeheim. Bovendien moeten zij alles
in het werk stellen om de gegevens bij te houden, de on-
juiste gegevens te verbeteren en de gegevens die vervallen
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zijn of door onwettige of frauduleuze middelen bekomen
werden, te schrappen.

Zij moeten alle nodige voorzorgsmaatregelen nemen ten
einde de veiligheid van de opgenomen gegevens te verzeke-
ren en te beletten in het bijzonder dat zij vervormd of bescha-
digd worden of medegedeeld worden aan personen die geen
machtiging hebben gekregen om inzage ervan te nemen.

Zij moeten zich vergewissen van het geëigende karakter
van de programma's die voor de automatische verwerking
van de gegevens dienen, alsook van de rechtmatigheid van
de toepassing ervan.

Zij moeten waken op de rechtmatigheid van de mede-
deling der gegevens.]1

}1. – Ingevoegd bij art. 17 wet 25 maart 2003, B.S., 28 maart 2003
}1[Art. 6quinquies. De Koning kan de normen en functi-
onele en technische specificaties vastleggen waaraan de ap-
paratuur en de toepassingen dienen te voldoen die het uitle-
zen en het bijwerken van de elektronisch op de }2[kaart]2 op-
geslagen gegevens }3[mogelijk maakt en kan deze uitbreiden
tot de verblijfsdocumenten]3. Hij kan tevens de publiciteit, de
verkoop, de aankoop, de verhuring, het bezit en de overdracht
van deze apparatuur en toepassingen reglementeren.]1

}1. – Ingevoegd bij art. 18 wet 25 maart 2003, B.S., 28 maart 2003
}2. – Gewijzigd bij art. 14, 1°, wet 15 mei 2007, B.S., 8 juni 2007
}3. – Gewijzigd bij art. 14, 2°, wet 15 mei 2007, B.S., 8 juni 2007

Art. 7. De overtredingen van de voorgaande artikelen, van
de besluiten tot uitvoering ervan en van de in artikel 5 be-
doelde gemeentelijke verordeningen worden gestraft met
een geldboete van zesentwintig tot vijfhonderd }1[euro]1.

De bepalingen van het eerste boek van het Strafwet-
boek, hoofdstuk VII en artikel 85 niet uitgezonderd, zijn op
die overtredingen van toepassing.
}1. – Lid 1 gewijzigd bij art. 23 wet 15 december 2013, B.S., 31 december
2013

Art. 8. § 1. }1[In geval van betwisting betreffende de plaats
van de huidige hoofdverblijfplaats bepaalt de Minister be-
voegd voor Binnenlandse Zaken, deze plaats na, indien no-
dig, een onderzoek ter plaatse te hebben laten uitvoeren.

De minister wordt binnen de dertig kalenderdagen vol-
gend op de kennisgeving van de betwiste beslissing betref-
fende de huidige hoofdverblijfplaats gevat door middel van
een schrijven of van een elektronisch verzonden schrijven.

In het verzoekschrift worden de volgende gegevens ver-
meld:

– de naam, de voornaam, het adres van inschrijving in
de bevolkingsregisters, de geboortedatum en eventueel
het Rijksregisternummer van de persoon of personen van
wie de huidige hoofdverblijfplaats wordt betwist;

– een duidelijke beschrijving van de redenen waarom
de tussenkomst van de minister wordt gevraagd;

– een duidelijke beschrijving van het persoonlijke be-
lang van de persoon in het geval dat de tussenkomst van de
minister wordt gevraagd door een andere persoon dan die-
gene van wie de huidige hoofdverblijfplaats wordt betwist.

Het verzoekschrift moet worden gedagtekend en onder-
tekend op straffe van onontvankelijkheid.

De beschikbare relevante stukken worden bij het ver-
zoekschrift gevoegd.

De minister kan de bevoegdheden die hem door het eer-
ste lid worden toegekend, delegeren aan de leidinggevende
ambtenaar van de Dienst Bevolking of aan zijn gemachtigde.

Indien de plaats waar hij woont bekend is, worden de per-
soon van wie de inschrijving in de bevolkingsregisters moet
worden geregulariseerd en desgevallend zijn wettelijke ver-
tegenwoordiger, alsook de betrokken gemeente of gemeen-
ten hiervan op de hoogte gebracht bij een aangetekende zen-
ding, om hen de mogelijkheid te bieden om binnen de vijf-
tien dagen na deze kennisgeving hun eventuele opmerkin-
gen of verweermiddelen te laten gelden. Deze personen en
de vertegenwoordiger van de betrokken gemeente of ge-
meenten worden, op hun vraag, gehoord door de minister of,
indien deze van zijn delegatierecht gebruik gemaakt heeft,
door de gemachtigde ambtenaar om de beslissing te nemen.

Wanneer deze termijn verstreken is, neemt de minister
of zijn gemachtigde zijn beslissing.

Indien uit dit onderzoek blijkt dat de betrokken persoon
zijn laatst bekende adres verlaten heeft zonder dit te heb-
ben aangegeven en dat de plaats waar hij zich gevestigd
heeft, niet ontdekt kan worden, wordt overgegaan tot zijn
ambtshalve schrapping uit de bevolkingsregisters.]1

§ 2. De behoorlijk met redenen omklede beslissing van
de Minister of zijn gemachtigde wordt bij een ter post aan-
getekende brief betekend aan de betrokken gemeentebe-
sturen. Deze doen ambtshalve de inschrijvingen en afvoe-
ringen die hun worden opgelegd zodra de beslissing hun
bekend is. Zij geven onverwijld, bij een ter post aangete-
kende brief, aan de betrokken personen, aan de Minister of
zijn gemachtigde, kennis van de uitvoering van de beslis-
sing. De gemeente die de inschrijving verricht, laat in voor-
komend geval de }2[identiteitskaart, de vreemdelingen-
kaart of het verblijfsdocument]2 vervangen of wijzigen van
de betrokken persoon, die daartoe wordt verzocht zich bij
de bevolkingsdienst van de gemeente aan te melden.

§ 3. Na twee opeenvolgende, uit de briefwisseling blij-
kende waarschuwingen kan de minister tot wiens be-
voegdheid Binnenlandse Zaken behoort, één of meer com-
missarissen gelasten zich ter plaatse te begeven op kosten
van de gemeenteoverheden die verzuimd hebben aan de
waarschuwingen gevolg te geven, ten einde de maatrege-
len te treffen die nodig zijn voor de uitvoering van de be-
slissingen aangaande het bepalen van het hoofdverblijf.

De invordering van de kosten geschiedt, zoals inzake di-
recte belastingen, nadat de Minister tot wiens bevoegd-
heid Binnenlandse Zaken behoort, het bevelschrift uitvoer-
baar heeft verklaard.

}3[§ 4. De Minister bevoegd voor Binnenlandse Zaken,
komt echter niet tussen in geval van betwisting naar aan-
leiding van de weigering van een gemeente om een refe-
rentieadres aan een persoon toe te kennen.]3  {4É5

}1. – § 1 vervangen bij art. 12, 1°, wet 9 november 2015, B.S.,
30 november 2015

}2. – § 2 gewijzigd bij art. 15 wet 15 mei 2007, B.S., 8 juni 2007

}3. – § 4 toegevoegd bij art. 12, 2°, wet 9 november 2015, B.S.,
30 november 2015

R 4. – Zie K.B. 16 juli 1992 betreffende de bevolkingsregisters en het
vreemdelingenregister, B.S., 15 augustus 1992, opgenomen in rubriek «II.
Belgische wet- en regelgeving, 3. Rijksregister en bevolking», infra

J 5. – Het Hof, beperkte kamer, met eenparigheid van stemmen uitspraak
doende, verwerpt het beroep tot vernietiging van de artikelen 1, § 1, 1°, 3 en 8
van de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters, de identiteits-
kaarten, de vreemdelingenkaarten en de verblijfsdocumenten en tot wijziging
van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de na-
tuurlijke personen, de artikelen 16, § 1, 18, eerste lid en tweede lid, 4°, en 21
van het koninklijk besluit van 16 juli 1992 betreffende de bevolkingsregisters
en het vreemdelingenregister, en de artikelen 1, § 1, 3°, en 25 van het Kieswet-
boek (Grondwettelijk Hof nr. 31/2011, 24 februari 2011, B.S., 22 april 2011).
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K.B. 3 april 1984 betreffende de uitoefening van het recht op toegang en verbetering door de 
personen ingeschreven in het Rijksregister van de natuurlijke personen

 (B.S., 13 juni 1984)

HOOFDSTUK I

RECHT OP TOEGANG

Art. 1. Voor de uitoefening van het recht op mededeling
van de hem betreffende informatiegegevens, wendt elke
persoon die ingeschreven is in het Rijksregister, of zijn wet-
telijke vertegenwoordiger, zich tot de gemeente waar hij
ingeschreven is met toepassing ofwel van de wet van 2 juni
1856 op de algemene tellingen en de bevolkingsregisters
ofwel van de wet van 15 december 1980 betreffende de
toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en
de verwijdering van vreemdelingen.

Indien hij in het buitenland verblijft, wendt hij zich tot
de diplomatieke zending of tot de consulaire post waar hij
ingeschreven is met toepassing van het koninklijk besluit
van 19 december 1967 betreffende de identiteitskaarten
afgegeven aan in het buitenland verblijvende Belgen.

Art. 2. De betrokkene dient persoonlijk een gedagte-
kende en ondertekende aanvraag in bij de bevoegde dienst
van de gemeente, van de diplomatieke zending of van de
consulaire post.

Hij kan de aanvraag ook bij een ter post aangetekende
brief doen toekomen, naar gelang van het geval, aan het
college van burgemeester en schepenen of aan het hoofd
van de diplomatieke zending of van de consulaire post.

Art. 3. § 1. Wanneer de aanvraag persoonlijk wordt inge-
diend, wordt er, nadat de identiteit van de aanvrager en
eventueel zijn hoedanigheid zijn nagezien, onmiddellijk
gevolg aan gegeven, indien de technische communicatie-
middelen met het Rijksregister van de natuurlijke perso-
nen dit mogelijk maken. Zoniet wordt een ontvangstmel-
ding afgeleverd aan de aanvrager.

§ 2. Wanneer de aanvraag per aangetekende brief
wordt toegestuurd, wordt aan de aanvrager door de ge-
meente van inschrijving de diplomatieke zending of de
consulaire post, een ontvangstmelding toegezonden bin-
nen de zeven dagen na ontvangst van de aanvraag, indien
er niet binnen die termijn kan worden aan voldaan.

§ 3. Wanneer met toepassing van § 1 en § 2 niet onmid-
dellijk gevolg gegeven werd, dient de aanvrager binnen de
maand na ontvangst van de aanvraag door de gemeente
en binnen drie maand door de diplomatieke zending of
consulaire post opgeroepen te worden om, na nazicht van
zijn identiteit, mededeling te bekomen van de hem betref-
fende informatie in het Rijksregister van de natuurlijke
personen opgenomen.

Art. 4. De informaties moeten schriftelijk en in een een-
voudig te begrijpen vorm medegedeeld worden. Zij moeten
de totaliteit van de registraties betreffende de betrokken
persoon weergeven en overeenstemmen met hun inhoud.

Art. 5. Worden niet in aanmerking genomen de aanvra-
gen die ingediend worden door personen die niet bevoegd
zijn om ze te verkrijgen, die gericht zijn aan een andere ge-
meente, diplomatieke zending of consulaire post dan die
waar de persoon ingeschreven is of die niet voldoen aan de
vormvereisten voorgeschreven in dit besluit. Elke weige-
ring van mededeling dient te worden gemotiveerd en aan

de aanvrager te worden betekend binnen dezelfde termij-
nen als deze bepaald in artikel 3, § 3.

Art. 6. De gemeente die over informaticamiddelen be-
schikt voor het beheer van haar bevolking, mag zich niet in
de plaats stellen van de dienst van het Rijksregister voor de
aflevering van het document dat verstrekt wordt in ant-
woord op de vraag om inlichtingen.

Hetzelfde verbod geldt voor elke instelling vreemd aan
de gemeente waarop deze laatste een beroep doet voor het
beheer van haar bevolking.

Art. 7. Op het document dat aan de aanvrager wordt af-
geleverd, is vermeld dat de informaties die het bevat, een
gelijkvormige weergave zijn van alle registraties betref-
fende die persoon.

Naargelang van het geval wordt het document onderte-
kend namens het College van Burgemeester en Schepenen
of door het hoofd van de diplomatieke zending of de con-
sulaire post, voor bevestiging dat de informaties die het do-
cument bevat, afkomstig zijn uit het Rijksregister van de
natuurlijke personen.

Art. 8. Het document dat aan de aanvrager wordt afgele-
verd, mag zowel door de betrokken persoon als door de ge-
meente van inschrijving, de diplomatieke zending of de con-
sulaire post voor geen andere doeleinden worden gebruikt
dan de uitoefening van het recht op toegang en verbetering.

HOOFDSTUK II

RECHT OP VERBETERING

Art. 9. § 1. Indien de informaties die krachtens artikel 1 aan
een persoon medegedeeld worden onnauwkeurig, onvolle-
dig of onjuist blijken, kan deze een aanvraag tot verbetering
indienen volgens de in artikelen 1 en 2 bepaalde procedure.

§ 2. De gemeente, diplomatieke zending of consulaire
post waar de aanvraag tot verbetering werd ingediend, is
ertoe gehouden gevolg te geven aan deze aanvraag binnen
de termijnen en in de vorm voorgeschreven in artikel 3.
Elke weigering van verbetering dient te worden gemoti-
veerd en betekend te worden binnen dezelfde termijnen
als deze bepaald in artikel 3, § 3.

§ 3. De persoon die zijn recht op verbetering uitoefent zal,
ter staving van zijn aanvraag, alle bewijselementen moeten
leveren die kunnen in aanmerking worden genomen.

§ 4. Het recht op verbetering houdt het recht in om alle
informaties te laten uitwissen betreffende een persoon die
nooit ingeschreven was in een van de registers vermeld in
artikel 2 van voornoemde wet van 8 augustus 1983.

Het houdt eveneens het recht in een persoon die in een
van deze registers voorkomt, te laten inschrijven.

§ 5. Na afloop van de verbeteringsprocedure ontvangt de
aanvrager een document waarin alle gewijzigde informaties
voorgesteld worden in een eenvoudig te begrijpen vorm.

Artikel 7 is van toepassing op het in het eerste lid be-
doelde document.

Art. 10. Het recht op verbetering wordt kosteloos uitge-
oefend.
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HOOFDSTUK III

SLOTBEPALINGEN

Art. 11. Dit besluit treedt in werking op 1}1[mei]1 1984,
behalve artikel 9, § 4, lid 2 dat in werking treedt op
1 maart 1985.

}1. – Gewijzigd bij art. 1 K.B. 4 juni 1984, B.S., 13 juni 1984

K.B. 3 april 1984 betreffende de samenstelling van het identificatienummer van de personen die 
ingeschreven zijn in het Rijksregister van de natuurlijke personen

 (B.S., 21 april 1984)

(Uittreksel)

HOOFDSTUK I

DE SAMENSTELLING VAN HET 
IDENTIFICATIENUMMER

Art. 1. Het identificatienummer van de personen die in-
geschreven zijn in het Rijksregister van de natuurlijke per-
sonen bestaat uit elf cijfers.

}1[Een eerste groep van dit nummer bestaat uit zes cij-
fers en stelt de geboortedatum voor of in de gevallen be-
doeld in artikel 5, eerste en tweede lid, het geboortejaar.]1

Een tweede groep bestaat uit drie cijfers en wordt reeks-
nummer genoemd.

Een derde groep bestaat uit twee cijfers en wordt con-
trolenummer genoemd.

}1. – Lid 2 vervangen bij art. 1 K.B. 6 november 2007, B.S., 11 januari
2008

Art. 2. De eerste twee cijfers van de eerste groep duiden
het geboortejaar van de persoon aan, het derde en het
vierde cijfer de geboortemaand, het vijfde en zesde cijfer de
geboortedag.

Art. 3. Het reeksnummer wordt gevormd door het volg-
nummer van inschrijving van de persoon in de eerste
groep. Een vrouwelijk persoon krijgt een even, een manne-
lijk persoon een oneven reeksnummer. }1[Het volgnum-
mer van inschrijving wordt herbegonnen voor de perso-
nen die geboren zijn in of na het jaar 2000.]1

}1. – Aangevuld bij art. 1 K.B. 25 november 1997, B.S., 16 december 1997

Art. 4. Het controlenummer wordt berekend door het
getal van negen cijfers, dat gevormd wordt door de aaneen-
schakeling van de geboortedatum en het reeksnummer, te
delen door 97. De rest van deze deling wordt van 97 afge-
trokken. Het aldus bekomen verschil is het controlenummer.

}1[Voor de personen die geboren zijn in of na het
jaar 2000 wordt de berekening bedoeld in het voorgaande
lid echter uitgevoerd door de negen cijfers te laten vooraf-
gaan door het cijfer 2.]1

}1. – Lid 2 toegevoegd bij  art. 2 K.B. 25 november 1997,  B.S.,
16 december 1997

Art. 5. }1[Als voor een persoon de dag of de maand van
de geboorte niet gekend zijn of als de even of oneven reek-
snummers voor een bepaalde geboortedatum uitgeput
zijn, wordt de geboortedatum als volgt samengesteld:

– de eerste twee cijfers duiden het geboortejaar aan, het
derde, vierde, vijfde en zesde cijfer worden voorgesteld
door het cijfer nul;

– het reeksnummer bestaat uit de rangorde van inschrij-
ving van de persoon in het geboortejaar, in de even of on-
even reeks, naargelang van het geslacht.]1

Wanneer de mogelijkheden van het reeksnummer uit-
geput zijn, wordt bij een nieuwe inschrijving het zesde cij-
fer van de geboortedatum met één eenheid verhoogd en
wordt terzelfder tijd de inschrijving in het reeksnummer
van bij de aanvang hervat.

Indien het geboortejaar van een persoon niet gekend is,
zijn de eerste vijf cijfers van de geboortedatum nullen en is
het zesde cijfer een 1.

}1. – Lid 1 vervangen bij art. 2 K.B. 6 november 2007, B.S., 11 januari
2008

HOOFDSTUK II

HET VOLGENDE GEBRUIK

Art. 6. }1[Een identificatienummer dat toegekend werd,
mag niet hergebruikt worden.]1

}1. – Vervangen bij art. 3 K.B. 25 november 1997, B.S., 16 december 1997

Art. 7. }1[...]1

}1. – Opgeheven bij art. 4 K.B. 25 november 1997, B.S., 16 december
1997

HOOFDSTUK III

DE VERNIETIGING

Art. 8. Het identificatienummer dat samengesteld is op
grond van een vergissing nopens de geboortedatum of het
geslacht van de titularis moet vernietigd worden.

Art. 9. Indien twee identificatienummers aan eenzelfde
persoon werden toegekend wordt het identificatienum-
mer met het hoogste reeksnummer vernietigd.
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K.B. 3 april 1984 betreffende de toegang door sommige openbare overheden tot het Rijksregister 
van de natuurlijke personen, alsmede betreffende het bijhouden en de controle van de informaties

 (B.S., 21 april 1984)

HOOFDSTUK I

DE TOEGANG

Art. 1. § 1. Iedere gemeente heeft toegang tot de in het
Rijksregister van de natuurlijke personen opgenomen in-
formaties betreffende de personen die in haar bevolkings-
registers of in haar vreemdelingenregisters ingeschreven
zijn, alsmede betreffende de personen die in genoemde re-
gisters ingeschreven zijn geweest en die overleden zijn,
ambtshalve afgevoerd zijn of afgevoerd zijn ten gevolge
van hun vestiging in het buitenland.

§ 2. Iedere diplomatieke zending en iedere consulaire
post heeft toegang tot de in het Rijksregister opgenomen
informaties betreffende de Belgische onderdanen die in
hun registers ingeschreven zijn of die in die registers inge-
schreven zijn geweest, maar overleden zijn of afgevoerd zijn
ten gevolge van vertrek naar een onbekende bestemming.

Art. 2. Tot de informaties bedoeld in artikel 3, eerste lid
van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijks-
register van de natuurlijke personen, worden beperkt:

– de toegang door een gemeente tot de informaties be-
treffende een persoon die ingeschreven is in een andere
gemeente, in een diplomatieke zending of in een consu-
laire post;

– de toegang door een diplomatieke zending of door een
consulaire post tot de informaties betreffende een persoon
die ingeschreven is in een Belgische gemeente of in een an-
dere diplomatieke zending of in een andere consulaire post.

Art. 3. }1[De met toepassing van artikel 2 verkregen in-
formaties mogen enkel aangewend worden voor doelein-
den van intern beheer. Ze mogen niet het voorwerp uitma-
ken van enige mededeling aan derden, behalve om het
laatst bekende adres mee te delen indien er een rechtma-
tige aanvraag is van een derde om dit adres te bekomen,
overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit
van 16 juli 1992 betreffende het verkrijgen van informatie
uit de bevolkingsregisters en uit het vreemdelingenregister
}2[en van het koninklijk besluit van betreffende de mede-
deling van gegevens in het wachtregister en tot wijziging
van het koninklijk besluit van 3 april 1984 betreffende de
toegang door sommige openbare overheden tot het Rijks-
register van de natuurlijke personen, alsmede betreffende
het bijhouden en de controle van de informaties]2.]1

}1. – Vervangen bij art. 1 K.B. 22 april 2005, B.S., 23 juni 2005
}2. – Aangevuld bij art. 16 K.B. 17 augustus 2013, B.S., 30 augustus 2013
}1[Art. 3/1. In het kader van het beheer van het Rijksre-
gister van de natuurlijke personen hebben de diensten van
het Rijksregister toegang tot de informatiegegevens opge-
nomen in dit register.]1

}1. – Ingevoegd bij art. 1 K.B. 9 maart 2017, B.S., 28 april 2017

HOOFDSTUK II

HET BIJHOUDEN

Art. 4.  § 1. }1[Onder voorbehoud van paragraaf 1/1, is
enkel de gemeente, de diplomatieke zending of de consu-
laire post waar een persoon regelmatig ingeschreven is,

bevoegd om informatiegegevens betreffende deze persoon
op te nemen of te wijzigen.]1

}2[§ 1/1. De in artikel 3, eerste lid, van de wet van
8 augustus 1983 tot regeling van een rijksregister van de
natuurlijke personen bedoelde gegevens worden eveneens
in het Rijksregister van de natuurlijke personen opgeno-
men door de ambtenaar van de burgerlijke stand die de
akte van burgerlijke stand opgesteld heeft overeenkomstig
artikel 4bis van dezelfde wet. Deze opname gebeurt gelijk-
tijdig met de opstelling van de akte van burgerlijke stand.

Worden bedoeld, de geboorteaktes, met uitzondering
van de geboorteaktes van kinderen van asielaanvragers, de
huwelijks- en overlijdensaktes.

De bevolkingsdienst van de gemeente op het grondge-
bied waarvan de betrokken persoon ingeschreven is,
wordt automatisch via elektronische weg op de hoogte ge-
bracht van de opname in het Rijksregister van de natuur-
lijke personen, overeenkomstig het eerste lid, van de gege-
vens vermeld op de akte van burgerlijke stand.]2

§ 2. Informaties betreffende een persoon mogen ook
worden ingevoerd of gewijzigd door:

1° de vroegere gemeente van inschrijving, voor een per-
soon die overleden is, die ambtshalve afgevoerd is of die af-
gevoerd is ten gevolge van zijn vestiging in het buitenland.
}3[Iedere gemeente is ertoe gehouden binnen de drie
maanden de informatiegegevens betreffende de in het vo-
rige lid bedoelde personen te controleren, die krachtens
artikel 4 van de wet van 15 januari 1990 houdende oprich-
ting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale
Zekerheid ingezameld zijn door de Kruispuntbank van de
Sociale Zekerheid en die haar door deze via het Rijksregis-
ter van de natuurlijke personen medegedeeld worden als
informatie verbonden met de informatiegegevens bedoeld
in artikel 3, eerste lid, van de wet van 8 augustus 1983 tot
regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen.

Als de gemeente vaststelt dat deze informatie juist is, keurt
zij deze goed en verricht zij de bijwerking in het Rijksregister;]3

2° het Ministerie van Buitenlandse Zaken voor de Belgen
die in het buitenland verblijven en regelmatig ingeschreven
zijn in een diplomatieke zending of in een consulaire post;

3° het Ministerie van Buitenlandse Zaken, de diploma-
tieke zendingen of de consulaire posten voor de informaties
die betrekking hebben op de burgerlijke staat waarvan ze
kennisgeving ontvangen hebben of betreffende akten die
ze verleden hebben wanneer ze betrekking hebben op Bel-
gische onderdanen die tijdelijk in het buitenland verblijven;

4° de dienst van het Rijksregister wanneer dwingende
redenen van technische aard dit vereisen, op voorwaarde
dat de gemeente, de diplomatieke zending of de consulaire
post waar de persoon ingeschreven is, hiervan onmiddel-
lijk in kennis gesteld wordt;

5° de dienst van het Rijksregister voor wat betreft de au-
tomatische invoering of wijziging van informaties die een
geheel van personen aanbelangen en dit op verzoek van
de gemeente, de diplomatieke zending of de consulaire
post of met hun akkoord;

}4[6° de dienst van het Rijksregister om aan de gemeen-
ten, als informatie verbonden met de informatiegegevens
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bedoeld in artikel 3, eerste lid van de wet van 8 augustus
1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke
personen, de informatiegegevens mede te delen die af-
komstig zijn van het register dat gehouden wordt door de
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid en bedoeld is in
artikel 4 van de wet van 15 januari 1990 houdende oprich-
ting en organisatie van de Kruispuntbank van de Sociale
Zekerheid, en die de personen betreffen die ambtshalve af-
gevoerd werden of die afgevoerd werden voor het buiten-
land zonder inschrijving in een consulair register;]4

}5[7° de burger, teneinde de hem betreffende informatie-
gegevens bedoeld in artikel 3, eerste lid, 17°, van de wet van
8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de na-
tuurlijke personen, in te voeren, te wijzigen of te schrappen.]5

}6[§ 2bis. De door de dienst van het Rijksregister tijdelijk
gekopieerde informatiegegevens in toepassing van punt 1°,
tweede en derde lid, en punt 6° van § 2, kunnen enkel door
de vroegere gemeente van inschrijving of door de nieuwe
gemeente van inschrijving worden gebruikt en mogen niet
door deze dienst aan derden worden meegedeeld.

Tijdens de bewaarduur ervan als informatie verbonden
met de informatiegegevens bedoeld in artikel 3, eerste lid,
van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijks-
register van de natuurlijke personen, blijft de Kruispunt-
bank van de Sociale Zekerheid als enige bevoegd voor de
mededeling van de gegevens van het register bedoeld in
artikel 4 van de wet van 15 januari 1990 houdende oprich-
ting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale
Zekerheid, overeenkomstig artikel 15 van die wet.]6

§ 3. Eveneens geoorloofd is de invoering of wijziging
van informaties betreffende een persoon ingeschreven in
een andere gemeente, diplomatieke zending of consulaire
post, wanneer deze invoering of wijziging het automatisch
gevolg is van deze uitgevoerd ten opzichte van een ander
persoon overeenkomstig paragraaf 1 of paragraaf 2.

§ 4. De machtiging tot het invoeren of wijzigen van een in-
formatie betreffende een bepaalde persoon houdt de toe-
gang in tot de reeds geregistreerde informaties die betrekking
hebben op diezelfde persoon en waarvan de voorafgaande
kennis noodzakelijk is voor het verrichten van de bijwerking.
}1. – § 1 vervangen bij art. 1, 1°, K.B. 5 december 2014, B.S., 22 december
2014, inwerkingtreding: 1 januari 2015 (art. 3)

}2. – § 1/1 ingevoegd bij art. 1, 2°, K.B. 5 december 2014, B.S.,
22 december 2014, inwerkingtreding: 1 januari 2015 (art. 3)

}3. – § 2, 1°, aangevuld bij art. 1, 1°, K.B. 22 januari 2007, B.S., 15 februari
2007

}4. – § 2, 6°, ingevoegd bij art. 1, 2°, K.B. 22 januari 2007, B.S., 15 februari
2007

}5. – § 2, 7°, ingevoegd bij art. 4 K.B. 22 mei 2017, B.S., 1 augustus 2017

}6. – § 2bis ingevoegd bij art. 2 K.B. 22 januari 2007, B.S., 15 februari 2007

Art. 5. Wanneer een derde instelling het geautomati-
seerd bevolkingsbeheer voor een gemeente uitvoert, kan
zij toegang hebben tot de in het Rijksregister opgenomen
informaties en kan zij aan het Rijksregister informaties
meedelen onder dezelfde voorwaarden als die welke door
de artikelen 1 tot 4 aan de gemeenten zijn opgelegd.

Daartoe moet de instelling erkend zijn door }1[de Ko-
ning]1 en moet de tussen de gemeente en de instelling ge-
sloten overeenkomst aan deze laatste de mogelijkheid bie-
den toegang te hebben tot en mededelingen uit te wisse-
len met het Rijksregister.
}1. – Lid 2 gewijzigd bij art. 1 K.B. 18 juli 1985, B.S., 1 augustus 1985

HOOFDSTUK III
DE CONTROLE

Art. 6. § 1. In iedere gemeente, in iedere diplomatieke
zending of in iedere consulaire post moet een beambte
speciaal worden gelast ervoor te zorgen dat de wet van
8 augustus 1983 en de besluiten tot uitvoering ervan wor-
den toegepast, wat betreft:

1° het bijhouden van de informaties;
2° de overeenstemming ervan met de akten en de docu-

menten waarvan ze afkomstig zijn;
3° de bescherming van de privacy;
4° de toegang tot de informaties en de uitoefening van

het recht van mededeling en verbetering;
5° de veiligheidsmaatregelen en het beroepsgeheim;
}1[6° het gebruik van het identificatienummer van het

Rijksregister.]1

§ 2. De in paragraaf 1 bedoelde opdracht mag noch ge-
heel noch gedeeltelijk overgedragen worden aan een per-
soon vreemd aan de gemeente, de diplomatieke zending
of de consulaire post.

§ 3. De krachtens paragraaf 1 aangewezen beambte zorgt
ervoor dat iedere informatie betreffende een reeds ingeschre-
ven persoon, waardoor de geregistreerde informaties aange-
vuld of gewijzigd kunnen worden, alsmede alle informatie-
bestanddelen betreffende een nieuw in te schrijven persoon,
medegedeeld worden aan het Rijksregister, indien het een
gemeente betreft, binnen twee werkdagen nadat zij er kennis
van gekregen heeft, indien het een diplomatieke zending of
een consulaire post betreft, binnen acht werkdagen.

Na verwerking deelt de dienst van het Rijksregister aan
de overheid die de informatie heeft doorgezonden, een do-
cument mede waarin vermeld is ofwel de stand van de re-
gistratie na opname van de nieuwe informatie, ofwel de
reden waarom deze laatste technisch niet aangenomen
kon worden.

Binnen dezelfde termijnen als die welke bedoeld zijn in
het eerste lid, laat de beambte de controle inzake overeen-
stemming van de nieuwe registratie uitvoeren en laat hij,
in voorkomend geval, iedere informatie die geweigerd of
onjuist geregistreerd zou zijn, na verbetering terugzenden.

}2[§ 4. Bij kennisname van de elektronisch verzonden ver-
wittiging, overeenkomstig artikel 4, § 1/1, derde lid, verifieert
de overeenkomstig § 1 aangewezen ambtenaar de juistheid
en het uitputtend karakter van de in artikel 3, eerste lid, van
de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een rijksregister
van de natuurlijke personen bedoelde gegevens die op de
akte staan. Als hij een fout vaststelt, brengt hij de ambtenaar
van de burgerlijke stand die de akte opgesteld heeft, hiervan
onmiddellijk op de hoogte. Deze zal de in de artikelen 99 en
100 van het Burgerlijk Wetboek of de artikelen 1383 tot 1385
van het Gerechtelijk Wetboek bedoelde procedure voor de
verbetering van een akte van burgerlijke stand opstarten.]2

}1. – § 1, 6°, ingevoegd bij art. 2 K.B. 18 juli 1985, B.S., 1 augustus 1985
}2. – § 4 toegevoegd bij art. 2 K.B. 5 december 2014, B.S., 22 december
2014, inwerkingtreding: 1 januari 2015 (art. 3)

HOOFDSTUK IV

SLOTBEPALINGEN
Art. 7. Dit besluit treedt in werking de 1e dag van de 3e

maand die volgt op de bekendmaking ervan in het Belgisch
Staatsblad, behalve artikel 5 dat in werking treedt op
1 januari 1985.
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K.B. 16 juli 1992 betreffende het recht op toegang tot de bevolkingsregisters en het 
vreemdelingenregister en betreffende het recht op verbetering van deze registers

 (B.S., 15 augustus 1992)

HOOFDSTUK I
RECHT OP TOEGANG

Art. 1. Elke persoon die ingeschreven of vermeld is in de
registers bepaald in de artikelen 1 en 2 van het koninklijk
besluit van 16 juli 1992 betreffende de bevolkingsregisters
en het vreemdelingenregister, heeft recht op mededeling
van de hem betreffende informatiegegevens die in de re-
gisters zijn vermeld, zonder dat hij moet doen blijken van
een bijzonder belang.

Het recht op toegang tot de registers staat open voor de
wettelijke vertegenwoordiger of voor de bijzondere ge-
machtigde van de betrokken persoon.
Art. 2. De mededeling van de gegevens gebeurt op basis
van een gedagtekende en ondertekende aanvraag die in-
gediend wordt bij de bevoegde dient van de gemeente van
inschrijving of door middel van een ter post aangetekende
brief aan het college van burgemeester en schepenen van
deze gemeente.
Art. 3. Wanneer de aanvraag wordt ingediend bij de be-
voegde dienst, wordt er onmiddellijk gevolg aan gegeven
nadat de identiteit van de aanvrager of eventueel die van
zijn wettelijke vertegenwoordiger of van zijn bijzondere
gemachtigde is nagezien.

Wanneer de aanvraag per ter post aangetekende brief
wordt toegestuurd, wordt er binnen vijftien dagen gevolg
aan gegeven.
Art. 4. De informatie moet schriftelijk en in een bevatte-
lijke vorm worden verstrekt. Zij geeft de gezamenlijke gege-
vens betreffende de betrokken persoon nauwkeurig weer.
Art. 5. Wordt niet in aanmerking genomen de aanvraag
die ingediend wordt door een persoon die de formaliteiten
niet vervult die worden voorgeschreven in dit besluit. Elke
weigering van mededeling wordt gemotiveerd en de aan-
vrager schriftelijk ter kennis gebracht binnen de termijn
bepaald in artikel 3, tweede lid.
Art. 6. Op het document dat aan de aanvrager wordt af-
gegeven wordt vermeld dat de informatie die het bevat de

gezamenlijke gegevens betreffende die persoon, die in de
registers zijn opgenomen, nauwkeurig weergeeft.

Het document wordt namens het college van burge-
meester en schepenen ondertekend door de ambtenaar
van de burgerlijke stand of zijn afgevaardigde.

Art. 7. Het document dat aan de aanvrager wordt afgege-
ven mag niet verder ter inzage gegeven worden.

HOOFDSTUK II

RECHT OP VERBETERING

Art. 8. § 1. Indien de gegevens die krachtens artikel 3 aan
een persoon medegedeeld worden onnauwkeurig, onvol-
ledig, onjuist of overbodig blijken, kan deze een gemoti-
veerde aanvraag tot verbetering indienen per ter post aan-
getekende brief.

§ 2. De gemeente waar de aanvraag tot verbetering
werd ingediend, is ertoe gehouden gevolg te geven aan
deze aanvraag binnen de termijn voorgeschreven in
artikel 3, tweede lid. Elke weigering van verbetering wordt
gemotiveerd en de aanvrager schriftelijk ter kennis ge-
bracht binnen dezelfde termijn.

§ 3. De persoon die zijn recht op verbetering uitoefent le-
vert, tot staving van zijn verzoek, alle bewijselementen die be-
langrijk genoeg zijn om in aanmerking te worden genomen.

Hij wordt op zijn verzoek gehoord.
§ 4. Na afloop van de verbeteringsprocedure ontvangt

de aanvrager een document waarin alle gewijzigde gege-
vens voorgesteld worden in een bevattelijke vorm.

Artikel 6 is van toepassing op het in het eerste lid be-
doelde document.

§ 5. Het recht op verbetering wordt kosteloos uitgeoefend.

Art. 9. Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van
de derde maand die volgt op de bekendmaking in het Bel-
gisch Staatsblad.

Art. 10. Onze Minister van Binnenlandse Zaken is belast
met de uitvoering van dit besluit.

K.B. 16 juli 1992 betreffende het verkrijgen van informatie uit de bevolkingsregisters en uit het 
vreemdelingenregister
 (B.S., 15 augustus 1992)

HOOFDSTUK I

ALGEMENE BEPALING
Art. 1. Voor de toepassing van dit besluit moet onder re-
gisters worden verstaan het bevolkingsregister en het
vreemdelingenregister bepaald in de artikelen 1 en 2 van
het koninklijk besluit betreffende de bevolkingsregisters en
het vreemdelingenregister.

HOOFDSTUK II

AFGIFTE VAN UITTREKSELS UIT DE REGISTERS EN 
VAN GETUIGSCHRIFTEN DIE AAN DE HAND VAN 

DIE REGISTERS ZIJN OPGEMAAKT

Art. 2. Een ieder kan een uittreksel uit de registers of een
getuigschrift dat aan de hand van die registers is opge-
maakt verkrijgen voor zover de inlichtingen die zij bevat-
ten op hem betrekking hebben.

De aanvraag geschiedt mondeling of schriftelijk door de
betrokken persoon, zijn wettelijke vertegenwoordiger of
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zijn bijzondere gemachtigde bij de bevolkingsdienst van
de gemeente waar hij is ingeschreven. De betrokken per-
soon moet niet doen blijken van enig bijzonder belang.

Art. 3. Elke persoon, elke publieke of private instelling,
kan, op schriftelijk en ondertekend verzoek, een uittreksel
uit de registers of een getuigschrift dat aan de hand van die
registers is opgemaakt verkrijgen betreffende een inwoner
van de gemeente wanneer de afgifte van die documenten
door of krachtens de wet is voorgeschreven of toegestaan.

}1[Door documenten waarvan de afgifte door of krach-
tens de wet is voorgeschreven of toegestaan, dient voor de
toepassing van het eerste lid verstaan te worden, onder an-
dere documenten die nodig zijn voor de tenuitvoerlegging
of voor de voortzetting van een procedure bepaald door de
wet, het decreet of de ordonnantie, in het bijzonder het
Burgerlijk Wetboek, het Gerechtelijk Wetboek en het Wet-
boek van Strafvordering, of door een besluit genomen in
uitvoering van de wet, het decreet of de ordonnantie, wan-
neer de rechtspleging de aanwijzing vereist van de woon-
plaats van de persoon jegens welke ze dient ten uitvoer ge-
bracht of vervolgd te worden en wanneer de woonplaats in
dit geval dient gelijkgesteld te worden met de inschrijving
in de bevolkingsregisters of in het vreemdelingenregister.]1

}2[Onverminderd de in artikel 4 voorgeschreven beper-
kingen, bevat het uittreksel alleen de informatie die nodig
is voor de rechtspleging wanneer de persoon jegens welke
ze ten uitvoer gebracht of vervolgd wordt, ingeschreven is
in de bevolkingsregisters of in het vreemdelingenregister
van de gemeente waar de aanvraag werd ingediend; in-
dien deze persoon afgevoerd werd, duidt het uittreksel de
datum van afvoering aan en, naargelang van het geval, de
gemeente waar hij of zij nadien werd ingeschreven of
duidt het aan of het gaat om een afvoering van ambtswege
of voor het buitenland.]2}3[Indien deze persoon ingeschre-
ven is in het bevolkingsregister of in het vreemdelingenre-
gister van een andere Belgische gemeente op het ogenblik
van de aanvraag, deelt de gemeente de aanvrager boven-
dien het laatst bekende adres van deze persoon mede.]3

}4[De Minister van Binnenlandse Zaken of zijn gemach-
tigde bepaalt, op verzoek van de gemeente of van de per-
soon die de aanvraag indient, of een betwiste aanvraag
voor het bekomen van een uittreksel of van een getuig-
schrift al dan niet beantwoordt aan de in dit artikel be-
doelde afgiftevoorwaarden.]4

}5[De beperkingen op de afgifte aan derden van uittrek-
sels en getuigschriften uit de registers gelden niet wanneer
ze bestemd zijn voor genealogische, historische of andere
wetenschappelijke doeleinden en voor zover de registers
meer dan 120 jaar geleden afgesloten zijn. In afwijking
van artikel 4 kan het aldus bekomen uittreksel of getuig-
schrift ook de afstamming in opgaande lijn vermelden.]5

}6[De afgifte aan derden van uittreksels en getuigschrif-
ten uit de registers die minder dan 120 jaar geleden afge-
sloten zijn, voor genealogische, historische of andere we-
tenschappelijke doeleinden, is toegelaten met schriftelijke
toestemming van de betrokken persoon. De toestemming
vermeldt de doeleinden.]6

}7[Indien de betrokken persoon overleden is of niet
meer gezond van geest is, dient deze toestemming te wor-
den gegeven door diens langstlevende echtgenoot of wet-
telijk samenwonende partner. Voor minderjarigen wordt
de toestemming gegeven door de ouders of voogd.]7

}8[Indien de betrokken persoon overleden is en geen
langstlevende echtgenoot of wettelijk samenwonende
partner heeft nagelaten of deze laatste niet meer gezond
van geest is, dient de toestemming te worden gegeven
door ten minste één van de afstammelingen in de eerste
graad van de desbetreffende persoon.]8

}9[Zijn er geen afstammelingen in de eerste graad, of zijn
deze niet gezond van geest of overleden, dan komt het aan
het College van Burgemeester en Schepenen toe om te beslis-
sen of de uittreksels of getuigschriften worden afgeleverd.]9

}10[Voormelde toestemming moet voorgelegd worden
door de aanvrager. De toestemming kan eveneens de
machtiging inhouden om de afstamming in opgaande lijn
te vermelden.]10

}11[Indien de aanvrager het adres niet kent van de per-
soon die de toestemming dient te geven, kan een brief ge-
richt worden aan de persoon waarvan de toestemming ver-
eist is bij de aanvraag gericht om deze te verkrijgen. De ge-
meente zendt dan deze brief door aan de bestemmeling, die
vervolgens zelf beslist al dan niet in te gaan op het verzoek
van de aanvrager. Het adres van de bestemmeling wordt
door de gemeente niet medegedeeld aan de aanvrager.]11

}12[Uittreksels en getuigschriften kunnen door de ge-
meenten afgeleverd worden tegen kostprijs.]12

}1. – Lid 2 toegevoegd bij art. 1 wet 2 juli 1993, B.S., 16 juli 1993, inwer-
kingtreding: 16 juli 1993
}2. – Lid 3 toegevoegd bij art. 1 wet 2 juli 1993, B.S., 16 juli 1993, inwer-
kingtreding: 16 juli 1993
}3. – Aangevuld bij art. 2 K.B. 22 april 2005, B.S., 23 juni 2005
}4. – Lid 4 toegevoegd bij art. 1 wet 2 juli 1993, B.S., 16 juli 1993, inwer-
kingtreding: 16 juli 1993
}5. – Lid 5 toegevoegd bij art. 1 K.B. 5 januari 2014, B.S., 17 januari 2014,
add., B.S., 28 februari 2014
}6. – Lid 6 toegevoegd bij art. 1 K.B. 5 januari 2014, B.S., 17 januari 2014,
add., B.S., 28 februari 2014
}7. – Lid 7 toegevoegd bij art. 1 K.B. 5 januari 2014, B.S., 17 januari 2014,
add., B.S., 28 februari 2014
}8. – Lid 8 toegevoegd bij art. 1 K.B. 5 januari 2014, B.S., 17 januari 2014,
add., B.S., 28 februari 2014
}9. – Lid 9 toegevoegd bij art. 1 K.B. 5 januari 2014, B.S., 17 januari 2014,
add., B.S., 28 februari 2014
}10. – Lid 10 toegevoegd bij art. 1 K.B. 5 januari 2014, B.S., 17 januari
2014, add., B.S., 28 februari 2014
}11. – Lid 11 toegevoegd bij art. 1 K.B. 5 januari 2014, B.S., 17 januari
2014, add., B.S., 28 februari 2014
}12. – Lid 12 toegevoegd bij art. 1 K.B. 5 januari 2014, B.S., 17 januari
2014, add., B.S., 28 februari 2014

Art. 4. Tenzij de wet anders bepaalt mogen de uittreksels of
getuigschriften geen andere gegevens bevatten dan degene
waarin artikel 3, eerste lid, van de wet van 8 augustus 1983
tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke perso-
nen voorziet. Zij mogen het identiteitsbewijs van de betrok-
ken persoon vermelden }1[, van de verklaring van wettelijke
samenwoning, evenals, eventueel, de beëindiging ervan]1.

Het uittreksel of getuigschrift dat aan de aanvrager
wordt overhandigd, wordt in naam van het college van
burgemeester en schepenen ondertekend door de ambte-
naar van de burgerlijke stand of door de daartoe overeen-
komstig artikel 126 van de nieuwe gemeentewet gemach-
tigde ambtenaar en vermeldt met welk doel het wordt afge-
geven en eventueel de persoon voor wie het bestemd is. Het
identificatienummer van het Rijksregister van de natuur-
lijke personen staat er niet op vermeld behalve indien de
aanvrager krachtens de wet gemachtigd is dit te gebruiken.

}2[Wanneer de vraag om een uittreksel of een getuig-
schrift betrekking heeft op een van de gegevens bedoeld in
}2[10°, wat betreft de verklaring inzake het bestaan van een
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huwelijkscontract }2[, van een overeenkomst tot stand geko-
men na een verklaring van wettelijke samenwoning en waar-
bij de samenwonenden de modaliteiten ervan regelen]2 of
een vermogensrechtelijk contract gesloten tussen personen
die niet onderworpen zijn aan het huwelijksvermogensstel-
sel, met inbegrip van de aanduiding van de notaris bij wiens
minuten het contract }2[of de overeenkomst, naargelang het
geval,]2 werd opgemaakt, 16° of 22°]2 van artikel 1 van het
koninklijk besluit van 16 juli 1992 tot vaststelling van de in-
formatie die opgenomen wordt in de bevolkingsregisters en
in het vreemdelingenregister, is de aanvrager, in afwijking
van artikel 3, niet verplicht aan te tonen dat de afgifte van het
document door of krachtens de wet voorgeschreven of toe-
gestaan is. Hij moet echter bij de ambtenaar van de burger-
lijke stand of bij de hiertoe gemachtigde ambtenaar bewijzen
dat het verkrijgen van de informatie voor hem onontbeerlijk
is. Indien de ambtenaar van de burgerlijke stand het onont-
beerlijke karakter weigert te erkennen, doet het college van
burgemeester en schepenen op verzoek van de betrokkene
uitspraak over de gegrondheid van de aanvraag.]2

}1. – Lid 1 aangevuld bij art. 1, 1°, K.B. 30 december 1999, B.S.,
31 december 1999, inwerkingtreding: 1 januari 2000 (art. 2)

}2. – Lid 3 toegevoegd bij art. 2 K.B. 12 juni 1996, B.S., 27 augustus 1996;
gewijzigd bij art. 1 K.B. 5 september 1996, B.S., 3 oktober 1996, inwerking-
treding: 3 oktober 1996 (art. 2); gewijzigd bij art. 1, 2°, K.B. 30 december
1999, B.S., 31 december 1999, inwerkingtreding: 1 januari 2000 (art. 2)

HOOFDSTUK III

DE RAADPLEGING VAN DE REGISTERS

Art. 5. De raadpleging van het bevolkingsregister en het
vreemdelingenregister door de gemeentelijke diensten en
de diensten afhankelijk van het openbaar centrum voor
maatschappelijk welzijn is slechts toegestaan voor interne
doeleinden.

De raadpleging van deze registers is verboden aan pri-
vate personen. Zij kan aan de andere overheden of open-
bare instellingen slechts door of krachtens de wet worden
toegestaan.
}1[Art. 5bis. De raadpleging door derden van de regis-
ters, die meer dan 120 jaar geleden afgesloten zijn, is toe-
gelaten voor genealogische, historische of andere weten-
schappelijke doeleinden, ongeacht het gaat om papieren
registers of registers, die met het oog op een duurzame be-
waring, op een andere informatiedrager zijn overgezet.

De wijze waarop de raadpleging gebeurt wordt vastge-
steld door het College van Burgemeester en Schepenen.]1

}1. – Ingevoegd bij art. 2 K.B. 5 januari 2014, B.S., 17 januari 2014, add.,
B.S., 28 februari 2014

}1[Art. 5ter. De gemeenten kunnen de registers, met het
oog op een duurzame bewaring, op een andere informa-
tiedrager overzetten.

De gemeenten kunnen de reproducties van de registers,
die meer dan 120 jaar geleden afgesloten zijn, tegen kost-
prijs aan derden ter beschikking stellen wanneer deze be-
stemd zijn voor genealogische, historische of andere we-
tenschappelijke doeleinden.

Deze derden mogen de verkregen reproducties evenwel
niet verder verspreiden.]1

}1. – Ingevoegd bij art. 2 K.B. 5 januari 2014, B.S., 17 januari 2014, add.,
B.S., 28 februari 2014

HOOFDSTUK IV
DE VERSTREKKING AAN DERDEN VAN 
PERSONENLIJSTEN UIT DE REGISTERS

Art. 6. Geen enkele lijst van personen ingeschreven in de
registers mag aan derden worden verstrekt. Dit verbod is
niet van toepassing op de overheden of de openbare instel-
lingen die door of krachtens de wet gemachtigd zijn om
dergelijke lijsten te verkrijgen en dit voor de informatie
waarop deze machtiging betrekking heeft.
Art. 7. In afwijking van artikel 6 mogen, op schriftelijke aan-
vraag en met vermelding van het gebruik waarvoor ze ge-
vraagd worden, de personenlijsten die geen andere informa-
tie bevatten dan deze die opgesomd wordt in artikel 3, eerste
lid, van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijks-
register van de natuurlijke personen, enkel worden verstrekt:

a) aan de instellingen van Belgisch recht die taken van al-
gemeen belang vervullen die niet het voorwerp waren van
een nominatieve aanwijzing door de Koning om toegang te
hebben tot de informatie van het Rijksregister van de na-
tuurlijke personen, met toepassing van artikel 5 van de wet
van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van
de natuurlijke personen; het college van burgemeester en
schepenen oordeelt over de gegrondheid van de aanvraag;

b) aan buitenlandse overheden, mits de Minister van
Buitenlandse Zaken vooraf zijn akkoord geeft;

c) enkel voor verkiezingsdoeleinden aan de politieke par-
tijen tijdens de zes maanden die voorafgaan aan de datum
van een gewone verkiezing of tijdens de veertig dagen die
voorafgaan aan de datum van een buitengewone verkiezing;

d) aan de opiniepeilingsinstellingen die erkend zijn
door de Minister van Economische Zaken, op advies van de
Commissie voor de opiniepeilingen;

}1[e) aan onderzoekers die uitdrukkelijk doen blijken
van een duidelijk historisch of ander wetenschappelijk be-
lang. In dat geval mag de lijst ook de afstamming in op-
gaande lijn vermelden, dit in afwijking van hetgeen is be-
paald in het eerste lid.]1

De beperking tot de informatie opgenomen in artikel 3,
eerste lid, van de voormelde wet van 8 augustus 1983 be-
treft eveneens de selectiecriteria op basis waarvan deze lijs-
ten worden opgesteld.
}1. – Lid 1, e), ingevoegd bij art. 3 K.B. 5 januari 2014, B.S., 17 januari
2014, add., B.S., 28 februari 2014

Art. 8. De lijsten bedoeld in artikel 7, c), hebben slechts
betrekking op de personen die de kiesvoorwaarden vervul-
len op de datum van de aanvraag en bevatten, in afwijking
van artikel 7, § 1, slechts de informatie die voorkomt op de
kiezerslijsten.
Art. 9. De lijsten bedoeld in artikel 7 mogen slechts ver-
strekt worden in de mate dat het doel, dat in de aanvraag ver-
meld is, overeenstemt met hetgeen de aanvrager nastreeft.
Art. 10. Degene voor wie de lijst bestemd is, mag ze zelf
niet verstrekken aan derden of ze gebruiken voor andere
doeleinden dan die vermeld in de aanvraag.

}1[HOOFDSTUK V

DIVERSE BEPALINGEN]1

}1. Opschrift ingevoegd bij art. 5 K.B. 5 januari 2014, B.S., 17 januari
2014, add., B.S., 28 februari 2014
}1[Art. 10bis. Het verzoek tot het bekomen van informatie
uit de registers die minder dan 120 jaar geleden afgesloten
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zijn, dit met het oog op genealogische, historische of andere
wetenschappelijke doeleinden, hetzij door middel van uittrek-
sels of getuigschriften, hetzij door middel van personenlijsten,
dient te worden gericht aan het College van Burgemeester en
Schepenen aan de hand van een gemotiveerd verzoekschrift.

Dit verzoekschrift omvat tevens de verbintenis van de ver-
zoeker dat de verkregen gegevens enkel gebruikt zullen wor-
den voor genealogische, historische of andere wetenschap-
pelijke doeleinden met vermelding van de eventuele publi-
caties waarvoor deze gegevens zullen worden aangewend.

Het College van Burgemeester en Schepenen, kan, alvo-
rens de gevraagde informatie uit de bevolkingsregisters te
bezorgen, aan de aanvrager alle bijkomende inlichtingen
vragen ter staving van de gegrondheid van de aanvraag.]1

}1. – Ingevoegd bij art. 4 K.B. 5 januari 2014, B.S., 17 januari 2014, add.,
B.S., 28 februari 2014

Art. 11. § 1. Iedereen kan aan het gemeentebestuur van
de gemeente van zijn verblijfplaats vragen dat zijn adres
niet aan derden wordt verstrekt. De aanvraag moet schrif-
telijk en gemotiveerd zijn.

Het college van burgemeester en schepenen doet uit-
spraak over de aanvraag; de aanvrager wordt schriftelijk in
kennis gesteld van de beslissing.

§ 2. De goedkeuring van de aanvraag houdt het niet ver-
strekken van het adres slechts in voor een periode van zes

maanden te rekenen vanaf de datum van de beslissing van
het college van burgemeester en schepenen.

Art. 12. Op schriftelijk verzoek, met opgave van het be-
oogde doel en de voorgenomen aanwending, kan het col-
lege van burgemeester en schepenen toestemming verlenen
om aan derden statistische gegevens uit de registers te ver-
strekken op voorwaarde dat deze de identificatie van de in
deze registers ingeschreven personen niet mogelijk maken.
}1[Art. 12bis. De in artikel 10 van de wet van 8 augustus
1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke
personen bedoelde consulent inzake informatieveiligheid
en bescherming van de persoonlijke levenssfeer die door de
gemeente werd aangewezen, is belast met het toezicht op de
raadplegingen van de bevolkingsregisters van de gemeente.

Onder toezicht van voormelde veiligheidsconsulent
wordt een logging bijgehouden van de raadplegingen van
de bevolkingsregisters.]1

}1. – Ingevoegd bij art. 6 K.B. 5 januari 2014, B.S., 17 januari 2014, add.,
B.S., 28 februari 2014

Art. 13. Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van
de derde maand die volgt op de bekendmaking in het Bel-
gisch Staatsblad.

Art. 14. Onze Minister van Binnenlandse Zaken is belast
met de uitvoering van dit besluit.

K.B. 16 juli 1992 tot vaststelling van de informatie die opgenomen wordt in de bevolkingsregisters 
en het vreemdelingenregister

 (B.S., 15 augustus 1992)

Art. 1. Alleen de volgende informatie betreffende de Bel-
gen en de vreemdelingen wordt opgenomen in de bevol-
kingsregisters of in het vreemdelingenregister:

1° de naam en voornamen en, op uitdrukkelijk verzoek
van de betrokkene, het pseudoniem;

2° het geslacht en eventueel de referentie aan de ge-
rechtelijke beslissing die, wat het geslacht betreft, een
rechtzetting van de geboorteakte met zich heeft gebracht;

3° de geboorteplaats en -datum;
4° de hoofdverblijfplaats, met inbegrip van de verande-

ringen met betrekking tot het verblijf en de vermelding
van de afvoering in het geval de vreemdeling zich in het
buitenland heeft gevestigd; in voorkomend geval het adres
waar de betrokkene tijdelijk verblijft buiten de gemeente
waar hij zijn hoofdverblijfplaats heeft;

5° de nationaliteit;
6° het statuut van vluchteling;
7° het statuut van staatloze;
8° het voorlopige gemis van nationaliteit of van status

aangegeven met de woorden «onbepaalde nationaliteit»
of «onbepaalde status»;

9° }1[de vermelding van de ascendenten in de eerste
graad, ongeacht of de afstamming tot stand komt door de
geboorteakte, een gerechtelijke beslissing, een erkenning of
een adoptie;]1

}2[9°/1 de vermelding van de afstammelingen in recht-
streekse, dalende lijn in de eerste graad, ongeacht of de af-
stamming tot stand komt door de geboorteakte, een ge-
rechtelijke beslissing, een erkenning of een adoptie;]2

10° }3[de burgerlijke staat, en in voorkomend geval, de
verklaring door de betrokken persoon van het bestaan van

een huwelijkscontract, van een overeenkomst tot stand ge-
komen na een verklaring van wettelijke samenwoning en
waarbij de samenwonenden de modaliteiten ervan rege-
len, of van een vermogensrechtelijk contract gesloten met
één of meer personen die niet onderworpen zijn aan het
huwelijksvermogensstelsel en de aanduiding van de nota-
ris bij wiens minuten het contract, of in voorkomend geval
de overeenkomst, werd opgemaakt;]3

11° het identificatienummer van het Rijksregister van
de natuurlijke personen;

12° het beroep, met uitzondering van iedere vermelding
die betrekking heeft op de specialisatie, de werkgever, een
nevenberoep of een bijkomende functie;

13° de samenstelling van het gezin;
14° de plaats en de datum van het overlijden;
15° }4[de akten en beslissingen betreffende de be-

kwaamheid van de meerderjarige en de onbekwaamheid
van de minderjarige en, vanaf het inwerkingtreden van
artikel 204 van de wet van 17 maart 2013 tot hervorming
van de regelingen inzake onbekwaamheid en tot instelling
van een nieuwe beschermingsstatus die strookt met de
menselijke waardigheid, de beslissing tot bewind over de
goederen of over de persoon bedoeld in artikel 1249, eer-
ste lid, van het Gerechtelijk Wetboek;]4

}5[15°/1 de identiteit men van de persoon die iemand ver-
tegenwoordigt of bijstaat die minderjarig, onbekwaamver-
klaard, afgezonderd, geïnterneerd of onder het statuut van
verlengde minderjarigheid geplaatst is en, vanaf het inwer-
kingtreden van artikel 204 van de wet van 17 maart 2013 tot
hervorming van de regelingen inzake onbekwaamheid en tot
instelling van een nieuwe beschermingsstatus die strookt met
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de menselijke waardigheid, de naam, de voornaam en het
adres van de bewindvoerder over de goederen of de persoon
van wie melding wordt gemaakt in de in artikel 1249, eerste
lid, van het Gerechtelijk Wetboek bedoelde beslissing;]5

}6[15°/2 het statuut van ontvoogde minderjarige;]6
}7[15°/3 de naam, de voornaam en het adres van de

voogd en van de toeziende voogd van een niet-ontvoogde
minderjarige, aangewezen krachtens de artikelen 389 en
volgende van het Burgerlijk Wetboek;]7

}8[15°/4 de naam, de voornaam en het adres van de
pleegvoogd, aangewezen krachtens de artikelen 475bis en
volgende van het Burgerlijk Wetboek;]8

}9[15°/5 de naam, de voornaam en het adres van de ouder
van een niet-ontvoogd minderjarig kind, aan wie de uitoefe-
ning van het ouderlijk gezag uitsluitend opgedragen werd, in
toepassing van artikel 374 van het Burgerlijk Wetboek;]9

16° }10[de vermelding van de verklaringen betreffende
de begraafplaatsen en de lijkbezorging bepaald bij de wet,
het decreet of de ordonnantie;]10

17° }11[...]11

18° de aard en het nummer van het Belgisch paspoort
met opgaaf van de afgiftedatum en -plaats en van de gel-
digheidsduur;

19° het nummer van de identiteitskaart bedoeld in de wet
van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters en de
identiteitskaarten en tot wijziging van de wet van 8 augustus
1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke
personen of de aard en het nummer van het geldig docu-
ment dat geldt als bewijs van inschrijving in de bevolkingsre-
gisters of in het vreemdelingenregister, met opgaaf van de
datum en de plaats van afgifte en van de geldigheidsduur;

20° het nummer en de datum van afgifte van de kaart
voor de sociale zekerheid;

21° de pensioenbrevetten;
22° de verklaring met betrekking tot de transplantatie van

organen en weefsels na het overlijden, overeenkomstig het
koninklijk besluit van 30 oktober 1986 tot regeling van de
wijze waarop de donor of de personen bedoeld in artikel 10,
§ 2, de wet van 13 juni 1986 betreffende het wegnemen en
transplanteren van organen hun wil te kennen geven;

23° de erkenning van titels ten gevolge van oorlogsfeiten;
24° de geldigheidsduur van de kaart van reizend hande-

laar;
25° de vermelding van de categorie bepaald in

artikel 95 van het Kieswetboek;
26° de vermelding van het feit dat een persoon geen kie-

zer is en, in voorkomend geval, tot welke datum;
}12[27° de verklaring van wettelijke samenwoning;]12
}13[28° de beëindiging van de wettelijke samenwoning;]13
}14[29° behalve de identificatiegegevens van de per-

soon met wie het huwelijk gepland is, de informatie betref-
fende de formaliteiten en beslissingen die voorafgaan aan
de huwelijksvoltrekking bedoeld in de artikelen 63, § 2 en
4, 64, § 1, en 167 van het Burgerlijk Wetboek, met name:

1° de afgifte van het bericht van ontvangst bedoeld in
artikel 64, § 1, eerste lid van het Burgerlijk Wetboek, wanneer
aan het huwelijk een verblijfsrechtelijk voordeel verbonden is;

2° de weigering van de opmaak van de akte van aan-
gifte van het huwelijk zoals voorzien in artikel 63, § 2,
tweede lid, en § 4 van het Burgerlijk wetboek, gemotiveerd
door twijfels over de authenticiteit of de geldigheid van de
documenten bedoeld in artikel 64 van het Burgerlijk Wet-
boek waardoor een vermoeden van een huwelijk zoals be-

doeld in artikel 146bis van het Burgerlijk Wetboek kan ont-
staan, en de datum waarop de betrokken partijen in kennis
gesteld werden van deze beslissing;

3° het uitstel van de voltrekking van het huwelijk zoals
voorzien in artikel 167, tweede lid, van het Burgerlijk Wet-
boek, gemotiveerd door een ernstig vermoeden van een
huwelijk zoals bedoeld in artikel 146bis van het Burgerlijk
Wetboek;

4° de weigering van de voltrekking van het huwelijk,
zoals voorzien in artikel 167, eerste lid, van het Burgerlijk
Wetboek, gemotiveerd op basis van artikel 146bis van het
Burgerlijk Wetboek, en de datum waarop de betrokken
partijen in kennis gesteld werden van deze beslissing;]14

}15[30° behalve de identificatiegegevens van de per-
soon met wie een verklaring van wettelijke samenwoning
wordt afgelegd, de informatie betreffende de beslissingen
die voorafgaan aan de melding van de verklaring van wet-
telijke samenwoning bedoeld in artikel 1476, § 1, van het
Burgerlijk Wetboek, met name:

1° het uitstel van de melding van de verklaring van wet-
telijke samenwoning, zoals voorzien in artikel 1476quater,
tweede lid;

2° de weigering van de melding van de verklaring van
wettelijke samenwoning en de datum waarop de betrokken
partijen in kennis gesteld werden van deze weigeringsbe-
slissing, zoals voorzien in artikel 1476quater, eerste lid;]15

}16[31° de vermelding van het feit dat de minderjarige
gedeeltelijk, al dan niet op gelijkmatig verdeelde wijze, bij
de huisvesting verlenende ouder verblijft, namelijk de
ouder bij wie de minderjarige niet ingeschreven is als heb-
bende aldaar zijn/haar hoofdverblijfplaats, op basis van
een gerechtelijke beslissing of een gezamenlijk akkoord
tussen de ouders wat de huisvesting van de minderjarige
betreft, in toepassing van artikel 374 van het Burgerlijk
Wetboek; deze vermelding wordt doorgevoerd op verzoek
van de huisvesting verlenende ouder;]16

}17[32° de vermelding van het feit dat de huisvesting ver-
lenende ouder, in de zin van punt 31°, één of meerdere van
zijn/haar minderjarige kinderen tegenover welke de af-
stamming vastgesteld is, gedeeltelijk opvangt, al dan niet op
gelijkmatig verdeelde wijze, op basis van een gerechtelijke
beslissing of een gezamenlijk akkoord tussen de ouders wat
de huisvesting van de minderjarige betreft, in toepassing
van artikel 374 van het Burgerlijk Wetboek; de identiteit van
de betrokken minderjarige(n) wordt eveneens vermeld.]17

}18[De gegevens bedoeld in punt 29° worden gewist vijf
jaar na de datum waarop de ambtenaar van de burgerlijke
stand de betrokken partijen in kennis heeft gesteld van de
beslissing van weigering om de akte van huwelijksverkla-
ring op te maken of vijf jaar na de datum waarop de amb-
tenaar van de burgerlijke stand de betrokken partijen in
kennis heeft gesteld van de beslissing van weigering om
het huwelijk te voltrekken.]18

}19[De gegevens bedoeld in punt 30° worden gewist vijf
jaar na de datum waarop de ambtenaar van de burgerlijke
stand de betrokken partijen in kennis heeft gesteld van de
beslissing van weigering om melding te maken van de ver-
klaring van wettelijke samenwoning.]19

}20[De gegevens bedoeld in de punten 29° en 30° wor-
den gewist, respectievelijk na de voltrekking van het huwe-
lijk tussen de betrokken partijen of na de melding van de
verklaring van wettelijke samenwoning door de betrokken
personen in het bevolkingsregister.]20
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}21[Indien de persoon die het voornemen heeft om in
het huwelijk te treden of een verklaring van wettelijke sa-
menwoning af te leggen, niet over een identificatienum-
mer bij het Rijksregister van de natuurlijke personen be-
schikt, wordt hij ingeschreven in het wachtregister van de
gemeente van de aangifte van het huwelijk of van de ver-
klaring van wettelijke samenwoning.]21

}22[Hij zal worden geschrapt uit het wachtregister na
dezelfde periode en volgens dezelfde modaliteiten als deze
die voorzien zijn in het tweede, derde en vierde lid voor het
wissen van de gegevens bedoeld in de punten 29° en 30°,
onverminderd de toepassing van artikel 1, § 1, eerste lid, 2°
en derde lid.]22

}23[Zodra een gemeente paspoorten aflevert met biome-
trische gegevens in de zin van de Verordening (EG)
nr. 2252/2004 van de Raad van 13 december 2004 betref-
fende normen voor de veiligheidskenmerken van en biome-
trische gegevens in door de Lid-Staten afgegeven paspoor-
ten en reisdocumenten alsook de latere wijzigingen, wordt
het in punt 18° vermelde informatiegegeven ingevoerd
door de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken.]23

}1. – Lid 1, 9°, vervangen bij art. 1 K.B. 23 november 2014, B.S.,
10 december 2014, inwerkingtreding: 1 januari 2015 (art. 3)
}2. – Lid 1, 9°/1, ingevoegd bij art. 1 K.B. 23 november 2014, B.S.,
10 december 2014, inwerkingtreding: 1 januari 2015 (art. 3)
}3. – Lid 1, 10°, na wijziging, vervangen bij art. 1, 1°, K.B. 30 december
1999, B.S., 31 december 1999, inwerkingtreding: 1 januari 2000 (art. 2)
}4. – 15° vervangen bij art. 1 K.B. 21 juli 2014, B.S., 27 augustus 2014, in-
werkingtreding: 1 september 2014 (art. 3)
}5. – 15°/1 ingevoegd bij art. 1 K.B. 21 juli 2014, B.S., 27 augustus 2014,
inwerkingtreding: 1 september 2014 (art. 3)
}6. – 15°/2 ingevoegd bij art. 1 K.B. 21 juli 2014, B.S., 27 augustus 2014,
inwerkingtreding: 1 september 2014 (art. 3)
}7. – 15°/3 ingevoegd bij art. 1 K.B. 21 juli 2014, B.S., 27 augustus 2014,
inwerkingtreding: 1 september 2014 (art. 3)
}8. – 15°/4 ingevoegd bij art. 1 K.B. 21 juli 2014, B.S., 27 augustus 2014,
inwerkingtreding: 1 september 2014 (art. 3)
}9. – Lid 1, 15°/5, ingevoegd bij art. 1 K.B. 4 mei 2015, B.S., 22 mei 2015,
inwerkingtreding: 1 januari 2015 (art. 3)
}10. – Lid 1, 16°, vervangen bij art. 1 K.B. 19 april 2006, B.S., 5 mei 2006
}11. – Lid 1, 17°, opgeheven bij art. 1 K.B. 26 maart 2014, B.S., 5 juni 2014
}12. – Lid 1, 27°, toegevoegd bij art. 1, 2°, K.B. 30 december 1999, B.S.,
31 december 1999, inwerkingtreding: 1 januari 2000 (art. 2)
}13. – Lid 1, 28°, toegevoegd bij art. 1, 2°, K.B. 30 december 1999, B.S.,
31 december 1999, inwerkingtreding: 1 januari 2000 (art. 2)
}14. – Lid 1, 29°, ingevoegd bij art. 1 K.B. 28 februari 2014, B.S., 24 maart
2014, err., B.S., 16 april 2014
}15. – Lid 1, 30°, ingevoegd bij art. 1 K.B. 28 februari 2014, B.S., 24 maart
2014, err., B.S., 16 april 2014
}16. – Lid 1, 31°, ingevoegd bij art. 1 K.B. 26 december 2015, B.S.,
5 februari 2016
}17. – Lid 1, 32°, ingevoegd bij art. 1 K.B. 26 december 2015, B.S.,
5 februari 2016
}18. – Lid 2 ingevoegd bij art. 1 K.B. 28 februari 2014, B.S., 24 maart
2014, err., B.S., 16 april 2014
}19. – Lid 3 ingevoegd bij art. 1 K.B. 28 februari 2014, B.S., 24 maart
2014, err., B.S., 16 april 2014
}20. – Lid 4 ingevoegd bij art. 1 K.B. 28 februari 2014, B.S., 24 maart
2014, err., B.S., 16 april 2014
}21. – Lid 5 ingevoegd bij art. 1 K.B. 28 februari 2014, B.S., 24 maart
2014, err., B.S., 16 april 2014
}22. – Lid 6 ingevoegd bij art. 1 K.B. 28 februari 2014, B.S., 24 maart
2014, err., B.S., 16 april 2014
}23. – Lid 7 toegevoegd bij art. 1 K.B. 8 juli 2013, B.S., 17 juli 2013

Art. 2. Alleen de volgende informatie betreffende de
vreemdelingen wordt opgenomen in de bevolkingsregis-
ters of in het vreemdelingenregister:

1° het dossiernummer toegekend door de Dienst
Vreemdelingenzaken;

2° andere identiteitsgegevens dan die vermeld in
artikel 1, 1°, en waarvan de vreemdeling gebruik maakt;

3° het land en de plaats van herkomst;
4° de vermelding van het verblijf waarvan de duur be-

perkt is tot die van de schoolopleiding;
5° de vermelding van het verblijf dat beperkt is wegens

bijzondere omstandigheden of wegens de aard of de duur
van de prestaties;

6° de aard, het nummer en geldigheidsduur van de ar-
beidsvergunning;

7° de aard, het nummer en de geldigheidsduur van de
beroepskaart;

8° de datum van vertrek naar het buitenland en de
datum van terugkeer naar België in geval van tijdelijke af-
wezigheid met recht op terugkeer;

9° de aard en de referte van de documenten bedoeld in
artikel 2 van de wet van 15 december 1980 betreffende de
toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en
de verwijdering van vreemdelingen of van de documenten
toegelaten krachtens dit artikel;

10° de aard en de referte van het Belgisch of buitenlands
reisdocument als het niet overeenstemt met 9°;

11° de naam, de voornamen, de geboorteplaats en -da-
tum, de nationaliteit en het adres van de echtgenoot;

12° de naam, de voornamen, de geboorteplaats en -da-
tum, de nationaliteit en het adres van het kind;

13° de eventuele vermelding van het dossiernummer
dat door de Dienst Vreemdelingenzaken is toegekend aan
het dossier van de ouders, de echtgenoot en de kinderen;

}1[14° de inwilliging door het college van burgemeester
en schepenen van de aanvraag tot inschrijving op de kie-
zerslijst voor de verkiezing van het Europese Parlement, in-
gediend door de onderdanen van een andere Lid-Staat van
de Europese Unie;]1

}2[15° de datum waarop het statuut van de personen
bedoeld in artikel 54, § 1, eerste lid, 5°, van de wet van
15 december 1980 werd toegekend;]2

}3[16° de verplichte plaats van inschrijving bepaald
door de minister of door zijn gemachtigde krachtens
artikel 54 van de wet van 15 december 1980.]3

}4[De informatie vermeld in het eerste lid, 10°, wordt aan-
gevuld met de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken
wanneer dit informatiegegeven betrekking heeft op een Bel-
gisch reisdocument uitgereikt aan een door België erkende
vluchteling, aan een door België erkende staatloze of aan een
vreemdeling die door België niet erkend is als vluchteling of
staatloze en niet terechtkan bij een buitenlandse nationale
overheid of een erkende internationale organisatie bevoegd
of in staat om een paspoort of een reistitel uit te reiken.]4

}5[De informatiegegevens bedoeld in de punten 15° en
16° kunnen, behalve door de gemeenten, de openbare cen-
tra voor maatschappelijk welzijn en de Dienst Vreemdelin-
genzaken, geraadpleegd worden door de diensten van de Be-
stuursdirectie van het Maatschappelijk Welzijn van het Mi-
nisterie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu.]5

}6[De informatie vermeld in punt 15° wordt ingevoerd
door de gemeente.]6

}7[}8[De informaties vermeld in de punten 1° en 16°
worden ingevoerd door de Dienst Vreemdelingenzaken.]8]7

}1. – Lid 1, 14°, toegevoegd bij art. 1 K.B. 30 mei 1994, B.S., 16 juni 1994,
inwerkingtreding: 16 juni 1994 (art. 2)
}2. – Lid 1, 15°, toegevoegd bij art. 1 K.B. 7 mei 1999, B.S., 15 mei 1999,
inwerkingtreding: 18 april 1999 (art. 2)
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}3. – Lid 1, 16°, toegevoegd bij art. 1 K.B. 7 mei 1999, B.S., 15 mei 1999,
inwerkingtreding: 18 april 1999 (art. 2)
}4. – Lid 2 ingevoegd bij art. 1 K.B. 31 juli 2017, B.S., 14 augustus 2017
}5. – Lid 3 toegevoegd bij art. 1 K.B. 7 mei 1999, B.S., 15 mei 1999, inwer-
kingtreding: 18 april 1999 (art. 2)
}6. – Lid 4 toegevoegd bij art. 1 K.B. 7 mei 1999, B.S., 15 mei 1999, inwer-
kingtreding: 18 april 1999 (art. 2)
}7. – Lid 5 toegevoegd bij art. 1 K.B. 7 mei 1999, B.S., 15 mei 1999, inwer-
kingtreding: 18 april 1999 (art. 2)
}8. – Lid 5 vervangen bij art. 1 K.B. 27 januari 2005, B.S., 18 februari 2005

Art. 3. Iedere informatie bedoeld in de artikelen 1 en 2
vermeldt de datum waarop deze informatie ingang heeft.

Bij iedere wijziging of rechtzetting van een informatie
dient de nieuwe datum vermeld te worden.

De Minister van Binnenlandse Zaken bepaalt, voor elke
informatie van de artikelen 1 en 2, de datum welke in aan-
merking dient genomen te worden.

Het nummer van elke akte van de burgerlijke stand en
de plaats, te weten de gemeente en eventueel het land
waar deze opgemaakt of ingeschreven werd, moeten wor-
den vermeld. Voor gerechtelijke of administratieve beslis-
singen moet de overheid die de beslissing heeft genomen,
samen met de datum hiervan, worden vermeld.

De Minister van Binnenlandse Zaken bepaalt hoe de in-
formatie wordt geordend en op welke wijze ze wordt bijge-
houden.

Art. 4. Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van
de derde maand die volgt op de bekendmaking in het Bel-
gisch Staatsblad.

Art. 5. Onze Minister van Binnenlandse Zaken is belast
met de uitvoering van dit besluit.

K.B. 16 juli 1992 betreffende de bevolkingsregisters en het vreemdelingenregister
 (B.S., 15 augustus 1992)

(Uittreksel)

HOOFDSTUK I

ALGEMENE BEPALINGEN

Art. 1. Onder bevolkingsregister moet verstaan worden
het alfabetisch bestand met de gegevens over personen die
bedoeld zijn in de wet van 19 juli 1991 betreffende de be-
volkingsregisters en de identiteitskaarten en tot wijziging
van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijks-
register van de natuurlijke personen.

Genoemd register vermeldt eveneens de gegevens be-
treffende de ambtenaren en andere buitenlandse perso-
neelsleden van de Europese Gemeenschappen, alsmede
betreffende hun echtgenoot en de familieleden te hunnen
laste, die in het Rijk gevestigd zijn overeenkomstig
artikel 16 van het Protocol betreffende de voorrechten en
immuniteiten van de Europese Gemeenschappen van
8 april 1965, bekrachtigd bij de wet van 13 mei 1966, en
die vermeld staan in de bevolkingsregisters.  {1

R 1. – Zie K.B. 16 juli 1992 tot vaststelling van de informatie die opge-
nomen wordt in de bevolkingsregisters en het vreemdelingenregister, B.S.,
15 augustus 1992, opgenomen in rubriek «II. Belgische wet- en regelge-
ving, 3. Rijksregister en bevolking», supra

Art. 2. Onder vreemdelingenregister moet verstaan worden
het alfabetisch bestand met de gegevens over de personen be-
doeld in artikel 12 van de wet van 15 december 1980 betref-
fende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging
en de verwijdering van vreemdelingen.  {1

R 1. – Zie K.B. 16 juli 1992 tot vaststelling van de informatie die opge-
nomen wordt in de bevolkingsregisters en het vreemdelingenregister, B.S.,
15 augustus 1992, opgenomen in rubriek «II. Belgische wet- en regelge-
ving, 3. Rijksregister en bevolking», supra

Art. 3. De bevolkingsregisters en het vreemdelingenre-
gister maken één enkel alfabetisch bestand uit.

Met het oog op de toepassing van dit besluit worden ze
de registers genoemd.

HOOFDSTUK II

HET HOUDEN VAN DE REGISTERS

Art. 4. Het houden van de registers behoort tot de be-
voegdheid van het college van burgemeester en schepenen.

De ambtenaar van de burgerlijke stand is in het bijzon-
der gelast al wat het houden van de registers betreft nauw-
gezet in acht te doen nemen.

Art. 5. De registers worden voortdurend bijgehouden.

K.B. 1 februari 1995 tot vaststelling van de in het wachtregister vermelde informatiegegevens en tot 
aanwijzing van de overheden die bevoegd zijn om die gegevens in het wachtregister in te voeren

 (B.S., 16 februari 1995)

K.B. 10 december 1996 }1[betreffende de verschillende identiteitsdocumenten voor kinderen onder 
de twaalf jaar]1

 (B.S., 20 december 1996)

}1. Opschrift vervangen bij art. 1 K.B. 18 oktober 2006, B.S., 31 oktober 2006, inwerkingtreding: 31 oktober 2006 (art. 5)
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K.B. 25 maart 2003 betreffende de identiteitskaarten
 (B.S., 28 maart 2003)

R 1. De invoering van de elektronische identiteitskaart wordt veralgemeend ingevoerd voor het geheel van de gemeenten van het Rijk (art. 1 K.B.
1 september 2004, B.S., 15 september 2004, inwerkingtreding: 15 september 2004 (art. 2))

(Uittreksel)

Art. 1. Iedere Belg die volle vijftien jaar oud is, moet houder
zijn van een identiteitskaart die als bewijs van inschrijving in
het bevolkingsregister geldt of, in geval van verlies, diefstal of
vernieling van die kaart, van een overeenkomstig artikel 6 af-
gegeven attest. Dit attest dat in geen geval als identiteits-
kaart kan gelden, is geldig gedurende één maand en de gel-
digheidsduur kan worden verlengd door het bestuur van de
gemeente waar de betrokkene zijn hoofdverblijfplaats heeft.

Een van deze beide documenten moet worden overge-
legd bij elke vordering van de politie, evenals bij elke aan-
gifte, bij elke aanvraag van getuigschriften en, in het alge-
meen, telkens als de houder het bewijs van zijn identiteit
dient te leveren.

Een van deze beide documenten moet ook worden overge-
legd aan de gerechtsdeurwaarder die belast is met de beteke-
ning van een exploot of aan de personen die overeenkomstig
artikel 37, § 1, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, belast
zijn met de afgifte van het afschrift van een dergelijk exploot.

Art. 2. De identiteitskaart wordt uitgereikt door het be-
stuur van de gemeente waar de betrokkene zijn hoofdver-
blijfplaats heeft.

}1[De gemeentebesturen reiken eveneens een identi-
teitskaart uit aan de Belgische kinderen die de volle twaalf
jaar en minder dan vijftien jaar oud zijn. Als een Belgisch
kind houder is van een elektronisch identiteitsdocument
bedoeld in artikel 16bis van het koninklijk besluit van
10 december 1996 betreffende de verschillende identi-
teitsdocumenten voor kinderen onder de twaalf jaar, rei-
ken de gemeentebesturen hem een identiteitskaart uit op
de vervaldatum van dat document.]1

}1. – Lid 2 vervangen bij art. 13 K.B. 9 maart 2017, B.S., 28 april 2017

Art. 3. § 1. De nieuwe identiteitskaart is conform met
het ID1 – formaat. Ze bevat een elektronische micropro-
cessorchip. De elektronische identiteitskaart stelt enkel de
identiteit van de persoon vast en omvat geen andere elek-
tronische gegevens.

De identiteitskaart vertoont alle waarborgen }1[en alle
kenmerken]1 die vereist worden door de heersende Euro-
pese normen en standaarden.

§ 2. De identiteitskaart wordt aan de gemeentebesturen
verstrekt door de Minister van Binnenlandse Zaken. Het
model ervan is bij dit besluit gevoegd.

§ 3. De Minister van Binnenlandse Zaken stelt, met het
oog op het opmaken van de identiteitskaart, het model van
basisdocument op.

Op dat document komt een volgnummer voor, dat sa-
mengesteld is volgens de richtlijnen van de Minister van
Binnenlandse Zaken. Dit volgnummer mag geen gegevens
over de persoon van de houder, noch verwijzingen naar
zulke gegevens bevatten.

Op het document staan de wettelijke vermeldingen die
op de identiteitskaart moeten komen. Die vermeldingen
worden onderzocht door de ambtenaar van de burgerlijke
stand of zijn gemachtigde.

De ambtenaar van de burgerlijke stand of zijn gemach-
tigde ondertekent het document en brengt de foto van de
houder erop aan. Het formaat van de foto is 35 mm x 45 mm.
Op de identiteitskaart wordt dit formaat verkleind volgens de
richtlijnen van de Minister van Binnenlandse Zaken.

}2[De houder zet zijn handtekening op het basisdocu-
ment, tenzij hij niet kan tekenen omwille van zijn analfabe-
tisme, een fysieke of mentale handicap of een ziekte; in dat
geval wordt de handtekening vervangen door de vermel-
ding «vrijgesteld».]2

}3[Het bewijs van de onmogelijkheid om te tekenen om-
wille van een fysieke of mentale handicap of een ziekte,
moet geleverd worden door middel van een recent attest,
behalve als het duidelijk is dat de betrokken burger niet
kan tekenen omwille van een fysieke of mentale handicap
of een duidelijk zichtbare ziekte.]3

}4[Wanneer, enerzijds, de onmogelijkheid om zijn handte-
kening te zetten tijdelijk is, wat bevestigd moet worden door
een medisch attest, en/of wanneer de houder opgesloten of
geïnterneerd is in een penitentiaire instelling of een instel-
ling tot bescherming van de maatschappij en wanneer, an-
derzijds, het elektronisch beeld van de handtekening van de
burger reeds opgenomen is in het centraal bestand van de
identiteitskaarten of het centraal bestand van de vreemdelin-
genkaarten, wordt dit elektronisch beeld op het basisdocu-
ment gezet.]4

}5[Zo wordt dit elektronisch beeld van de handtekening
ook op het basisdocument gezet wanneer, op aanvraag van
de burger, het basisdocument via elektronische weg naar de
burger gestuurd wordt en het elektronisch beeld van de hand-
tekening van de houder reeds opgenomen is in het centraal
bestand van de identiteitskaarten of het centraal bestand van
de vreemdelingenkaarten. Er wordt dan aan de burger ge-
vraagd om in het basisdocument een scan te integreren van
een foto van hemzelf, die beantwoordt aan de in § 1, tweede
lid bedoelde waarborgen en kenmerken en aan het in het
vierde lid bedoelde formaat, en om dit document via elektro-
nische weg terug te sturen naar zijn gemeentebestuur.]5

}6[De in het vijfde lid bedoelde handtekening van de
houder die op het basisdocument vermeld wordt, wordt ge-
digitaliseerd via elk gepast middel, zoals een elektronische
tablet, opdat het beeld van deze handtekening opgenomen
zou worden, enerzijds op de elektronische identiteitskaart,
en anderzijds, in het centraal bestand van de identiteits-
kaarten of in het centraal bestand van de vreemdelingen-
kaarten bedoeld in artikel 6bis van de wet van 19 juli 1991
betreffende de bevolkingsregisters, de identiteitskaarten,
de vreemdelingenkaarten en de verblijfsdocumenten en tot
wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van
een Rijksregister van de natuurlijke personen.]6

}7[De integriteit, juistheid en volledigheid van de gege-
vens die op het basisdocument vermeld worden, vallen
onder de bevoegdheid van de gemeentelijke overheid ten
opzichte van de gegevens opgenomen in de bevolkingsre-
gisters en in het vreemdelingenregister.]7

§ 4. De gegevens van het basisdocument worden opge-
nomen op de identiteitskaart.
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De kaartpersonalisator zorgt ervoor dat de niet-geperso-
naliseerde chipkaarten, die zijn aangemaakt door de kaart-
producent, omgevormd worden tot gepersonaliseerde elek-
tronische identiteitskaarten via opdruk van de identiteits-
gegevens en het aanbrengen van de identiteitsfoto. De
kaartpersonalisator zorgt eveneens voor het veilig verstu-
ren van de gepersonaliseerde kaarten naar de kaartinitiali-
sator.

De kaartinitialisator zorgt voor de generatie van het ba-
sissleutelpaar en het creëren van de sleutelparen voor het
identiteits- en handtekeningscertificaat.

De kaartinitialisator zorgt bovendien:
1° voor het opslaan van het identiteits- en handteke-

ningscertificaat op de kaart;
2° voor de melding aan de certificatiedienstverlener dat

de elektronische handtekening en de certificaten op de
kaart zijn aangebracht;

3° voor de generatie van de persoonlijke activeringsco-
des van de aanvrager en de initiële PIN-code (persoonlijke
identificatiecode) van de aanvrager;

4° voor het op de kaart laden van de actieve basiscertifi-
caten van de overheid;

5° voor het bezorgen van de elektronische identiteits-
kaart aan de gemeente;

6° voor het bezorgen van de persoonlijke activerings-
code en PIN-code (persoonlijke identificatiecode) aan de
aanvrager;

7° voor het optekenen van de gegevens in het Register
van de Identiteitskaarten.  {8É9

}1. – § 1, lid 2, gewijzigd bij art. 14, 1°, K.B. 9 maart 2017, B.S., 28 april
2017
}2. – § 3, lid 5, vervangen bij art. 14, 2°, K.B. 9 maart 2017, B.S., 28 april 2017
}3. – § 3, lid 6, ingevoegd bij art. 14, 2°, K.B. 9 maart 2017, B.S., 28 april 2017
}4. – § 3, lid 7, ingevoegd bij art. 14, 2°, K.B. 9 maart 2017, B.S., 28 april 2017
}5. – § 3, lid 8, ingevoegd bij art. 14, 2°, K.B. 9 maart 2017, B.S., 28 april 2017
}6. – § 3, lid 9, ingevoegd bij art. 14, 3°, K.B. 9 maart 2017, B.S., 28 april 2017
}7. – § 3, lid 10, ingevoegd bij art. 14, 3°, K.B. 9 maart 2017, B.S., 28 april 2017
R 8. – Zie K.B. 25 maart 2003 houdende overgangsmaatregelen in ver-
band met de elektronische identiteitskaart, B.S., 28 maart 2003
R 9. – Zie M.B. 26 maart 2003 tot bepaling van het model van basisdo-
cument met het oog op het opmaken van de elektronische identiteits-
kaart, B.S., 28 maart 2003

K.B. 5 juni 2004 tot vaststelling van het stelsel van de rechten tot inzage en verbetering van de 
gegevens die op elektronische wijze opgeslagen zijn op de identiteitskaart en van de 

informatiegegevens die zijn opgenomen in de bevolkingsregisters of in het Rijksregister van de 
natuurlijke personen

 (B.S., 21 juni 2004)

HOOFDSTUK I

DE INZAGE EN DE VERBETERING VAN DE 
GEGEVENS DIE OP ELEKTRONISCHE WIJZE 

OPGESLAGEN ZIJN OP DE IDENTITEITSKAART

Art. 1. § 1. Elke houder van een elektronische identiteits-
kaart kan steeds de gegevens die op elektronische wijze op-
geslagen zijn op zijn kaart, inzien door middel van een met
een computer verbonden leestoestel en een programma
voor visualisering van deze gegevens.

§ 2. Elke houder van een elektronische identiteitskaart
kan de gegevens die op elektronische wijze opgeslagen
zijn op zijn kaart, inzien bij de gemeente waar hij in de be-
volkingsregisters ingeschreven is.

Wanneer de houder van de kaart zijn inzagerecht bij
zijn gemeente doet gelden, biedt hij zich persoonlijk aan
op de bevoegde dienst van de gemeente en, na controle
van de identiteit van de aanvrager, wordt er onmiddellijk
gevolg aan gegeven.

De informatiegegevens moeten schriftelijk en onder
een gemakkelijk begrijpbare vorm meegedeeld worden. Zij
moeten alle gegevens betreffende de betrokken persoon
weergeven en conform hun inhoud zijn.

Art. 2. § 1. Indien de kaarthouder vaststelt dat de per-
soonsgegevens die op elektronische wijze opgeslagen zijn
op zijn identiteitskaart, niet op nauwkeurige, volledige en
juiste wijze zijn opgenomen, kan hij een aanvraag tot ver-
betering indienen door zich persoonlijk aan te melden bij
de bevoegde dienst van de gemeente waar hij in de bevol-
kingsregisters ingeschreven is.

§ 2. De persoon die zijn recht op verbetering uitoefent, zal,
ter ondersteuning van zijn aanvraag, alle bewijsstukken die
in aanmerking kunnen worden genomen, moeten indienen.

§ 3. Indien een persoonsgegeven dat op elektronische
wijze op de identiteitskaart is opgeslagen, onnauwkeurig,
onvolledig of onjuist blijkt te zijn, wendt de gemeente de pro-
cedure aan om dit gegeven in overeenstemming te brengen.

§ 4. Het verbeteringsrecht wordt gratis uitgeoefend.

HOOFDSTUK II

DE INZAGE EN DE VERBETERING VAN DE 
INFORMATIEGEGEVENS DIE ZIJN OPGENOMEN IN 

HET BEVOLKINGSREGISTER OF IN HET 
RIJKSREGISTER VAN DE NATUURLIJKE PERSONEN

Art. 3. § 1. Elke houder van een elektronische identiteits-
kaart waarvan de handtekenings- en identiteitscertificaten
geactiveerd zijn, kan steeds de hem betreffende informatiege-
gevens die zijn opgenomen in het Rijksregister van de natuur-
lijke personen, inzien door middel van een met een computer,
aangesloten op Internet, verbonden leestoestel en met be-
hulp van de Internetsite van het Rijksregister. }1[Elke houder
kan op dezelfde manier gratis een attest verkrijgen, opgesteld
volgens de gegevens opgenomen in het Rijksregister van de
natuurlijke personen overeenkomstig de door de Minister
van Binnenlandse Zaken bepaalde modellen, voor zover de
informatiegegevens die erin opgenomen zijn op hem betrek-
king hebben. Dit attest draagt het elektronische zegel van het
Rijksregister van de natuurlijke personen. De betrokken hou-
der moet geen enkel bijzonder belang aantonen.]1

Elke houder van een elektronische identiteitskaart
waarvan de handtekenings- en identiteitscertificaten geac-
tiveerd zijn, kan steeds de hem betreffende informatiege-
gevens die zijn opgenomen in het bevolkingsregister, in-
zien door middel van een met een computer, aangesloten
op Internet, verbonden leestoestel en met behulp van de
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Internetsite van zijn gemeente, indien daar een dergelijke
toepassing ontwikkeld is. }2[Elke houder kan op dezelfde
manier een attest verkrijgen, opgesteld volgens de gege-
vens opgenomen in de bevolkingsregisters en in het
vreemdelingenregister, voor zover de informatiegegevens
die erin opgenomen zijn op hem betrekking hebben. Dit
attest draagt het elektronische zegel van de gemeente. De
betrokken houder moet geen enkel bijzonder belang aan-
tonen.]2

De op deze wijze door de houder van de elektronische
identiteitskaart verzamelde informatiegegevens mogen
niet meegedeeld worden, tenzij de houder van de elektro-
nische identiteitskaart er uitdrukkelijk mee instemt.

§ 2. Elke houder van een elektronische identiteitskaart
kan de hem betreffende informatiegegevens die opgeno-
men zijn in het Rijksregister van de natuurlijke personen of
in het bevolkingsregister, inzien bij de gemeente waar hij
in de bevolkingsregisters ingeschreven is.

Deze aanvraag tot inzage wordt uitgevoerd volgens de
procedure opgenomen in het koninklijk besluit van 3 april

1984 betreffende de uitoefening van het recht op toegang
en verbetering door de personen ingeschreven in het Rijks-
register van de natuurlijke personen en in het koninklijk
besluit van 16 juli 1992 betreffende het recht op toegang
tot de bevolkingsregisters en het vreemdelingenregister en
betreffende het recht op verbetering van deze registers.
}1. – § 1, lid 1, aangevuld bij art. 19, 1°, K.B. 9 maart 2017, B.S., 28 april
2017
}2. – § 1, lid 2, aangevuld bij art. 19, 2°, K.B. 9 maart 2017, B.S., 28 april 2017

Art. 4. Indien de krachtens artikel 3 aan een persoon mee-
gedeelde informatiegegevens onnauwkeurig, onvolledig of
onjuist blijken te zijn, kan deze persoon een aanvraag tot
verbetering indienen volgens de procedure voorzien in de
in artikel 3, § 2, tweede lid, bedoelde koninklijke besluiten.

HOOFDSTUK III

ALGEMENE BEPALING

Art. 5. Onze Minister van Binnenlandse Zaken is belast
met de uitvoering van dit besluit.

K.B. 13 februari 2005 tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding en van het stelsel van het 
recht tot kennisname van de overheden, instellingen en personen die de informatiegegevens die zijn 

opgenomen in de bevolkingsregisters of in het Rijksregister van de natuurlijke personen hebben 
geraadpleegd of bijgewerkt

 (B.S., 28 februari 2005)

K.B. 8 januari 2006 tot bepaling van de informatietypes, verbonden met de informatiegegevens 
bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van 

de natuurlijke personen
 (B.S., 25 januari 2006)

Art. 1. Met de wettelijke informatiegegevens opgenoemd
in artikel 3, eerste lid, van de wet van 8 augustus 1983 tot
regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen,
zijn de volgende informatietypes verbonden:

1° Naam en voornamen:
– de familienaam en voornamen;
– het pseudoniem;
– de adellijke titel;
– de wijziging van de naam, van de voornamen en van

de adellijke titel;
– de informatie betreffende de naam en voornamen die

opgenomen is in het register bedoeld in artikel 4 van de
wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organi-
satie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid;

2° Geboorteplaats en -datum:
– de geboorteplaats;
– de geboortedatum;
– de informatie betreffende de geboorteplaats en -datum

die opgenomen is in het register bedoeld in artikel 4 van de
wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisa-
tie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid;

3° Geslacht:
– het geslacht;
– de geslachtsverandering;
– het referentiedossier;

– de informatie betreffende het geslacht die opgeno-
men is in het register bedoeld in artikel 4 van de wet van
15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van
een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid;

4° Nationaliteit:
– de nationaliteit;
– de informatie betreffende de nationaliteit die opgeno-

men is in het register bedoeld in artikel 4 van de wet van
15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van
een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid;

– de meervoudige nationaliteit;
5° Hoofdverblijfplaats:
– de gemeente van verblijf;
– de bepaling van de hoofdverblijfplaats;
– de aangifte van aanvraag tot inschrijving;
– de aangifte van adreswijziging;
– het adres van de hoofdverblijfplaats;
– de verblijfplaats in het buitenland;
– de aangifte van het adres in het buitenland;
– het postadres in het buitenland;
– het referentieadres;
– de tijdelijke afwezigheid;
– de wettelijke woonplaats;
– de vermelding dat het adres niet meegedeeld kan wor-

den;
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– de informatie betreffende de hoofdverblijfplaats die op-
genomen is in het register bedoeld in artikel 4 van de wet van
15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, indien deze hoofd-
verblijfplaats zich op het Belgische grondgebied bevindt;

}1[– de vermelding betreffende de gedeelde huisves-
ting, zoals bedoeld in artikel 1, eerste lid, punt 31° en 32°
van het koninklijk besluit van 16 juli 1992 tot vaststelling
van de informatie die opgenomen wordt in de bevolkings-
registers en in het vreemdelingenregister;]1

}2[– de voorlopige inschrijving, in toepassing van
artikel 1, § 1, 1°, tweede lid, van de wet van 19 juli 1991 be-
treffende de bevolkingsregisters, de identiteitskaarten, de
vreemdelingenkaarten en de verblijfsdocumenten en tot
wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van
een Rijksregister van de natuurlijke personen.]2

6° Plaats en datum van overlijden:
– de plaats en datum van het overlijden, de datum van

de overschrijving van de beslissing houdende verklaring
van overlijden, de datum van de eventuele beslissing tot
verbetering van de akte van de burgerlijke stand;

–  de beslissing waarbij de rechtbank van eerste aanleg het
vermoeden van afwezigheid vaststelt, de beslissing van de
vrederechter houdende aanwijzing van een gerechtelijk be-
windvoerder in geval van vermoeden van afwezigheid vast-
gesteld door de rechtbank van eerste aanleg, de datum van
overschrijving van de beslissing houdende verklaring van af-
wezigheid, de datum van de eventuele beslissing tot verbete-
ring van de akte van de burgerlijke stand;

– de informatie betreffende de plaats en datum van over-
lijden die opgenomen is in het register bedoeld in artikel 4
van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en or-
ganisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid;

– de gerechtelijke verklaring van overlijden en de admi-
nistratieve verklaring van vermoedelijk overlijden zoals be-
paald in de wet van 20 augustus 1948 betreffende de ver-
klaringen van overlijden en van vermoedelijk overlijden,
alsmede betreffende de overschrijving en de administra-
tieve verbetering van sommige akten van overlijden;

7° }3[...]3

8° Burgerlijke staat:
– de burgerlijke staat;
– de informatie betreffende de burgerlijke staat die op-

genomen is in het register bedoeld in artikel 4 van de wet
van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie
van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid;

9° Samenstelling van het gezin:
– referentiepersoon van het gezin;
– gezinslid;
}4[9°/1 }5[de akten en beslissingen betreffende de be-

kwaamheid van de meerderjarige en de onbekwaamheid van
de minderjarige, alsook de vermelding van de vertegenwoor-
diger of van de persoon die de meerderjarige of de minderja-
rige bijstaat, de beslissingen tot bewind over de goederen of
over de persoon bedoeld in artikel 1249, eerste lid, van het Ge-
rechtelijk Wetboek, alsook de vermelding van de bewindvoer-
der over de goederen of de persoon van wie melding wordt
gemaakt in de in artikel 1249, eerste lid bedoelde beslissing:

– de akten en beslissingen betreffende de bekwaamheid
van de meerderjarige en de onbekwaamheid van de min-
derjarige;

– de naam, de voornaam en het adres van de persoon die
een minderjarige, een onbekwaamverklaarde, een ge-

plaatste persoon, een geïnterneerde of een persoon in staat
van verlengde minderjarigheid vertegenwoordigt of bijstaat;

– de beslissingen tot bewind over de goederen of over
de persoon bedoeld in artikel 1249, eerste lid, van het Ge-
rechtelijk Wetboek;

– de naam, de voornaam en het adres van de bewind-
voerder over de goederen of de persoon van wie melding
wordt gemaakt in de in artikel 1249, eerste lid van het Ge-
rechtelijk Wetboek bedoelde beslissing.]5]4

10° Vermelding van het register:
– vermelding van het register;
11° Administratieve toestand:
– nummer van de Dienst Vreemdelingenzaken;
– hoedanigheid van de persoon;
– administratieve toestand;
– verplichte plaats van inschrijving;
– voorlopig inschrijvingsnummer;
– identiteitsdocument;
– gekozen woonplaats;
– andere naam of pseudoniem;
– aangegeven adres;
12° Bestaan van het identiteits- en handtekeiningscerti-

ficaat:
– het bestaan van het identiteits- en handtekeningscer-

tificaat;
13° Wettelijke samenwoning:
– de wettelijke samenwoning;
14° de verblijfstoestand voor de vreemdelingen bedoeld

in artikel 2, namelijk:
– de vreemdelingenkaarten en de verblijfsdocumenten;
– de beroepskaart voor vreemdelingen die een zelfstan-

dige activiteit uitoefenen;
– de arbeidsvergunning;
– de bijzondere informatiegegevens met betrekking tot

de verblijfstoestand van vreemdelingen:
1) de reden van verblijf, die één van de volgende rede-

nen kan zijn:
1.0.0. Gezinshereniging, samenwoning }6[, adoptie en

andere familieleden]6

1.1.0. Gezinshereniging met een niet-Europeaan }7[(be-
halve een vluchteling of een begunstigde van de subsidi-
aire bescherming)]7

1.1.1. Echtgenoot/partner
1.1.2. Ascendent
1.1.3. Descendent
1.2.0. Gezinshereniging met een Europeaan (behalve

een Belg) of met een Zwitser
1.2.1. Echtgenoot/partner
1.2.2. Ascendent
1.2.3. Descendent
1.3.0. Gezinshereniging met een Belg }8[die geen ge-

bruik heeft gemaakt van zijn recht op vrij verkeer]8

1.3.1. Echtgenoot/partner
1.3.2. Ascendent
1.3.3. Descendent
1.4.0. Samenwoning (omzendbrief van 1997)
1.5.0. Adoptie
}9[1.6.0. Gezinshereniging met een vluchteling]9
}10[1.6.1. Echtgenoot/partner]10
}11[1.6.2. Ascendent]11
}12[1.6.3. Descendent]12



II. Belgische wet- en regelgeving • 3. Rijksregister en bevolking
K.B. 8 januari 2006 - Informatietypes  (Art. 1)

Larcier Geannoteerde Wetboeken – Privacy (17 oktober 2018) – © Larcier 261

}13[1.7.0. Gezinshereniging met een begunstigde van
de subsidiaire bescherming]13

}14[1.7.1. Echtgenoot/partner]14
}15[1.7.3. Descendent]15
}16[1.7.2. Ascendent]16
}17[1.8.0. Andere familieleden van een burger van de Unie

bedoeld in artikel 47/1 van de wet van 15 december 1980]17
}18[1.9.0. Gezinshereniging met een Belg die op basis

van zijn recht op vrij verkeer meer dan drie maanden in een
andere Lid-Staat van de Europese Unie verbleven heeft]18

}19[1.9.1. Echtgenoot/partner]19
}20[1.9.2. Ascendent]20
}21[1.9.3. Descendent]21

2.0.0. Asiel en diverse bescherming
2.1.0. Vluchteling
2.2.0. Subsidiaire bescherming
2.3.0. Tijdelijke bescherming
2.4.0. Slachtoffer van mensenhandel
2.5.0. NBMV
2.6.0. Apatride
3.0.0. Regularisatie
3.1.0. Art. 9, derde lid, humanitaire
3.2.0. Art. 9bis
3.3.0. Art. 9ter
3.4.0. Wet van 1999
4.0.0. Werknemer
4.1.0. Niet-Europese werknemer
4.1.1. Loontrekkende
4.1.2. Zelfstandige
4.1.3. Onderzoeker
4.1.4. Hooggekwalificeerde werknemer
4.1.5. Seizoenarbeider
4.1.6. Begunstigde van het «vakantie-werk»-regime
}22[4.1.7. Gedetacheerde werknemer – Kaderlid]22
}23[4.1.8. Gedetacheerde werknemer – Expert]23
}24[4.1.9. Gedetacheerde werknemer – Stagiair]24

4.2.0. Europese en Zwitserse werknemer
4.2.1. Loontrekkende
4.2.2. Zelfstandige
4.2.3. PECO-akkoorden
5.0.0. Andere redenen:
5.1.0. Niet-Europese onderdaan:
5.1.1. Houder van een D-visum dat een tijdelijk beperkt

verblijf toestaat
}25[5.1.2. Recht op verblijf erkend door internationaal

verdrag (artikel 10, § 1, eerste lid, 1°, van de wet van
15 december 1980)]25

}26[5.1.3. Wettelijke voorwaarden voor het verkrijgen
van de nationaliteit (artikel 10, § 1, eerste lid, 2°, van de
wet van 15 december 1980)]26

}27[5.1.4. Verlies van de Belgische nationaliteit door hu-
welijk (artikel 10, § 1, eerste lid, 3°, van de wet van
15 december 1980)]27

}28[5.1.5. Vrijwilligerswerk]28

5.2.0. Europese onderdaan
5.2.1. Gepensioneerde
5.2.2. Genothebber van dienst
5.2.3. Rentenier
5.2.4. Machtiging tot verblijf
5.2.5. Werkzoekende
}29[5.2.6. Houder van toereikende bestaansmiddelen]29

6.0.0. Student
6.1.0. Niet-Europese student
6.1.1. Student
6.1.2. Andere opleidingsvorm
}30[6.1.3. Stagiair]30
}31[6.1.4. Leerling]31
}32[6.1.5. Au pair]32

6.2.0. Europese en Zwitserse student
7.0.0. Langdurig ingezetene
7.1.0. Tewerkstelling als werknemer of niet
7.2.0. Studies of opleiding
7.3.0. Andere doelen
8.0.0. Vreemdeling die een bijzonder statuut geniet
8.1.0. Shape
8.2.0. NAVO
}33[0.0.0. Mobiliteit]33
}34[0.1.0. Gedetacheerde werknemer]34
}35[0.1.1. Kaderlid]35
}36[0.1.2. Expert]36
}37[0.1.3. Stagiair]37
}38[0.2.0. Onderzoeker]38
}39[0.3.0. Student]39
}40[9.9.9. Belpic – voorlopige code in afwachting van de

vermelding van het verblijfsmotief van een vreemdeling.]40

2) het identificatienummer van het Rijksregister van de
persoon }41[die het recht op gezinshereniging opent of die
de andere familieleden in staat stelt om tot een verblijf te
worden gemachtigd]41;

}42[15° de vermelding van de ascendenten in de eerste
graad, ongeacht of de afstamming tot stand komt door de
geboorteakte, een gerechtelijke beslissing, een erkenning
of een adoptie:

– de identificatie van de ouder(s);
– de vorm van afstamming;
– de datum waarop de afstamming wordt vastgesteld;
– de geboorteplaats of plaats van overschrijving van een

akte of een vonnis in de registers van de burgerlijke stand
met vermelding van deze akte of dit vonnis;]42

}43[16° de vermelding van de afstammelingen in da-
lende lijn in de eerste graad, ongeacht of de afstamming
tot stand komt door de geboorteakte, een gerechtelijke be-
slissing, een erkenning of een adoptie:

– de identificatie van de afstammeling in de eerste graad;
– de vorm van afstamming;
– de datum waarop de afstamming wordt vastgesteld;
– de geboorteplaats of plaats van overschrijving van een

akte of een vonnis in de registers van de burgerlijke stand
met vermelding van deze akte of dit vonnis.]43

}1. – 5°, veertiende streepje, ingevoegd bij art. 20, 1°, K.B. 9 maart 2017,
B.S., 28 april 2017
}2. – 5°, vijftiende streepje, ingevoegd bij art. 20, 1°, K.B. 9 maart 2017,
B.S., 28 april 2017
}3. – 7° opgeheven bij art. 20, 2°, K.B. 9 maart 2017, B.S., 28 april 2017
}4. – 9°/1 ingevoegd bij art. 2 K.B. 21 juli 2014, B.S., 27 augustus 2014, in-
werkingtreding: 1 september 2014 (art. 3)
}5. – 9°/1 vervangen bij art. 2 K.B. 4 mei 2015, B.S., 22 mei 2015, inwer-
kingtreding: 1 januari 2015 (art. 3)
}6. – 14°, vierde streepje, 1), punt 1.0.0, gewijzigd bij art. 1, 1°, K.B.
31 januari 2018, B.S., 9 mei 2018
}7. – 14°, vierde streepje, 1), punt 1.1.0, aangevuld bij art. 1, 2°, K.B.
31 januari 2018, B.S., 9 mei 2018
}8. – 14°, vierde streepje, 1), punt 1.3.0, aangevuld bij art. 1, 3°, K.B.
31 januari 2018, B.S., 9 mei 2018
}9. – 14°, vierde streepje, 1), punt 1.6.0, ingevoegd bij art. 1, 4°, K.B.
31 januari 2018, B.S., 9 mei 2018
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}10. – 14°, vierde streepje, 1), punt 1.6.1, ingevoegd bij art. 1, 4°, K.B.
31 januari 2018, B.S., 9 mei 2018
}11. – 14°, vierde streepje, 1), punt 1.6.2, ingevoegd bij art. 1, 4°, K.B.
31 januari 2018, B.S., 9 mei 2018
}12. – 14°, vierde streepje, 1), punt 1.6.3, ingevoegd bij art. 1, 4°, K.B.
31 januari 2018, B.S., 9 mei 2018
}13. – 14°, vierde streepje, 1), punt 1.7.0, ingevoegd bij art. 1, 4°, K.B.
31 januari 2018, B.S., 9 mei 2018
}14. – 14°, vierde streepje, 1), punt 1.7.1, ingevoegd bij art. 1, 4°, K.B.
31 januari 2018, B.S., 9 mei 2018
}15. – 14°, vierde streepje, 1), punt 1.7.3, ingevoegd bij art. 1, 4°, K.B.
31 januari 2018, B.S., 9 mei 2018
}16. – 14°, vierde streepje, 1), punt 1.7.2, ingevoegd bij art. 1, 4°, K.B.
31 januari 2018, B.S., 9 mei 2018
}17. – 14°, vierde streepje, 1), punt 1.8.0, ingevoegd bij art. 1, 4°, K.B.
31 januari 2018, B.S., 9 mei 2018
}18. – 14°, vierde streepje, 1), punt 1.9.0, ingevoegd bij art. 1, 4°, K.B.
31 januari 2018, B.S., 9 mei 2018
}19. – 14°, vierde streepje, 1), punt 1.9.1, ingevoegd bij art. 1, 4°, K.B.
31 januari 2018, B.S., 9 mei 2018
}20. – 14°, vierde streepje, 1), punt 1.9.2, ingevoegd bij art. 1, 4°, K.B.
31 januari 2018, B.S., 9 mei 2018
}21. – 14°, vierde streepje, 1), punt 1.9.3, ingevoegd bij art. 1, 4°, K.B.
31 januari 2018, B.S., 9 mei 2018
}22. – 14°, vierde streepje, 1), punt 4.1.7, ingevoegd bij art. 1, 5°, K.B.
31 januari 2018, B.S., 9 mei 2018
}23. – 14°, vierde streepje, 1), punt 4.1.8, ingevoegd bij art. 1, 5°, K.B.
31 januari 2018, B.S., 9 mei 2018
}24. – 14°, vierde streepje, 1), punt 4.1.9, ingevoegd bij art. 1, 5°, K.B.
31 januari 2018, B.S., 9 mei 2018
}25. – 14°, vierde streepje, 1), punt 5.1.2, ingevoegd bij art. 1, 6°, K.B.
31 januari 2018, B.S., 9 mei 2018
}26. – 14°, vierde streepje, 1), punt 5.1.3, ingevoegd bij art. 1, 6°, K.B.
31 januari 2018, B.S., 9 mei 2018
}27. – 14°, vierde streepje, 1), punt 5.1.4, ingevoegd bij art. 1, 6°, K.B.
31 januari 2018, B.S., 9 mei 2018

}28. – 14°, vierde streepje, 1), punt 5.1.5, ingevoegd bij art. 1, 6°, K.B.
31 januari 2018, B.S., 9 mei 2018
}29. – 14°, vierde streepje, 1), punt 5.2.6, ingevoegd bij art. 1, 7°, K.B.
31 januari 2018, B.S., 9 mei 2018
}30. – 14°, vierde streepje, 1), punt 6.1.3, ingevoegd bij art. 1, 8°, K.B.
31 januari 2018, B.S., 9 mei 2018
}31. – 14°, vierde streepje, 1), punt 6.1.4, ingevoegd bij art. 1, 8°, K.B.
31 januari 2018, B.S., 9 mei 2018
}32. – 14°, vierde streepje, 1), punt 6.1.5, ingevoegd bij art. 1, 8°, K.B.
31 januari 2018, B.S., 9 mei 2018
}33. – 14°, vierde streepje, 1), punt 0.0.0, ingevoegd bij art. 1, 9°, K.B.
31 januari 2018, B.S., 9 mei 2018
}34. – 14°, vierde streepje, 1), punt 0.1.0, ingevoegd bij art. 1, 9°, K.B.
31 januari 2018, B.S., 9 mei 2018
}35. – 14°, vierde streepje, 1), punt 0.1.1, ingevoegd bij art. 1, 9°, K.B.
31 januari 2018, B.S., 9 mei 2018
}36. – 14°, vierde streepje, 1), punt 0.1.2, ingevoegd bij art. 1, 9°, K.B.
31 januari 2018, B.S., 9 mei 2018
}37. – 14°, vierde streepje, 1), punt 0.1.3, ingevoegd bij art. 1, 9°, K.B.
31 januari 2018, B.S., 9 mei 2018
}38. – 14°, vierde streepje, 1), punt 0.2.0, ingevoegd bij art. 1, 9°, K.B.
31 januari 2018, B.S., 9 mei 2018
}39. – 14°, vierde streepje, 1), punt 0.3.0, ingevoegd bij art. 1, 9°, K.B.
31 januari 2018, B.S., 9 mei 2018
}40. – 14°, vierde streepje, 1), punt 9.9.9, ingevoegd bij art. 20, 3°, K.B.
9 maart 2017, B.S., 28 april 2017
}41. – 14°, vierde streepje, 2), gewijzigd bij art. 1, 10°, K.B. 31 januari
2018, B.S., 9 mei 2018
}42. – 15° toegevoegd bij art. 2 K.B. 23 november 2014, B.S., 10 december
2014, inwerkingtreding: 1 januari 2015 (art. 3)
}43. – 16° toegevoegd bij art. 2 K.B. 23 november 2014, B.S., 10 december
2014, inwerkingtreding: 1 januari 2015 (art. 3)

Art. 2. Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Onze
Minister van Justitie zijn, ieder wat hem betreft, belast met
de uitvoering van dit besluit.

K.B. 11 november 2016 tot oprichting van een Overlegcomité van de gebruikers van het Rijksregister 
van de natuurlijke personen en tot opheffing van het koninklijk besluit van 12 augustus 1994 tot 

oprichting van een Comité van de gebruikers van het Rijksregister van de natuurlijke personen
 (B.S., 5 december 2016)
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Wet 8 april 1965 tot instelling van de arbeidsreglementen
 (B.S., 5 mei 1965)

(Uittreksel)

HOOFDSTUK II

ARBEIDSREGLEMENT

Afdeling I
Algemene bepalingen

Art. 4. De in artikel 1 bedoelde werkgevers moeten een
arbeidsreglement opmaken.

De werkgever en de werknemers zijn gehouden door de
bepalingen die in het arbeidsreglement voorkomen.

}1[Het arbeidsreglement kan echter niet tegen de werk-
nemer worden ingeroepen indien de werkgever hem daar-
van geen kopie heeft bezorgd. De wijzigingen van het ar-
beidsreglement kunnen niet tegen de werknemer worden
ingeroepen indien de werkgever de door deze wet voor-
ziene wijzigingsprocedure niet heeft nageleefd.]1

Onverminderd de wettelijke en reglementaire bepalin-
gen mag in individuele gevallen worden afgeweken van het
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arbeidsreglement. Deze afwijking moet schriftelijk worden
vastgesteld.

}2[De }3[in het vierde lid]3 bedoelde afwijkingsmogelijk-
heid is niet van toepassing op de personen van wie de
rechtspositie eenzijdig door de overheid is geregeld.]2

}1. – Lid 3 ingevoegd bij art. 9, 1°, wet 6 juni 2010, B.S., 1 juli 2010, inwer-
kingtreding: door de Koning te bepalen en uiterlijk 1 juli 2011 (art. 111,
inleidende zin)
}2. – Lid 5 toegevoegd bij art. 3 wet 18 december 2002, B.S., 14 januari
2003, inwerkingtreding: 1 juli 2003 (art. 10)
}3. – Lid 5 gewijzigd bij art. 9, 2°, wet 6 juni 2010, B.S., 1 juli 2010, inwer-
kingtreding: 1 juli 2011 (art. 111, inleidende zin)

Art. 5. Afzonderlijke arbeidsreglementen mogen worden
opgemaakt voor de verschillende categorieën van werkne-
mers en voor de verschillende afdelingen van de inrichting.

Afdeling II
Inhoud

Art. 6. }1[§ 1.]1 Het arbeidsreglement moet vermelden:
1° de aanvang en het einde van de gewone arbeidsdag,

het tijdstip en de duur van de rusttijden, de dagen van re-
gelmatige onderbreking van de arbeid. }2[...]2

Wanneer in opeenvolgende ploegen wordt gewerkt,
worden die vermeldingen voor iedere ploeg afzonderlijk
opgenomen. Het ogenblik en de wijze waarop de ploegen
elkaar afwisselen wordt bovendien aangegeven.

}3[Voor de deeltijdse werknemers tewerkgesteld in het
kader van een variabel werkrooster, in de zin van
artikel 11bis, derde lid, van de wet van 3 juli 1978 betref-
fende de arbeidsovereenkomsten, worden vermeld:

a) het dagelijks tijdvak waarbinnen arbeidsprestaties
kunnen worden vastgesteld;

b) de dagen van de week waarop arbeidsprestaties kun-
nen worden vastgesteld;

c) de minimale en maximale dagelijkse arbeidsduur;
wanneer ook de deeltijdse arbeidsregeling variabel is,
wordt bovendien de minimale en maximale wekelijkse ar-
beidsduur vermeld;

d) de wijze waarop en de termijn waarbinnen de deel-
tijdse werknemers door middel van een bericht in kennis
worden gesteld van hun werkroosters. Dit bericht bepaalt
de individuele werkroosters en moet schriftelijk worden
vastgesteld en gedateerd door de werkgever, zijn lastheb-
bers of aangestelden; het moet ten minste vijf werkdagen
vooraf op een betrouwbare, geschikte en toegankelijke
wijze ter kennis worden gebracht van de deeltijdse werk-
nemers. De termijn van vijf werkdagen kan worden gewij-
zigd door een bij koninklijk besluit algemeen verbindend
verklaarde collectieve arbeidsovereenkomst, zonder even-
wel korter te mogen zijn dan één werkdag.]3

Wat de ondergrondse werken in de mijnen, graverijen en
groeven betreft, wordt de vermelding van de aanvang en
van het einde van de gewone arbeidsdag vervangen door de
vermelding van de uren waarop het afdalen en het opstijgen
van elke ploeg een aanvang respectievelijk een einde neemt.

}4[In geval van toepassing van de bij artikel 20bis van de
arbeidswet van 16 maart 1971 bedoelde afwijking, moet
het daarenboven vermelding maken van:

a) de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur en het aantal
arbeidsuren dat over }5[een referteperiode]5 moet worden
gepresteerd;

b) het begin en het einde van de periode waarbinnen de
wekelijkse arbeidstijd gemiddeld moet worden nageleefd;

c) de aanvang en het einde van de arbeidsdag, het tijd-
stip en de duur van de rusttijden van de uurregelingen die
als alternatief gelden voor die bepaald in het eerste lid.]4

Met betrekking tot de werknemers die in de lokalen van
de onderneming slechts aanwezig zijn om er grondstoffen
en allerlei andere voorwerpen of documenten betreffende
hun arbeid te nemen of om er de opbrengst van hun arbeid
of enig ander document dienaangaande te brengen wordt
de vermelding van de aanvang en van het einde van de ge-
wone arbeidsdag vervangen door de vermelding van dag
en uur waarop de lokalen toegankelijk zijn.

}6[Met betrekking tot de werknemers tewerkgesteld in
een overheidsdienst die niet onder de toepassing valt van
Hoofdstuk III, afdelingen 1 en 2, van de arbeidswet van
16 maart 1971: de in voorkomend geval geldende variabele
uurroosters met vermelding van de vastgestelde grenzen in
dit verband en met verwijzing naar de betrokken teksten;]6

2° de wijze van meting van en controle op de arbeid met
het oog op het bepalen van het loon;

3° de wijze, het tijdstip en de plaats van betaling van het
loon;

4° }7[a) de duur van de opzeggingstermijnen of de na-
dere regelen voor het bepalen van de opzeggingstermij-
nen of de verwijzing naar de wettelijke en reglementaire
bepalingen terzake;

b) de dringende redenen die de verbreking van de over-
eenkomst door de ene of de andere partij zonder opzeg-
ging rechtvaardigen, onder voorbehoud van de beoorde-
lingsbevoegdheid van de rechtbanken;]7

5° de rechten en plichten van het toezichthoudend per-
soneel;

6° de straffen, het bedrag en de bestemming van de
geldboeten en de tekortkomingen die zij bestraffen;

7° het beroep dat openstaat voor de werknemers die
een klacht in te dienen of een opmerking te maken hebben
in verband met de hun betekende straffen of die deze laat-
ste betwisten;

8° de plaats waar de persoon te bereiken is, die overeen-
komstig het Algemeen Reglement voor de arbeidsbescher-
ming is aangewezen om de eerste hulp te verlenen;

9° de plaats waar de bij hetzelfde reglement vereiste ver-
bandkist zich bevindt;

10° }8[a) de duur van de jaarlijkse vakantie evenals de
nadere regelen voor toekenning van deze vakantie of de
verwijzing naar de wettelijke bepalingen terzake;

b) de data van de jaarlijkse collectieve vakantie;]8

11° de namen van de leden van de ondernemingsraad;
12° de namen van de leden van het comité voor veilig-

heid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen;
13° de namen van de leden van de syndicale afvaardiging;
14° de namen van de geneesheren, aangewezen buiten

degenen die behoren tot een medische, farmaceutische of
verplegingsdienst, tot wie de door een arbeidsongeval ge-
troffene zich kan wenden, wanneer deze zijn verblijfplaats
heeft buiten de streek waar de medische, farmaceutische en
verplegingsdienst of de als vast erkende dokter gevestigd is;

15° het adres van de inspectiediensten waar kunnen wor-
den bereikt de ambtenaren en beambten, belast met het toe-
zicht op de toepassing van de wettelijke en reglementaire be-
palingen in verband met de bescherming van de werknemers;

}9[16° de vermelding van de collectieve arbeidsover-
eenkomsten en/of collectieve akkoorden gesloten in de
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onderneming en die van toepassing zijn op de werkom-
standigheden;]9

}10[17° de identiteit van de verlener van een elektroni-
sche archiveringsdienst verantwoordelijk, bij toepassing
van Titel III van de wet van 3 juni 2007 houdende diverse
arbeidsbepalingen, voor de opslag van door middel van
een elektronische handtekening aangegane arbeidsover-
eenkomsten en de elektronisch verstuurde en opgeslagen
documenten in het kader van de individuele arbeidsrelatie
tussen werkgever en werknemer evenals de wijze waarop
de toegang van de werknemer tot deze elektronisch bij de
dienstverlener opgeslagen documenten wordt gewaar-
borgd, ook na de beëindiging van de arbeidsrelatie.]10

}11[§ 2. Met betrekking tot de werknemers tewerkge-
steld in een overheidsdienst kan, voor de toepassing van
§ 1, in voorkomend geval verwezen worden naar de tek-
sten die van toepassing zijn.]11  {12 {25

}1. – § 1 genummerd bij art. 4, 2°, wet 18 december 2002, B.S., 14 januari
2003, inwerkingtreding: 1 juli 2003 (art. 10)
}2. – § 1, 1°, al. 1, gewijzigd bij art. 56, 1°, wet 5 maart 2017, B.S.,
15 maart 2017, inwerkingtreding: 1 oktober 2017 (art. 65)
}3. – § 1, 1°, al. 3, ingevoegd bij art. 56, 2°, wet 5 maart 2017, B.S.,
15 maart 2017, inwerkingtreding: 1 oktober 2017 (art. 65)
}4. – § 1, 1°, al. 5, ingevoegd bij art. 86 wet 22 januari 1985, B.S.,
24 januari 1985
}5. – § 1, 1°, al. 5, a), gewijzigd bij art. 80 wet 21 december 1994, B.S.,
23 december 1994, err., B.S., 30 juni 1995, err., B.S., 26 september 1995
}6. – § 1, 1°, al. 7, ingevoegd bij art. 4, 1°, wet 18 december 2002, B.S.,
14 januari 2003, inwerkingtreding: 1 juli 2003 (art. 10)
}7. – § 1, 4°, vervangen bij art. 197 wet 12 augustus 2000, B.S.,
31 augustus 2000, err., B.S., 25 januari 2001
}8. – § 1, 10°, vervangen bij art. 198 wet 12 augustus 2000, B.S.,
31 augustus 2000, err., B.S., 25 januari 2001
}9. – § 1, 16°, toegevoegd bij art. 199 wet 12 augustus 2000, B.S.,
31 augustus 2000, err., B.S., 25 januari 2001
}10. – § 1, 17°, ingevoegd bij art. 24 wet 3 juni 2007, B.S., 23 juli 2007
}11. – § 2 toegevoegd bij art. 4, 2°, wet 18 december 2002, B.S., 14 januari
2003, inwerkingtreding: 1 juli 2003 (art. 10)
F 12. – Op een door de Koning te bepalen datum luidt dit
art. als volgt:

Art. 6. }13[§ 1.]13 Het arbeidsreglement moet vermelden:
1° de aanvang en het einde van de gewone arbeidsdag, het

tijdstip en de duur van de rusttijden, de dagen van regelmatige
onderbreking van de arbeid. }14[...]14

Wanneer in opeenvolgende ploegen wordt gewerkt, worden
die vermeldingen voor iedere ploeg afzonderlijk opgenomen.
Het ogenblik en de wijze waarop de ploegen elkaar afwisselen
wordt bovendien aangegeven.

}15[Voor de deeltijdse werknemers tewerkgesteld in het
kader van een variabel werkrooster, in de zin van artikel 11bis,
derde lid, van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsover-
eenkomsten, worden vermeld:

a) het dagelijks tijdvak waarbinnen arbeidsprestaties kunnen
worden vastgesteld;

b) de dagen van de week waarop arbeidsprestaties kunnen
worden vastgesteld;

c) de minimale en maximale dagelijkse arbeidsduur; wan-
neer ook de deeltijdse arbeidsregeling variabel is, wordt boven-
dien de minimale en maximale wekelijkse arbeidsduur vermeld;

d) de wijze waarop en de termijn waarbinnen de deeltijdse
werknemers door middel van een bericht in kennis worden ge-
steld van hun werkroosters. Dit bericht bepaalt de individuele wer-
kroosters en moet schriftelijk worden vastgesteld en gedateerd
door de werkgever, zijn lasthebbers of aangestelden; het moet ten
minste vijf werkdagen vooraf op een betrouwbare, geschikte en
toegankelijke wijze ter kennis worden gebracht van de deeltijdse
werknemers. De termijn van vijf werkdagen kan worden gewijzigd
door een bij koninklijk besluit algemeen verbindend verklaarde

collectieve arbeidsovereenkomst, zonder evenwel korter te mogen
zijn dan één werkdag.]15

Wat de ondergrondse werken in de mijnen, graverijen en
groeven betreft, wordt de vermelding van de aanvang en van het
einde van de gewone arbeidsdag vervangen door de vermelding
van de uren waarop het afdalen en het opstijgen van elke ploeg
een aanvang respectievelijk een einde neemt.

}16[In geval van toepassing van de bij artikel 20bis van de ar-
beidswet van 16 maart 1971 bedoelde afwijking, moet het daar-
enboven vermelding maken van:

a) de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur en het aantal arbeid-
suren dat over }17[een referteperiode]17 moet worden gepresteerd;

b) het begin en het einde van de periode waarbinnen de we-
kelijkse arbeidstijd gemiddeld moet worden nageleefd;

c) de aanvang en het einde van de arbeidsdag, het tijdstip en
de duur van de rusttijden van de uurregelingen die als alterna-
tief gelden voor die bepaald in het eerste lid.]16

Met betrekking tot de werknemers die in de lokalen van de on-
derneming slechts aanwezig zijn om er grondstoffen en allerlei an-
dere voorwerpen of documenten betreffende hun arbeid te
nemen of om er de opbrengst van hun arbeid of enig ander docu-
ment dienaangaande te brengen wordt de vermelding van de aan-
vang en van het einde van de gewone arbeidsdag vervangen door
de vermelding van dag en uur waarop de lokalen toegankelijk zijn.

}18[Met betrekking tot de werknemers tewerkgesteld in een
overheidsdienst die niet onder de toepassing valt van
Hoofdstuk III, afdelingen 1 en 2, van de arbeidswet van
16 maart 1971: de in voorkomend geval geldende variabele uur-
roosters met vermelding van de vastgestelde grenzen in dit ver-
band en met verwijzing naar de betrokken teksten;]18

2° de wijze van meting van en controle op de arbeid met het
oog op het bepalen van het loon;

3° de wijze, het tijdstip en de plaats van betaling van het loon;
4° }19[a) de duur van de opzeggingstermijnen of de nadere

regelen voor het bepalen van de opzeggingstermijnen of de ver-
wijzing naar de wettelijke en reglementaire bepalingen terzake;

b) de dringende redenen die de verbreking van de overeen-
komst door de ene of de andere partij zonder opzegging recht-
vaardigen, onder voorbehoud van de beoordelingsbevoegdheid
van de rechtbanken;]19

5° de rechten en plichten van het toezichthoudend personeel;
6° de straffen, het bedrag en de bestemming van de geldboe-

ten en de tekortkomingen die zij bestraffen;
7° het beroep dat openstaat voor de werknemers die een

klacht in te dienen of een opmerking te maken hebben in ver-
band met de hun betekende straffen of die deze laatste betwisten;

8° de plaats waar de persoon te bereiken is, die overeenkom-
stig het Algemeen Reglement voor de arbeidsbescherming is
aangewezen om de eerste hulp te verlenen;

9° de plaats waar de bij hetzelfde reglement vereiste verband-
kist zich bevindt;

10° }20[a) de duur van de jaarlijkse vakantie evenals de na-
dere regelen voor toekenning van deze vakantie of de verwijzing
naar de wettelijke bepalingen terzake;

b) de data van de jaarlijkse collectieve vakantie;]20

11° de namen van de leden van de ondernemingsraad;
12° de namen van de leden van het comité voor veiligheid,

gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen;
13° de namen van de leden van de syndicale afvaardiging;
14° de namen van de geneesheren, aangewezen buiten dege-

nen die behoren tot een medische, farmaceutische of verple-
gingsdienst, tot wie de door een arbeidsongeval getroffene zich
kan wenden, wanneer deze zijn verblijfplaats heeft buiten de
streek waar de medische, farmaceutische en verplegingsdienst
of de als vast erkende dokter gevestigd is;

15° het adres van de inspectiediensten waar kunnen worden
bereikt de ambtenaren en beambten, belast met het toezicht op
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de toepassing van de wettelijke en reglementaire bepalingen in
verband met de bescherming van de werknemers;

}21[16° de vermelding van de collectieve arbeidsovereen-
komsten en/of collectieve akkoorden gesloten in de onderne-
ming en die van toepassing zijn op de werkomstandigheden;]21

}22[17° }23[de identiteit van de persoon die verantwoordelijk
is, met toepassing van de wettelijke bepalingen betreffende het
gebruik van de elektronische handtekening voor het sluiten van
arbeidsovereenkomsten en het elektronisch versturen en op-
slaan van bepaalde documenten in het kader van de individuele
arbeidsrelatie, voor de opslag van door middel van een elektro-
nische handtekening aangegane arbeidsovereenkomsten en
voor de opslag van de elektronisch verstuurde documenten in
het kader van de individuele arbeidsrelatie tussen werkgever en
werknemer, evenals voor het waarborgen van de toegang van
de werknemer tot deze elektronisch opgeslagen documenten,
ook na de beëindiging van de arbeidsrelatie.]23]22

}24[§ 2. Met betrekking tot de werknemers tewerkgesteld in een
overheidsdienst kan, voor de toepassing van § 1, in voorkomend
geval verwezen worden naar de teksten die van toepassing zijn.]24

}13. – § 1 genummerd bij art. 4, 2°, wet 18 december 2002, B.S.,
14 januari 2003, inwerkingtreding: 1 juli 2003 (art. 10)
}14. – § 1, 1°, al. 1, gewijzigd bij art. 56, 1°, wet 5 maart 2017, B.S.,
15 maart 2017, inwerkingtreding: 1 oktober 2017 (art. 65)
}15. – § 1, 1°, al. 3, ingevoegd bij art. 56, 2°, wet 5 maart 2017, B.S.,
15 maart 2017, inwerkingtreding: 1 oktober 2017 (art. 65)
}16. – § 1, 1°, al. 5, ingevoegd bij art. 86 wet 22 januari 1985, B.S.,
24 januari 1985
}17. – § 1, 1°, al. 5, a), gewijzigd bij art. 80 wet 21 december 1994, B.S.,
23 december 1994, err., B.S., 30 juni 1995, err., B.S., 26 september 1995
}18. – § 1, 1°, al. 7, ingevoegd bij art. 4, 1°, wet 18 december 2002, B.S.,
14 januari 2003, inwerkingtreding: 1 juli 2003 (art. 10)
}19. – § 1, 4°, vervangen bij art. 197 wet 12 augustus 2000, B.S.,
31 augustus 2000, err., B.S., 25 januari 2001
}20. – § 1, 10°, vervangen bij art. 198 wet 12 augustus 2000, B.S.,
31 augustus 2000, err., B.S., 25 januari 2001
}21. – § 1, 16°, toegevoegd bij art. 199 wet 12 augustus 2000, B.S.,
31 augustus 2000, err., B.S., 25 januari 2001
}22. – § 1, 17°, ingevoegd bij art. 24 wet 3 juni 2007, B.S., 23 juli 2007
}23. – § 1, 17°, vervangen bij art. 20 wet 15 januari 2018, B.S., 5 februari
2018, inwerkingtreding: door de Koning te bepalen (art. 24)
}24. – § 2 toegevoegd bij art. 4, 2°, wet 18 december 2002, B.S., 14 januari
2003, inwerkingtreding: 1 juli 2003 (art. 10)

J 25. – § 1, 4°, b): het hernemen in het arbeidsreglement van de wette-
lijke minimum opzeggingstermijnen vormt geen overeenkomst waarbij
werkgever en werknemer de opzeggingstermijn bepalen en sluit de be-
voegdheid van de rechter bij onenigheid van de partijen niet uit (Cass.,
27 februari 1972, J.T.T., 1973, nr. 217).
}1[Art. 6/1.  § 1. In geval van toepassing van een glij-
dend rooster overeenkomstig artikel 20ter van de arbeids-
wet van 16 maart 1971, moet het arbeidsreglement daar-
enboven het volgende vermelden:

a) het begin en het einde van de stamtijd en de glijtijd
en de duur van de rustpauzes;

b) de maximale dagelijkse en wekelijkse arbeidsduur;
c) de gemiddelde dagelijkse arbeidsduur;
d) het begin en het einde van de periode waarbinnen de

wekelijkse arbeidsduur gemiddeld moet worden nageleefd;
e) de nadere regels en voorwaarden van recuperatie tij-

dens de referteperiode van de uren die meer of minder wer-
den gepresteerd dan de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur;

f) de specifieke sancties in geval van niet-naleving door
de werknemer van de regels die van toepassing zijn op het
glijdend uurrooster.

§ 2. De vermeldingen in het arbeidsreglement moeten
worden aangevuld door een bijlage bij het arbeidsregle-
ment die het geheel van regels herneemt die van toepas-
sing zijn op het glijdend uurrooster. Deze bijlage maakt in-
tegraal deel uit van het arbeidsreglement.

§ 3. In afwijking van de artikelen 11 en 12 worden de be-
palingen van de collectieve arbeidsovereenkomst, gesloten
op het niveau van de onderneming krachtens artikel 20ter
van de arbeidswet van 16 maart 1971, die het arbeidsregle-
ment wijzigen, in het arbeidsreglement ingevoegd vanaf
de neerlegging van deze collectieve arbeidsovereenkomst
op de griffie van de Algemene Directie Collectieve Arbeids-
betrekkingen van de Federale Overheidsdienst Werkgele-
genheid, Arbeid en Sociaal Overleg, op voorwaarde dat alle
vermeldingen bepaald bij § 1 hierin opgenomen zijn.]1

}1. – Ingevoegd bij art. 74 wet 5 maart 2017, B.S., 15 maart 2017, inwer-
kingtreding: 1 februari 2017 (art. 80)

Wet 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten
 (B.S., 22 augustus 1978, err., B.S., 30 augustus 1978)

R 1. Zie, wat het personeel van BIAC betreft, art. 8-19 K.B. 27 mei 2004 betreffende de omzetting van Brussels International Airport Company (BIAC) in
een naamloze vennootschap van privaatrecht en betreffende de luchthaveninstallaties, B.S., 24 juni 2004

(Uittreksel)

TITEL I

DE ARBEIDSOVEREENKOMSTEN IN HET 
ALGEMEEN

HOOFDSTUK II

VERPLICHTINGEN VAN DE PARTIJEN
Art. 16. Werkgever en werknemer zijn elkander eerbied
en achting verschuldigd.

Gedurende de uitvoering van de overeenkomst moeten
zij de welgevoegdheid en de goede zeden in acht nemen
en doen in acht nemen.
Art. 17. De werknemer is verplicht:

1° zijn werk zorgvuldig, eerlijk en nauwkeurig te ver-
richten, op tijd, plaats en wijze zoals is overeengekomen;

2° te handelen volgens de bevelen en de instructies die
hem worden gegeven door de werkgever, zijn lasthebbers
of zijn aangestelden met het oog op de uitvoering van de
overeenkomst;

3° }1[zowel gedurende de overeenkomst als na het be-
ëindigen daarvan, zich ervan te onthouden:

a) een bedrijfsgeheim in de zin van artikel I.17/1, 1°, van
het Wetboek van economisch recht, waarvan hij in de uitoe-
fening van zijn beroepsarbeid kennis kan krijgen, op on-
rechtmatige wijze te verkrijgen, te gebruiken of openbaar te
maken in de zin van artikel XI.332/4 van hetzelfde Wetboek,
alsook geheimen in verband met persoonlijke of vertrouwe-
lijke aangelegenheden, waarvan hij in de uitoefening van
zijn beroepsarbeid kennis kan hebben, bekend te maken;



II. Belgische wet- en regelgeving • 4. Sociaal recht
Wet 3 juli 1978 - Arbeidsovereenkomstenwet (Art. 20)

Larcier Geannoteerde Wetboeken – Privacy (17 oktober 2018) – © Larcier 267

b) daden van oneerlijke concurrentie te verrichten of
daaraan mede te werken;]1

4° zich te onthouden van al wat schade kan berokkenen
hetzij aan zijn eigen veiligheid, hetzij aan die van zijn me-
dearbeiders, van zijn werkgever, of van derden;

5° het hem toevertrouwde arbeidsgereedschap en de
ongebruikte grondstoffen in goede staat aan de werkgever
terug te geven.  {2

}1. – 3° vervangen bij art. 43 wet 30 juli 2018, B.S., 14 augustus 2018

J 2. – De werknemer heeft het recht om de contractueel bedongen ar-
beid wegens staking niet te verrichten (wet 19 augustus 1948) en derhalve,
met afwijking van art. 1134 B.W., de door de arbeidsovereenkomst opgeno-
men verplichtingen niet ten uitvoer te brengen; dienvolgens is deelneming
aan een staking op zichzelf geen onrechtmatige daad (Cass., 21 december
1981, A.C., 1981-82, 541; R.W., 1981-82, 2525; J.T.T., 1982, 329).

Art. 20. De werkgever is verplicht:
1° de werknemer te doen arbeiden op de wijze, tijd en

plaats zoals is overeengekomen, inzonderheid, zo de om-
standigheden dit vereisen en behoudens strijdige bepa-
ling, door de voor de uitvoering van het werk nodige hulp,
hulpmiddelen en materialen ter beschikking te stellen;

2° als een goed huisvader te zorgen dat de arbeid wordt
verricht in behoorlijke omstandigheden met betrekking
tot de veiligheid en de gezondheid van de werknemer en
dat hem bij een ongeval de eerste hulpmiddelen verstrekt
kunnen worden. Te dien einde moet een verbandkist
voortdurend ter beschikking van het personeel zijn;

3° het loon te betalen op de wijze, tijd en plaats zoals is
overeengekomen;

4° de werknemer behoorlijk te huisvesten en gezond en
voldoende voedsel te verstrekken, ingeval hij de verbintenis
heeft aangegaan om hem kost en inwoning te verschaffen;

5° de werknemer de nodige tijd te geven om zijn ge-
loofsplichten, alsmede zijn burgerlijke verplichtingen die
uit de wet voortvloeien, te vervullen;

6° de nodige zorg en aandacht te wijden aan het ont-
haal van de werknemers en van de jeugdige werknemers
in het bijzonder;

7° als een goed huisvader te zorgen voor het arbeidsge-
reedschap dat aan de werknemer toebehoort alsmede voor
de persoonlijke voorwerpen welke door deze laatste in be-
waring moeten worden gegeven; in geen geval mag de
werkgever dat arbeidsgereedschap of die persoonlijke
voorwerpen weigeren terug te geven.  {1É17

J 1. – Niet naar recht verantwoord is het arrest waarin wordt beslist dat
de werkgever niet verplicht is de werknemer opnieuw aan het werk te zet-
ten wanneer deze, na schorsing van de uitvoering van de overeenkomst
wegens arbeidsongeschiktheid, geen medisch attest van zijn behande-
lende geneesheer overlegt waaruit blijkt dat hij geschikt is om het over-
eengekomen werk uit te voeren (Cass., 11 maart 1985, A.C., 1984-85, 941).

J 2. – De «eindejaarspremie» is, in de regel, de tegenprestatie voor de
arbeid die ter uitvoering van de arbeidsovereenkomst wordt verricht, en zij
wordt in beginsel verkregen naarmate de arbeid wordt verricht, zodat de
rechter, uit de omstandigheid dat geen enkele bepaling voorziet in de
splitsbaarheid van de eindejaarspremie, niet wettig kan afleiden dat een
gedeelte van die premie niet verschuldigd kan zijn bij het einde van de ar-
beidsovereenkomst (Cass., 9 september 1985, A.C., 1985-86, 15).

J 3. – Art. 20, 1°, Arbeidsovereenkomstenwet volgens hetwelk de werk-
gever verplicht is de werknemer te doen arbeiden op de wijze, tijd en
plaats zoals werd overeengekomen, is een bepaling van dwingend recht
ten voordele van de werknemer (Cass., 17 maart 1986, A.C., 1985-86, 986).

J 4. – De bepaling van art. 20, 1°, Arbeidsovereenkomstenwet houdt in
dat de feitenrechter eerst moet nagaan wat en rekening houden met het-
geen de contracterende partijen zijn overeengekomen aangaande de no-
dige hulpmiddelen die voor de uitvoering van het werk ter beschikking van
de werknemer worden gesteld en dat hij alleen, bij stilzwijgen daarover in

de overeenkomst, uitspraak moet doen zoals de omstandigheden dit verei-
sen (Cass., 9 september 1991, A.C., 1991-92, 16; R.W., 1991-92, 848).

J 5. – Loon is de tegenprestatie van arbeid die ter uitvoering van een ar-
beidsovereenkomst wordt verricht.
Behoudens afwijkende wettelijke of contractuele regeling, heeft de werk-
nemer geen aanspraak op loon voor de periode gedurende welke hij, zelfs
door toedoen van de werkgever, geen arbeid verricht (Cass., 16 maart
1992, R.W., 1992-93, 401; A.C., 1991-92, 684).

J 6. – Nu het loon de tegenprestatie is van de arbeid die ter uitvoering
van de arbeidsovereenkomst wordt verricht en de werknemer behoudens
afwijkende wettelijke of contractuele bepalingen geen aanspraak op loon
heeft voor arbeid die hij, zelfs door toedoen van de werkgever, niet heeft ver-
richt, heeft de werknemer dan ook slechts aanspraak op het met de ver-
richte arbeid overeenkomend loon en niet op het loon dat de werkgever ver-
schuldigd is voor het verrichten van de overeengekomen arbeid wanneer de
werkgever – zelfs onrechtmatig – andere dan de bedongen arbeid doet ver-
richten. Het arbeidshof beslist wettig dat de voordelen in natura in de bere-
keningsbasis van de eindejaarspremie moeten worden opgenomen omdat
die voordelen loon zijn en omdat niet bewezen is dat de partijen dergelijke
voordelen contractueel als basis voor de berekening van de eindejaarspre-
mie hebben uitgesloten (Cass., 18 januari 1993, Soc. Kron., 1993, 233).

J 7. – Loon is de tegenprestatie van de arbeid die ter uitvoering van de
arbeidsovereenkomst wordt verricht. Ongeacht de gebreken die hij bij de
totstandkoming of de beëindiging van een deeltijdse arbeidsovereen-
komst constateert, kan de rechter die vaststelt dat een werknemer gedu-
rende een bepaalde periode deeltijds heeft gewerkt, diens werkgever niet
wettig veroordelen als achterstallig loon te betalen het verschil tussen het
voltijd- en het deeltijdloon (Cass., 26 april 1993, R.W., 1993-94, 507).

J 8. – Het bepaalde in de artikelen 20, 1° en 17, 1°, Arbeidsovereen-
komstenwet houdt voor de werkgever niet de verplichting in om doorlo-
pend werk te verschaffen en houdt voor de werknemer die door een ar-
beidsovereenkomst met hem verbonden is, niet de verplichting in om elk
hem door zijn werkgever aangeboden werk te aanvaarden, dus zelfs als
het werk moet worden verricht op een andere dan de door de partijen
overeengekomen wijze, tijd of plaats (Cass., 9 januari 1995, A.C., 1995,
nr. 15; Cass., 3 april 1995, A.C., 1995, nr. 182, 371).

J 9. – Het is de primaire verplichting van de werkgever de werknemer
tewerk te stellen, maar dat impliceert niet dat de werkgever de verplich-
ting zou hebben om doorlopend en geregeld werk te verschaffen (Cass.,
9 januari 1995, J.T.T., 1995, nr. 93; Cass., 3 april 1995, J.T.T., 1996, nr. 21).

J 10. – Het arrest dat vaststelt, eensdeels, dat de tot voor het jaar 1993
aan een bediende betaalde premies werden toegekend in functie van de
tot dan als kaderlid geleverde arbeid en in verhouding met de door deze
arbeid bereikte kwantitatieve en kwalitatieve resultaten, anderdeels, dat
vanaf zijn arbeidsongeval de functie van die bediende door een andere
persoon werd overgenomen en zijn functie bij zijn gedeeltelijke werkher-
vatting op 1 februari 1995 duidelijk aan belang had ingeboet, vermocht
niet te oordelen dat verweerder vanaf 1 februari 1995 ingevolge een vast
gebruik of eenzijdige verbintenis nog op zulke premies gerechtigd was
(Cass., 19 januari 2004, A.C., 2004, op datum).

J 11. – Voor de geldigheid van een overeenkomst is onder meer vereist
dat een bepaald voorwerp de inhoud van de verbintenis vormt en dat dit
voorwerp bepaald of althans bepaalbaar is. Het voorwerp is bepaalbaar als
de overeenkomst objectieve elementen bevat waardoor het kan worden
bepaald zonder dat een nieuw akkoord tussen partijen nodig is (Cass.,
13 juni 2005, S.04.0109.N).

J 12. – Het begrip hulpmiddelen omvat niet alleen gereedschap, maar
slaat ook op hulpmiddelen van andere aard die door de werkgever ter be-
schikking werden gesteld met het oog op de uitvoering van de bedongen
arbeid (Cass., 26 september 2005, S.04.0176.N).

J 13. – Alhoewel het loon door tussenkomst van een derde kan worden
uitbetaald, is alleszins vereist, opdat het om loon zou gaan, dat dit loon in
beginsel ten laste van de werkgever valt (Cass., 9 januari 2006, S.03.0122.N).

J 14. – De hulpmiddelen die de werkgever krachtens art. 20, 1°, Arbeids-
overeenkomstenwet voor de uitvoering van het werk ter beschikking moet
stellen aan de werknemer omvatten niet alleen gereedschap, maar ook
hulpmiddelen van andere aard zoals de kosten, verbonden aan de uitvoe-
ring van de arbeidsovereenkomst (Cass., 10 december 2007, S.07.0065.N).

J 15. – De partijen in de arbeidsovereenkomst kunnen overeenkomen
dat de kosten, verbonden aan de uitvoering van de arbeidsovereenkomst en
die in beginsel ten laste zijn van de werkgever, door de werknemer dienen
te worden gedragen, zonder dat die overeenkomst tot gevolg mag hebben
dat door de betaling van die kosten de werknemer niet meer de volledige
beschikking heeft over het bij algemeen verbindend verklaarde collectieve
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arbeidsovereenkomst bepaalde minimumbaremaloon (Cass., 10 december
2007, S.07.0065.N).
J 16. – Indien een schuldvordering onder vigeur van de vroegere wet is
ontstaan, doet de toepassing van een latere wet, die de grondslag bepaalt
van de door de schuldenaar wegens laattijdige betaling verschuldigde
wettelijke rente, op de lopende rente vanaf de inwerkingtreding van de
nieuwe wet, geen afbreuk aan reeds onherroepelijk vastgestelde rechten
(Cass., 11 februari 2008, S.07.0053.F).
J 17. – De werkgever die zich bevrijd wil zien van zijn verplichting om
aan de werkwilligen werk te verschaffen, moet bewijzen dat de staking voor
hem een geval van overmacht was die hem verhinderde zijn verplichtingen
na te komen; hij moet als schuldenaar aantonen dat hij zijn verplichtingen
onmogelijk kon nakomen (Cass., 14 september 2015, S.13.0030.N).

Art. 21. Bij het einde van de overeenkomst is de werkge-
ver verplicht de werknemer }1[...]1 }1[alle sociale beschei-

den en]1 een getuigschrift te overhandigen}2[, hetzij in pa-
pieren vorm, hetzij in elektronische vorm,]2 waarop enkel
de begin- en de einddatum van de overeenkomst en de
aard van de verrichte arbeid worden vermeld.

Dat getuigschrift mag geen enkele andere vermelding be-
vatten, tenzij op uitdrukkelijk verzoek van de werknemer.  {3

}1. – Lid 1 gewijzigd bij wet 18 juli 1985, B.S., 31 augustus 1985
}2. – Lid 1 gewijzigd bij art. 20 wet 3 juni 2007, B.S., 23 juli 2007

J 3. – De vordering tot afgifte van sociale bescheiden die de werkgever
krachtens artikel 21 van de Arbeidsovereenkomstenwet aan de werkne-
mer moet overhandigen bij het einde van de arbeidsovereenkomst, is geen
vordering tot nakoming van de arbeidsovereenkomst als bedoeld in
artikel 1385bis,  eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek (Cass.,
30 november 1998, A.C., 1998, nr. 495).

Wet 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de sociale 
zekerheid

 (B.S., 22 februari 1990, err., B.S., 2 oktober 1990)

(Uittreksel)

HOOFDSTUK I

ALGEMENE BEPALINGEN

Afdeling 1
Oprichting van de Kruispuntbank

Art. 1. Onder de benaming «Kruispuntbank van de sociale
zekerheid» wordt bij }2[de Federale Overheidsdienst Soci-
ale Zekerheid]2 een openbare instelling met rechtspersoon-
lijkheid opgericht, hierna «Kruispuntbank» genoemd.  {1

F 1. – Inwerkingtreding: 1 januari 1991 (art. 1 K.B. 13 augustus 1990,
B.S., 6 december 1990)
}2. – Gewijzigd bij art. 88 wet 12 augustus 2000, B.S., 31 augustus 2000,
err., B.S., 25 januari 2001; gewijzigd bij art. 195 Programmawet (I)
24 december 2002, B.S., 31 december 2002, err., B.S., 7 februari 2003

Afdeling 2
Definities

Art. 2. Voor de uitvoering en de toepassing van deze wet
en van haar uitvoeringsmaatregelen wordt verstaan onder:

1° «sociale zekerheid»:
a) alle regelingen opgesomd in artikel 21 van de wet

van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van
de sociale zekerheid voor werknemers, alsmede die van de
sociale zekerheid voor de zeelieden ter koopvaardij en voor
de mijnwerkers;

b) }2[alle regelingen bedoeld onder a), waarvan de toe-
passing is uitgebreid tot de personen tewerkgesteld in de
openbare sector, en de regelingen van de openbare sector
die een gelijkwaardige functie vervullen als de regelingen
bedoeld onder a);]2

c) alle regelingen opgesomd in artikel 1 van het konink-
lijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van
het sociaal statuut der zelfstandigen;

d) alle regelingen opgesomd in artikel 12 van de wet van
17 juli 1963 betreffende de overzeese sociale zekerheid of
bedoeld door de wet van 16 juni 1960, die de organismen
belast met het beheer van de sociale zekerheid van de
werknemers van Belgisch-Congo en Rwanda-Urundi onder

de controle en de waarborg van de Belgische Staat plaatst
en die waarborg draagt door de Belgische Staat van de
maatschappelijke prestaties ten gunste van deze werkne-
mers verzekerd;

e) }3[alle regelingen van het stelsel van sociale bijstand,
bestaande uit de tegemoetkomingen aan personen met
een handicap, het recht op maatschappelijke integratie, de
gewaarborgde gezinsbijslag, het gewaarborgd inkomen
voor bejaarden en de inkomensgarantie voor ouderen;]3

f) alle voordelen ter aanvulling van de prestaties verzekerd
binnen het verband van de in littera a) bedoelde sociale ze-
kerheid, toegekend binnen de perken van hun statuten door
de in 2°, littera c), bedoelde fondsen voor bestaanszekerheid;

g) alle regels betreffende de heffing en de invordering
van de bijdragen en andere inkomsten die tot de financie-
ring van de voormelde takken en voordelen bijdragen;

2° «instellingen van sociale zekerheid»:
a) de openbare instellingen van sociale zekerheid, an-

dere dan de Kruispuntbank, alsmede }4[de federale over-
heidsdiensten]4 die met de toepassing van de sociale zeker-
heid zijn belast;

b) de meewerkende instellingen van sociale zekerheid, dat
wil zeggen de instellingen van privaatrecht, andere dan de so-
ciale secretariaten voor werkgevers }5[en de tariferingsdien-
sten van de apothekersverenigingen]5, die erkend zijn om
mee te werken aan de toepassing van de sociale zekerheid;

c) de fondsen voor bestaanszekerheid krachtens de wet
van 7 januari 1958 opgericht door collectieve arbeidsover-
eenkomsten gesloten in de schoot van de paritaire comités
en door de Koning algemeen verbindend verklaard, in de
mate dat zij in 1°, littera f, bedoelde aanvullende voordelen
toekennen;

}6[d) de personen die door de in a), b) en c) bedoelde in-
stellingen van sociale zekerheid worden belast met het bij-
houden van een bijzonder repertorium van de personen
bedoeld in artikel 6, tweede lid, 2°;]6

}7[e) de Staat, de Gemeenschappen, de Gewesten en de
openbare instellingen bedoeld in artikel 18 van de samenge-
ordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbei-
ders, voor wat betreft hun opdrachten inzake kinderbijslag
voor het eigen personeel;]7
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}8[f) de openbare centra voor maatschappelijk welzijn
voor zover zij belast zijn met de toepassing van de sociale
zekerheid in de zin van deze wet;]8

3° «personen»: de natuurlijke personen, de verenigin-
gen, al dan niet met rechtspersoonlijkheid, en alle instel-
lingen of openbare besturen;

4° «sociale gegevens»: alle gegevens die nodig zijn voor
de toepassing van de sociale zekerheid;

5° «sociale gegevensbanken»: de gegevensbanken
waarin de sociale gegevens door of voor rekening van de
instellingen van sociale zekerheid worden bewaard;

6° «sociale gegevens van persoonlijke aard»: alle sociale
gegevens met betrekking tot een }9[natuurlijke]9 persoon
die is of kan worden geïdentificeerd;

7° }10[«sociale gegevens van persoonlijke aard die de
gezondheid betreffen»: sociale gegevens van persoonlijke
aard die verband houden met de fysieke of mentale ge-
zondheid van een natuurlijke persoon, waaronder sociale
gegevens van persoonlijke aard over verleende gezond-
heidsdiensten waarmee informatie over zijn gezondheids-
toestand wordt gegeven;]10

8° «Rijksregister»: het Rijksregister van de natuurlijke
personen ingesteld door de wet van 8 augustus 1983 tot
regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen;

9° «netwerk»: het geheel bestaande uit de sociale gege-
vensbanken, de Kruispuntbank en het Rijksregister, even-
tueel uitgebreid overeenkomstig artikel 18;

}11[10° }12[«informatieveiligheidscomité»: het informa-
tieveiligheidscomité opgericht met toepassing van de wet
van 5 september 2018 tot oprichting van het informatie-
veiligheidscomité en tot wijziging van diverse wetten be-
treffende de uitvoering van verordening (EU) 2016/679
van 27 april 2016 van het Europees Parlement en de Raad
betreffende de bescherming van natuurlijke personen in
verband met de verwerking van persoonsgegevens en be-
treffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrek-
king van richtlijn 95/46/EG;]12]11

}13[11° «eHealth-platform»: het eHealth-platform be-
doeld in artikel 2 van de wet van 21 augustus 2008 hou-
dende oprichting en organisatie van het eHealth-platform
en diverse bepalingen.]13

De Koning kan, bij een Ministerraad overlegd besluit,
het begrip «sociale zekerheid» bedoeld in het eerste lid, 1°,
wijzigen.  {1 {14

F 1. – Inwerkingtreding: 1 januari 1991 (art. 1 K.B. 13 augustus 1990,
B.S., 6 december 1990)
}2. – Lid 1, 1°, b) ,  vervangen bij art. 28 wet 25 juni 1997, B.S.,
13 september 1997, inwerkingtreding: 1 januari 1997 (art. 29, lid 1)
}3. – Lid 1, 1°, e), vervangen bij art. 126 Programmawet 9 juli 2004, B.S.,
15 juli 2004
}4. – Lid 1, 2°, a), gewijzigd bij art. 196 Programmawet (I) 24 december
2002, B.S., 31 december 2002, err., B.S., 7 februari 2003
}5. – Lid 1, 2°, b), gewijzigd bij art. 64, 1°, wet 29 april 1996, B.S., 30 april
1996, err., B.S., 20 augustus 1996
}6. – Lid 1, 2°, d), ingevoegd bij art. 64, 2°, wet 29 april 1996, B.S., 30 april
1996, err., B.S., 20 augustus 1996
}7. – Lid 1, 2°, e), ingevoegd bij art. 85, 1°, wet 25 januari 1999, B.S.,
6 februari 1999
}8. – Lid 1, 2°, f), ingevoegd bij art. 37, 1°, wet (III) 1 maart 2007, B.S.,
14 maart 2007
}9. – Lid 1, 6°, gewijzigd bij art. 85, 2°, wet 25 januari 1999, B.S.,
6 februari 1999
}10. – Lid 1, 7°, laatst vervangen bij art. 9, a), wet 5 september 2018, B.S.,
10 september 2018, inwerkingtreding: 10 september 2018 (art. 99)
}11. – Lid 1, 10°, ingevoegd bij art. 11 wet 26 februari 2003, B.S., 26 juni
2003, inwerkingtreding: bij het verstrijken van het mandaat van de hui-
dige leden van het Toezichtscomité van de Kruispuntbank van de Sociale

Zekerheid ingesteld bij de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting
en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. Indien
deze inwerkingtreding voorafgaat aan de vernieuwing van de huidige sa-
menstelling van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke
levenssfeer, geldt de aanwijzing door deze laatste van het lid bedoeld in
artikel 37, 2°, slechts tot het einde van het mandaat van de Commissie die
hem heeft voorgedragen (art. 17, § 1, lid 1)
}12. – Lid 1, 10°, na wijziging, vervangen bij art. 9, b), wet 5 september 2018,
B.S., 10 september 2018, inwerkingtreding: 10 september 2018 (art. 99)
}13. – Lid 1, 11°, ingevoegd bij art. 9, c), wet 5 september 2018, B.S.,
10 september 2018, inwerkingtreding: 10 september 2018 (art. 99)
J 14. – Het beroep tot vernietiging van artikel 2 dient te worden ver-
worpen (Arbitragehof nr. 4/92, 23 januari 1992, B.S., 11 maart 1992).
}1[Art. 2bis. De Kruispuntbank heeft, binnen de filosofie
van de virtuele matrix en in permanente afstemming met
de Federale Overheidsdienst Informatie- en Communica-
tietechnologie, tot opdracht:

1° het uitwerken van een gemeenschappelijke strategie
inzake e-government binnen de sociale zekerheid en het
opvolgen van de naleving ervan;

2° het bevorderen en bewaken van de homogeniteit en
consistentie van het beleid met deze gemeenschappelijke
strategie;

3° het begeleiden van de instellingen van sociale zekerheid
bij de implementatie van deze gemeenschappelijke strategie;

4° het uitwerken van de nodige normen, standaarden
en basisarchitectuur voor een efficiënte inzet van de infor-
matie- en communicatietechnologie ter ondersteuning
van deze strategie, en het opvolgen van de naleving ervan;

5° het uitwerken van projecten en diensten die potenti-
eel de instellingen van sociale zekerheid overkoepelen en
deze gemeenschappelijke strategie ondersteunen;

6° het beheren van de samenwerking met andere over-
heden inzake e-government en informatie- en communi-
catietechnologie;]1

}2[7° het aanbieden van een dienst in de zin van
artikel 4/2 van de wet van 24 februari 2003 betreffende de
modernisering van het beheer van de sociale zekerheid en
betreffende de elektronische communicatie tussen onder-
nemingen en de federale overheid.]2

}1. – Ingevoegd bij art. 247 Programmawet 22 december 2003, B.S.,
31 december 2003, err., B.S., 16 januari 2004
}2. – 7° toegevoegd bij art. 54 wet (I) 19 maart 2013, B.S., 29 maart 2013,
err., B.S., 2 mei 2013

HOOFDSTUK II

DE OPDRACHTEN VAN DE KRUISPUNTBANK

Afdeling 1
De uitwisseling en de inzameling van de sociale gegevens
F 1. Inwerkingtreding: de bepalingen van deze afdeling zijn in werking
getreden op 1 januari 1992, B.S., 18 januari 1992

Art. 3. De Kruispuntbank is belast met het leiden en orga-
niseren van en het machtigen tot de uitwisseling van soci-
ale gegevens tussen de sociale gegevensbanken.

Ze coördineert daarenboven de betrekkingen tussen de
instellingen van sociale zekerheid onderling en tussen
deze instellingen en het Rijksregister.
}1[Art. 3bis. De Kruispuntbank is belast met het onder-
steunen van de instellingen van sociale zekerheid teneinde
hen door middel van nieuwe technologieën in staat te stellen
hun opdrachten ten behoeve van de gebruikers van de door
hen aangeboden diensten uit te voeren op een effectieve en
efficiënte wijze, met een minimum aan administratieve lasten
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en kosten voor de betrokkenen en, voor zover mogelijk, op
hun eigen initiatief.]1

}1. – Ingevoegd bij art. 248 Programmawet 22 december 2003, B.S.,
31 december 2003, err., B.S., 16 januari 2004
}1[Art. 3ter.  De Kruispuntbank maakt, waar nodig, voor
elke geïntegreerde dienst afspraken met andere diensten-
integratoren over:

1° wie welke authenticatie van de identiteit, verificaties
en controles verricht aan de hand van welke middelen en
daarover de verantwoordelijkheid draagt;

2° hoe tussen de betrokken instanties de resultaten van
de verrichte authenticaties van de identiteit, verificaties en
controles op een veilige wijze elektronisch worden be-
waard en uitgewisseld;

3° wie welke registratie van toegang, poging tot toe-
gang tot de diensten van de dienstenintegratoren of enige
andere verwerking van gegevens via een dienstenintegra-
tor bijhoudt;

4° hoe ervoor wordt gezorgd dat bij onderzoek, op initi-
atief van een betrokken instantie of een controle-orgaan of
naar aanleiding van een klacht, een volledige reconstructie
kan geschieden die ertoe strekt te bepalen welke natuur-
lijke persoon welke dienst heeft gebruikt met betrekking
tot welke persoon, wanneer en voor welke doeleinden;

5° de bewaringstermijn van de geregistreerde gegevens,
die minstens tien jaar moet bedragen, evenals de wijze
waarop deze kunnen worden geraadpleegd door degenen
die hiertoe gerechtigd zijn.]1

}1. – Ingevoegd bij art. 11 wet 5 mei 2014, B.S., 4 juni 2014

Art. 4. }1[§ 1. De Kruispuntbankregisters zijn gegevens-
banken beheerd door de Kruispuntbank, waarin overeen-
komstig de bepalingen van dit artikel identificatiegege-
vens aangaande natuurlijke personen worden opgeslagen
en ter beschikking gesteld met het oog op de identificatie
van de betrokken natuurlijke personen door de instanties
bedoeld in § 4 in het kader van doeleinden waarvoor zij
toegang hebben tot of mededeling bekomen van de gege-
vens opgenomen in de Kruispuntbankregisters.

§ 2. De Kruispuntbankregisters zijn complementair en
subsidiair aan het Rijksregister. In de Kruispuntbankregisters
worden ingeschreven de natuurlijke personen die niet zijn in-
geschreven in het Rijksregister of van wie niet alle nodige
identificatiegegevens systematisch worden bijgewerkt in het
Rijksregister, voor zover hun identificatie vereist is voor de toe-
passing van de sociale zekerheid, voor het uitvoeren van de
opdrachten die door of krachtens een wet, een decreet of een
ordonnantie zijn toegewezen aan een Belgische openbare
overheid of voor het vervullen van de taken van algemeen be-
lang die door of krachtens een wet, een decreet of een ordon-
nantie zijn toevertrouwd aan een natuurlijke persoon of aan
een openbare of private instelling van Belgisch recht.

Tussen de Kruispuntbankregisters en het Rijksregister
geschiedt een regelmatige synchronisatie, zodat met be-
trekking tot de natuurlijke personen die zijn ingeschreven
in het Rijksregister en van wie alle nodige identificatiege-
gevens systematisch in het Rijksregister worden bijge-
werkt, geen gegevens in de Kruispuntbankregisters blijven
opgeslagen, behoudens de eventuele historiekgegevens
met betrekking tot de periode gedurende dewelke ze in de
Kruispuntbankregisters waren ingeschreven.

Voor zover de in het eerste lid bedoelde natuurlijke perso-
nen niet beschikken over een identificatienummer van het

Rijksregister, kent de Kruispuntbank hen bij de inschrijving in
de Kruispuntbankregisters zelf een identificatienummer toe.

§ 3. Het Beheerscomité van de Kruispuntbank bepaalt, na
overleg met het Rijksregister, per categorie natuurlijke perso-
nen en/of per categorie identificatiegegevens de rechtvaar-
digende stukken op grond waarvan identificatiegegevens in
de Kruispuntbankregisters kunnen worden opgenomen en
gewijzigd en welke instellingen van sociale zekerheid of Bel-
gische openbare overheden, natuurlijke personen en open-
bare of private instellingen van Belgisch recht bevoegd zijn
om op grond van die rechtvaardigende stukken identificatie-
gegevens in de Kruispuntbankregisters op te nemen en te
wijzigen. De aldus aangeduide instellingen van sociale ze-
kerheid, Belgische openbare overheden, natuurlijke perso-
nen en openbare of private instellingen van Belgisch recht
zijn verantwoordelijk voor de overeenstemming van de be-
trokken identificatiegegevens met de rechtvaardigende stuk-
ken. De aan de Kruispuntbank ter beschikking gestelde ge-
gevens moeten voldoen aan de door het Beheerscomité van
de Kruispuntbank vastgelegde kwaliteitsnormen om de be-
trokken persoon eenduidig te kunnen identificeren.

§ 4. Hebben, onverminderd de toepassing van
artikel 15, toegang tot de identificatiegegevens van de
Kruispuntbankregisters of bekomen er mededeling van:

1° de instellingen van sociale zekerheid voor zover zij
deze gegevens nodig hebben voor de toepassing van de so-
ciale zekerheid;

2° de toekennende instanties bedoeld in artikel 11bis
voor zover zij deze gegevens nodig hebben voor de toeken-
ning van een aanvullend recht bedoeld in artikel 11bis;

3° de openbare overheden voor zover zij de identificatie-
gegevens nodig hebben voor het uitvoeren van de op-
drachten die hen door of krachtens een wet, een decreet of
een ordonnantie zijn toegewezen;

4° de natuurlijke personen of openbare of private instel-
lingen voor zover zij de identificatiegegevens nodig heb-
ben voor het vervullen van de taken van algemeen belang
die hen door of krachtens een wet, een decreet of een or-
donnantie zijn toevertrouwd;

5° de personen die handelen als onderaannemer van de
in 1°, 2°, 3° en 4° bedoelde openbare overheden, natuur-
lijke personen en openbare of private instellingen.

§ 5. Iedere openbare overheid, natuurlijke persoon en
openbare of private instelling die overeenkomstig § 4 toe-
gang heeft tot de identificatiegegevens van de Kruispunt-
bankregisters of er mededeling van bekomt, wijst, al dan
niet onder het personeel, }2[een functionaris voor gege-
vensbescherming aan, voor zover deze nog niet is aange-
wezen met toepassing van de verordening (EU) 2016/679
van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016
betreffende de bescherming van natuurlijke personen in
verband met de verwerking van persoonsgegevens en be-
treffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrek-
king van richtlijn 95/46/EG of het artikel 24]2.

}3[De identiteit van de functionaris voor gegevensbe-
scherming wordt meegedeeld aan de Kruispuntbank.]3

}4[...]4

§ 6. Iedere openbare overheid, natuurlijke persoon en
openbare of private instelling die overeenkomstig § 4 toe-
gang heeft tot de identificatiegegevens van de Kruispunt-
bankregisters of er mededeling van bekomt, is verplicht:

1° }5[bij naam de organen of aangestelden aan te wij-
zen die omwille van hun bevoegdheden gemachtigd zijn
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om toegang te hebben tot de identificatiegegevens of er
mededeling van te bekomen, hen te informeren over de re-
levante regelgeving over de bescherming van de persoon-
lijke levenssfeer bij het verwerken van persoonsgegevens
en een lijst van die organen of aangestelden op te stellen,
bij te houden en permanent te actualiseren;]5

2° de personen die daadwerkelijk belast zijn met het ver-
werken van de identificatiegegevens een verklaring te laten
ondertekenen waarin zij zich ertoe verbinden het vertrou-
welijke karakter van de identificatiegegevens te bewaren.]1

}1. – Na wijzigingen, laatst vervangen bij art. 38 wet (III) 1 maart 2007,
B.S., 14 maart 2007
}2. – § 5, lid 1, gewijzigd bij art. 10, a), wet 5 september 2018, B.S.,
10 september 2018, inwerkingtreding: 10 september 2018 (art. 99)
}3. – § 5, lid 2, vervangen bij art. 10, b), wet 5 september 2018, B.S.,
10 september 2018, inwerkingtreding: 10 september 2018 (art. 99)
}4. – § 5, lid 3, opgeheven bij art. 10, c), wet 5 september 2018, B.S.,
10 september 2018, inwerkingtreding: 10 september 2018 (art. 99)
}5. – § 6, 1°, vervangen bij art. 10, d), wet 5 september 2018, B.S.,
10 september 2018, inwerkingtreding: 10 september 2018 (art. 99)

Art. 5. }1[§ 1. De Kruispuntbank verzamelt sociale gege-
vens bij de instellingen van sociale zekerheid, slaat ze op,
voegt ze samen en deelt ze mee aan personen die ze nodig
hebben voor het verrichten van onderzoeken die nuttig
zijn voor de kennis, de conceptie en het beheer van de so-
ciale bescherming.

§ 2. De Kruispuntbank gebruikt de met toepassing van
paragraaf 1 verzamelde sociale gegevens voor het bepalen
van de doelgroep van onderzoeken die worden verricht
door de bevraging van de proefpersonen.

Die bevraging van de proefpersonen gebeurt in principe
door de Kruispuntbank in opdracht van de uitvoerder van
het onderzoek, zonder dat sociale gegevens van persoon-
lijke aard van de proefpersonen aan de uitvoerder van het
onderzoek worden meegedeeld.

§ 3. Voor de toepassing van dit artikel wordt de Kruis-
puntbank beschouwd als een intermediaire organisatie, in
de zin van een andere organisatie dan de verantwoordelijke
voor de verwerking van niet-gepseudonimiseerde persoons-
gegevens die instaat voor het pseudonimiseren ervan.]1

}1. – Na wijzigingen, laatst vervangen bij art. 11 wet 5 september 2018,
B.S., 10 september 2018, inwerkingtreding: 10 september 2018 (art. 99)
}1[Art. 5bis. Onverminderd de verwerking van persoons-
gegevens met het oog op archivering in het algemeen be-
lang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statisti-
sche doeleinden bedoeld in artikel 89 van verordening (EU)
2016/679 van 27 april 2016 van het Europees Parlement en
de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke perso-
nen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en
betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrek-
king van richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gege-
vensbescherming), kunnen de instellingen van sociale zeker-
heid bedoeld in artikel 2, 2°, de sociale inspectiediensten en
de directie van de administratieve geldboeten van de afde-
ling van de juridische studiën, de documentatie en de ge-
schillen van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid,
Arbeid en Sociaal Overleg, hetzij elk voor zich, hetzij geza-
menlijk, met het oog op de preventie, de vaststelling, de ver-
volging en de bestraffing van de inbreuken op de sociale re-
glementering die tot hun respectieve bevoegdheden beho-
ren en met het oog op de inning en invordering van de be-
dragen die tot hun respectieve bevoegdheden behoren,
desgevallend na beraadslaging van de bevoegde kamer van
het informatieveiligheidscomité, alle gegevens die nodig zijn
voor de toepassing van de wetgeving betreffende het ar-

beidsrecht en de sociale zekerheid verzamelen, verwerken en
samenvoegen in een datawarehouse waarmee ze in staat
worden gesteld om processen van datamining en datamat-
ching, met inbegrip van profilering in de zin van artikel 4, 4),
van de algemene verordening gegevensbescherming, uit te
voeren.

Voor de toepassing van deze bepaling wordt verstaan
onder:

1° «datawarehouse»: een datasysteem met een grote
hoeveelheid digitale gegevens die zich lenen voor analyse;

2° «datamining»: het op geavanceerde wijze zoeken
naar informatie in grote gegevensbestanden;

3° «datamatching»: het vergelijken van meerdere sets
van verzamelde data met elkaar.

De verwerkingsverantwoordelijke voor de in het eerste
lid bedoelde gegevensverwerking is de instelling of dienst
genoemd in het eerste lid die voor de betreffende verwer-
king in het datawarehouse instaat. Wanneer twee of meer
verwerkingsverantwoordelijken gezamenlijk de doelein-
den en middelen van de verwerking bepalen, zijn zij geza-
menlijke verwerkingsverantwoordelijken.

Onverminderd de bewaring noodzakelijk voor de ver-
werking met het oog op archivering in het algemeen be-
lang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statisti-
sche doeleinden bedoeld in artikel 89 van verordening (EU)
2016/679 van 27 april 2016 van het Europees Parlement
en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke
personen in verband met de verwerking van persoonsgege-
vens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en
tot intrekking van richtlijn 95/46/EG (algemene verorde-
ning gegevensbescherming), worden de persoonsgegevens
die voortkomen uit de verwerkingen in het datawarehouse
niet langer bewaard dan noodzakelijk voor de doeleinden
waarvoor zij worden verwerkt met inbegrip van de vereis-
ten inzake de toepassing van herhaling en de herroeping
van een toegekend uitstel met een maximale bewaarter-
mijn die één jaar na de verjaring van alle vorderingen die
tot de bevoegdheid van de verwerkingsverantwoordelijke
behoren en, in voorkomend geval, de integrale betaling van
alle hiermee verbonden bedragen niet mag overschrijden.

De verwerkingsverantwoordelijke stelt een lijst op van
de categorieën van personen die de persoonsgegevens in
het datawarehouse kunnen raadplegen, met een beschrij-
ving van hun hoedanigheid ten opzichte van de verwer-
king van de beoogde gegevens. Deze lijst wordt ter beschik-
king gehouden van de Gegevensbeschermingsautoriteit.

De verwerkingsverantwoordelijke waakt erover dat de
aangewezen personen door een wettelijke of statutaire
verplichting, of door een evenwaardige contractuele bepa-
ling, ertoe gehouden zijn het vertrouwelijk karakter van de
betrokken gegevens in acht te nemen.

Wanneer persoonsgegevens worden meegedeeld aan
de Kruispuntbank of aan een instelling van sociale zeker-
heid, moet de beraadslaging in voorkomend geval bepalen
dat deze gegevens verwerkt kunnen worden in het kader
van de doeleinden van de verwerking in het dataware-
house bedoeld in het eerste lid.]1

}1. – Ingevoegd bij art. 12 wet 5 september 2018, B.S., 10 september
2018, inwerkingtreding: 10 september 2018 (art. 99)
}1[Art. 5ter. § 1. Onverminderd de verwerking van per-
soonsgegevens met het oog op archivering in het algemeen
belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statisti-
sche doeleinden bedoeld in artikel 89 van verordening (EU)
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2016/679 van 27 april 2016 van het Europees Parlement en
de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke perso-
nen in verband met de verwerking van persoonsgegevens
en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot in-
trekking van richtlijn 95/46/EG (algemene verordening ge-
gevensbescherming), kunnen de instellingen van sociale ze-
kerheid bedoeld in artikel 2, 2°, de sociale inspectiediensten
en de directie van de administratieve geldboeten van de af-
deling van de juridische studiën, de documentatie en de ge-
schillen van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid,
Arbeid en Sociaal Overleg, met inachtneming van deze wet,
en ieder voor wat betreft de verwerkingen van persoonsge-
gevens waarvoor hij de verwerkingsverantwoordelijke is,
alle gegevens die nodig zijn voor de toepassing van de wet-
geving betreffende het arbeidsrecht en de sociale zekerheid
verder verwerken wanneer en voor zover zowel de initiële
verwerking als de verdere verwerking wordt verricht met
het oog op de preventie, de vaststelling, de vervolging en de
bestraffing van de inbreuken op de sociale wetgeving die tot
hun respectieve bevoegdheden behoren.

§ 2. Onverminderd de verwerking van persoonsgege-
vens met het oog op archivering in het algemeen belang,
wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische
doeleinden bedoeld in artikel 89 van verordening (EU)
2016/679 van 27 april 2016 van het Europees Parlement
en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke
personen in verband met de verwerking van persoonsgege-
vens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en
tot intrekking van richtlijn 95/46/EG (algemene verorde-
ning gegevensbescherming), kunnen de instellingen van
sociale zekerheid bedoeld in artikel 2, 2°, de sociale inspec-
tiediensten en de directie van de administratieve geldboe-
ten van de afdeling van de juridische studiën, de documen-
tatie en de geschillen van de Federale Overheidsdienst
Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, met inacht-
neming van deze wet en ieder voor wat betreft de verwer-
kingen van persoonsgegevens waarvoor hij de verwer-
kingsverantwoordelijke is, alle gegevens die nodig zijn voor
de toepassing van de wetgeving betreffende het arbeids-
recht en de sociale zekerheid verder verwerken wanneer en
voor zover zowel de initiële verwerking als de verdere ver-
werking wordt verricht met het oog op de inning en invor-
dering van de bedragen die tot hun bevoegdheid behoren.

§ 3. De instellingen en diensten bedoeld in paragraaf 1
kunnen de persoonsgegevens die werden verzameld voor
een ander doeleinde dan de sociale zekerheid en het ar-
beidsrecht slechts verder verwerken op voorwaarde dat
deze latere verwerking desgevallend het voorwerp heeft
uitgemaakt van een beraadslaging van de bevoegde kamer
van het informatieveiligheidscomité.

§ 4. Onverminderd de bewaring noodzakelijk voor de ver-
werking met het oog op archivering in het algemeen belang,
wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische
doeleinden bedoeld in artikel 89 van verordening (EU)
2016/679 van 27 april 2016 van het Europees Parlement en
de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke perso-
nen in verband met de verwerking van persoonsgegevens
en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot in-
trekking van richtlijn 95/46/EG (algemene verordening ge-
gevensbescherming), worden de persoonsgegevens die
voortkomen uit de verdere verwerkingen bedoeld in

paragraaf 1 niet langer bewaard dan noodzakelijk voor de
doeleinden waarvoor zij worden verwerkt met inbegrip van
de vereisten inzake de toepassing van herhaling en de her-
roeping van een toegekend uitstel, met een maximale be-
waartermijn die één jaar na de verjaring van alle vorderin-
gen die tot de bevoegdheid van de verwerkingsverantwoor-
delijke behoren, en in voorkomend geval, de integrale beta-
ling van alle hiermee verbonden bedragen, niet mag
overschrijden.]1

}1. – Ingevoegd bij art. 13 wet 5 september 2018, B.S., 10 september
2018, inwerkingtreding: 10 september 2018 (art. 99)

Afdeling 2

Het bijhouden van het repertorium van de personen

F 1. Inwerkingtreding: ingevolge artikel 2 K.B. 13 augustus 1990, B.S.,
6 december 1990, treden de bepalingen van deze afdeling in werking op
1 januari 1991, in de mate dat zij betrekking hebben op:
1° het opmaken van het repertorium van de personen door de Kruispunt-
bank van de sociale zekerheid, met inbegrip van de personen die niet zijn
ingeschreven in het Rijksregister van de natuurlijke personen;
2° de toegang van genoemde Kruispuntbank tot de betrokken gegevens
van het Rijksregister van de natuurlijke personen en de mededeling ervan
aan de instellingen van sociale zekerheid die deze gegevens nodig hebben
voor de toepassing van de sociale zekerheid;
3° het gebruik van de voorziene identificatiemiddelen in de noodzakelijke
betrekkingen voor de toepassing van de sociale zekerheid.

F 2. De bepalingen die betrekking hebben op de types van sociale gege-
vens van persoonlijke aard vervat in het repertorium bedoeld in artikel 6
zijn in werking getreden op 1 januari 1992, B.S., 18 januari 1992

Art. 6. }1[§ 1.]1 De Kruispuntbank houdt een repertorium
van de personen bij. Dit repertorium geeft per }2[natuur-
lijke]2 persoon aan welke types van sociale gegevens van
persoonlijke aard in het netwerk beschikbaar zijn en waar
ze worden bewaard.

Het repertorium geeft deze plaats van bewaring aan:
1° hetzij door de vermelding van de instelling van soci-

ale zekerheid waar de gegevens worden bewaard;
2° hetzij door de vermelding van één of meerdere regelin-

gen van de sociale zekerheid waar deze gegevens beschik-
baar zijn, voor zover één of meerdere instellingen van sociale
zekerheid belast met de toepassing van deze regeling of van
deze regelingen een bijzonder repertorium van de personen
bijhouden volgens de modaliteiten bepaald door de Koning.

}3[§ 2. Het repertorium van de personen kan ook per
natuurlijke persoon aangeven welke soorten sociale gege-
vens van persoonlijke aard ter beschikking worden gesteld
van welke personen die deze gegevens nodig hebben voor
het uitvoeren van de opdrachten die hen door of krachtens
een wet, een decreet of een ordonnantie zijn toegewezen
of voor het vervullen van de taken van algemeen belang
die hen door of krachtens een wet, een decreet of een or-
donnantie zijn toevertrouwd.]3  {4É5

}1. – § 1 genummerd bij art. 40, 1°, wet (III) 1 maart 2007, B.S., 14 maart
2007

}2. – § 1, lid 1, gewijzigd bij art. 40, 2°, wet (III) 1 maart 2007, B.S.,
14 maart 2007

}3. – § 2 toegevoegd bij art. 40, 3°, wet (III) 1 maart 2007, B.S., 14 maart 2007

R 4. – De bepalingen die betrekking hebben op de types van sociale ge-
gevens van persoonlijke aard vervat in het repertorium bedoeld in artikel 6
zijn in werking getreden op 1 januari 1992, B.S., 18 januari 1992
R 5. – Lid 2, 2°: zie K.B. 4 februari 1997 tot organisatie van de medede-
ling van sociale gegevens van persoonlijke aard tussen instellingen van so-
ciale zekerheid, B.S., 3 april 1997, opgenomen in rubriek «II. Belgische
wet- en regelgeving, 4. Sociaal recht», infra
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Afdeling 3

De toegang tot de gegevens van het Rijksregister en de 
identificatiemiddelen

F 1. Inwerkingtreding: ingevolge artikel 2 K.B. 13 augustus 1990, B.S.,
6 december 1990, treden de bepalingen van deze afdeling in werking op
1 januari 1991, in de mate dat zij betrekking hebben op:
1° het opmaken van het repertorium van de personen door de Kruispunt-
bank van de sociale zekerheid, met inbegrip van de personen die niet zijn
ingeschreven in het Rijksregister van de natuurlijke personen;
2° de toegang van genoemde Kruispuntbank tot de betrokken gegevens
van het Rijksregister van de natuurlijke personen en de mededeling ervan
aan de instellingen van sociale zekerheid die deze gegevens nodig hebben
voor de toepassing van de sociale zekerheid;
3° het gebruik van de voorziene identificatiemiddelen in de noodzakelijke
betrekkingen voor de toepassing van de sociale zekerheid.

Art. 7. Voor de uitvoering van haar opdrachten heeft de
Kruispuntbank:

1° toegang tot de gegevens die in het Rijksregister zijn
opgeslagen en die voor een instelling van sociale zekerheid
toegankelijk zijn;

2° het recht om het identificatienummer van het Rijks-
register te gebruiken.

Art. 8. }1[§ 1. Bij de verwerking van gegevens in toepas-
sing van deze wet en haar uitvoeringsbesluiten worden
uitsluitend de volgende identificatiemiddelen gebruikt:

1° het identificatienummer van het Rijksregister, indien
het gegevens betreft die betrekking hebben op een natuur-
lijke persoon die in voormeld Rijksregister opgenomen is;

2° het identificatienummer van de Kruispuntbank, vast-
gesteld op de wijze bepaald door de Koning, indien het ge-
gevens betreft die betrekking hebben op een natuurlijk
persoon die niet in voormeld Rijksregister opgenomen is.

§ 2. Het gebruik van het onder § 1, 2°, bedoelde identifi-
catienummer van de Kruispuntbank is vrij.]1  {2

}1. – Vervangen bij art. 71 wet 16 januari 2003, B.S., 5 februari 2003, in-
werkingtreding: 19 mei 2003 (art. 2 K.B. 15 mei 2003, B.S., 19 mei 2003)

R 2. – Zie K.B. 8 februari 1991 betreffende de samenstelling en de wijze
van toekenning van het identificatienummer van de natuurlijke personen
die niet ingeschreven zijn in het Rijksregister van de natuurlijke personen,
B.S., 19 februari 1991, err., B.S., 21 februari 1991

}1[Afdeling 4

De uitvoering van andere opdrachten]1

}1. Opschrift ingevoegd bij art. 13 wet 19 juli 2001, B.S., 28 juli 2001, err.,
B.S., 15 augustus 2001, err., B.S., 29 september 2001, inwerkingtreding:
15 mei 2001 (art. 67, vierde streepje)

}1[Art. 8bis. De Kruispuntbank kan opdrachten uitvoe-
ren op het vlak van informatiebeheer en informatieveilig-
heid, die haar worden toevertrouwd door de federale over-
heidsdienst informatie- en communicatie-technologie.]1

}1. – Ingevoegd bij art. 13 wet 19 juli 2001, B.S., 28 juli 2001, err., B.S.,
15 augustus 2001, err., B.S., 29 september 2001, inwerkingtreding: 15 mei
2001 (art. 67, vierde streepje)

HOOFDSTUK III

DE RECHTEN EN DE PLICHTEN VAN DE 
KRUISPUNTBANK EN VAN DE INSTELLINGEN VAN 

SOCIALE ZEKERHEID
F 1. Inwerkingtreding: de bepalingen die betrekking hebben op de types
van sociale gegevens van persoonlijke aard vervat in het repertorium bedoeld
in artikel 6 zijn in werking getreden op 1 januari 1992, B.S., 18 januari 1992

Afdeling 1

De functionele verdeling van de gegevensopslag

Art. 9. De Kruispuntbank kan, na het advies van haar Al-
gemeen Coördinatiecomité te hebben ingewonnen, de op-
slag van de sociale gegevens functioneel opdelen onder de
instellingen van sociale zekerheid. Deze instellingen zijn in
dat geval verplicht de gegevens, waarvan hen de bewaring
is toevertrouwd, in hun sociale gegevensbanken op te
slaan en bij te houden.
}1[Art. 9bis. § 1. Er wordt een pensioengegevensbank
ingesteld met betrekking tot de wettelijke ouderdoms-,
rust-, anciënniteits- en overlevingspensioenen alsook met
betrekking tot alle andere als zodanig geldende Belgische
en buitenlandse voordelen en tot de voordelen bedoeld als
aanvulling van een pensioen, zelfs als dit laatste niet is ver-
worven, en toegekend, hetzij bij toepassing van wettelijke,
reglementaire of statutaire bepalingen, hetzij bij toepas-
sing van bepalingen die voortvloeien uit een arbeidsover-
eenkomst, een ondernemingsreglement, een collectieve
ondernemings- of sectoriële overeenkomst.

§ 2. De pensioengegevensbank wordt opgebouwd op
basis van de inlichtingen die worden ingezameld op grond
van artikel 191, eerste lid, 7°, van de wet betreffende de
verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en
uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994.

§ 3. De pensioengegevensbank bevat de gegevens vereist
voor de toepassing van de bepalingen inzake cumulatie van
de voordelen bedoeld in § 1, alsook alle nuttige gegevens
met het oog op de uitvoering van de volgende bepalingen:

1° artikel 191, eerste lid, 7°, van de wet betreffende de
verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en
uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994;

2° artikel 68 van de wet van 30 maart 1994 houdende
sociale bepalingen;

3° artikelen 270 tot 275 van het Wetboek van de
inkomstenbelasting 1992.

De pensioengegevensbank kan door de Kruispuntbank
tevens gebruikt worden voor de in }2[artikel 5, § 1, eerste
lid]2, bedoelde doelstellingen.

§ 4. De pensioengegevensbank wordt }3[...]3 beheerd
door }4[de Federale Pensioendienst]4 }3[...]3. Het beheer van
de gegevensbank en de inzameling van de gegevens die erin
worden opgenomen geschiedt met inachtneming van de
regels vastgesteld door het Algemeen Coördinatiecomité.]1

}1. – Ingevoegd bij art. 65 wet 29 april 1996, B.S., 30 april 1996, err., B.S.,
20 augustus 1996
}2. – § 3, lid 2, gewijzigd bij art. 197 Programmawet (I) 24 december
2002, B.S., 31 december 2002, err., B.S., 7 februari 2003
}3. – § 4 gewijzigd bij art. 2 wet 13 maart 2013, B.S., 21 maart 2013, in-
werkingtreding: 1 januari 2014 (art. 19, 1°, K.B. 8 december 2013, B.S.,
16 december 2013)
}4. – § 4 gewijzigd bij art. 114 wet 18 maart 2016, B.S., 30 maart 2016, in-
werkingtreding: 1 april 2016 (art. 195, inleidende zin)

Afdeling 2

De mededeling van de sociale gegevens binnen en 
buiten het netwerk

Art. 10. De instellingen van sociale zekerheid zijn ver-
plicht aan de Kruispuntbank alle sociale gegevens mee te
delen, onder andere langs elektronische weg, die deze
nodig heeft voor de uitvoering van haar opdrachten.
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Art. 11. }1[Alle instellingen van sociale zekerheid win-
nen de sociale gegevens die ze nodig hebben in in het net-
werk, als ze daar beschikbaar zijn.

Ze zijn er bovendien toe gehouden zich tot de Kruis-
puntbank te richten wanneer ze de juistheid nagaan van
de sociale gegevens die in het netwerk beschikbaar zijn.

De instellingen van sociale zekerheid zamelen sociale
gegevens waarover ze beschikken in uitvoering van het
eerste lid niet meer in bij de betrokkene, zijn lasthebber of
zijn wettelijke vertegenwoordiger.

Zodra de betrokkene, zijn lasthebber of zijn wettelijke
vertegenwoordiger vaststelt dat een instelling van sociale
zekerheid over onvolledige of onjuiste sociale gegevens be-
schikt bij het uitvoeren van zijn opdracht, meldt hij de no-
dige verbeteringen of aanvullingen onverwijld aan de be-
trokken instelling van sociale zekerheid.

De toepassing van de bepalingen van dit artikel kan, on-
verminderd de toepassing van de geldende regels inzake
verjaring en stuiting, er in geen geval toe leiden dat on-
terecht ontvangen rechten of uitkeringen die gesteund zijn
op onvolledige of onjuiste sociale gegevens niet van de
burger of de onderneming kunnen worden teruggevor-
derd of dat verschuldigde betalingen die gesteund zijn op
onvolledige of onjuiste sociale gegevens niet door de bur-
ger of de onderneming moeten worden betaald.]1

}1. – Vervangen bij art. 12 wet 5 mei 2014, B.S., 4 juni 2014
}1[Art. 11bis. § 1. Voor de toepassing van dit artikel
wordt verstaan onder:

1° «aanvullend recht»: een recht op enig voordeel dat
een natuurlijke persoon of diens rechthebbenden genieten
als gevolg van het statuut van deze natuurlijke persoon in-
zake sociale zekerheid, ander dan de rechten vastgesteld in
de regelingen bedoeld in artikel 2, eerste lid, 1°;

2° «toekennende instantie»: de persoon die het betrok-
ken voordeel toekent.

§ 2. Voor zover de sociale gegevens nodig voor het toe-
kennen van een aanvullend recht in het netwerk beschik-
baar zijn en het Beheerscomité van de Kruispuntbank het
betrokken aanvullend recht heeft aangeduid, zijn de toe-
kennende instanties verplicht ze uitsluitend bij de Kruis-
puntbank op te vragen}2[...]2.

}3[De Kruispuntbank kan daartoe, na machtiging van
}4[de kamer sociale zekerheid en gezondheid van het infor-
matieveiligheidscomité]4, de nodige sociale gegevens van
persoonlijke aard verzamelen en opslaan gedurende een be-
paalde periode en meedelen aan de toekennende instanties.]3

Het Beheerscomité van de Kruispuntbank bepaalt voor elk
aanvullend recht dat hij aanduidt de datum vanaf wanneer de
toekennende instanties het meedelen van de sociale gege-
vens nodig voor het toekennen van aanvullende rechten niet
langer ten laste kunnen leggen van de betrokken natuurlijke
persoon, diens rechthebbenden of hun lasthebbers en de be-
trokken natuurlijke persoon, diens rechthebbenden of hun
lasthebbers gerechtigd zijn om, zonder verlies van het aanvul-
lend recht, te weigeren enig sociaal gegeven ter staving van
het statuut van deze natuurlijke persoon inzake sociale zeker-
heid ter beschikking te stellen van de toekennende instantie.]1

}1. – Ingevoegd bij art. 4 Programmawet 8 april 2003, B.S., 17 april 2003
}2. – § 2, lid 1, gewijzigd bij art. 14, a), wet 5 september 2018, B.S.,
10 september 2018, inwerkingtreding: 10 september 2018 (art. 99)
}3. – § 2, lid 2, ingevoegd bij art. 29 wet 25 december 2016, B.S., 29 december
2016, err., B.S., 16 januari 2017, inwerkingtreding: 1 april 2016 (art. 30)
}4. – § 2, lid 2, gewijzigd bij art. 14, b), wet 5 september 2018, B.S.,
10 september 2018, inwerkingtreding: 10 september 2018 (art. 99)

Art. 12. De instellingen van sociale zekerheid zijn in afwij-
king van artikel 11 vrijgesteld van de verplichting om zich
tot de Kruispuntbank te richten wanneer het sociale gege-
vens betreft waarvan de opslag hun werd toevertrouwd.

Ze kunnen eveneens door }1[de kamer sociale zekerheid
en gezondheid van het informatieveiligheidscomité]1 wor-
den vrijgesteld van de verplichting om zich tot de Kruis-
puntbank te richten in de gevallen bepaald door de Koning.
}1. – Lid 2 laatst gewijzigd bij art. 15 wet 5 september 2018, B.S.,
10 september 2018, inwerkingtreding: 10 september 2018 (art. 99)

Art. 13. }1[Onverminderd het bepaalde }2[in artikel 15]2

deelt de Kruispuntbank, op eigen initiatief of op hun ver-
zoek, sociale gegevens mee aan personen die deze nodig
hebben voor het uitvoeren van de opdrachten die door of
krachtens een wet, een decreet of een ordonnantie aan
hen zijn toegewezen of voor het vervullen van taken van al-
gemeen belang die door of krachtens een wet, een decreet
of een ordonnantie aan hen zijn toevertrouwd.]1

}1. – Vervangen bij art. 42 wet (III) 1 maart 2007, B.S., 14 maart 2007
}2. – Gewijzigd bij art. 16 wet 5 september 2018, B.S., 10 september 2018,
inwerkingtreding: 10 september 2018 (art. 99)

Art. 14. }1[De mededeling van sociale gegevens van per-
soonlijke aard door of aan instellingen van sociale zeker-
heid gebeurt met tussenkomst van de Kruispuntbank be-
halve indien het gaat om een mededeling respectievelijk
aan of door volgende personen:]1

1° de personen waarop de gegevens betrekking hebben,
hun wettelijke vertegenwoordigers, evenals degenen die
door hen uitdrukkelijk werden gemachtigd om de gege-
vens }2[te verwerken]2;

2° de personen, andere dan de instellingen van sociale
zekerheid, }3[die de betrokken gegevens moeten verwer-
ken met het oog op het vervullen van hun verplichtingen
inzake sociale zekerheid]3, hun aangestelden of lastheb-
bers, of degenen die door hen uitdrukkelijk werden ge-
machtigd om de gegevens }4[te verwerken]4;

}5[2°bis }6[...]6]5

3° }7[de personen aan wie door de in 2° bedoelde perso-
nen werken in onderaanneming worden toevertrouwd
voor de toepassing van de sociale zekerheid;]7

4° de instellingen naar buitenlands recht in het kader
van de toepassing van de internationale overeenkomsten
inzake sociale zekerheid;

5° in de gevallen bepaald door de Koning, de instellin-
gen van sociale zekerheid, hun aangestelden of lastheb-
bers, evenals degenen die door hen uitdrukkelijk werden
gemachtigd om de gegevens }8[te verwerken]8, voor de
vervulling van hun taken.

}9[De mededeling door de verzekeringsinstellingen be-
doeld in artikel 2, i), van de wet betreffende de verplichte
verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkerin-
gen, gecoördineerd op 14 juli 1994, aan de zorgverleners
en aan de tariferingsdiensten, respectievelijk bedoeld in
artikel 2, n), en 165 van dezelfde wet, van de sociale gege-
vens van persoonlijke aard die deze bestemmelingen nodig
hebben voor de uitvoering van hun opdrachten bedoeld in
dezelfde wet en die het voorwerp uitmaakt van een princi-
piële machtiging in uitvoering van artikel 15, geschiedt
door bemiddeling van het Nationaal Intermutualistisch
College en zonder bemiddeling van de Kruispuntbank.]9

De Koning kan de voorwaarden bepalen waaronder de
in het eerste lid bedoelde machtigingen worden verleend.
De machtigingen }10[bedoeld in het }11[eerste lid, 1°, 2° en
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5°]11]10 worden schriftelijk gegeven en kunnen een maxi-
male geldigheidsduur bepalen.

}12[}13[De kamer sociale zekerheid en gezondheid van het
informatieveiligheidscomité]13 kan op voorstel van de Kruis-
puntbank voorzien in een vrijstelling van de in het eerste lid
bedoelde tussenkomst van de Kruispuntbank, voor zover
deze tussenkomst geen toegevoegde waarde kan bieden.]12

}14[Een mededeling van persoonsgegevens door of aan een
instantie van een Gemeenschap of een Gewest, vrijwillig inge-
schakeld in het netwerk met toepassing van artikel 18, aan of
door een andere instantie van dezelfde Gemeenschap of het-
zelfde Gewest gebeurt niet met de tussenkomst van de Kruis-
puntbank, tenzij deze instanties hierom verzoeken.]14  {15

}1. – Lid 1, inleidende zin, vervangen bij art. 43, 1°, wet (III) 1 maart 2007,
B.S., 14 maart 2007
}2. – Lid 1, 1°, gewijzigd bij art. 43, 2°, wet (III) 1 maart 2007, B.S.,
14 maart 2007
}3. – Lid 1, 2°, gewijzigd bij art. 43, 3°, wet (III) 1 maart 2007, B.S.,
14 maart 2007
}4. – Lid 1, 2°, gewijzigd bij art. 43, 2°, wet (III) 1 maart 2007, B.S.,
14 maart 2007
}5. – Lid 1, 2°bis, ingevoegd bij art. 39, a), wet 2 augustus 2002, B.S.,
29 augustus 2002, err., B.S., 4 oktober 2002, err., B.S., 13 november 2002,
err., B.S., 7 april 2003, err.,  B.S.,  3 juni 2004, inwerkingtreding:
29 augustus 2002 (art. 207, inleidende zin)
}6. – Lid 1, 2°bis, opgeheven bij art. 43, 4°, wet (III) 1 maart 2007, B.S.,
14 maart 2007
}7. – Lid 1, 3°, laatst vervangen bij art. 43, 5°, wet (III) 1 maart 2007, B.S.,
14 maart 2007
}8. – Lid 1, 5°, gewijzigd bij art. 43, 2°, wet (III) 1 maart 2007, B.S.,
14 maart 2007
}9. – Lid 2 ingevoegd bij art. 15 Programmawet 27 december 2004, B.S.,
31 december 2004, err., B.S., 18 januari 2005, inwerkingtreding: 1 januari
2005 (art. 16, lid 3)
}10. – Lid 3 gewijzigd bij art. 39, c) , wet 2 augustus 2002, B.S.,
29 augustus 2002, err., B.S., 4 oktober 2002, err., B.S., 13 november 2002,
err., B.S., 7 april 2003, err.,  B.S.,  3 juni 2004, inwerkingtreding:
29 augustus 2002 (art. 207, inleidende zin)
}11. – Lid 3 gewijzigd bij art. 43, 6°, wet (III) 1 maart 2007, B.S., 14 maart
2007
}12. – Lid 4 toegevoegd bij art. 43, 7°, wet (III) 1 maart 2007, B.S.,
14 maart 2007
}13. – Lid 4 gewijzigd bij art. 17, a), wet 5 september 2018, B.S.,
10 september 2018, inwerkingtreding: 10 september 2018 (art. 99)
}14. – Lid 5 toegevoegd bij art. 17, b), wet 5 september 2018, B.S.,
10 september 2018, inwerkingtreding: 10 september 2018 (art. 99)

R 15. – Lid 1, 5°: zie K.B. 4 februari 1997 tot organisatie van de medede-
ling van sociale gegevens van persoonlijke aard tussen instellingen van so-
ciale zekerheid, B.S., 3 april 1997, opgenomen in rubriek «II. Belgische
wet- en regelgeving, 4. Sociaal recht», infra
}1[Art. 14bis. De sociale gegevens die met tussenkomst
van de Kruispuntbank op een elektronische wijze worden
meegedeeld door of aan instellingen van sociale zekerheid
of personen tot wie het geheel of een deel van de rechten
en verplichtingen die voortvloeien uit deze wet en haar uit-
voeringsmaatregelen met toepassing van artikel 18, werd
uitgebreid alsook hun weergave op een leesbare drager,
hebben dezelfde bewijswaarde als ze zouden hebben in-
dien ze op een papieren drager waren meegedeeld.

De sociale gegevens die zonder tussenkomst van de
Kruispuntbank op een elektronische wijze worden meege-
deeld door of aan instellingen van sociale zekerheid in de
gevallen bedoeld in artikel 14, eerste lid, 1°, 2°, 3° en 5°,
alsook hun weergave op een leesbare drager, hebben de-
zelfde bewijswaarde als ze zouden hebben indien ze op
een papieren drager waren meegedeeld.]1

}1. – Ingevoegd bij art. 55 wet (I) 19 maart 2013, B.S., 29 maart 2013, err.,
B.S., 2 mei 2013

Art. 15. }1[§ 1. Elke mededeling van sociale gegevens van
persoonlijke aard door de Kruispuntbank van de sociale ze-
kerheid of een instelling van sociale zekerheid aan een an-
dere instelling van sociale zekerheid of aan een andere in-
stantie dan een federale overheidsdienst, een programma-
torische overheidsdienst of een federale instelling van open-
baar nut vereist een voorafgaande beraadslaging van de
kamer sociale zekerheid en gezondheid van het informatie-
veiligheidscomité. De Koning kan bij een besluit vastgesteld
na overleg in de Ministerraad bepalen welke mededelingen
van sociale gegevens van persoonlijke aard door de Kruis-
puntbank van de sociale zekerheid of een instelling van so-
ciale zekerheid aan een andere instelling van sociale zeker-
heid geen beraadslaging van het informatieveiligheidsco-
mité vereisen en of het informatieveiligheidscomité er dan
al dan niet vooraf van op de hoogte moet worden gebracht.

Een mededeling van persoonsgegevens tussen instanties
van eenzelfde Gemeenschap of Gewest, voor zover die niet
gebeurt met tussenkomst van de Kruispuntbank, vereist
geen voorafgaande beraadslaging van de kamer sociale ze-
kerheid en gezondheid van het informatieveiligheidscomité.

§ 2. Elke mededeling van sociale gegevens van persoon-
lijke aard door de Kruispuntbank van de sociale zekerheid of
een instelling van sociale zekerheid bedoeld in artikel 2, eer-
ste lid, 2°, a), aan een andere federale overheidsdienst, pro-
grammatorische overheidsdienst of federale instelling van
openbaar nut dan een instelling van sociale zekerheid, ver-
eist een voorafgaande beraadslaging van de verenigde ka-
mers van het informatieveiligheidscomité voor zover de ver-
werkingsverantwoordelijken van de meedelende instantie,
de ontvangende instantie en de Kruispuntbank van de soci-
ale zekerheid in uitvoering van artikel 20 van de wet van
30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke
personen met betrekking tot de verwerking van persoons-
gegevens, niet tot een akkoord komen over de mededeling
of minstens één van die verwerkingsverantwoordelijken om
een beraadslaging verzoekt en de andere verwerkingsver-
antwoordelijken daarvan in kennis heeft gesteld. In ver-
melde gevallen wordt de aanvraag ambtshalve gezamenlijk
ingediend door betrokken verwerkingsverantwoordelijken.

Elke mededeling van sociale gegevens van persoonlijke
aard door een andere instelling van sociale zekerheid dan
bedoeld in artikel 2, eerste lid, 2°, a), aan een andere federale
overheidsdienst, programmatorische overheidsdienst of fe-
derale instelling van openbaar nut dan een instelling van so-
ciale zekerheid, vereist een voorafgaande beraadslaging van
de verenigde kamers van het informatieveiligheidscomité.

De mededeling van sociale gegevens van persoonlijke
aard overeenkomstig deze paragraaf aan instellingen die
gegevens verwerken met het oog op statistische doelein-
den, gebeurt op basis van een algemene of een specifieke
beraadslaging van de kamer sociale zekerheid en gezond-
heid van het informatieveiligheidscomité.

Een beraadslaging van de kamer sociale zekerheid en
gezondheid van het informatieveiligheidscomité is niet
vereist voor de mededeling van sociale gegevens van per-
soonlijke aard door de Kruispuntbank van de sociale zeker-
heid of een instelling van sociale zekerheid aan het Alge-
meen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën.

Vooraleer haar beraadslaging te verlenen, gaat de kamer
sociale zekerheid en gezondheid van het informatieveilig-
heidscomité na of de mededeling in overeenstemming met
deze wet en haar uitvoeringsmaatregelen geschiedt. Voor
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zover een aanvraag alle noodzakelijke elementen bevat om
een beraadslaging te verlenen en als dusdanig wordt inge-
diend binnen de dertig kalenderdagen vóór een bepaalde
vergadering, wordt zij in beginsel behandeld tijdens de ver-
gadering die op de voormelde vergadering volgt. De aanvra-
ger ontvangt binnen een week een ontvangstmelding met de
vermelding of de ingediende aanvraag al dan niet volledig is.

Een beraadslaging van de kamer sociale zekerheid en ge-
zondheid van het informatieveiligheidscomité is niet ver-
eist voor de mededeling van gepseudonimiseerde sociale
gegevens van persoonlijke aard bedoeld in de verordening
(EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van
27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke
personen in verband met de verwerking van persoonsgege-
vens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en
tot intrekking van richtlijn 95/46/EG, die de Kruispuntbank
overeenkomstig artikel 5, § 1, eerste lid, verricht aan de mi-
nisters die de sociale zekerheid onder hun bevoegdheid
hebben, de Wetgevende Kamers, de openbare instellingen
van sociale zekerheid, de Algemene Directie Statistiek - Sta-
tistics Belgium van de Federale Overheidsdienst Economie,
KMO, Middenstand en Energie en de andere statistische au-
toriteiten zoals bepaald in het samenwerkingsakkoord van
15 juli 2014 betreffende de nadere regels voor de werking
van het Interfederaal Instituut voor de Statistiek, de Natio-
nale Arbeidsraad, de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en
de Kleine en Middelgrote Ondernemingen, het Planbureau
of de Nationale Bank van België.

§ 3. Voor zover de kamer sociale zekerheid en gezond-
heid van het informatieveiligheidscomité een beraadsla-
ging moet verlenen voor een mededeling van persoonsge-
gevens, kan zij in voorkomend geval eveneens een beraad-
slaging verlenen voor het gebruik van het identificatie-
nummer van het Rijksregister van de natuurlijke personen
door de betrokken instanties indien dat noodzakelijk is in
het kader van de beoogde mededeling.

§ 4. De beraadslagingen van de kamer sociale zekerheid
en gezondheid van het informatieveiligheidscomité wor-
den met redenen omkleed.

§ 5. Voor zover het informatieveiligheidscomité een be-
raadslaging verleent voor de mededeling van persoonsge-
gevens door de federale overheid is die, in afwijking van
artikel 20 van de wet van 30 juli 2018 betreffende de be-
scherming van natuurlijke personen met betrekking tot de
verwerking van persoonsgegevens, vrijgesteld van de ver-
plichting om dienaangaande met de bestemmeling van de
persoonsgegevens een protocol op te stellen.]1  {2É3

}1. – Na wijzigingen, vervangen bij art. 18 wet 5 september 2018, B.S.,
10 september 2018, inwerkingtreding: 10 september 2018 (art. 99)

R 2. – Zie K.B. 8 mei 1992 betreffende de mededeling van bepaalde so-
ciale gegevens van persoonlijke aard binnen het netwerk van de Kruis-
puntbank van de sociale zekerheid, B.S., 27 mei 1992
R 3. – Lid 1: zie K.B. 4 februari 1997 tot organisatie van de mededeling
van sociale gegevens van persoonlijke aard tussen instellingen van sociale
zekerheid, B.S., 3 april 1997, opgenomen in rubriek «II. Belgische wet- en
regelgeving, 4. Sociaal recht», infra

Art. 16. }1[Onverminderd de toepassing van artikel 35 is
de onderlinge mededeling van sociale gegevens tussen de
Kruispuntbank, de instellingen van sociale zekerheid en de
personen die overeenkomstig artikel 18 in het netwerk zijn
ingeschakeld, kosteloos.

Behalve in het geval bedoeld in het eerste lid, kan de mede-
deling van sociale gegevens aanleiding geven tot het innen
van een vergoeding. Het bedrag van die vergoeding wordt

bepaald in onderling overleg tussen de Kruispuntbank en de
persoon aan wie de sociale gegevens worden meegedeeld en
in een overeenkomst vastgelegd.]1

}1. – Vervangen bij art. 41 wet 2 augustus 2002, B.S., 29 augustus 2002,
err., B.S., 4 oktober 2002, err., B.S., 13 november 2002, err., B.S., 7 april
2003, err., B.S., 3 juni 2004, inwerkingtreding: 29 augustus 2002 (art. 207,
inleidende zin)
}1[Art. 16bis. }1[...]1]1

}1. – Ingevoegd bij art. 1 K.B. 16 oktober 1998, B.S., 7 november 1998, be-
krachtigd bij art. 2, 3°, wet 23 maart 1999, B.S., 15 juni 1999, inwerking-
treding: 1 oktober 1998 en verlengd tot 30 juni 2001 (art. 1 K.B. 13 juli
2000, B.S., 4 oktober 2000)

Afdeling 3
De werking van het netwerk

Art. 17. De Koning stelt de modaliteiten vast voor de wer-
king van het netwerk.

Hij kan de regelen uitvaardigen op het vlak van de be-
veiliging die Hij nuttig acht, evenals de modaliteiten om de
toepassing ervan te verzekeren.  {1É2

R 1. – Zie K.B. 12 augustus 1993 houdende de organisatie van de infor-
matieveiligheid bij de instellingen van sociale zekerheid, B.S., 21 augustus
1993
R 2. – Lid 1: zie K.B. 4 februari 1997 tot organisatie van de mededeling
van sociale gegevens van persoonlijke aard tussen instellingen van sociale
zekerheid, B.S., 3 april 1997, opgenomen in rubriek «II. Belgische wet- en
regelgeving, 4. Sociaal recht», infra
}1[Art. 17bis. }1[§ 1. De volgende instanties kunnen
zich verenigen in één of meerdere verenigingen voor het
verrichten van hun werkzaamheden inzake informatiebe-
heer en informatieveiligheid:

1° de instellingen van sociale zekerheid bedoeld in
artikel 2, eerste lid, 2°, a);

}2[1°bis de openbare centra voor maatschappelijk wel-
zijn;]2

2° de instellingen van sociale zekerheid bedoeld in
artikel 2, eerste lid, 2°, c);

}3[2°bis de instellingen van sociale zekerheid bedoeld in
artikel 2, eerste lid, 2°, d);]3

}4[2°ter de onderlinge verenigingen van instanties be-
doeld in 1°, 1°bis, 2° en/of 2°bis;]4

3° de Kruispuntbank;
}5[3°bis het eHealth-platform }6[...]6;]5

4° }7[de federale overheidsdiensten, de federale pu-
bliekrechtelijke rechtspersonen en de verenigingen be-
doeld in artikel 2 van de wet van 17 juli 2001 betreffende
de machtiging voor de federale overheidsdiensten om zich
te verenigen met het oog op de uitvoering van werkzaam-
heden inzake informatiebeheer en informatieveiligheid;]7

5° de overheidsdiensten van de Gemeenschaps- en Ge-
westregeringen en de openbare instellingen met rechtsper-
soonlijkheid die onder de Gemeenschappen en Gewesten
ressorteren voor zover hun opdrachten betrekking hebben
op één of meerdere van de aangelegenheden vermeld in
artikel 2 van het koninklijk besluit van 16 januari 2002 tot
uitbreiding van het netwerk van de sociale zekerheid tot som-
mige overheidsdiensten en openbare instellingen van de Ge-
meenschappen en Gewesten, met toepassing van artikel 18
van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en or-
ganisatie van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid;

}8[6° het Federaal Kenniscentrum voor de Gezond-
heidszorg, opgericht bij artikel 259 van de programmawet
(I) van 24 december 2002;]8
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}9[7° de wetgevende vergaderingen en de instellingen
die eruit voortkomen;]9

}10[8° de verenigingen bedoeld in artikel 12 van het ko-
ninklijk besluit van 12 juni 2006 tot uitvoering van Titel III,
Hoofdstuk II van de wet van 23 december 2005 betref-
fende het generatiepact;]10

}11[9° de verenigingen zonder winstoogmerk opgericht
overeenkomstig de wet van 27 juni 1921 betreffende de ver-
enigingen zonder winstoogmerk, de internationale vereni-
gingen zonder winstoogmerk en de stichtingen en bestaande
uit overheidsdiensten van de gemeenschappen en de gewes-
ten en/of openbare instellingen met rechtspersoonlijkheid
die ressorteren onder de gemeenschappen en de gewesten,
voor zover hun doel betrekking heeft op het ondersteunen
van hun leden en het aanbieden van gezamenlijke middelen
inzake informatie- en communicatietechnologie.]11

De Koning kan bij een besluit vastgesteld na overleg in de
Ministerraad bepalen onder welke voorwaarden andere in-
stellingen van sociale zekerheid of soorten instellingen van so-
ciale zekerheid aan dergelijke vereniging kunnen deelnemen.

§ 2. Indien instanties }12[}13[bedoeld in § 1, 1°, 1°bis,
2°ter, 3°, 3°bis, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° of 9°]13]12, aan een met toe-
passing van § 1 tot stand gebrachte vereniging deelne-
men, kan deze vereniging slechts de vorm aannemen van
een vereniging zonder winstoogmerk zoals bedoeld in
}14[de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen
zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen
zonder winstoogmerk en de stichtingen]14.

§ 3. De leden van een met toepassing van § 1 tot stand
gebrachte vereniging kunnen aan de vereniging werken
inzake informatiebeheer en informatieveiligheid toever-
trouwen. Het gespecialiseerd personeel van de vereniging
kan aan de leden ter beschikking worden gesteld en door
deze laatsten in hun schoot worden tewerkgesteld.

§ 4. De leden van een met toepassing van § 1 tot stand
gebrachte vereniging zijn gehouden tot het betalen van de
kosten van de vereniging in de mate dat zij een beroep
doen op haar diensten.]1]1

}1. – Ingevoegd bij art. 1 K.B. 10 juni 1998, B.S., 16 juli 1998; laatst ver-
vangen bij art. 199 Programmawet (I) 24 december 2002, B.S.,
31 december 2002, err., B.S., 7 februari 2003
}2. – § 1, lid 1, 1°bis, ingevoegd bij art. 45, 1°, wet (III) 1 maart 2007, B.S.,
14 maart 2007
}3. – § 1, lid 1, 2°bis, ingevoegd bij art. 249 Programmawet 22 december
2003, B.S., 31 december 2003, err., B.S., 16 januari 2004
}4. – § 1, lid 1, 2°ter, ingevoegd bij art. 45, 2°, wet (III) 1 maart 2007, B.S.,
14 maart 2007
}5. – § 1, lid 1, 3°bis, ingevoegd bij art. 24, 1°, wet 21 augustus 2008, B.S.,
13 oktober 2008
}6. – § 1, lid 1, 3°bis, gewijzigd bij art. 57 wet 10 april 2014, B.S., 30 april
2014, err., B.S., 4 juni 2014, err., B.S., 2 juli 2014
}7. – § 1, lid 1, 4°, vervangen bij art. 132, a), wet 27 december 2005, B.S.,
30 december 2005, err., B.S., 31 januari 2006
}8. – § 1, lid 1, 6°, ingevoegd bij art. 2, 1°, Programmawet 8 april 2003,
B.S., 17 april 2003, inwerkingtreding: 1 april 2003 (art. 3)
}9. – § 1, lid 1, 7°, ingevoegd bij art. 132, a), wet 27 december 2005, B.S.,
30 december 2005, err., B.S., 31 januari 2006
}10. – § 1, lid 1, 8°, ingevoegd bij art. 13, 1°, K.B. 12 juni 2006, B.S.,
22 juni 2006, inwerkingtreding: 1 februari 2006 (art. 17)
}11. – § 1, lid 1, 9°, ingevoegd bij art. 27 wet 25 april 2014, B.S., 6 juni
2014, inwerkingtreding: 1 april 2013 (art. 29)
}12. – § 2 gewijzigd bij art. 24, 2°, wet 21 augustus 2008, B.S., 13 oktober
2008
}13. – § 2 gewijzigd bij art. 28 wet 25 april 2014, B.S., 6 juni 2014, inwer-
kingtreding: 1 april 2013 (art. 29)
}14. – § 2 gewijzigd bij art. 2, 3°, Programmawet 8 april 2003, B.S.,
17 april 2003, inwerkingtreding: 1 april 2003 (art. 3)

Afdeling 4
De uitbreiding van het netwerk

Art. 18. Onder de voorwaarden en volgens de modalitei-
ten die Hij bepaalt kan de Koning, bij in Ministerraad over-
legd besluit op voorstel van het Beheerscomité van de
Kruispuntbank en na advies van de Commissie voor de be-
scherming van de persoonlijke levenssfeer }1[...]1, het ge-
heel of een deel van de rechten en plichten voortvloeiend
uit deze wet en haar uitvoeringsmaatregelen uitbreiden tot
andere personen dan de instellingen van sociale zekerheid.

Deze personen worden in het netwerk ingeschakeld in
de mate van de uitbreiding waartoe wordt beslist.  {2É4

}1. – Lid 1 gewijzigd bij art. 49 wet 8 december 1992, B.S., 18 maart 1993,
inwerkingtreding: 1 april 1993 (K.B. 28 februari 1993, B.S., 18 maart
1993)
R 2. – Zie K.B. 16 januari 2002 tot uitbreiding van het netwerk van de
sociale zekerheid tot sommige overheidsdiensten en openbare instellin-
gen van de Gemeenschappen en Gewesten, met toepassing van artikel 18
van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van
een Kruispuntbank van de sociale zekerheid, B.S., 6 februari 2002, opge-
nomen in rubriek «II. Belgische wet- en regelgeving, 4. Sociaal recht», infra
R 3. – Zie K.B. 15 oktober 2004 tot uitbreiding van het netwerk van de
sociale zekerheid tot de pensioen- en solidariteitsinstellingen belast met
het uitvoeren van de wet van 28 april 2003 betreffende de aanvullende
pensioenen en het belastingstelsel van die pensioenen en van sommige
aanvullende voordelen inzake sociale zekerheid, met toepassing van
artikel 18 van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organi-
satie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, B.S., 14 december
2004, err., B.S., 28 december 2004, opgenomen in rubriek «II. Belgische
wet- en regelgeving, 4. Sociaal recht», infra
R 4. – Zie K.B. 4 maart 2005 tot uitbreiding van het netwerk van de so-
ciale zekerheid tot de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, voor
wat betreft hun opdrachten inzake het recht op maatschappelijke dienst-
verlening, met toepassing van artikel 18 van de wet van 15 januari 1990
houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Soci-
ale Zekerheid, B.S., 31 maart 2005, opgenomen in rubriek «II. Belgische
wet- en regelgeving, 4. Sociaal recht», infra

HOOFDSTUK IV
}1[DE BESCHERMING VAN DE SOCIALE GEGEVENS 

VAN PERSOONLIJKE AARD]1

}1. Opschrift vervangen bij art. 90 wet 12 augustus 2000, B.S. ,
31 augustus 2000, err., B.S., 25 januari 2001

Afdeling 1
}2[De uitdrukkelijke motivering van de 

bestuurshandelingen en de verbetering en de 
verwijdering van sociale gegevens van persoonlijke 

aard]2

F 1. Inwerkingtreding: 1 januari 1992, B.S., 18 januari 1992
}2. Opschrift vervangen bij art. 91 wet 12 augustus 2000, B.S. ,
31 augustus 2000, err., B.S., 25 januari 2001

Art. 19. }1[...]1
}1. – Na wijziging, opgeheven bij art. 87 wet 25 januari 1999, B.S.,
6 februari 1999

Art. 20. }1[§ 1. De artikelen 2 tot en met 5 van de wet van
29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van
de bestuurshandelingen zijn van toepassing op de eenzij-
dige bestuurshandelingen van de instellingen van sociale
zekerheid waarbij de rechten van de gerechtigden op soci-
ale zekerheid of van hen die er aanspraak op maken wor-
den bepaald, beoordeeld of gewijzigd.

}2[...]2

§ 2. }3[In afwijking van artikel 19 van de verordening
(EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van
27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke
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personen in verband met de verwerking van persoonsgege-
vens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot
intrekking van richtlijn 95/46/EG delen de instellingen van
sociale zekerheid en de Kruispuntbank de verbeteringen en
verwijderingen van sociale gegevens van persoonlijke aard
uitsluitend mee aan de persoon op wie de gegevens betrek-
king hebben.]3 De instellingen van sociale zekerheid delen
deze verbeteringen en verwijderingen eveneens mee aan de
Kruispuntbank. De Kruispuntbank deelt de verbeteringen
en verwijderingen mee aan de instellingen van sociale ze-
kerheid waarvoor uit het repertorium van de personen be-
doeld in artikel 6 blijkt dat ze deze gegevens bewaren.]1

}1. – Vervangen bij art. 67 wet 29 april 1996, B.S., 30 april 1996, err., B.S.,
20 augustus 1996
}2. – § 1, lid 2, na wijziging, opgeheven bij art. 19, a), wet 5 september 2018,
B.S., 10 september 2018, inwerkingtreding: 10 september 2018 (art. 99)
}3. – § 2 gewijzigd bij art. 19, b) ,  wet 5 september 2018, B.S.,
10 september 2018, inwerkingtreding: 10 september 2018 (art. 99)

Art. 21. }1[...]1
}1. – Opgeheven bij art. 88 wet 25 januari 1999, B.S., 6 februari 1999

Afdeling 2
}2[De maatregelen ter beveiliging van de sociale 

gegevens van persoonlijke aard]2

F 1. Inwerkingtreding: 1 januari 1992, B.S., 18 januari 1992
}2. Opschrift vervangen bij art. 92 wet 12 augustus 2000, B.S.,
31 augustus 2000, err., B.S., 25 januari 2001

Art. 22. }1[...]1
}1. – Opgeheven bij art. 20 wet 5 september 2018, B.S., 10 september
2018, inwerkingtreding: 10 september 2018 (art. 99)

Art. 23. }1[...]1
}1. – Na wijziging, opgeheven bij art. 21 wet 5 september 2018, B.S.,
10 september 2018, inwerkingtreding: 10 september 2018 (art. 99)

Afdeling 3
}1[De functionarissen voor gegevensbescherming]1

}1. Opschrift laatst vervangen bij art. 22 wet 5 september 2018, B.S.,
10 september 2018, inwerkingtreding: 10 september 2018 (art. 99)

Art. 24. }1[Iedere instelling van sociale zekerheid wijst, al
dan niet onder haar personeel, een functionaris voor gege-
vensbescherming aan en deelt zijn identiteit mee aan de
Kruispuntbank.

Ook de Kruispuntbank wijst, al dan niet onder haar per-
soneel, een functionaris voor gegevensbescherming aan.]1

}1. – Na wijzigingen, laatst vervangen bij art. 23 wet 5 september 2018,
B.S., 10 september 2018, inwerkingtreding: 10 september 2018 (art. 99)

Art. 25. }1[De functionaris voor gegevensbescherming be-
doeld in artikel 24, eerste en tweede lid, vervult de taken die
hem worden toegekend door de verordening (EU) 2016/
679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april
2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen
in verband met de verwerking van persoonsgegevens en be-
treffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking
van richtlijn 95/46/EG en staat voorts, met het oog op de
veiligheid van de sociale gegevens die door zijn instelling
worden verwerkt of uitgewisseld en met het oog op de be-
scherming van de persoonlijke levenssfeer van de personen
op wie deze sociale gegevens betrekking hebben, in voor:

1° het verstrekken van adviezen aan de persoon belast
met het dagelijks bestuur;

2° het uitvoeren van opdrachten die hem door de persoon
belast met het dagelijks bestuur worden toevertrouwd, voor
zover dit zijn onafhankelijkheid niet in het gedrang brengt

en voor zover de inhoud en de hoeveelheid van de andere
toevertrouwde opdrachten hem in staat stellen om zijn
taken als functionaris voor gegevensbescherming conform
de hogervermelde verordening (EU) 2016/679 van het Euro-
pees Parlement en de Raad van 27 april 2016 uit te voeren.

De functionaris voor gegevensbescherming van de
Kruispuntbank verstrekt bovendien adviezen over de vei-
ligheid van het netwerk.

De Koning kan, na advies van de Gegevensbescher-
mingsautoriteit, de regels bepalen volgens dewelke de
functionaris voor gegevensbescherming bijkomende op-
drachten uitvoert.]1  {2

}1. – Na wijzigingen, laatst vervangen bij art. 24 wet 5 september 2018,
B.S., 10 september 2018, inwerkingtreding: 10 september 2018 (art. 99)
R 2. – Zie K.B. 12 augustus 1993 houdende de organisatie van de informa-
tieveiligheid bij de instellingen van sociale zekerheid, B.S., 21 augustus 1993

Afdeling 4
}2[De maatregelen ter beveiliging van de sociale gegevens 

van persoonlijke aard die de gezondheid betreffen]2

F 1. Inwerkingtreding: 1 januari 1992, B.S., 18 januari 1992
}2. Opschrift vervangen bij art. 94 wet 12 augustus 2000, B.S.,
31 augustus 2000, err., B.S., 25 januari 2001

Art. 26. § 1. De instellingen van sociale zekerheid en de
Kruispuntbank wijzen, al dan niet onder hun personeel, een
}1[beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg]1 aan onder
wiens toezicht en verantwoordelijkheid de behandeling, de
uitwisseling en de bewaring van de }2[sociale gegevens van
persoonlijke aard die de gezondheid betreffen,]2 gebeurt.

De identiteit van deze }3[beroepsbeoefenaar in de ge-
zondheidszorg]3 wordt aan }4[de kamer sociale zekerheid
en gezondheid van het informatieveiligheidscomité]4 me-
degedeeld.

De Koning kan de regelen bepalen volgens dewelke de
verantwoordelijke }5[beroepsbeoefenaar in de gezond-
heidszorg]5 zijn opdracht uitvoert.

§ 2. De natuurlijke personen die de }6[sociale gegevens
van persoonlijke aard die de gezondheid betreffen,]6

mogen opslaan, raadplegen, wijzigen, verwerken of ver-
nietigen of die er toegang toe mogen hebben wanneer ze
in het archief worden bewaard, worden bij naam aange-
wezen. De inhoud en de draagwijdte van de toegangs-
machtiging worden vastgelegd en er wordt melding van
gemaakt in een regelmatig bijgehouden register.

§ 3. De toegang tot de }7[sociale gegevens van persoonlijke
aard die de gezondheid betreffen,]7 opgeslagen in de geauto-
matiseerde sociale-gegevensbanken geschiedt door middel
van individuele toegangs- en bevoegdheidscodes. De titularis-
sen van deze codes mogen ze aan niemand bekend maken.

De bewaring van de }8[sociale gegevens van persoon-
lijke aard die de gezondheid betreffen,]8 in een geautoma-
tiseerd archief moet gebeuren op niet rechtstreeks toegan-
kelijke informatiedragers.
}1. – § 1, lid 1, gewijzigd bij art. 25, a), wet 5 september 2018, B.S.,
10 september 2018, inwerkingtreding: 10 september 2018 (art. 99)
}2. – § 1, lid 1, gewijzigd bij art. 95, 1°, wet 12 augustus 2000, B.S.,
31 augustus 2000, err., B.S., 25 januari 2001
}3. – § 1, lid 2, gewijzigd bij art. 25, a), wet 5 september 2018, B.S.,
10 september 2018, inwerkingtreding: 10 september 2018 (art. 99)
}4. – § 1, lid 2, laatst gewijzigd bij art. 25, b), wet 5 september 2018, B.S.,
10 september 2018, inwerkingtreding: 10 september 2018 (art. 99)
}5. – § 1, lid 3, gewijzigd bij art. 25, a), wet 5 september 2018, B.S.,
10 september 2018, inwerkingtreding: 10 september 2018 (art. 99)
}6. – § 2 gewijzigd bij art. 95, 1°, wet 12 augustus 2000, B.S., 31 augustus
2000, err., B.S., 25 januari 2001
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}7. – § 3, lid 1, gewijzigd bij art. 95, 2°, wet 12 augustus 2000, B.S.,
31 augustus 2000, err., B.S., 25 januari 2001

}8. – § 3, lid 2, gewijzigd bij art. 95, 1°, wet 12 augustus 2000, B.S.,
31 augustus 2000, err., B.S., 25 januari 2001

Afdeling 5

De verplichtingen van de werkgevers

Art. 27. }1[Iedere werkgever moet de werknemers over
wie hij sociale gegevens van persoonlijke aard heeft opge-
slagen of heeft ontvangen, kennis geven van de bepalin-
gen van deze wet en haar uitvoeringsbesluiten die strekken
tot de bescherming van hun persoonlijke levenssfeer.]1

}1. – Vervangen bij art. 96 wet 12 augustus 2000, B.S., 31 augustus 2000,
err., B.S., 25 januari 2001

Afdeling 6

Het beroepsgeheim

Art. 28. Hij die uit hoofde van zijn functies betrokken is bij
de inzameling, de verwerking of de mededeling van sociale
gegevens van persoonlijke aard of kennis heeft van dergelijke
gegevens is ertoe gehouden het vertrouwelijke karakter ervan
te eerbiedigen; hij wordt evenwel van die plicht ontheven
}1[wanneer hij geroepen wordt om in rechte of in het raam
van de uitoefening van het recht van onderzoek bedoeld in
artikel 56 van de gecoördineerde Grondwet een getuigenis af
te leggen,]1 of wanneer de wet hem van deze plicht ontslaat
of hem verplicht bekend te maken wat hij weet.

}1. – Laatst gewijzigd bij art. 26 wet 5 september 2018, B.S., 10 september
2018, inwerkingtreding: 10 september 2018 (art. 99)

Afdeling 7

De vernietiging van de gegevensbanken van de 
Kruispuntbank en van de sociale gegevensbanken

Art. 29. Bij een in Ministerraad overlegd besluit wijst de Ko-
ning de personen aan die in oorlogstijd, in omstandigheden
daarmee gelijkgesteld krachtens artikel 7 van de wet 12 mei
1927 op de militaire opeisingen of tijdens de bezetting van
het grondgebied door de vijand, belast worden om de gege-
vensbanken van de Kruispuntbank en de sociale gegevens-
banken of de sociale gegevens van persoonlijke aard die erin
worden bewaard, te vernietigen of te doen vernietigen.

De Koning bepaalt de voorwaarden en de modaliteiten
van zulke vernietiging, er zoveel mogelijk voor zorgend dat
de toepassing van de sociale zekerheid daardoor niet in het
gedrang wordt gebracht.  {1

R 1. – Zie K.B. 9 juli 2001 tot regeling van de vernietiging van de gege-
vensbanken van de Kruispuntbank van de sociale zekerheid en de sociale
gegevensbanken of de sociale gegevens van persoonlijke aard die erin
worden bewaard, in uitvoering van artikel 29 van de wet van 15 januari
1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de
sociale zekerheid, B.S., 17 augustus 2001, opgenomen in rubriek «II. Belgi-
sche wet- en regelgeving, 4. Sociaal recht», infra

HOOFDSTUK V

DE ADMINISTRATIEVE ORGANISATIE EN DE 
INKOMSTEN VAN DE KRUISPUNTBANK

F 1. Inwerkingtreding: 1 januari 1991 (art. 1 K.B. 13 augustus 1990,
B.S., 6 december 1990)

Afdeling 1
Het juridisch statuut

Art. 30. }1[Onverminderd de bepalingen van deze wet is de
Kruispuntbank onderworpen aan de regels vastgesteld door of
krachtens de wet van 25 april 1963 betreffende het beheer van
de instellingen van openbaar nut voor sociale zekerheid en so-
ciale voorzorg en het koninklijk besluit van 3 april 1997 hou-
dende maatregelen met het oog op de responsabilisering van
de openbare instellingen van sociale zekerheid, met toepas-
sing van artikel 47 van de wet van 26 juli 1996 tot modernise-
ring van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaar-
heid van de wettelijke pensioenstelsels. Voor het overige wor-
den de organisatie en de werking van de Kruispuntbank door
de Koning geregeld.]1  {2É3

}1. – Vervangen bij art. 127 Programmawet 9 juli 2004, B.S., 15 juli 2004

R 2. – Zie K.B. 18 september 1990 houdende inwerkingtreding, voor de
Kruispuntbank van de sociale zekerheid, van sommige bepalingen van de
wet van 25 april 1963 betreffende het beheer van de instellingen van open-
baar nut voor sociale zekerheid en sociale voorzorg, B.S., 6 december 1990
R 3. – Zie K.B. 11 januari 1991 tot vaststelling van het aantal leden van
het beheerscomité van de Kruispuntbank van de sociale zekerheid, B.S.,
18 januari 1991

Afdeling 2
Het beheerscomité

Art. 31. Het beheerscomité van de Kruispuntbank is sa-
mengesteld uit:

1° een voorzitter;
2° een gelijk aantal vertegenwoordigers van de meest re-

presentatieve werkgeversorganisaties en de meest represen-
tatieve organisaties van zelfstandigen enerzijds en van de
meest representatieve werknemersorganisaties anderzijds;

3° een aantal vertegenwoordigers van het nationaal in-
termutualistisch college en van de openbare instellingen
van sociale zekerheid, gelijk aan de helft van het aantal
leden vermeld in 2°.

De vertegenwoordigers vermeld in het eerste lid, 2°, zijn
stemgerechtigd. De vertegenwoordigers vermeld in het
eerste lid, 3°, hebben een raadgevende stem. De vertegen-
woordigers van het nationaal intermutualistisch college
zijn echter stemgerechtigd voor de materies die hen recht-
streeks of onrechtstreeks aanbelangen. Voor beslissingen
over deze materies is een meerderheid van twee derden
van het aantal aanwezige stemgerechtigde leden vereist.

De Voorzitter en de leden van het Beheerscomité wor-
den door de Koning benoemd }1[...]1. De vertegenwoordi-
gers van de openbare instellingen van sociale zekerheid
worden voorgedragen door de Ministers die de sociale ze-
kerheid onder hun bevoegdheden hebben.

Het Beheerscomité stelt zijn huishoudelijk reglement
op, dat inzonderheid:

1° de materies vastlegt die de vertegenwoordigers van
het nationaal intermutualistisch college rechtstreeks of
onrechtstreeks aanbelangen;

2° de aanwezigheid voorschrijft van ten minste de helft
van de vertegenwoordigers van de meest representatieve
werkgeversorganisaties en van de meest representatieve
organisaties van zelfstandigen, van de meest representa-
tieve werknemersorganisaties, en, voor de materies die hen
rechtstreeks of onrechtstreeks aanbelangen, van de verte-
genwoordigers van het nationaal intermutualistisch col-
lege, om op geldige wijze te beraadslagen of te beslissen;
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3° de regelen stelt, onverminderd de bepalingen van
artikel 19, 3°, van de wet van 25 april 1963 betreffende het
beheer van de instellingen van openbaar nut voor sociale
zekerheid en sociale voorzorg wat de in het eerste lid, 2°, be-
doelde leden betreft, in verband met het herstel van de pro-
portionaliteit wanneer de leden, die respectievelijk de meest
representatieve werkgeversorganisaties en de meest repre-
sentatieve organisaties van zelfstandigen, de meest repre-
sentatieve werknemersorganisaties, en, voor de materies
die hen rechtstreeks of onrechtstreeks aanbelangen, het na-
tionaal intermutualistisch college vertegenwoordigen, bij
de stemming niet in proportioneel aantal aanwezig zijn.

Wanneer het beheerscomité in gebreke blijft de punten
vermeld in het vorige lid te regelen, kan de Koning hiertoe
overgaan en een besluit uitvaardigen nadat de Minister die
de sociale voorzorg onder zijn bevoegdheden heeft het Be-
heerscomité heeft verzocht te handelen binnen de termijn
die hij bepaalt.
}1. – Lid 3 gewijzigd bij art. 52 wet 20 juli 1991, B.S., 1 augustus 1991

Afdeling 3

Het Algemeen Coördinatiecomité

Art. 32. Bij de Kruispuntbank wordt een Algemeen Coör-
dinatiecomité opgericht.

Het Algemeen Coördinatiecomité staat het beheersco-
mité van de Kruispuntbank en }1[de kamer sociale zeker-
heid en gezondheid van het informatieveiligheidscomité]1

bij in de vervulling van hun opdrachten. Hiertoe is het ge-
last alle initiatieven voor te stellen ter bevordering en ter
bestendiging van de samenwerking binnen het netwerk,
en alle maatregelen voor te stellen die kunnen bijdragen
tot een rechtmatige en vertrouwelijke behandeling van de
sociale gegevens van persoonlijke aard.

Het Algemeen Coördinatiecomité kan inzonderheid ad-
viezen verstrekken of aanbevelingen formuleren inzake in-
formatisering of aanverwante problemen, voorstellen
doen omtrent of meewerken aan de organisatie van oplei-
dingscursussen op het vlak van informatica ten behoeve
van het personeel van de instellingen van sociale zeker-
heid en onderzoeken hoe de rationele uitwisseling van ge-
gevens binnen het netwerk kan worden bevorderd.

Het Algemeen Coördinatiecomité kan tevens in zijn
schoot werkgroepen oprichten waaraan het bijzondere
taken toevertrouwt. Het stelt zijn huishoudelijk reglement
op en legt het ter goedkeuring voor aan het Beheerscomité.

Het Algemeen Coördinatiecomité brengt ieder jaar,
vóór 31 maart, verslag uit aan het Beheerscomité van de
Kruispuntbank en aan de Ministers die de sociale zeker-
heid onder hun bevoegdheden hebben, over de uitvoering
van zijn opdrachten tijdens het voorbije jaar.
}1. – Lid 2 laatst gewijzigd bij art. 27 wet 5 september 2018, B.S.,
10 september 2018, inwerkingtreding: 10 september 2018 (art. 99)

Art. 33. Het Algemeen Coördinatiecomité heeft boven-
dien de opdracht om:

1° in samenwerking met de openbare instellingen van
sociale zekerheid en met de bestaande gegevensbanken
een geïntegreerd documentatiesysteem met betrekking tot
het sociale zekerheidsrecht uit te testen en uit te werken;

2° het probleem te onderzoeken van de bewijskracht van
de gegevens die op elektronische informatiedragers worden
ingezameld, opgeslagen en verwerkt en dienaangaande

voorstellen te formuleren die het administratief beheer van
de sociale zekerheid kunnen vergemakkelijken.

Art. 34. De Koning stelt de samenstelling van het Alge-
meen Coördinatiecomité vast, omschrijft, zo nodig, nader
zijn bevoegdheden, bepaalt de modaliteiten van zijn wer-
king en benoemt zijn Voorzitter.

De Koning bepaalt tevens het bedrag en de voorwaar-
den voor de toekenning van presentiegeld en van vergoe-
dingen voor verblijfskosten of verrichte werken aan de
leden van het comité of aan de deskundigen waarop een
beroep wordt gedaan, alsook de voorwaarden voor de te-
rugbetaling van hun verplaatsingskosten.

Iedere instelling van sociale zekerheid of vereniging van
meewerkende instellingen van sociale zekerheid heeft het
recht in het comité en in zijn werkgroepen vertegenwoor-
digd te zijn voor elk agendapunt dat haar aanbelangt.

De Koning kan ook bepalen in welke gevallen de raad-
pleging van het Algemeen Coördinatiecomité verplicht is.

De Kruispuntbank draagt de werkingskosten van het Al-
gemeen Coördinatiecomité en van de werkgroepen die in
zijn schoot worden opgericht en staat in voor het secretari-
aat ervan.  {1É2

R 1. – Zie K.B. 7 maart 1991 houdende samenstelling en organisatie
van het Algemeen Coördinatiecomité van de Kruispuntbank van de soci-
ale zekerheid, B.S., 28 maart 1991
R 2. – Lid 2: zie K.B. 20 januari 1993 tot vaststelling van het bedrag en
van de toekenningsvoorwaarden van presentiegelden en van vergoedin-
gen aan de Ondervoorzitters, aan de leden en aan de deskundigen van het
Algemeen Coördinatiecomité van de Kruispuntbank van de sociale zeker-
heid, B.S., 28 januari 1993

Afdeling 4
De financiële middelen

Art. 35. }1[§ 1.]1 De inkomsten van de Kruispuntbank be-
staan uit:

1° een eventuele jaarlijkse dotatie ingeschreven in de
begroting van }2[de Federale Overheidsdienst Sociale Ze-
kerheid]2;

}3[1°bis een eventuele jaarlijkse dotatie ingeschreven in
de begroting van de federale overheidsdienst informatie-
en communicatietechnologie, die de kosten dekt die de
Kruispuntbank maakt voor de uitvoering van de opdrach-
ten bedoeld in artikel 8bis;]3

2° een bijdrage van de openbare instellingen van sociale
zekerheid }4[...]4. }5[...]5;

}6[2°bis een bijdrage van de personen die overeenkom-
stig artikel 18 in het netwerk zijn ingeschakeld. Het bedrag
van die bijdrage wordt bepaald in onderling overleg tussen
de Kruispuntbank en de betrokken persoon en in een over-
eenkomst vastgelegd;]6

}7[2°ter een bijdrage van het eHealth-platform, die de
kosten dekt die de Kruispuntbank in uitvoering van
artikel 18 van de wet van 21 augustus 2008 houdende op-
richting en organisatie van het eHealth-platform maakt
voor de terbeschikkingstelling van diensten, personeel, uit-
rusting en inrichtingen die nodig zijn voor de werking van
het eHealth-platform;]7

3° }8[alle andere wettelijke en reglementaire ontvangs-
ten, inzonderheid de rechten geïnd krachtens artikel 16,
tweede lid, van deze wet en krachtens artikel 14 van de wet
van 3 juni 2007 houdende diverse arbeidsbepalingen;]8

4° de schenkingen en de legaten.
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}9[§ 2. Het bedrag van de bijdrage van de openbare in-
stellingen van sociale zekerheid, bedoeld in § 1, 2°, is het be-
drag bedoeld in het artikel met betrekking tot de tegemoet-
komingen in de werkingskosten van de rubriek «Overdrach-
ten voortkomend van instellingen van sociale zekerheid
waarop het koninklijk besluit van 3 april 1997 houdende
maatregelen met het oog op de responsabilisering van de
openbare instellingen van sociale zekerheid, met toepas-
sing van artikel 47 van de wet van 26 juli 1996 tot moderni-
sering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leef-
baarheid van de wettelijke pensioenstelsels van toepassing
is» van de ontvangstenbegroting van de Kruispuntbank van
het betrokken jaar, dat voor elke openbare instelling van so-
ciale zekerheid die instaat voor de betaling van de bijdrage
wordt vermenigvuldigd met het relatieve aandeel van de
betrokken openbare instelling van sociale zekerheid.

De Koning bepaalt de openbare instellingen van sociale
zekerheid die instaan voor de betaling van het bedrag be-
doeld in het eerste lid, het respectieve relatieve aandeel
van deze openbare instellingen van sociale zekerheid in
het bedrag, de wijze en het tijdstip waarop de betaling van
het bedrag wordt verricht, de eventuele afwijkingen, de
wijze waarop eventuele verschillen tussen enerzijds de
som van alle in § 1 bedoelde inkomsten van de Kruispunt-
bank en anderzijds de uitgaven van de Kruispuntbank wor-
den geregulariseerd en de gevallen waarin het bedrag be-
doeld in het eerste lid kan worden verhoogd.]9  {10É12

}1. – Genummerd bij art. 133, inleidende zin, wet 27 december 2005, B.S.,
30 december 2005, err., B.S., 31 januari 2006, inwerkingtreding: 1 januari
2006 (art. 135)
}2. – § 1, 1°, gewijzigd bij art. 98 wet 12 augustus 2000, B.S., 31 augustus
2000, err., B.S., 25 januari 2001; gewijzigd bij art. 201 Programmawet (I)
24 december 2002, B.S., 31 december 2002, err., B.S., 7 februari 2003
}3. – § 1, 1°bis, ingevoegd bij art. 14 wet 19 juli 2001, B.S., 28 juli 2001,
err., B.S., 15 augustus 2001, err., B.S., 29 september 2001, inwerkingtre-
ding: 15 mei 2001 (art. 67, vierde streepje)
}4. – § 1, 2°, gewijzigd bij art. 42, 1°, wet 2 augustus 2002, B.S.,
29 augustus 2002, err., B.S., 4 oktober 2002, err., B.S., 13 november 2002,
err., B.S., 7 april 2003, err.,  B.S.,  3 juni 2004, inwerkingtreding:
29 augustus 2002 (art. 207, inleidende zin)
}5. – Gewijzigd bij art. 133, 1°, wet 27 december 2005, B.S., 30 december
2005, err., B.S., 31 januari 2006, inwerkingtreding: 1 januari 2006 (art. 135)
}6. – § 1, 2°bis, ingevoegd bij art. 42, 2°, wet 2 augustus 2002, B.S.,
29 augustus 2002, err., B.S., 4 oktober 2002, err., B.S., 13 november 2002,
err., B.S., 7 april 2003, err.,  B.S.,  3 juni 2004, inwerkingtreding:
29 augustus 2002 (art. 207, inleidende zin)
}7. – § 1, 2°ter, ingevoegd bij art. 25 wet 21 augustus 2008, B.S.,
13 oktober 2008
}8. – § 1, 3°, vervangen bij art. 15 wet 3 juni 2007, B.S., 23 juli 2007
}9. – Toegevoegd bij art. 133, 2°, wet 27 december 2005, B.S., 30 december
2005, err., B.S., 31 januari 2006, inwerkingtreding: 1 januari 2006 (art. 135)

R 10. – Bijdrage openbare instellingen sociale zekerheid: zie K.B. 4 juli
1991, B.S., 19 juli 1991
R 11. – De bijdrage van de openbare instellingen van sociale zekerheid
in de inkomsten van de Kruispuntbank is vastgesteld:
— voor 2000 bij K.B. 8 juni 2000, B.S., 13 juli 2000
— voor 2001 bij K.B. 5 oktober 2001, B.S., 1 december 2001
— voor 2002 bij K.B. 4 februari 2004, B.S., 1 april 2004
— voor 2003 bij K.B. 25 april 2004, B.S., 24 juni 2004
— voor 2004 bij K.B. 24 september 2006, B.S., 19 oktober 2006
— voor 2005 bij K.B. 19 juli 2006, B.S., 14 september 2006

R 12. – Zie K.B. 27 april 2007 tot uitvoering van artikel 35, § 2, van de
wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een
Kruispuntbank van de sociale zekerheid, B.S., 7 juni 2007

Art. 36. De Kruispuntbank wordt met de Staat gelijkge-
steld voor de toepassing van de wetten en verordeningen
betreffende de directe belastingen, de taksen, de rechten
en de retributies van de Staat, de provincies, de gemeenten
en de agglomeraties van gemeenten.

HOOFDSTUK VI
}1[DE KAMER SOCIALE ZEKERHEID EN 

GEZONDHEID VAN HET 
INFORMATIEVEILIGHEIDSCOMITÉ]1

}1. Opschrift laatst vervangen bij art. 28 wet 5 september 2018, B.S.,
10 september 2018, inwerkingtreding: 10 september 2018 (art. 99)

Afdeling 1
}2[Oprichting en samenstelling van het Comité]2

F 1. Inwerkingtreding: 1 maart 1991 (art. 3 K.B. 13 augustus 1990, B.S.,
6 december 1990)
}2. Opschrift vervangen bij art. 13 wet 26 februari 2003, B.S., 26 juni 2003, in-
werkingtreding: bij het verstrijken van het mandaat van de huidige leden van
het Toezichtscomité van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid ingesteld
bij de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. Indien deze inwerkingtreding voor-
afgaat aan de vernieuwing van de huidige samenstelling van de Commissie
voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, geldt de aanwijzing
door deze laatste van het lid bedoeld in artikel 37, 2°, slechts tot het einde van
het mandaat van de Commissie die hem heeft voorgedragen (art. 17, § 1, lid 1)

Art. 37. }1[...]1
}1. – Na wijzigingen, opgeheven bij art. 29 wet 5 september 2018, B.S.,
10 september 2018, inwerkingtreding: 10 september 2018 (art. 99)

Afdeling 2
}2[Benoeming en statuut van de leden]2

F 1. Inwerkingtreding: 1 maart 1991 (art. 3 K.B. 13 augustus 1990, B.S.,
6 december)
}2. Opschrift vervangen bij art. 13 wet 26 februari 2003, B.S., 26 juni 2003, in-
werkingtreding: bij het verstrijken van het mandaat van de huidige leden van
het Toezichtscomité van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid ingesteld
bij de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. Indien deze inwerkingtreding voor-
afgaat aan de vernieuwing van de huidige samenstelling van de Commissie
voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, geldt de aanwijzing
door deze laatste van het lid bedoeld in artikel 37, 2°, slechts tot het einde van
het mandaat van de Commissie die hem heeft voorgedragen (art. 17, § 1, lid 1)

Art. 38. }1[...]1
}1. – Na wijzigingen, opgeheven bij art. 30 wet 5 september 2018, B.S.,
10 september 2018, inwerkingtreding: 10 september 2018 (art. 99)

Art. 39. }1[...]1
}1. – Na wijzigingen, opgeheven bij art. 31 wet 5 september 2018, B.S.,
10 september 2018, inwerkingtreding: 10 september 2018 (art. 99)

Art. 40. }1[...]1
}1. – Na wijzigingen, opgeheven bij art. 32 wet 5 september 2018, B.S.,
10 september 2018, inwerkingtreding: 10 september 2018 (art. 99)

}1[Afdeling 2bis
Werking van het Comité]1

}1. Opschrift ingevoegd bij art. 13 wet 26 februari 2003, B.S., 26 juni 2003, in-
werkingtreding: bij het verstrijken van het mandaat van de huidige leden van
het Toezichtscomité van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid ingesteld
bij de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. Indien deze inwerkingtreding voor-
afgaat aan de vernieuwing van de huidige samenstelling van de Commissie
voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, geldt de aanwijzing
door deze laatste van het lid bedoeld in artikel 37, 2°, slechts tot het einde van
het mandaat van de Commissie die hem heeft voorgedragen (art. 17, § 1, lid 1)

Art. 41. }1[De kamer sociale zekerheid en gezondheid van
het informatieveiligheidscomité is gevestigd en heeft zijn ver-
gaderingen bij de Kruispuntbank, die de kantoren en de kan-
tooruitrusting ter beschikking stelt die nodig zijn voor de wer-
king en het voorzitterschap en gespecialiseerd personeel, voor
zover daar nood aan is om de taken van de kamer sociale ze-
kerheid en gezondheid van het informatieveiligheidscomité
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tot een goed einde te brengen. De voorzitter van het informa-
tieveiligheidscomité draagt de functionele verantwoordelijk-
heid over dat personeel wat betreft de opdrachten die het
voor het informatieveiligheidscomité uitvoert.]1

}1. – Na wijzigingen, laatst vervangen bij art. 33 wet 5 september 2018,
B.S., 10 september 2018, inwerkingtreding: 10 september 2018 (art. 99)
}1[Art. 41bis. }1[...]1]1

}1. – Ingevoegd bij art. 58 wet 20 juli 1991, B.S., 1 augustus 1991, inwer-
kingtreding: 1 mei 1991, dag waarop de Voorzitter van het Toezichtco-
mité in functie is getreden (art. 61), voor de benoeming, B.S., 4 juli 1991;
impliciet opgeheven bij art. 13 wet 26 februari 2003, B.S., 26 juni 2003, in-
werkingtreding: bij het verstrijken van het mandaat van de huidige leden
van het Toezichtscomité van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid
ingesteld bij de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organi-
satie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. Indien deze inwer-
kingtreding voorafgaat aan de vernieuwing van de huidige samenstelling
van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer,
geldt de aanwijzing door deze laatste van het lid bedoeld in artikel 37, 2°,
slechts tot het einde van het mandaat van de Commissie die hem heeft
voorgedragen (art. 17, § 1, lid 1)

Art. 42. }1[§ 1. De Kruispuntbank stelt een juridisch en
technisch advies op over elke aanvraag aangaande de me-
dedeling van sociale gegevens van persoonlijke aard waar-
van zij van de kamer sociale zekerheid en gezondheid van
het informatieveiligheidscomité een afschrift ontvangt.

De Kruispuntbank en de federale overheidsdienst Beleid
en Ondersteuning stellen gezamenlijk een juridisch en tech-
nisch advies op over elke aanvraag aangaande de medede-
ling van persoonsgegevens die door de verenigde kamers
van het informatieveiligheidscomité behandeld wordt.

§ 2. Het eHealth-platform stelt een juridisch en technisch
advies op over elke aanvraag aangaande de mededeling van
persoonsgegevens die de gezondheid betreffen waarvan het
van de kamer sociale zekerheid en gezondheid van het infor-
matieveiligheidscomité een afschrift ontvangt. De voorzitter
van het informatieveiligheidscomité en de leidend ambte-
naar van het eHealth-platform kunnen elk beslissen om bij
het opstellen van het juridisch en technisch advies een be-
roep te doen op de ondersteuning van de Federale Over-
heidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselke-
ten en Leefmilieu, het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invalidi-
teitsverzekering, het Federaal Kenniscentrum voor de Ge-
zondheidszorg of de stichting bedoeld in artikel 45quinquies
van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 be-
treffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen.

In afwijking van het eerste lid, stelt de stichting bedoeld
in artikel 45quinquies van het koninklijk besluit nr. 78 van
10 november 1967 betreffende de uitoefening van de ge-
zondheidszorgberoepen een juridisch en technisch advies
op over elke aanvraag aangaande de verwerkingen van
persoonsgegevens bedoeld in artikel 45quinquies van het
koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betref-
fende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen die
zij bij het informatieveiligheidscomité indient.]1

}1. – Laatst vervangen bij art. 34 wet 5 september 2018, B.S.,
10 september 2018, inwerkingtreding: 10 september 2018 (art. 99)

Art. 43. }1[De werkingskosten van de kamer sociale ze-
kerheid en gezondheid van het informatieveiligheidsco-
mité, met inbegrip van de aan de voorzitter en de andere
leden uitgekeerde vergoedingen en terugbetalingen van
kosten voor zover die betrekking hebben op de uitvoering
van de opdrachten van deze kamer, worden gedragen door
de Kruispuntbank en het eHealth-platform, met uitzonde-
ring van de kosten voor de ondersteuning door de Federale
Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de

Voedselketen en Leefmilieu, het Rijksinstituut voor Ziekte-
en Invaliditeitsverzekering, het Federaal Kenniscentrum
voor de Gezondheidszorg of de stichting bedoeld in
artikel 45quinquies van het koninklijk besluit nr. 78 van
10 november 1967 betreffende de uitoefening van de ge-
zondheidszorgberoepen, bedoeld in artikel 42, § 2, die in
voorkomend geval worden gedragen door de betrokken
ondersteunende instantie.]1  {2É3

}1. – Na wijzigingen, laatst vervangen bij art. 35 wet 5 september 2018,
B.S., 10 september 2018, inwerkingtreding: 10 september 2018 (art. 99)

R 2. – Zie K.B. 28 juni 1991 tot vaststelling van de pensioenregeling van
de voorzitter van het Toezichtscomité van de Kruispuntbank van de soci-
ale zekerheid, alsmede van de pensioenregeling van zijn rechthebbenden,
B.S., 23 juli 1991
R 3. – Zie K.B. 2 september 1991 houdende vaststelling van het bedrag
en van de toekenningsvoorwaarden van de presentiegelden, van de ver-
goedingen voor verblijfskosten of verrichte werken, alsook de voorwaar-
den voor de terugbetaling van de reiskosten, die de leden van het Toe-
zichtscomité van de Kruispuntbank van de sociale zekerheid verschuldigd
zijn, B.S., 13 september 1991
}1[Art. 43bis. }2[...]2]1

}1. – Ingevoegd bij art. 59 wet (III) 1 maart 2007, B.S., 14 maart 2007
}2. – Opgeheven bij art. 36 wet 5 september 2018, B.S., 10 september
2018, inwerkingtreding: 10 september 2018 (art. 99)

Art. 44. }1[...]1

}1. – Na wijzigingen, opgeheven bij art. 37 wet 5 september 2018, B.S.,
10 september 2018, inwerkingtreding: 10 september 2018 (art. 99)

Art. 45. }1[De kamer sociale zekerheid en gezondheid van
het informatieveiligheidscomité stelt zijn huishoudelijk regle-
ment vast, dat onder meer de nadere regels met betrekking
tot het indienen van aanvragen bevat en wordt bekrachtigd
bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad.]1

}1. – Na wijzigingen, laatst vervangen bij art. 38 wet 5 september 2018,
B.S., 10 september 2018, inwerkingtreding: 10 september 2018 (art. 99)

Afdeling 3
Opdrachten en bevoegdheden

F 1. Inwerkingtreding: 1 januari 1992, B.S., 18 januari 1992

Art. 46. }1[§ 1. De kamer sociale zekerheid en gezond-
heid van het informatieveiligheidscomité is met het oog op
de bescherming van de persoonlijke levenssfeer belast met
de volgende taken:

1° het formuleren van de goede praktijken die het nut-
tig acht voor de uitvoering en de naleving van deze wet en
haar uitvoeringsmaatregelen en van de door of krachtens
de wet vastgestelde bepalingen tot bescherming van de
persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking
van persoonsgegevens die de gezondheid betreffen;

2° het vaststellen van de regels voor de mededeling van
anonieme gegevens met toepassing van artikel 5, § 1, en
het verlenen van beraadslagingen dienaangaande indien
de aanvrager van de hogervermelde regels wil afwijken;

3° het vaststellen van de regels voor de bevraging van
proefpersonen met toepassing van artikel 5, § 2, en het
verlenen van beraadslagingen dienaangaande indien de
aanvrager van de hogervermelde regels wil afwijken;

4° het vrijstellen van de instellingen van sociale zeker-
heid om zich tot de Kruispuntbank te richten, overeen-
komstig artikel 12, tweede lid;

5° het verlenen van beraadslagingen voor mededelingen
van sociale gegevens van persoonlijke aard, overeenkomstig
artikel 15, en het bijhouden en publiceren, op de website
van de Kruispuntbank, van de lijst van die beraadslagingen;
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6° het verlenen van beraadslagingen voor de medede-
lingen van persoonsgegevens die de gezondheid betreffen,
voor zover die beraadslagingen worden opgelegd door
artikel 42 van de wet van 13 december 2006 houdende di-
verse bepalingen betreffende gezondheid of door een an-
dere bepaling vastgesteld door of krachtens de wet, en het
bijhouden en publiceren, op de website van het eHealth-
platform, van de lijst van die beraadslagingen;

7° het inhoudelijk ondersteunen van de functionarissen
voor gegevensbescherming, onder andere door het aanbie-
den van een passende voortdurende vorming en het formu-
leren van aanbevelingen, onder meer op het technische vlak;

8° het jaarlijks publiceren, op de website van de Kruis-
puntbank en op de website van het eHealth-platform, van
een beknopt verslag over de vervulling van haar opdrach-
ten tijdens het afgelopen jaar met bijzondere aandacht
voor de dossiers waarover niet tijdig beslist kon worden.

§ 2. De beraadslagingen van het informatieveiligheids-
comité hebben een algemene bindende draagwijdte tus-
sen partijen en jegens derden en mogen niet in strijd zijn
met hogere rechtsnormen.

De Gegevensbeschermingsautoriteit kan elke beraadsla-
ging van het informatieveiligheidscomité te allen tijde, onge-
acht wanneer zij werd verleend, toetsen aan hogere recht-
snormen. Onverminderd haar andere bevoegdheden kan zij,
als ze op een gemotiveerde wijze vaststelt dat een beraadsla-
ging niet in overeenstemming is met een hogere rechtsnorm,
het informatieveiligheidscomité vragen om die beraadsla-
ging op de punten die ze aangeeft binnen de vijfenveertig
dagen en uitsluitend voor de toekomst te heroverwegen. In
voorkomend geval legt het informatieveiligheidscomité de
gewijzigde beraadslaging ter advies voor aan de Gegevens-
beschermingsautoriteit. Voor zover die niet binnen de vijfen-
veertig dagen bijkomende opmerkingen formuleert, wordt
de gewijzigde beraadslaging geacht definitief te zijn.]1  {2

}1. – Na wijzigingen, vervangen bij art. 39 wet 5 september 2018, B.S.,
10 september 2018, inwerkingtreding: 10 september 2018 (art. 99)

R 2. – Lid 1, 6°: zie K.B. 18 april 1996 betreffende het ter beschikking
houden van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke le-
venssfeer, van de lijst van mededelingen van persoonsgegevens door in-
stellingen van sociale zekerheid, B.S., 22 mei 1996

Art. 47. }1[...]1

}1. – Na wijzigingen, opgeheven bij art. 40 wet 5 september 2018, B.S.,
10 september 2018, inwerkingtreding: 10 september 2018 (art. 99)

Art. 48. }1[...]1

}1. – Na wijzigingen, opgeheven bij art. 40 wet 5 september 2018, B.S.,
10 september 2018, inwerkingtreding: 10 september 2018 (art. 99)

Art. 49. }1[...]1

}1. – Na wijzigingen, opgeheven bij art. 40 wet 5 september 2018, B.S.,
10 september 2018, inwerkingtreding: 10 september 2018 (art. 99)

Art. 50. }1[...]1

}1. – Na wijziging, opgeheven bij art. 40 wet 5 september 2018, B.S.,
10 september 2018, inwerkingtreding: 10 september 2018 (art. 99)

Art. 51. }1[...]1

}1. – Na wijzigingen, opgeheven bij art. 40 wet 5 september 2018, B.S.,
10 september 2018, inwerkingtreding: 10 september 2018 (art. 99)

Art. 52. }1[...]1

}1. – Na wijziging, opgeheven bij art. 40 wet 5 september 2018, B.S.,
10 september 2018, inwerkingtreding: 10 september 2018 (art. 99)

HOOFDSTUK VII

TOEZICHT EN STRAFBEPALINGEN

Afdeling 1

De sociale inspecteurs, hun rechten en plichten

F 1. Inwerkingtreding: de bepalingen van deze Afdeling zijn in werking
getreden op 1 januari 1992, B.S., 18 januari 1992

Art. 53. }1[De inbreuken op de bepalingen van deze wet en
van de uitvoeringsbesluiten ervan worden opgespoord, vast-
gesteld en bestraft overeenkomstig het Sociaal Strafwetboek.

De sociaal inspecteurs beschikken over de in de
artikelen 23 tot 39 van het Sociaal Strafwetboek bedoelde
bevoegdheden wanneer zij, ambtshalve of op verzoek, op-
treden in het kader van hun opdracht tot informatie, be-
middeling en toezicht inzake de naleving van de bepalin-
gen van deze wet en de uitvoeringsbesluiten ervan.]1  {2

}1. – Vervangen bij art. 75 wet 6 juni 2010, B.S., 1 juli 2010, inwerkingtre-
ding: 1 juli 2011 (art. 111, inleidende zin)

R 2. – Zie K.B. 17 oktober 1991 houdende aanwijzing van de sociale in-
specteurs belast met het uitoefenen van het strafrechtelijk toezicht op de
naleving van de wet 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie
van een kruispuntbank van de sociale zekerheid en van de uitvoerings-
maatregelen ervan, B.S., 5 november 1991

Wet 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid 
van de wettelijke pensioenstelsels

 (B.S., 1 augustus 1996)

Wet 28 januari 2003 betreffende de medische onderzoeken die binnen het kader van de 
arbeidsverhoudingen worden uitgevoerd

 (B.S., 9 april 2003)
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Samenwerkingsakkoord 30 april 2004 tussen de Federale Staat, de Gewesten en de 
Gemeenschappen betreffende de actieve begeleiding en opvolgingvan werklozen

 (B.S., 25 juli 2007)
F 1. Goedgekeurd bij wet 17 september 2005, B.S., 25 juli 2007

(Uittreksel)

HOOFDSTUK 5

UITWISSELING VAN GEGEVENS
Art. 16. Tussen de bevoegde diensten van de Gewesten
en Gemeenschappen enerzijds en de bevoegde dienst van
de federale Staat anderzijds zal een betere uitwisseling van
informatie tot stand worden gebracht, met als dubbel doel:

a) de werkloze zelf zo veel mogelijk ontlasten van admi-
nistratieve verplichtingen ten aanzien van de genoemde
diensten;

b) de werking van de genoemde diensten te optimalise-
ren door de beschikbare informatie overeenkomstig vast-
gelegde procedures ter beschikking te stellen van de an-
dere genoemde diensten.
Art. 17. Deze uitwisseling van informatie heeft minstens
betrekking op de gegevens opgenomen in bijlage 2, die ge-
acht wordt integraal deel uit te maken van dit samenwer-
kingsakkoord.
Art. 18. De gegevensuitwisseling bedoeld in deel 1 van
bijlage 2 gebeurt langs elektronische weg.

De gegevens die ter beschikking worden gesteld door de
bevoegde diensten van de Gewesten en de Duitstalige Ge-
meenschap en die opgenomen zijn in deel 2 van bijlage 2
kan voorlopig langs niet-elektronische weg aan de be-
voegde dienst van de federale Staat worden bezorgd.
Art. 19. De elektronische uitwisseling van informatie zal
op permanente wijze via de Kruispuntbank van de Sociale
Zekerheid verlopen.

Daarbij gelden de volgende principes:
– het netwerk van de Kruispuntbank van de Sociale Ze-

kerheid wordt gebruikt voor de elektronische uitwisseling
van gegevens tussen de betrokken instellingen;

– de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid slaat zelf
geen inhoudelijke gegevens op maar stelt zijn netwerk ter
beschikking en organiseert de gegevensuitwisseling tus-
sen de federale diensten en de diensten van de Gewesten
en Duitstalige Gemeenschap;

– de gegevensuitwisseling wordt onderworpen aan de
machtiging van het Sectoraal comité van de sociale zeker-

heid; de gegevens in bijlage 2 worden daarbij in elk geval als
noodzakelijk en niet overmatig beschouwd voor het berei-
ken van de doelstellingen vervat in het samenwerkingsak-
koord;

– de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid zorgt er
voor dat de toegang tot de gegevens beperkt is tot die
waarvoor de machtiging van het Sectoraal comité van de
sociale zekerheid geldt.

Art. 20. De planning van de operationalisering van de in
de artikelen 17 tot 19 en van de in de bijlage 2 van dit sa-
menwerkingsakkoord bedoelde gegevensuitwisseling wordt
uitgewerkt in een werkgroep van het in artikel 23 bedoeld
College van Leidende Ambtenaren, aangevuld met één of
meer vertegenwoordigers van de Kruispuntbank van de So-
ciale Zekerheid, binnen de termijn van één maand na onder-
tekening van dit samenwerkingsakkoord. Bij de operationa-
lisering van de gegevensuitwisseling wordt voorrang ver-
leend aan de basisgegevens bedoeld in deel 1 van bijlage 2,
en aan de gegevens die verstrekt worden door de bevoegde
dienst van de federale Staat bedoeld in deel 3 van bijlage 2.

Het in het vorig lid bedoelde voorstel van planning van
de operationalisering wordt vervolgens goedgekeurd op
de interministeriële conferentie, binnen een termijn van
2 maanden na ondertekening van dit samenwerkingsak-
koord.

Art. 21. Het in artikel 23 bedoeld College van Leidende
Ambtenaren kan bij middel van een gemotiveerd advies
voorstellen doen tot aanpassing, wijziging en aanvulling
van zowel de in bijlage 2 opgenomen gegevens die dienen
medegedeeld te worden als wat de procedure voor deze
mededeling betreft, zoals vermeld in artikel 19 en
artikel 20. Voor de uitoefening van deze opdracht kan het
in artikel 23 bedoeld College van Leidende Ambtenaren
een beroep doen op één of meer vertegenwoordigers van
de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid.

Dit advies wordt door elk van de betrokken Leidende
Ambtenaren overgemaakt aan de minister die de voogdij
uitoefent over zijn dienst. Deze ministers kunnen geza-
menlijk beslissen de in bijlage 2 voorziene regelingen aan
te passen en voor te leggen voor machtiging van het secto-
raal comité van de sociale zekerheid.
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Wet 6 juni 2010 tot invoering van het Sociaal Strafwetboek (Vlaamse versie)
 (B.S., 1 juli 2010)

(Uittreksel)

SOCIAAL STRAFWETBOEK

EERSTE BOEK

DE PREVENTIE, DE VASTSTELLING EN DE 
VERVOLGING VAN DE INBREUKEN EN 
HUN BESTRAFFING IN HET ALGEMEEN

TITEL 2

DE UITOEFENING VAN HET TOEZICHT EN DE 
HOEDANIGHEID VAN OFFICIER VAN 

GERECHTELIJKE POLITIE

HOOFDSTUK 1
ALGEMEEN

Art. 16. Definities
Voor de toepassing van Boek I van dit Wetboek en de

uitvoeringsmaatregelen ervan, wordt verstaan onder:
1° «sociaal inspecteurs»: de ambtenaren die onder het

gezag staan van de Ministers tot wiens bevoegdheid de
werkgelegenheid en arbeid, de sociale zekerheid, de soci-
ale zaken en volksgezondheid behoren of die onder het
gezag staan van de openbare instellingen die ervan afhan-
gen, en die zijn belast met het toezicht op de naleving van
de bepalingen van dit Wetboek, van de wetten bedoeld in
Boek II van dit Wetboek en van de andere wetten waarvoor
zij belast zijn met het toezicht op de naleving ervan, als-
mede met het toezicht op de naleving van de bepalingen
van de uitvoeringsbesluiten van dit Wetboek en van voor-
melde wetten;

2° «werknemers»: de personen die krachtens een arbeids-
overeenkomst arbeid verrichten onder het gezag van een
ander persoon en degenen die daarmee gelijkgesteld worden:

a) de personen die, anders dan krachtens een arbeids-
overeenkomst, arbeid verrichten onder het gezag van een
ander persoon;

b) de personen die geen arbeid verrichten onder het
gezag van een ander persoon maar die geheel of gedeelte-
lijk onderworpen zijn aan de wetgeving betreffende de so-
ciale zekerheid van de werknemers;

3° «werkgevers»:
a) de personen die gezag over de werknemers uitoefenen;
b) de personen die ermee worden gelijkgesteld inge-

volge een bepaling van sociaal recht;
c) met de werkgever worden ook gelijkgesteld:
– zij die kinderen arbeid doen verrichten of hen werk-

zaamheden doen uitvoeren;
– de invoerders van ruwe diamant;
– de reders;
– zij die een bureau voor arbeidsbemiddeling exploite-

ren of die een commissiegeld innen in het kader van de
wetgeving betreffende het exploiteren van bureaus voor
arbeidsbemiddeling tegen betaling;

– de gebruikers in het kader van de wetgeving betref-
fende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter be-

schikking stellen van werknemers ten behoeve van gebrui-
kers, alsmede de personen die, voor eigen rekening, werk-
nemers ter beschikking stellen van gebruikers;

4° «gerechtigden»: de personen die recht hebben op een
sociale uitkering, hetzij op basis van de sociale zekerheid
hetzij op basis van een regeling voor maatschappelijke bij-
stand, of andere voordelen toegekend door de reglemente-
ring waarop de sociaal inspecteurs toezicht uitoefenen,
alsook zij die er aanspraak op maken;

5° «sociale gegevens»: alle gegevens die nodig zijn voor
de toepassing van de wetgeving betreffende het arbeids-
recht en de sociale zekerheid;

6° «sociale gegevens van persoonlijke aard»: alle sociale
gegevens met betrekking tot een persoon die is of kan wor-
den geïdentificeerd;

7° «medische gegevens van persoonlijke aard»: alle soci-
ale gegevens van persoonlijke aard waarvan men informatie
kan afleiden over de vroegere, de huidige of de toekomstige
fysieke of psychische gezondheidstoestand van de persoon
die is of kan worden geïdentificeerd, met uitzondering van
de louter administratieve of boekhoudkundige gegevens be-
treffende de geneeskundige behandelingen of verzorgingen;

8° «openbare instellingen van sociale zekerheid»: de
openbare instellingen alsmede de federale Overheidsdien-
sten die belast zijn met de toepassing van de wetgeving be-
treffende de sociale zekerheid;

9° «meewerkende instellingen van sociale zeker-
heid»:de privaatrechtelijke instellingen, die erkend zijn om
mee te werken aan de toepassing van de wetgeving betref-
fende de sociale zekerheid;

10° «arbeidsplaatsen»: alle plaatsen waar werkzaamheden
worden verricht die aan het toezicht van de sociaal inspec-
teurs onderworpen zijn of waar personen tewerkgesteld zijn
die onderworpen zijn aan de bepalingen van de wetgeving
waarop zij toezicht uitoefenen, en onder meer de onderne-
mingen, gedeelten van ondernemingen, inrichtingen, gedeel-
ten van inrichtingen, gebouwen, lokalen, plaatsen gelegen
binnen het bedrijfsterrein, werven en werken buiten de on-
dernemingen;

11° «informatiedragers»: gelijk welke informatiedragers
onder welke vorm ook, zoals boeken, registers, documenten,
numerieke of digitale informatiedragers, schijven, banden
en met inbegrip van deze die toegankelijk zijn door een in-
formaticasysteem of door elk ander elektronisch apparaat;

12° «overtreder»: persoon aan wie een administratieve
geldboete kan worden opgelegd;

13° «bevoegde administratie»: de administratie en de
ambtenaren die door de Koning aangesteld zijn om admi-
nistratieve geldboeten op te leggen;

}1[14° «de actoren van de strijd tegen de illegale arbeid
en de sociale fraude»: de sociale inspectiediensten van de
Federale Staat, de politie, de Sociale inlichtingen- en Op-
sporingsdienst, de bevoegde administratie, het openbaar
ministerie bij de hoven en rechtbanken, de onderzoeks-
rechters, het College van de procureurs-generaal en de
openbare instellingen van sociale zekerheid;]1

}2[15° «de elektronische identiteitskaart»: de elektroni-
sche identiteitskaart bedoeld in de wet van 19 juli 1991 be-
treffende de bevolkingsregisters, de identiteitskaarten, de



II. Belgische wet- en regelgeving • 4. Sociaal recht  
Wet 6 juni 2010 - Sociaal Strafwetboek (Art. 17)

286 Larcier Geannoteerde Wetboeken – Privacy (17 oktober 2018) – © Larcier

vreemdelingenkaarten en de verblijfsdocumenten en tot
wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van
een Rijksregister van de natuurlijke personen;]2

}3[16° «het Beheerscomité»: het Beheerscomité van de
databank e-PV, bedoeld in artikel 100/8;]3

}4[17° «het e-PV»: het proces-verbaal tot vaststelling van
inbreuken dat wordt aangemaakt, opgeslagen en verzon-
den overeenkomstig het in artikel 100/2 bedoelde model
via de daartoe ontworpen informaticatoepassing;]4

}5[18° «de databank e-PV»: de databank die opgericht
wordt door artikel 100/6 en waarin de gegevens van de e-
PV's die opgenomen zijn in het in artikel 100/2 bedoelde
model evenals de gegevens opgenomen in de bijlagen bij
deze e-PV's, worden opgeslagen en bijgehouden;]5

}6[19° «de Ginaa-databank»: de databank van de be-
voegde administratie, die de gegevens bevat met betrek-
king tot de opdrachten die haar in of krachtens het eerste
boek worden toegewezen;]6

}7[20° «datamining»: het gericht zoeken naar verban-
den in gegevensverzamelingen met als doel profielen op te
stellen voor meer diepgaand onderzoek;]7

}8[21° «datamatching»: het vergelijken van twee sets
van verzamelde data met elkaar.]8  {9É10

}1. – 14° toegevoegd bij art. 85 Programmawet (I) 29 maart 2012, B.S.,
6 april 2012

}2. – 15° toegevoegd bij art. 85 Programmawet (I) 29 maart 2012, B.S.,
6 april 2012

}3. – 16° toegevoegd bij art. 85 Programmawet (I) 29 maart 2012, B.S.,
6 april 2012

}4. – 17° toegevoegd bij art. 85 Programmawet (I) 29 maart 2012, B.S.,
6 april 2012

}5. – 18° toegevoegd bij art. 85 Programmawet (I) 29 maart 2012, B.S.,
6 april 2012

}6. – 19° toegevoegd bij art. 85 Programmawet (I) 29 maart 2012, B.S.,
6 april 2012

}7. – 20° toegevoegd bij art. 30 wet 15 januari 2018, B.S., 5 februari 2018,
inwerkingtreding: 1 april 2018 (art. 34)

}8. – 21° toegevoegd bij art. 30 wet 15 januari 2018, B.S., 5 februari 2018,
inwerkingtreding: 1 april 2018 (art. 34)

R 9. – Zie K.B. 1 juli 2011 tot uitvoering van de artikelen 16, 13°, 17, 20,
63, 70 en 88 van het Sociaal Strafwetboek en tot bepaling van de datum
van inwerkingtreding van de wet van 2 juni 2010 houdende bepalingen
van het sociaal strafrecht, B.S., 6 juli 2011

R 10. – Zie K.B. 15 mei 2014 tot uitvoering van artikel 20 van het Soci-
aal Strafwetboek, B.S., 10 juli 2014

Art. 17. De met het toezicht belaste overheden

Onverminderd de bevoegdheden van de officieren van ge-
rechtelijke politie, houden de door de Koning aangewezen
ambtenaren, de door de bevoegde overheden aangewezen
ambtenaren, evenals de sociaal inspecteurs toezicht op de
naleving van de bepalingen van dit Wetboek, van de wetten
bedoeld in Boek 2 van dit Wetboek en van de andere wetten
waarvoor zij belast zijn met het toezicht op de naleving ervan,
alsmede op de naleving van de bepalingen van de uitvoe-
ringsbesluiten van dit Wetboek en van voormelde wetten.

De Koning wijst de wetten en de uitvoeringsbesluiten
aan waarvoor de diensten, waartoe de sociaal inspecteurs
behoren, bevoegd zijn.

HOOFDSTUK 2

BEVOEGDHEDEN VAN DE SOCIAAL INSPECTEURS 
EN DE HOEDANIGHEID VAN OFFICIER VAN 

GERECHTELIJKE POLITIE

Afdeling 1
Algemeen

Art. 18. Finaliteitsbeginsel
De sociaal inspecteurs oefenen de in dit hoofdstuk be-

doelde bevoegdheden uit met het oog op het toezicht op
de naleving van de bepalingen van dit Wetboek, van de
wetten bedoeld in Boek 2 van dit Wetboek en van de an-
dere wetten waarvoor zij belast zijn met het toezicht op de
naleving ervan, alsmede met het oog op het toezicht op de
naleving van de bepalingen van de uitvoeringsbesluiten
van dit Wetboek en van voormelde wetten.

Art. 19. Proportionaliteitsbeginsel
Bij de uitoefening van de in dit hoofdstuk bedoelde be-

voegdheden dienen de sociaal inspecteurs er voor te zorgen
dat de middelen die zij aanwenden passend en noodzake-
lijk zijn voor het toezicht op de naleving van de bepalingen
van dit Wetboek, van de wetten bedoeld in Boek 2 van dit
Wetboek en van de andere wetten waarvoor zij belast zijn
met het toezicht op de naleving ervan, alsmede voor het
toezicht op de naleving van de bepalingen van de uitvoe-
ringsbesluiten van dit Wetboek en van voormelde wetten.

Art. 20. Legitimatiebewijs
De sociaal inspecteurs oefenen hun opdrachten uit

voorzien van het legitimatiebewijs van hun ambt.
De sociaal inspecteurs moeten hun legitimatiebewijs

steeds voorleggen.
De Koning bepaalt het model van dit legitimatiebewijs.
}1[Wanneer de sociaal inspecteurs optreden met het

oog op het opsporen en vaststellen van inbreuken op de
antidiscriminatiewetgeving en zijn uitvoeringsbesluiten,
zoals bedoeld in artikel 42/1 van dit Wetboek, dient het le-
gitimatiebewijs niet voorgelegd te worden, noch dienen ze
hun hoedanigheid mede te delen.]1  {2

}1. – Lid 4 toegevoegd bij art. 33 wet 15 januari 2018, B.S., 5 februari
2018, inwerkingtreding: 1 april 2018 (art. 34)

R 2. – Zie K.B. 15 mei 2014 tot uitvoering van artikel 20 van het Sociaal
Strafwetboek, B.S., 10 juli 2014

Art. 21. De beoordelingsbevoegdheid van de sociaal in-
specteurs

Onverminderd het vorderingsrecht van het openbaar
ministerie en van de onderzoeksrechter, bedoeld in de
artikelen 28ter, § 3, en 56, § 2, van het Wetboek van straf-
vordering, bezitten de sociaal inspecteurs een beoorde-
lingsbevoegdheid om:

1° inlichtingen en adviezen te verschaffen, met name
met betrekking tot de meest doeltreffende middelen voor
de naleving van de bepalingen van dit Wetboek, van de
wetten bedoeld in Boek II van dit Wetboek en van de an-
dere wetten waarvoor zij belast zijn met het toezicht op de
naleving ervan, alsmede voor de naleving van de bepalin-
gen van de uitvoeringsbesluiten van dit Wetboek en van
voormelde wetten, waarop ze toezicht houden;

2° waarschuwingen te geven;
3° de overtreder een termijn te verlenen om zich in regel

te stellen;
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4° de maatregelen te nemen, bedoeld in de artikelen 23
tot 49;

}1[4°/1 aan de opdrachtgever, de aannemers of de on-
deraannemers zoals bedoeld in artikel 35/1 van de wet
van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het
loon der werknemers, een schriftelijke kennisgeving over
te zenden zoals bepaald in artikel 49/1;]1

}2[4°/2 aan de aannemers en opdrachtgevers bedoeld
in artikel 35/9 tot 35/11 van de wet van 12 april 1965 be-
treffende de bescherming van het loon der werknemers, de
in artikel 49/2 van dit Wetboek bedoelde schriftelijke ken-
nisgeving te verrichten;]2

}3[4°/3 aan de hoofdelijk aansprakelijke personen be-
doeld in de artikelen 35/6/1 tot 35/6/3 van de wet van
12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der
werknemers, de in artikel 49/3 van dit Wetboek bedoelde
schriftelijke kennisgeving te verrichten;]3

5° processen-verbaal op te maken tot vaststelling van de
inbreuken op de bepalingen van dit Wetboek, van de wet-
ten bedoeld in Boek II van dit Wetboek en van de andere
wetten waarvoor zij belast zijn met het toezicht op de nale-
ving ervan, alsmede op de bepalingen van de uitvoerings-
besluiten van dit Wetboek en van voormelde wetten.
}1. – 4°/1 ingevoegd bij art. 73 Programmawet (I) 29 maart 2012, B.S.,
6 april 2012
}2. – 4°/2 ingevoegd bij art. 28 wet 11 februari 2013, B.S., 22 februari 2013
}3. – 4°/3 ingevoegd bij art. 24 wet 11 december 2016, B.S., 20 december
2016

Art. 22. De mogelijkheid om de bijstand van de politie te
vorderen

De sociaal inspecteurs kunnen in de uitoefening van
hun ambt, de bijstand van de politie vorderen.

Afdeling 2
Bevoegdheden van de sociaal inspecteurs

Art. 23. Toegang tot de arbeidsplaatsen
De sociaal inspecteurs mogen bij de uitoefening van hun

opdracht op elk ogenblik van de dag of van de nacht, zonder
voorafgaande verwittiging, vrij binnengaan in alle arbeids-
plaatsen of andere plaatsen die aan hun toezicht onderwor-
pen zijn of waarvan zij redelijkerwijze kunnen vermoeden
dat daar personen werken die onderworpen zijn aan de be-
palingen van de wetgeving waarop zij toezicht uitoefenen.

Art. 24. Toegang tot de bewoonde ruimten
§ 1. De sociaal inspecteurs hebben enkel toegang tot de

bewoonde ruimten in de volgende gevallen:
– wanneer de sociaal inspecteurs zich tot vaststelling op

heterdaad van een inbreuk ter plaatse begeven;
– op verzoek of met toestemming van de persoon die

het werkelijk genot heeft van de bewoonde ruimte; het ver-
zoek of de toestemming moet schriftelijk en voorafgaand
aan de visitatie worden gegeven;

– in geval van oproep vanuit die plaats;
– in geval van brand of overstroming;
– wanneer de sociaal inspecteurs in het bezit zijn van een

machtiging tot visitatie uitgereikt door de onderzoeksrechter.
§ 2. Voor het bekomen van een machtiging tot visitatie

richten de sociaal inspecteurs een met redenen omkleed
verzoek aan de onderzoeksrechter. Dit verzoek bevat min-
stens de volgende gegevens:

– de identificatie van de bewoonde ruimten die het
voorwerp zijn van de visitatie;

– de wetgeving die het voorwerp is van het toezicht en
waarvoor de sociaal inspecteurs van oordeel zijn een
machtiging tot visitatie nodig te hebben;

– wanneer dit het geval is, de eventuele inbreuken die
het voorwerp zijn van het toezicht;

– alle bescheiden en inlichtingen waaruit blijkt dat het
gebruik van dit middel nodig is.

Een machtiging tot visitatie kan door de sociaal inspec-
teurs worden bekomen voor de toegang tot de bewoonde
ruimten na 21 uur en voor 5 uur mits het verzoek aan de
onderzoeksrechter bijzonder wordt gemotiveerd.

§ 3. De onderzoeksrechter beslist binnen een termijn
van maximum 48 uur na de ontvangst van het verzoek.

De beslissing van de onderzoeksrechter is met redenen
omkleed.

De beslissing van de onderzoeksrechter ten gevolge van
een verzoek tot visitatie voor de toegang tot de bewoonde
ruimten na 21 uur en voor 5 uur is echter bijzonder gemo-
tiveerd.

Tegen deze beslissing is geen beroep mogelijk.
Met uitzondering van de stukken waaruit de identiteit

van de indiener van een eventuele klacht of aangifte kan
worden afgeleid en onverminderd de toepassing van
artikel 59 dient het geheel van de motiveringsstukken tot
het bekomen van de machtiging tot visitatie, zoals bedoeld
in § 2, eerste lid, aan het strafdossier of aan het dossier in
het kader waarvan een administratieve geldboete kan wor-
den opgelegd, te worden toegevoegd.

§ 4. In geval van visitatie van bewoonde ruimten be-
schikken de sociaal inspecteurs over alle bevoegdheden
bedoeld in Boek 1, Titel 2, Hoofdstuk 2, afdelingen 1, 2 en
3, met uitzondering van de opsporing van informatiedra-
gers bedoeld in artikel 28 en van de bevoegdheden be-
doeld in de artikelen 30, 31, 32, 33 en 34, tweede lid.

Art. 25. Inwinnen van inlichtingen
Onverminderd de bepalingen van dit hoofdstuk mogen

de sociaal inspecteurs overgaan tot elk onderzoek, elke
controle en elk verhoor, alsook alle inlichtingen inwinnen
die zij nodig achten om zich ervan te vergewissen dat de
bepalingen van de wetgeving waarop zij toezicht uitoefe-
nen, werkelijk worden nageleefd.

Art. 26. Identificatie van de personen
De sociaal inspecteurs mogen de identiteit opnemen

van de personen die zich op de arbeidsplaatsen bevinden
alsook van eenieder van wie zij de identificatie nodig ach-
ten voor de uitoefening van het toezicht.

Zij kunnen daartoe van deze personen de overlegging
van officiële identificatiedocumenten eisen.

Zij kunnen bovendien deze personen identificeren met
de hulp van niet-officiële documenten die deze hen vrijwil-
lig voorleggen wanneer deze personen geen officiële iden-
tificatiedocumenten kunnen voorleggen of wanneer de so-
ciaal inspecteurs aan de authenticiteit ervan of aan de
identiteit van deze personen twijfelen.

Zij kunnen eveneens, in de gevallen en onder de voor-
waarden en nadere regelen bepaald in artikel 39, de iden-
titeit van deze personen trachten te achterhalen door mid-
del van beeldmateriaal, ongeacht de drager ervan.

Art. 27. Verhoor van personen
De sociaal inspecteurs mogen hetzij alleen, hetzij samen,

hetzij in aanwezigheid van getuigen, gelijk welke persoon
wiens verhoor zij noodzakelijk achten, ondervragen over elk
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feit waarvan de kennisname nuttig is voor de uitoefening van
het toezicht.

Art. 28. Informatiedragers met hetzij sociale gegevens,
hetzij andere door de wet voorgeschreven gegevens

§ 1. De sociaal inspecteurs mogen zich alle informatie-
dragers doen overleggen die zich bevinden op de arbeids-
plaatsen of op de andere plaatsen die aan hun toezicht zijn
onderworpen, op voorwaarde dat deze informatiedragers:

1° hetzij sociale gegevens, bedoeld in artikel 16, 5°, be-
vatten;

2° hetzij gelijk welke andere gegevens bevatten die in-
gevolge de wetgeving dienen te worden opgemaakt, bijge-
houden of bewaard, zelfs wanneer de sociaal inspecteurs
niet zijn belast met het toezicht op deze wetgeving, }1[...]1.

De sociaal inspecteurs mogen zich eveneens de toegang
doen verschaffen tot de in het eerste lid bedoelde informa-
tiedragers die vanuit deze plaatsen toegankelijk zijn via een
informaticasysteem of via elk ander elektronisch apparaat.

§ 2. Wanneer de werkgever, zijn aangestelde of zijn last-
hebber afwezig is op het ogenblik van de controle nemen
de sociaal inspecteurs de nodige maatregelen om de werk-
gever, zijn aangestelde of zijn lasthebber te contacteren
om voormelde informatiedragers te doen voorleggen of
om zich toegang te doen verschaffen tot de in § 1, eerste
lid, bedoelde informatiedragers die vanuit deze plaatsen
toegankelijk zijn via een informaticasysteem of via elk
ander elektronisch apparaat.

§ 3. De sociaal inspecteurs kunnen overgaan tot het op-
sporen en onderzoeken van de in § 1 bedoelde informatie-
dragers in de volgende gevallen:

1° wanneer de werkgever, zijn aangestelde of zijn last-
hebber voormelde informatiedragers niet vrijwillig voor-
legt, zonder zich evenwel te verzetten tegen deze opspo-
ring of dit onderzoek;

2° wanneer de werkgever, zijn aangestelde of lastheb-
ber op het ogenblik van de controle niet bereikbaar is.

De sociaal inspecteurs kunnen slechts overgaan tot de
opsporing of het onderzoek van deze informatiedragers op
voorwaarde dat de aard van de opsporing of het onderzoek
dit vereist wanneer het gevaar bestaat dat deze informatie-
dragers of de gegevens die zij bevatten naar aanleiding van
de controle verdwijnen of worden gewijzigd of wanneer de
gezondheid of de veiligheid van de werknemers dit vereist.

Wanneer de werkgever, zijn aangestelde of zijn lastheb-
ber zich verzet tegen deze opsporing of dit onderzoek
wordt een proces-verbaal opgesteld wegens }2[belemme-
ring]2 van toezicht.

§ 4. }3[De Koning kan, ten informatieve titel, een lijst opstel-
len met de in § 1, eerste lid, 2°, bedoelde gegevens die inge-
volge de wetgeving dienen te worden opgemaakt, bijgehou-
den of bewaard, en die zich op informatiedragers bevinden op
de arbeidsplaatsen of op de andere plaatsen die onderworpen
zijn aan het toezicht van de sociaal inspecteurs of die vanuit
deze plaatsen toegankelijk zijn via een informaticasysteem of
via elk ander elektronisch apparaat en waartoe de sociaal in-
specteurs toegang hebben.]3  {4 {10

}1. – § 1, lid 1, 2°, gewijzigd bij art. 3, 1°, wet 15 februari 2012, B.S.,
8 maart 2012
}2. – § 3, lid 3, gewijzigd bij art. 55 wet 29 februari 2016, B.S., 21 april 2016
}3. – § 4 vervangen bij art. 3, 2°, wet 15 februari 2012, B.S., 8 maart 2012
F 4. – Op een door de Koning te bepalen datum luidt dit
art. als volgt:

Art. 28. Informatiedragers met hetzij sociale gegevens, hetzij an-
dere door de wet voorgeschreven gegevens

§ 1. De sociaal inspecteurs mogen zich alle informatiedragers
doen overleggen die zich bevinden op de arbeidsplaatsen of op
de andere plaatsen die aan hun toezicht zijn onderworpen, op
voorwaarde dat deze informatiedragers:

1° hetzij sociale gegevens, bedoeld in artikel 16, 5°, bevatten;
2° hetzij gelijk welke andere gegevens bevatten die ingevolge

de wetgeving dienen te worden opgemaakt, bijgehouden of be-
waard, zelfs wanneer de sociaal inspecteurs niet zijn belast met
het toezicht op deze wetgeving, }5[...]5.

De sociaal inspecteurs mogen zich eveneens de toegang
doen verschaffen tot de in het eerste lid bedoelde informatiedra-
gers die vanuit deze plaatsen toegankelijk zijn via een informati-
casysteem of via elk ander elektronisch apparaat.

}6[§ 1/1. Wanneer de in paragraaf 1 bedoelde informatiedra-
gers zich niet op de arbeidsplaatsen of op andere plaatsen die
aan hun toezicht zijn onderworpen, bevinden en deze informa-
tiedragers vanuit deze plaatsen niet toegankelijk zijn via een in-
formaticasysteem of via elk ander elektronisch apparaat, dient
de werkgever, zijn aangestelde of zijn lasthebber de nodige
maatregelen te treffen om aan de sociaal inspecteurs op hun
vraag toegang te verschaffen tot deze informatiedragers.]6

§ 2. Wanneer de werkgever, zijn aangestelde of zijn lasthebber
afwezig is op het ogenblik van de controle nemen de sociaal inspec-
teurs de nodige maatregelen om de werkgever, zijn aangestelde of
zijn lasthebber te contacteren om voormelde informatiedragers te
doen voorleggen of om zich toegang te doen verschaffen tot de in
§ 1, eerste lid, bedoelde informatiedragers die vanuit deze plaatsen
toegankelijk zijn via een informaticasysteem of via elk ander elek-
tronisch apparaat }7[of tot de in paragraaf 1/1 bedoelde informa-
tiedragers die vanuit deze plaatsen niet toegankelijk zijn via een in-
formaticasysteem of via elk ander elektronisch apparaat]7.

§ 3. De sociaal inspecteurs kunnen overgaan tot het opspo-
ren en onderzoeken van de in § 1 bedoelde informatiedragers in
de volgende gevallen:

1° wanneer de werkgever, zijn aangestelde of zijn lasthebber
voormelde informatiedragers niet vrijwillig voorlegt, zonder
zich evenwel te verzetten tegen deze opsporing of dit onderzoek;

2° wanneer de werkgever, zijn aangestelde of lasthebber op
het ogenblik van de controle niet bereikbaar is.

De sociaal inspecteurs kunnen slechts overgaan tot de opspo-
ring of het onderzoek van deze informatiedragers op voor-
waarde dat de aard van de opsporing of het onderzoek dit ver-
eist wanneer het gevaar bestaat dat deze informatiedragers of
de gegevens die zij bevatten naar aanleiding van de controle ver-
dwijnen of worden gewijzigd of wanneer de gezondheid of de
veiligheid van de werknemers dit vereist.

Wanneer de werkgever, zijn aangestelde of zijn lasthebber
zich verzet tegen deze opsporing of dit onderzoek wordt een pro-
ces-verbaal opgesteld wegens }8[belemmering]8 van toezicht.

§ 4. }9[De Koning kan, ten informatieve titel, een lijst opstellen
met de in § 1, eerste lid, 2°, bedoelde gegevens die ingevolge de
wetgeving dienen te worden opgemaakt, bijgehouden of bewaard,
en die zich op informatiedragers bevinden op de arbeidsplaatsen
of op de andere plaatsen die onderworpen zijn aan het toezicht
van de sociaal inspecteurs of die vanuit deze plaatsen toegankelijk
zijn via een informaticasysteem of via elk ander elektronisch appa-
raat en waartoe de sociaal inspecteurs toegang hebben.]9

}5. – § 1, lid 1, 2°, gewijzigd bij art. 3, 1°, wet 15 februari 2012, B.S.,
8 maart 2012
}6. – § 1/1 ingevoegd bij art. 22, 1°, wet 15 januari 2018, B.S., 5 februari
2018, inwerkingtreding: door de Koning te bepalen (art. 24)
}7. – § 2 aangevuld bij art. 22, 2°, wet 15 januari 2018, B.S., 5 februari
2018, inwerkingtreding: door de Koning te bepalen (art. 24)
}8. – § 3, lid 3, gewijzigd bij art. 55 wet 29 februari 2016, B.S., 21 april 2016
}9. – § 4 vervangen bij art. 3, 2°, wet 15 februari 2012, B.S., 8 maart 2012
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J 10. – Het bewust niet bezorgen van informatiedragers die sociale gege-
vens of overeenkomstig de wet op te maken, bij te houden of te bewaren ge-
gevens bevatten, aan een sociale inspecteur die daarom heeft verzocht, kan
het misdrijf van verhinderen van het toezicht opleveren; het is daarbij zonder
belang of de sociale inspecteur gebruik heeft gemaakt van de hem door artikel
4, § 1, 2°, c), Arbeidsinspectiewet, thans artikel 28, § 3, Sociaal Strafwetboek,
toegekende opsporingsbevoegdheden. Deze strafrechtelijk gesanctioneerde
verplichting houdt geen miskenning in van het in artikel 6.2 EVRM en 14.2
IVBPR vervatte vermoeden van onschuld (Cass., 21 april 2015, P.13.1258.N).

Art. 29. Informatiedragers met andere gegevens
De sociaal inspecteurs mogen zich eveneens, zonder

verplaatsing, alle informatiedragers die gelijk welke an-
dere gegevens bevatten ter inzage doen overleggen wan-
neer zij dit nodig achten voor het volbrengen van hun op-
dracht en overgaan tot het onderzoek ervan.

Zij beschikken eveneens over deze bevoegdheid voor de
gegevens die toegankelijk zijn via een informaticasysteem
of via elk ander elektronisch apparaat.

Art. 30. Gegevens in een leesbare en verstaanbare vorm
Wanneer de gegevens bedoeld in de artikelen 28 en 29

toegankelijk zijn via een informaticasysteem of via elk
ander elektronisch apparaat, hebben de sociaal inspec-
teurs het recht zich de op die informatiedragers geplaatste
gegevens in een leesbare en verstaanbare vorm te doen
voorleggen, in de door hen gevraagde vorm.

Art. 31. Recht van toegang
§ 1. Wanneer de gegevens bedoeld in artikel 28 toegan-

kelijk zijn via een informaticasysteem of via elk ander elek-
tronisch apparaat vanuit de arbeidsplaats of vanuit een an-
dere plaats die aan het toezicht van de sociaal inspecteurs is
onderworpen, moeten de werkgever, zijn aangestelden of
lasthebbers aan de sociaal inspecteurs een recht van toe-
gang langs elektronische weg tot het informaticasysteem of
tot elk ander elektronisch apparaat en tot deze gegevens
waarborgen, een recht van fysieke toegang tot de binnen-
kant van de kast van het informaticasysteem of van elk ander
elektronisch apparaat, evenals een recht tot downloading en
tot gebruik langs elektronische weg van deze gegevens.

§ 2. De in § 1 bedoelde rechten gelden eveneens wanneer
de plaats van bewaring van deze gegevens zich in een ander
land bevindt en deze gegevens in België langs elektronische
weg toegankelijk zijn vanuit de arbeidsplaats of vanuit een
andere plaats die aan het toezicht van de sociaal inspecteurs
is onderworpen.

§ 3. De in § 1 bedoelde rechten gelden eveneens wan-
neer deze gegevens zich bevinden in een informati-
casysteem of in elk ander elektronisch apparaat, in België
of in het buitenland, dat niet beheerd wordt door de werk-
gever, zijn aangestelden of lasthebbers, en deze gegevens
langs elektronische weg toegankelijk zijn in België vanuit
de arbeidsplaats of vanuit een andere plaats die aan het
toezicht van de sociaal inspecteurs is onderworpen.

§ 4. De sociaal inspecteurs zien erop toe dat de integri-
teit van de verzamelde gegevens en van het materieel
waartoe zij toegang hebben gewaarborgd is.

Art. 32. Informatie over het beheer van het informati-
casysteem

De werkgever, zijn aangestelden of lasthebbers die een
beroep doen op een informaticasysteem of op elk ander
elektronisch apparaat om de in artikel 28 bedoelde gege-
vens op te maken, bij te houden of te bewaren, zijn ertoe
gehouden, op verzoek van de sociaal inspecteurs, ter
plaatse, de dossiers met betrekking tot de analyses, de pro-

gramma's, het beheer en de exploitatie van het gebruikte
systeem ter inzage over te leggen.
Art. 33. Integriteit van de gegevens

De sociaal inspecteurs mogen, door middel van het in-
formaticasysteem of elk ander elektronisch apparaat en
met de bijstand van de werkgever, zijn aangestelden of
lasthebbers, de betrouwbaarheid nagaan van de geïnfor-
matiseerde gegevens en bewerkingen, door de overlegging
ter inzage te vorderen van stukken die in het bijzonder zijn
opgesteld om de op informatiedragers geplaatste gege-
vens om te zetten in een leesbare en verstaanbare vorm.
Art. 34. Kopieën

De sociaal inspecteurs mogen kopieën nemen, in welke
vorm ook, van de informatiedragers, bedoeld in de
artikelen 28 en 29 of van de gegevens die zij bevatten, of
zich deze kosteloos laten verstrekken door de werkgever,
zijn aangestelden of lasthebbers. De sociaal inspecteurs
vragen bij voorkeur een elektronische kopie aan de werk-
gever, zijn aangestelden of zijn lasthebbers.

Wanneer het informatiedragers bedoeld in artikel 28
betreft die toegankelijk zijn via een informaticasysteem
mogen de sociaal inspecteurs, door middel van het infor-
maticasysteem of elk ander elektronisch apparaat en met
de bijstand van de werkgever, zijn aangestelden of lastheb-
bers, kopieën maken in de door hen gewenste vorm van
het geheel of een deel van voormelde gegevens.

Art. 35. Beslag en verzegeling
De sociaal inspecteurs kunnen de informatiedragers be-

doeld in artikel 28 in beslag nemen of verzegelen, onge-
acht of de werkgever, zijn aangestelden of lasthebbers al
dan niet eigenaar zijn van deze informatiedragers.

Zij beschikken over deze bevoegdheden wanneer dit
noodzakelijk is voor de opsporing, voor het onderzoek of
voor het leveren van het bewijs van de inbreuken of wan-
neer het gevaar bestaat dat met deze informatiedragers de
inbreuken worden voortgezet of nieuwe inbreuken zullen
worden gepleegd.

Wanneer de inbeslagneming materieel onmogelijk is,
worden deze gegevens, evenals de gegevens noodzakelijk
om deze te kunnen verstaan, gekopieerd op dragers, die
toebehoren aan de overheid. In geval van noodgeval of om
technische redenen, kan gebruik gemaakt worden van
dragers, die ter beschikking staan van personen die ge-
rechtigd zijn om het informaticasysteem te gebruiken.

Art. 36. Vertaling
Wanneer dit nodig is voor het toezicht kunnen de sociaal

inspecteurs een vertaling eisen in één van de nationale talen
van de gegevens bedoeld in artikel 28 wanneer deze zijn op-
gesteld in een andere taal dan één van de nationale talen.

Art. 37. Staalname
De sociaal inspecteurs mogen van alle bewerkte of afge-

werkte goederen, van producten en stoffen die bewaard, ge-
bruikt of behandeld worden, stalen nemen en meenemen
voor ontleding of voor het leveren van het bewijs van de in-
breuk, mits de houders van deze goederen, producten en
stoffen, de werkgever, zijn aangestelden of lasthebbers,
daarvan op de hoogte te brengen. In voorkomend geval
moeten de houders van deze goederen, producten en stof-
fen, de werkgever, zijn aangestelden of lasthebbers de ver-
pakkingen leveren die nodig zijn voor het vervoer en het be-
houd van die stalen. De Koning bepaalt de voorwaarden en
de nadere regelen voor het nemen, meenemen en ontleden
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van deze stalen alsook de voorwaarden en de nadere rege-
len voor de erkenning van natuurlijke of rechtspersonen be-
voegd om de ontledingen uit te voeren.

Art. 38. Beslag en verzegeling van andere goederen
De sociaal inspecteurs mogen andere roerende goede-

ren dan informatiedragers, alsmede onroerende goederen,
ongeacht of de overtreder al dan niet de eigenaar is van
deze goederen, die aan hun toezicht onderworpen zijn of
aan de hand waarvan inbreuken kunnen worden vastge-
steld op de wetgeving waarop zij toezicht uitoefenen, in
beslag nemen of verzegelen wanneer zulks noodzakelijk is
voor het leveren van het bewijs van deze inbreuken of het
gevaar bestaat dat met deze goederen de inbreuken wor-
den voortgezet of nieuwe inbreuken worden gepleegd.

Art. 39. Vaststellingen door beeldmateriaal
§ 1. De sociaal inspecteurs mogen vaststellingen doen

door middel van het maken van beeldmateriaal, ongeacht
de drager ervan.

Zij kunnen eveneens beeldmateriaal van derden gebrui-
ken, voor zover deze personen dit beeldmateriaal rechtma-
tig hebben gemaakt of verkregen.

§ 2. In bewoonde ruimten mogen de sociaal inspecteurs
enkel vaststellingen doen door middel van het maken van
beeldmateriaal, ongeacht de drager ervan, op voorwaarde
dat zij hiertoe beschikken over een machtiging uitgereikt
door de onderzoeksrechter. Het verzoek dat de sociaal in-
specteur aan de onderzoeksrechter richt om die machti-
ging te krijgen, dient minstens de gegevens te bevatten
vermeld in artikel 24, § 2.

Deze machtiging van de onderzoeksrechter is niet ver-
eist wanneer het beeldmateriaal bestemd is om de vaststel-
ling te doen van inbreuken op de wetgeving betreffende
het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun
werk en er zich ingevolge deze inbreuk een arbeidsongeval
heeft voorgedaan of zou kunnen voordoen.

§ 3. Voor de toepassing van dit Wetboek gelden de vast-
stellingen die de sociaal inspecteurs hebben gedaan door
middel van het door hen gemaakte beeldmateriaal tot be-
wijs van het tegendeel, voor zover voldaan is aan de hierna
vermelde voorwaarden:

1° de vaststellingen moeten het voorwerp uitmaken van
een proces-verbaal tot vaststelling van een inbreuk door mid-
del van beeldmateriaal, dat naast de in artikel 64 vermelde
gegevens ook nog de volgende gegevens moet bevatten:

– de identiteit van de ambtenaar die het beeldmateriaal
heeft gemaakt;

– de dag, de datum, het uur waarop en de exacte beschrij-
ving van de plaats waar het beeldmateriaal is gemaakt;

– de volledige identificatie van het technisch hulpmid-
del waarmee het beeldmateriaal is gemaakt;

– een beschrijving van wat op dat beeldmateriaal is te
zien, alsmede het verband met de vastgestelde inbreuk;

– wanneer het gaat om een detailopname, een aandui-
ding op het beeldmateriaal waaruit de schaal blijkt;

– een afdruk van het beeldmateriaal of, indien dit on-
mogelijk is, een kopie ervan op een drager als bijlage bij
het proces-verbaal, alsmede een volledige opgave van alle
nodige technische specificaties om de kopie van dit beeld-
materiaal te kunnen bekijken;

– wanneer er meerdere afdrukken of meerdere dragers
zijn, een nummering van deze afdrukken of deze dragers,
die eveneens moet voorkomen in de ermee overeenstem-

mende beschrijving, in het proces-verbaal, van wat op het
beeldmateriaal is te zien;

2° de originele drager van het beeldmateriaal moet wor-
den bewaard door de administratie waartoe de ambtenaar
behoort die het beeldmateriaal heeft gemaakt totdat een
in kracht van gewijsde gegaan vonnis of arrest is uitgespro-
ken of totdat de beslissing tot het opleggen van een admi-
nistratieve geldboete van de bevoegde administratie uit-
voerbare kracht heeft gekregen of tot de seponering van de
inbreuk door de bevoegde administratie.
Art. 40. De bevoegdheid maatregelen te bevelen

De sociaal inspecteurs mogen:
1° bevelen dat de documenten die moeten worden aan-

geplakt ingevolge de wetgevingen waarop zij toezicht uit-
oefenen, daadwerkelijk aangeplakt worden en blijven, bin-
nen een termijn die zij bepalen of zonder uitstel;

2° indien ze zulks nodig achten in het belang van de recht-
hebbenden van de sociale zekerheid of van hen die er aan-
spraak op maken, opdracht geven aan de instellingen van so-
ciale zekerheid om aan voormelde personen, binnen de ter-
mijn die ze vaststellen, de sociale gegevens van persoonlijke
aard mee te delen die op hen betrekking hebben of om, even-
eens binnen de termijn die ze vaststellen, de onjuiste, onvol-
ledige, onnauwkeurige of overbodige sociale gegevens die ze
bewaren, te verbeteren, uit te wissen of niet te gebruiken.
Art. 41. Opmaak of overhandiging van documenten

De sociaal inspecteurs mogen, als zij zulks in het belang
van de werknemers, de gerechtigden of de sociaal verze-
kerden nodig achten, elk document opmaken of overhan-
digen ter vervanging van de documenten bedoeld in de
wetgeving waarop zij toezicht uitoefenen.
Art. 42. Vordering tot staking

Een vordering tot staking kan, overeenkomstig
}1[boek XVII van het Wetboek van economisch recht]1,
worden ingesteld bij de voorzitter van de }2[onderne-
mingsrechtbank]2 door de leidende ambtenaar van de in-
spectiedienst die voor de bedoelde bepalingen bevoegd is.
}1. – Gewijzigd bij art. 56 wet 29 februari 2016, B.S., 21 april 2016
}2. – Gewijzigd bij art. 252 wet 15 april 2018, B.S., 27 april 2018, inwer-
kingtreding: 1 november 2018 (art. 260, lid 1)

HOOFDSTUK 4

OVERLEGGING EN MEDEDELING VAN DE GEGEVENS

Art. 54. Mededeling van inlichtingen door de sociaal in-
specteurs aan andere administraties

Wanneer zij zulks nodig achten, delen de sociaal inspec-
teurs de inlichtingen die zij tijdens hun onderzoek hebben
ingewonnen mee aan de openbare en aan de meewer-
kende instellingen van sociale zekerheid, aan de sociaal in-
specteurs van de andere inspectiediensten, alsook aan alle
ambtenaren belast met het toezicht op een andere wetge-
ving of met de toepassing van een andere wetgeving, in de
mate dat die inlichtingen laatstgenoemden kunnen aanbe-
langen bij de uitoefening van het toezicht waarmee zij be-
last zijn of voor de toepassing van een andere wetgeving.

Deze inlichtingen moeten verplicht worden meegedeeld
wanneer de openbare instellingen van sociale zekerheid,
de sociaal inspecteurs van de andere inspectiediensten of
de andere ambtenaren belast met het toezicht of met de
toepassing van een andere wetgeving erom verzoeken.

Evenwel mogen inlichtingen die werden ingewonnen
tijdens de uitoefening van plichten voorgeschreven door
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de rechterlijke overheid slechts worden meegedeeld mits
uitdrukkelijke machtiging van deze laatste.

Inlichtingen betreffende medische gegevens van per-
soonlijke aard mogen slechts worden meegedeeld of ge-
bruikt met inachtneming van het medisch beroepsgeheim.

Art. 55. Mededeling van inlichtingen aan de sociaal in-
specteurs door andere administraties

Onverminderd artikel 44/1 van de wet van 5 augustus
1992 op het politieambt, zijn alle diensten van de Staat, met
inbegrip van de parketten en de griffies van de hoven en van
alle rechtscolleges, de provincies, de gemeenten, de vereni-
gingen waartoe ze behoren, de openbare instellingen die
ervan afhangen, alsmede van alle openbare en meewer-
kende instellingen van sociale zekerheid, gehouden aan de
sociaal inspecteurs, op hun verzoek, alle inlichtingen te
geven die laatstgenoemden nuttig achten voor het toezicht
op de naleving van de wetgeving waarmee zij belast zijn, als-
mede gelijk welke informatiedragers ter inzage over te leg-
gen en kopieën ervan te verstrekken onder gelijk welke vorm.

Alle voornoemde diensten zijn verplicht die inlichtin-
gen en die kopieën kosteloos te verstrekken.

Een samenwerkingsakkoord tussen de Staat, de gemeen-
schappen en de gewesten, bedoeld bij artikel 92bis, § 1, van
de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der in-
stellingen, regelt de mededeling van inlichtingen aan de soci-
aal inspecteurs door de diensten van de gemeenschappen en
de gewesten, de kosten die er betrekking op hebben, alsmede
andere vormen van wederzijdse bijstand en samenwerking.

De inlichtingen en informatiedragers verzameld tijdens
de uitvoering van de taken opgelegd door de rechterlijke
overheid mogen evenwel enkel worden meegedeeld met
de uitdrukkelijke machtiging van de rechterlijke overheid.

Art. 56. Gebruikmaking van inlichtingen die verkregen
zijn van andere administraties of inspectiediensten

De openbare en meewerkende instellingen van sociale
zekerheid, de sociaal inspecteurs, de sociaal inspecteurs van
de andere inspectiediensten, alsook alle ambtenaren belast
met het toezicht op een andere wetgeving, mogen de in-
lichtingen verkregen op grond van respectievelijk
artikelen 54 of 55 gebruiken voor de uitoefening van alle
opdrachten betreffende het toezicht waarmee ze belast zijn.

Art. 57. Gegevensuitwisseling en andere vormen van sa-
menwerking met de arbeidsinspecties van de andere Lid-
Staten van de Internationale Arbeidsorganisatie en de Sta-
ten die Verdrag nr. 81 van de Internationale Arbeidsorgani-
satie betreffende de arbeidsinspectie in de industrie en de
handel niet hebben ondertekend

Met de arbeidsinspecties van de andere Lid-Staten van
de Internationale Arbeidsorganisatie, waar het Verdrag
nr. 81 betreffende de arbeidsinspectie in de industrie en de
handel, goedgekeurd bij de wet van 29 maart 1957, gel-
ding heeft, mogen de sociaal inspecteurs alle inlichtingen
uitwisselen die van nut kunnen zijn voor de uitoefening
van het toezicht waarmee elk van hen belast is.

Van de inlichtingen die van de arbeidsinspecties van de
andere Lid-Staten van de Internationale Arbeidsorganisa-
tie worden verkregen, wordt op dezelfde wijze gebruik ge-
maakt als van de soortgelijke inlichtingen die de sociaal in-
specteurs rechtstreeks inzamelen.

De inlichtingen ten behoeve van de arbeidsinspecties
van die Lid-Staten worden op dezelfde wijze ingezameld
door de sociaal inspecteurs als de soortgelijke inlichtingen

die zij inzamelen voor de uitoefening van het toezicht
waarmee zij zelf belast zijn.

De administraties waartoe de sociaal inspecteurs behoren
kunnen eveneens, ter uitvoering van een akkoord dat met de
bevoegde autoriteiten van een Lid-Staat van de Internatio-
nale Arbeidsorganisatie wordt gesloten, op het nationale
grondgebied de aanwezigheid toestaan van ambtenaren
van de arbeidsinspectie van die Lid-Staat om alle inlichtin-
gen in te zamelen die van nut kunnen zijn voor de uitoefe-
ning van het toezicht waarmee laatstgenoemden belast zijn.

De inlichtingen die door een sociaal inspecteur in het
buitenland worden ingezameld in het kader van een ak-
koord dat met een Lid-Staat van de Internationale Arbeids-
organisatie is gesloten, kunnen in dezelfde voorwaarden
worden gebruikt als de inlichtingen die hier te lande door
de sociaal inspecteurs worden ingezameld.

Ter uitvoering van een dergelijk akkoord kunnen de ad-
ministraties waartoe de sociaal inspecteurs behoren met
de arbeidsinspecties van de andere Lid-Staten van de Inter-
nationale Arbeidsorganisatie bedoeld in het eerste lid
eveneens overgaan tot andere vormen van wederzijdse bij-
stand en samenwerking.

Het bepaalde in het eerste tot zesde lid is tevens van toe-
passing op de akkoorden gesloten inzake uitwisseling van
gegevens tussen de bevoegde Belgische autoriteiten en de
bevoegde autoriteiten van de Staten die het Verdrag nr. 81
betreffende de arbeidsinspectie in de industrie en de han-
del, goedgekeurd bij de wet van 29 maart 1957, niet heb-
ben ondertekend.

HOOFDSTUK 5

PLICHTEN VAN DE SOCIAAL INSPECTEURS

Art. 58. Vertrouwelijkheid van de gegevens
De sociaal inspecteurs moeten de nodige maatregelen

nemen om het vertrouwelijk karakter te verzekeren van de
sociale gegevens van persoonlijke aard waarvan ze kennis
hebben gekregen in de uitoefening van hun opdracht en
om te verzekeren dat deze gegevens uitsluitend worden
aangewend voor de uitoefening van hun toezichtopdracht.

}1[...]1

}1. – Lid 2 opgeheven bij art. 58 wet 29 februari 2016, B.S., 21 april 2016

Art. 59. Geheimhoudingsplicht
Behoudens uitdrukkelijke machtiging van de indiener

van een klacht of van een aangifte betreffende een inbreuk
op de bepalingen van de wetgeving waarop zij toezicht uit-
oefenen, mogen de sociaal inspecteurs in geen enkel geval,
zelfs niet voor de rechtbanken, de naam van de indiener
van deze klacht of van deze aangifte bekend maken.

Het is hun eveneens verboden aan de werkgever of aan
zijn vertegenwoordiger te onthullen dat ingevolge een
klacht of een aangifte een onderzoek werd ingesteld.

Art. 60. Integriteitsplicht van de sociaal inspecteurs
De sociaal inspecteurs mogen geen enkel rechtstreeks

of onrechtstreeks belang hebben in de ondernemingen of
instellingen waarop zij toezicht dienen uit te oefenen.

Art. 61. Voorschriften inzake de plichtenleer
De sociaal inspecteurs dienen bij het uitvoeren van hun

toezichtopdracht de voorschriften inzake de plichtenleer
in acht te nemen.
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De Koning bepaalt deze voorschriften van de plichten-
leer, na advies van de Sociale Inlichtingen- en Opsporings-
dienst, bedoeld in artikel 3.

TITEL 5

BIJZONDERE BEPALINGEN

}1[HOOFDSTUK 5/1

BEPALINGEN BETREFFENDE DE BESCHERMING 
VAN NATUURLIJKE PERSONEN IN VERBAND MET 
DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS IN 

HET SOCIAAL STRAFRECHT]1

}1. Opschrift ingevoegd bij art. 59 wet 5 september 2018, B.S.,
10 september 2018, inwerkingtreding: 10 september 2018 (art. 99)

}1[Afdeling 1
Het recht op informatie bij de verzameling van 

persoonsgegevens en op mededeling van 
persoonsgegevens]1

}1. Opschrift ingevoegd bij art. 60 wet 5 september 2018, B.S.,
10 september 2018, inwerkingtreding: 10 september 2018 (art. 99)
}1[Art. 100/14. § 1. In afwijking van de artikelen 13 en
14 van verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 van
het Europees Parlement en de Raad betreffende de be-
scherming van natuurlijke personen in verband met de ver-
werking van persoonsgegevens en betreffende het vrije ver-
keer van die gegevens en tot intrekking van richtlijn 95/46/
EG (algemene verordening gegevensbescherming), om de
doelstellingen van algemeen belang van de sociale zeker-
heid te waarborgen, en voor zover artikel 14, § 5, d), in het
specifieke geval niet kan worden ingeroepen, kan het recht
op informatie worden uitgesteld, beperkt of uitgesloten
voor wat betreft verwerkingen van persoonsgegevens
waarvan hetzij de sociale inspectiediensten bedoeld in het
Sociaal Strafwetboek en in het koninklijk besluit van 1 juli
2011 tot uitvoering van de artikelen 16, 13°, 17, 20, 63, 70
en 88 van het Sociaal Strafwetboek en tot bepaling van de
datum van inwerkingtreding van de wet van 2 juni 2010
houdende bepalingen van het sociaal strafrecht, hetzij de
Directie van de administratieve geldboeten van de Afdeling
van de juridische studiën, de documentatie en de geschil-
len van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Ar-
beid en Sociaal Overleg, hetzij de Dienst administratieve
geldboeten of de Directie eerlijke concurrentie van het Rijk-
sinstituut voor sociale verzekeringen der zelfstandigen, het-
zij de inspectiedienst voor de controle van de sociale verze-
keringsfondsen voor zelfstandigen, hetzij de Dienst voor
administratieve controle of de Dienst voor geneeskundige
evaluatie en controle van het Rijksinstituut voor ziekte- en
invaliditeitsverzekeringen, hetzij de Sociale Inlichtingen-
en Opsporingsdienst de verwerkingsverantwoordelijke
zijn.

De in het eerste lid bedoelde verwerkingen zijn deze die de
voorbereiding, de organisatie, het beheer en de opvolging van
de door de in het eerste lid bedoelde diensten gevoerde onder-
zoeken, met inbegrip van de procedures voor de eventuele
toepassing van een administratieve geldboete of administra-
tieve sanctie door de bevoegde diensten, tot doel hebben.

Onverminderd de bewaring noodzakelijk voor de verwer-
king met het oog op archivering in het algemeen belang,
wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische
doeleinden bedoeld in artikel 89 van verordening (EU)

2016/679 van 27 april 2016 van het Europees Parlement en
de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke perso-
nen in verband met de verwerking van persoonsgegevens
en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot in-
trekking van richtlijn 95/46/EG (algemene verordening ge-
gevensbescherming), worden de persoonsgegevens die
voortkomen uit de in het eerste lid bedoelde afwijking niet
langer bewaard dan noodzakelijk voor de doeleinden waar-
voor zij worden verwerkt, met een maximale bewaartermijn
die één jaar na de definitieve beëindiging van de rechterlijke,
administratieve en buitengerechtelijke procedures en beroe-
pen die voortvloeien uit de beperking van de rechten van de
betrokkene bedoeld in het eerste lid niet mag overschrijden.

§ 2. Deze afwijkingen gelden gedurende de periode
waarin de betrokkene het voorwerp uitmaakt van een con-
trole of een onderzoek of de daarmee verband houdende
voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd door de voor-
melde inspectiediensten in het kader van de uitvoering van
hun wettelijke opdrachten, alsook gedurende de periode
waarin de Directie van de administratieve geldboeten van de
Afdeling van de juridische studiën, de documentatie en de
geschillen van de Federale Overheidsdienst Werkgelegen-
heid, Arbeid en Sociaal Overleg, de Dienst administratieve
geldboeten of de Directie eerlijke concurrentie van het Rijk-
sinstituut voor sociale verzekeringen der zelfstandigen, de
inspectiedienst voor de controle van de sociale verzekerings-
fondsen voor zelfstandigen, hetzij de Dienst voor administra-
tieve controle of de Dienst voor geneeskundige evaluatie en
controle van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeits-
verzekeringen, hetzij de Sociale Inlichtingen- en Opsporings-
dienst de stukken afkomstig van de sociale inspectiediensten
behandelt om de vervolgingen hieromtrent in te stellen.

Deze afwijkingen gelden voor zover de toepassing van dit
recht nadelig zou zijn voor de controle, het onderzoek of de
voorbereidende werkzaamheden of het geheim van het stra-
fonderzoek of de veiligheid van personen dreigt te schenden.

De duur van de voorbereidende werkzaamheden, be-
doeld in § 2, tweede lid, gedurende dewelke de artikelen
13 en 14 van de algemene verordening gegevensbescher-
ming niet van toepassing zijn, mag niet meer bedragen
dan één jaar vanaf de ontvangst van een verzoek betref-
fende het meedelen van de te verstrekken informatie met
toepassing van deze artikelen 13 en 14.

De beperking bedoeld in § 1, eerste lid, heeft geen be-
trekking op gegevens die los staan van het voorwerp van
het onderzoek dat of van de controle die de weigering of be-
perking van informatie rechtvaardigt.

§ 3. Bij ontvangst van een verzoek betreffende het mee-
delen van de te verstrekken informatie bedoeld in § 2, derde
lid, bevestigt de functionaris voor gegevensbescherming
van de verwerkingsverantwoordelijke de ontvangst hiervan.

De functionaris voor gegevensbescherming van de ver-
werkingsverantwoordelijke informeert de betrokkene schrif-
telijk, onverwijld, en in ieder geval binnen één maand na de
ontvangst van het verzoek, over iedere weigering of beper-
king van informatie, alsook over de redenen voor deze weige-
ring of beperking. Die informatie over de weigering of beper-
king kan achterwege worden gelaten wanneer de verstrek-
king daarvan één van de doelstellingen genoemd in § 1,
tweede lid, zou ondermijnen. Afhankelijk van de complexi-
teit van de verzoeken en van het aantal verzoeken kan die ter-
mijn indien nodig met nog eens twee maanden worden ver-
lengd. De verwerkingsverantwoordelijke stelt de betrokkene
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binnen één maand na ontvangst van het verzoek in kennis
van deze verlenging en van de redenen van het uitstel.

De functionaris voor gegevensbescherming van de ver-
werkingsverantwoordelijke licht de betrokkene in over de
mogelijkheid om klacht in te dienen bij de Gegevensbescher-
mingsautoriteit en om een beroep in rechte in te stellen.

De functionaris voor gegevensbescherming van de ver-
werkingsverantwoordelijke vermeldt de feitelijke of juridi-
sche redenen waarop zijn beslissing steunt. Deze inlichtin-
gen worden ter beschikking gesteld van de Gegevensbe-
schermingsautoriteit.

Wanneer één van de voormelde inspectiediensten ge-
bruik heeft gemaakt van de uitzondering bepaald bij § 1,
eerste lid, en met uitzondering van de situaties bedoeld in
het zesde en zevende lid van paragraaf 3, wordt de uitzon-
deringsregel onmiddellijk opgeheven na de afsluiting van
de controle of van het onderzoek. De functionaris voor ge-
gevensbescherming van de verwerkingsverantwoordelijke
brengt de betrokkene hiervan onverwijld op de hoogte.

Wanneer een dossier wordt overgemaakt aan de gerechte-
lijke overheid, worden de rechten van de betrokkene pas her-
steld na machtiging door de gerechtelijke overheid of nadat
de gerechtelijke fase is beëindigd en, in voorkomend geval,
nadat de bevoegde dienst voor administratieve geldboeten
een beslissing heeft genomen. Evenwel mogen inlichtingen
die werden ingewonnen tijdens de uitoefening van plichten
voorgeschreven door de rechterlijke overheid slechts worden
meegedeeld mits uitdrukkelijke machtiging van deze laatste.

Wanneer een dossier wordt overgemaakt aan de admi-
nistratie waarvan de inspectiedienst afhangt, of aan de be-
voegde instelling om over de bevindingen van het onder-
zoek te beslissen, worden de rechten van de betrokkene
pas hersteld nadat de bevoegde administratie of instelling
heeft beslist over het resultaat van het onderzoek.]1

}1. – Ingevoegd bij art. 61 wet 5 september 2018, B.S., 10 september
2018, inwerkingtreding: 10 september 2018 (art. 99)

}1[Afdeling 2
Het recht op inzage van persoonsgegevens]1

}1. Opschrift ingevoegd bij art. 62 wet 5 september 2018, B.S.,
10 september 2018, inwerkingtreding: 10 september 2018 (art. 99)
}1[Art. 100/15.  § 1. In afwijking van artikel 15 van ver-
ordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 van het Euro-
pees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van
natuurlijke personen in verband met de verwerking van
persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die
gegevens en tot intrekking van richtlijn 95/46/EG (alge-
mene verordening gegevensbescherming), om de doelstel-
lingen van algemeen belang van de sociale zekerheid te
waarborgen, kan het recht op inzage van de hem betref-
fende persoonsgegevens geheel of gedeeltelijk worden uit-
gesteld en beperkt voor wat betreft verwerkingen van per-
soonsgegevens waarvan hetzij de sociale inspectiediensten
bedoeld in het Sociaal Strafwetboek en in het koninklijk be-
sluit van 1 juli 2011 tot uitvoering van de artikelen 16, 13°,
17, 20, 63, 70 en 88 van het Sociaal Strafwetboek en tot be-
paling van de datum van inwerkingtreding van de wet van
2 juni 2010 houdende bepalingen van het sociaal straf-
recht, hetzij de Directie van de administratieve geldboeten
van de Afdeling van de juridische studiën, de documentatie
en de geschillen van de Federale Overheidsdienst Werkge-
legenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, hetzij de Dienst admi-
nistratieve geldboeten of de Directie eerlijke concurrentie

van het Rijksinstituut voor sociale verzekeringen der zelf-
standigen, hetzij de inspectiedienst voor de controle van de
sociale verzekeringsfondsen voor zelfstandigen, hetzij de
Dienst voor administratieve controle of de Dienst voor ge-
neeskundige evaluatie en controle van het Rijksinstituut
voor ziekte- en invaliditeitsverzekeringen, hetzij de Sociale
Inlichtingen- en Opsporingsdienst de verwerkingsverant-
woordelijke zijn.

De in het eerste lid bedoelde verwerkingen zijn deze die de
voorbereiding, de organisatie, het beheer en de opvolging van
de door de in het eerste lid bedoelde diensten gevoerde onder-
zoeken, met inbegrip van de procedures voor de eventuele
toepassing van een administratieve geldboete of administra-
tieve sanctie door de bevoegde diensten, tot doel hebben.

Onverminderd de bewaring noodzakelijk voor de verwer-
king met het oog op archivering in het algemeen belang,
wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische
doeleinden bedoeld in artikel 89 van verordening (EU)
2016/679 van 27 april 2016 van het Europees Parlement en
de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke perso-
nen in verband met de verwerking van persoonsgegevens
en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot in-
trekking van richtlijn 95/46/EG (algemene verordening ge-
gevensbescherming), worden de persoonsgegevens die
voortkomen uit de in het eerste lid bedoelde afwijking niet
langer bewaard dan noodzakelijk voor de doeleinden waar-
voor zij worden verwerkt, met een maximale bewaartermijn
die één jaar na de definitieve beëindiging van de rechterlijke,
administratieve en buitengerechtelijke procedures en beroe-
pen die voortvloeien uit de beperking van de rechten van de
betrokkene bedoeld in het eerste lid niet mag overschrijden.

§ 2. Deze afwijkingen gelden gedurende de periode
waarin de betrokkene het voorwerp uitmaakt van een con-
trole of een onderzoek of de daarmee verband houdende
voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd door de voor-
melde inspectiediensten in het kader van de uitvoering van
hun wettelijke opdrachten, alsook gedurende de periode
waarin de Directie van de administratieve geldboeten van de
Afdeling van de juridische studiën, de documentatie en de
geschillen van de Federale Overheidsdienst Werkgelegen-
heid, Arbeid en Sociaal Overleg, de Dienst administratieve
geldboeten of de Directie eerlijke concurrentie van het Rijk-
sinstituut voor sociale verzekeringen der zelfstandigen, de
inspectiedienst voor de controle van de sociale verzekerings-
fondsen voor zelfstandigen, hetzij de Dienst voor administra-
tieve controle of de Dienst voor geneeskundige evaluatie en
controle van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeits-
verzekeringen, hetzij de Sociale Inlichtingen- en Opsporings-
dienst de stukken afkomstig van de sociale inspectiediensten
behandelt om de vervolgingen hieromtrent in te stellen.

Deze afwijkingen gelden voor zover de toepassing van dit
recht nadelig zou zijn voor de controle, het onderzoek of de
voorbereidende werkzaamheden of het geheim van het stra-
fonderzoek of de veiligheid van personen dreigt te schenden.

De duur van de voorbereidende werkzaamheden, be-
doeld in § 2, tweede lid, gedurende dewelke artikel 15 van
de algemene verordening gegevensbescherming niet van
toepassing is, mag niet meer bedragen dan één jaar vanaf
de ontvangst van het verzoek dat is ingediend met toepas-
sing van artikel 15.

De beperking bedoeld in § 1, eerste lid, heeft geen be-
trekking op de gegevens die los staan van het voorwerp
van het onderzoek dat of van de controle die de weigering
of beperking van inzage rechtvaardigt.
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§ 3. Bij ontvangst van een verzoek tot inzage bevestigt
de functionaris voor de gegevensbescherming van de ver-
werkingsverantwoordelijke de ontvangst hiervan.

De functionaris voor gegevensbescherming van de ver-
werkingsverantwoordelijke informeert de betrokkene
schriftelijk, onverwijld, en in ieder geval binnen één maand
na de ontvangst van het verzoek, over iedere weigering of
beperking van zijn recht op inzage van de hem betreffende
gegevens alsook van de redenen voor deze weigering of be-
perking. Die informatie over de weigering of beperking kan
achterwege worden gelaten wanneer de verstrekking daar-
van één van de doelstellingen genoemd in § 1, tweede lid,
zou ondermijnen. Afhankelijk van de complexiteit van de
verzoeken en van het aantal verzoeken kan die termijn in-
dien nodig met nog eens twee maanden worden verlengd.
De verwerkingsverantwoordelijke stelt de betrokkene bin-
nen één maand na ontvangst van het verzoek in kennis van
deze verlenging en van de redenen van het uitstel.

De functionaris voor gegevensbescherming van de ver-
werkingsverantwoordelijke licht de betrokkene in over de
mogelijkheid om klacht in te dienen bij de Gegevensbescher-
mingsautoriteit en om een beroep in rechte in te stellen.

De functionaris voor gegevensbescherming van de ver-
werkingsverantwoordelijke vermeldt de feitelijke of juridi-
sche redenen waarop zijn beslissing steunt. Deze inlichtin-
gen worden ter beschikking gesteld van de Gegevensbe-
schermingsautoriteit.

Wanneer één van de voormelde inspectiediensten ge-
bruik heeft gemaakt van de uitzondering bepaald bij § 1,
eerste lid, en met uitzondering van de situaties bedoeld in
het zesde en zevende lid van paragraaf 3, wordt de uitzon-
deringsregel onmiddellijk opgeheven na de afsluiting van
de controle of van het onderzoek. De functionaris voor ge-
gevensbescherming van de verwerkingsverantwoordelijke
brengt de betrokkene hiervan onverwijld op de hoogte.

Wanneer een dossier wordt overgemaakt aan de gerechte-
lijke overheid, worden de rechten van de betrokkene pas her-
steld na machtiging door de gerechtelijke overheid of nadat
de gerechtelijke fase is beëindigd en, in voorkomend geval,
nadat de bevoegde dienst voor administratieve geldboeten
een beslissing heeft genomen. Evenwel mogen inlichtingen
die werden ingewonnen tijdens de uitoefening van plichten
voorgeschreven door de rechterlijke overheid slechts worden
meegedeeld mits uitdrukkelijke machtiging van deze laatste.

Wanneer een dossier wordt overgemaakt aan de admi-
nistratie waarvan de inspectiedienst afhangt, of aan de be-
voegde instelling om over de bevindingen van het onder-
zoek te beslissen, worden de rechten van de betrokkene
pas hersteld nadat de bevoegde administratie of instelling
heeft beslist over het resultaat van het onderzoek.]1

}1. – Ingevoegd bij art. 63 wet 5 september 2018, B.S., 10 september
2018, inwerkingtreding: 10 september 2018 (art. 99)

}1[Afdeling 3
Het recht op rectificatie]1

}1. Opschrift ingevoegd bij art. 64 wet 5 september 2018, B.S.,
10 september 2018, inwerkingtreding: 10 september 2018 (art. 99)
}1[Art. 100/16.  § 1. In afwijking van artikel 16 van ver-
ordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 van het Euro-
pees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van
natuurlijke personen in verband met de verwerking van per-
soonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die ge-
gevens en tot intrekking van richtlijn 95/46/EG (algemene

verordening gegevensbescherming), om de doelstellingen
van algemeen belang van de sociale zekerheid te waarbor-
gen, kan het recht op rectificatie worden uitgesteld, beperkt
of uitgesloten voor wat betreft verwerkingen van persoons-
gegevens waarvan hetzij de sociale inspectiediensten be-
doeld in het Sociaal Strafwetboek en in het koninklijk be-
sluit van 1 juli 2011 tot uitvoering van de artikelen 16, 13°,
17, 20, 63, 70 en 88 van het Sociaal Strafwetboek en tot be-
paling van de datum van inwerkingtreding van de wet van
2 juni 2010 houdende bepalingen van het sociaal straf-
recht, hetzij de Directie van de administratieve geldboeten
van de Afdeling van de juridische studiën, de documentatie
en de geschillen van de Federale Overheidsdienst Werkgele-
genheid, Arbeid en Sociaal Overleg, hetzij de Dienst admini-
stratieve geldboeten of de Directie eerlijke concurrentie van
het Rijksinstituut voor sociale verzekeringen der zelfstandi-
gen, hetzij de inspectiedienst voor de controle van de sociale
verzekeringsfondsen voor zelfstandigen, hetzij de Dienst
voor administratieve controle of de Dienst voor geneeskun-
dige evaluatie en controle van het Rijksinstituut voor ziekte-
en invaliditeitsverzekeringen, hetzij de Sociale Inlichtingen-
en Opsporingsdienst de verwerkingsverantwoordelijke zijn.

De in het eerste lid bedoelde verwerkingen zijn deze die de
voorbereiding, de organisatie, het beheer en de opvolging van
de door de in het eerste lid bedoelde diensten gevoerde onder-
zoeken, met inbegrip van de procedures voor de eventuele
toepassing van een administratieve geldboete of administra-
tieve sanctie door de bevoegde diensten, tot doel hebben.

Onverminderd de bewaring noodzakelijk voor de verwer-
king met het oog op archivering in het algemeen belang,
wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische
doeleinden bedoeld in artikel 89 van verordening (EU)
2016/679 van 27 april 2016 van het Europees Parlement en
de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke perso-
nen in verband met de verwerking van persoonsgegevens
en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot in-
trekking van richtlijn 95/46/EG (algemene verordening ge-
gevensbescherming), worden de persoonsgegevens die
voortkomen uit de in het eerste lid bedoelde afwijking niet
langer bewaard dan noodzakelijk voor de doeleinden waar-
voor zij worden verwerkt, met een maximale bewaartermijn
die één jaar na de definitieve beëindiging van de rechter-
lijke, administratieve en buitengerechtelijke procedures en
beroepen die voortvloeien uit de beperking van de rechten
van de betrokkene bedoeld in het eerste lid niet mag over-
schrijden.

§ 2. Deze afwijking geldt gedurende de periode waarin
de betrokkene het voorwerp uitmaakt van een controle of
een onderzoek of de daarmee verband houdende voorberei-
dende werkzaamheden uitgevoerd door de voormelde in-
spectiediensten in het kader van de uitvoering van hun wet-
telijke opdrachten alsook gedurende de periode waarin de
Directie van de administratieve geldboeten van de Afdeling
van de juridische studiën, de documentatie en de geschillen
van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid
en Sociaal Overleg, de Dienst administratieve geldboeten of
de Directie eerlijke concurrentie van het Rijksinstituut voor
sociale verzekeringen der zelfstandigen, de inspectiedienst
voor de controle van de sociale verzekeringsfondsen voor
zelfstandigen, hetzij de Dienst voor administratieve con-
trole of de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle
van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekerin-
gen, hetzij de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst de
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stukken afkomstig van de sociale inspectiediensten behan-
delt om de vervolgingen hieromtrent in te stellen.

Deze afwijking geldt voor zover de toepassing van dit
recht nadelig zou zijn voor de controle, het onderzoek, de
voorbereidende werkzaamheden of het geheim van het stra-
fonderzoek of de veiligheid van personen dreigt te schenden.

De duur van de voorbereidende werkzaamheden, be-
doeld in paragraaf 2, tweede lid, gedurende dewelke
artikel 16 van de algemene verordening gegevensbescher-
ming niet van toepassing is, mag niet meer bedragen dan
één jaar vanaf de ontvangst van het verzoek dat is inge-
diend met toepassing van dit artikel 16.

De beperking bedoeld in § 1, eerste lid, heeft geen be-
trekking op de gegevens die losstaan van het doel van het
onderzoek dat of van de controle die de weigering of be-
perking van rectificatie rechtvaardigt.

§ 3. Bij ontvangst van een verzoek tot rectificatie beves-
tigt de functionaris voor de gegevensbescherming van de
verwerkingsverantwoordelijke de ontvangst hiervan.

De functionaris voor gegevensbescherming van de verwer-
kingsverantwoordelijke informeert de betrokkene schriftelijk,
onverwijld, en in ieder geval binnen één maand na de ont-
vangst van het verzoek, over iedere weigering of beperking
van zijn recht op rectificatie alsook van de redenen voor deze
weigering of beperking. Die informatie over de weigering of
beperking kan achterwege worden gelaten wanneer de ver-
strekking daarvan één van de doelstellingen genoemd in § 1,
tweede lid, zou ondermijnen. Afhankelijk van de complexiteit
van de verzoeken en van het aantal verzoeken kan die termijn
indien nodig met nog eens twee maanden worden verlengd.
De verwerkingsverantwoordelijke stelt de betrokkene binnen
één maand na ontvangst van het verzoek in kennis van deze
verlenging en van de redenen voor het uitstel.

De functionaris voor gegevensbescherming van de ver-
werkingsverantwoordelijke licht de betrokkene in over de
mogelijkheid om klacht in te dienen bij de Gegevensbescher-
mingsautoriteit en om een beroep in rechte in te stellen.

De functionaris voor gegevensbescherming van de ver-
werkingsverantwoordelijke vermeldt de feitelijke of juridi-
sche redenen waarop zijn beslissing steunt. Deze inlichtin-
gen worden ter beschikking gesteld van de Gegevensbe-
schermingsautoriteit.

Wanneer één van de voormelde inspectiediensten ge-
bruik heeft gemaakt van de uitzondering bepaald bij § 1,
eerste lid, en met uitzondering van de situaties bedoeld in
het zesde en zevende lid van paragraaf 3, wordt de uitzon-
deringsregel onmiddellijk opgeheven na de afsluiting van
de controle of van het onderzoek. De functionaris voor ge-
gevensbescherming van de verwerkingsverantwoordelijke
brengt de betrokkene hiervan onverwijld op de hoogte.

Wanneer een dossier wordt overgemaakt aan de gerechte-
lijke overheid, worden de rechten van de betrokkene pas her-
steld na machtiging door de gerechtelijke overheid of nadat
de gerechtelijke fase is beëindigd en, in voorkomend geval,
nadat de bevoegde dienst voor administratieve geldboeten
een beslissing heeft genomen. Evenwel mogen inlichtingen
die werden ingewonnen tijdens de uitoefening van plichten
voorgeschreven door de rechterlijke overheid slechts worden
meegedeeld mits uitdrukkelijke machtiging van deze laatste.

Wanneer een dossier wordt overgemaakt aan de admi-
nistratie waarvan de inspectiedienst afhangt, of aan de be-
voegde instelling om over de bevindingen van het onder-
zoek te beslissen, worden de rechten van de betrokkene

pas hersteld nadat de bevoegde administratie of instelling
heeft beslist over het resultaat van het onderzoek.]1

}1. – Ingevoegd bij art. 65 wet 5 september 2018, B.S., 10 september
2018, inwerkingtreding: 10 september 2018 (art. 99)

}1[Afdeling 4
Het recht op beperking van de verwerking]1

}1. Opschrift ingevoegd bij art. 66 wet 5 september 2018, B.S.,
10 september 2018, inwerkingtreding: 10 september 2018 (art. 99)
}1[Art. 100/17.  § 1. In afwijking van artikel 18 van ver-
ordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 van het Europees
Parlement en de Raad betreffende de bescherming van na-
tuurlijke personen in verband met de verwerking van per-
soonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gege-
vens en tot intrekking van richtlijn 95/46/EG (algemene ver-
ordening gegevensbescherming), om de doelstellingen van
algemeen belang van de sociale zekerheid te waarborgen,
kan het recht op beperking van de verwerking worden uitge-
steld, beperkt of uitgesloten, voor wat betreft verwerkingen
van persoonsgegevens waarvan hetzij de sociale inspectie-
diensten bedoeld in het Sociaal Strafwetboek en in het ko-
ninklijk besluit van 1 juli 2011 tot uitvoering van de artikelen
16, 13°, 17, 20, 63, 70 en 88 van het Sociaal Strafwetboek en
tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van de wet
van 2 juni 2010 houdende bepalingen van het sociaal straf-
recht, hetzij de Directie van de administratieve geldboeten
van de Afdeling van de juridische studiën, de documentatie
en de geschillen van de Federale Overheidsdienst Werkgele-
genheid, Arbeid en Sociaal Overleg, hetzij de Dienst admini-
stratieve geldboeten of de Directie eerlijke concurrentie van
het Rijksinstituut voor sociale verzekeringen der zelfstandi-
gen, hetzij de inspectiedienst voor de controle van de sociale
verzekeringsfondsen voor zelfstandigen, hetzij de Dienst
voor administratieve controle of de Dienst voor geneeskun-
dige evaluatie en controle van het Rijksinstituut voor ziekte-
en invaliditeitsverzekeringen, hetzij de Sociale Inlichtingen-
en Opsporingsdienst de verwerkingsverantwoordelijke zijn.

De in het eerste lid bedoelde verwerkingen zijn deze die de
voorbereiding, de organisatie, het beheer en de opvolging van
de door de in het eerste lid bedoelde diensten gevoerde onder-
zoeken, met inbegrip van de procedures voor de eventuele
toepassing van een administratieve geldboete of administra-
tieve sanctie door de bevoegde diensten, tot doel hebben.

Onverminderd de bewaring noodzakelijk voor de verwer-
king met het oog op archivering in het algemeen belang,
wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische
doeleinden bedoeld in artikel 89 van verordening (EU)
2016/679 van 27 april 2016 van het Europees Parlement en
de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke perso-
nen in verband met de verwerking van persoonsgegevens
en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot in-
trekking van richtlijn 95/46/EG (algemene verordening ge-
gevensbescherming), worden de persoonsgegeven die
voortkomen uit de in het eerste lid bedoelde afwijking niet
langer bewaard dan noodzakelijk voor de doeleinden waar-
voor zij worden verwerkt, met een maximale bewaartermijn
die één jaar na de definitieve beëindiging van de rechterlijke,
administratieve en buitengerechtelijke procedures en beroe-
pen die voortvloeien uit de beperking van de rechten van de
betrokkene bedoeld in het eerste lid niet mag overschrijden.

§ 2. Deze afwijking geldt gedurende de periode waarin de
betrokkene het voorwerp uitmaakt van een controle of een
onderzoek of de daarmee verband houdende voorbereidende
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werkzaamheden uitgevoerd door de voormelde inspectie-
diensten in het kader van de uitvoering van hun wettelijke op-
drachten alsook gedurende de periode waarin de Directie van
de administratieve geldboeten van de Afdeling van de juridi-
sche studiën, de documentatie en de geschillen van de Fede-
rale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal
Overleg, de Dienst administratieve geldboeten of de Directie
eerlijke concurrentie van het Rijksinstituut voor sociale verze-
keringen der zelfstandigen, de inspectiedienst voor de con-
trole van de sociale verzekeringsfondsen voor zelfstandigen,
hetzij de Dienst voor administratieve controle of de Dienst
voor geneeskundige evaluatie en controle van het Rijksinsti-
tuut voor ziekte- en invaliditeitsverzekeringen, hetzij de Soci-
ale Inlichtingen- en Opsporingsdienst de stukken afkomstig
van de sociale inspectiediensten behandelt om de vervolgin-
gen hieromtrent in te stellen.

Deze afwijking geldt voor zover de toepassing van dit
recht nadelig zou zijn voor de controle, het onderzoek of de
voorbereidende werkzaamheden of het geheim van het stra-
fonderzoek of de veiligheid van personen dreigt te schenden.

De duur van de voorbereidende werkzaamheden, be-
doeld in § 2, tweede lid, gedurende dewelke artikel 18 van
de algemene verordening gegevensbescherming niet van
toepassing is, mag niet meer bedragen dan één jaar vanaf
de ontvangst van het verzoek dat is ingediend in toepas-
sing van dit artikel 18.

De beperking bedoeld in § 1, eerste lid, heeft geen be-
trekking op de gegevens die losstaan van het voorwerp van
het onderzoek dat of van de controle die de weigering van
de beperking van de verwerking rechtvaardigt.

§ 3. Bij ontvangst van een verzoek tot beperking van de
verwerking bevestigt de functionaris voor de gegevensbe-
scherming van de verwerkingsverantwoordelijke de ont-
vangst hiervan.

De functionaris voor gegevensbescherming van de verwer-
kingsverantwoordelijke informeert de betrokkene schriftelijk,
onverwijld, en in ieder geval binnen één maand na de ont-
vangst van het verzoek, over iedere weigering of beperking
van zijn recht op beperking van de verwerking van de hem be-
treffende persoonsgegevens alsook van de redenen voor deze
weigering of beperking. Die informatie over de weigering of
beperking kan achterwege worden gelaten wanneer de ver-
strekking daarvan één van de doelstellingen genoemd in § 1,
tweede lid, zou ondermijnen. Afhankelijk van de complexiteit
van de verzoeken en van het aantal verzoeken kan die termijn
indien nodig met nog eens twee maanden worden verlengd.
De verwerkingsverantwoordelijke stelt de betrokkene binnen
één maand na ontvangst van het verzoek in kennis van deze
verlenging en van de redenen voor het uitstel.

De functionaris voor gegevensbescherming van de ver-
werkingsverantwoordelijke licht de betrokkene in over de
mogelijkheid om klacht in te dienen bij de Gegevensbescher-
mingsautoriteit en om een beroep in rechte in te stellen.

De functionaris voor gegevensbescherming van de ver-
werkingsverantwoordelijke vermeldt de feitelijke of juridi-
sche redenen waarop zijn beslissing steunt. Deze inlichtin-
gen worden ter beschikking gesteld van de Gegevensbe-
schermingsautoriteit.

Wanneer één van de voormelde inspectiediensten ge-
bruik heeft gemaakt van de uitzondering bepaald bij § 1,
eerste lid, en met uitzondering van de situaties bedoeld in
het zesde en zevende lid van paragraaf 3, wordt de uitzon-
deringsregel onmiddellijk opgeheven na de afsluiting van

de controle of van het onderzoek. De functionaris voor ge-
gevensbescherming van de verwerkingsverantwoordelijke
brengt de betrokkene hiervan onverwijld op de hoogte.

Wanneer een dossier wordt overgemaakt aan de gerechte-
lijke overheid, worden de rechten van de betrokkene pas her-
steld na machtiging door de gerechtelijke overheid of nadat
de gerechtelijke fase is beëindigd en, in voorkomend geval,
nadat de bevoegde dienst voor administratieve geldboeten
een beslissing heeft genomen. Evenwel mogen inlichtingen
die werden ingewonnen tijdens de uitoefening van plichten
voorgeschreven door de rechterlijke overheid slechts worden
meegedeeld mits uitdrukkelijke machtiging van deze laatste.

Wanneer een dossier wordt overgemaakt aan de admi-
nistratie waarvan de inspectiedienst afhangt, of aan de be-
voegde instelling om over de bevindingen van het onder-
zoek te beslissen, worden de rechten pas hersteld nadat de
bevoegde administratie of instelling heeft beslist over het
resultaat van het onderzoek.]1

}1. – Ingevoegd bij art. 67 wet 5 september 2018, B.S., 10 september
2018, inwerkingtreding: 10 september 2018 (art. 99)

BOEK 2

DE INBREUKEN EN HUN BESTRAFFING IN 
HET BIJZONDER

HOOFDSTUK 1

INBREUKEN TEGEN DE PERSOON VAN DE 
WERKNEMER

Afdeling 1
De persoonlijke levenssfeer van de werknemer

Art. 117. Medische onderzoeken
Met een sanctie van niveau 2 wordt bestraft:
1° de werkgever, zijn aangestelde of zijn lasthebber die,

in strijd met de wet van 28 januari 2003 betreffende de
medische onderzoeken die binnen het kader van de ar-
beidsverhoudingen worden uitgevoerd:

a) biologische tests, medische onderzoeken of monde-
linge informatiegaring heeft laten uitvoeren met het oog
op het verkrijgen van medische informatie over de gezond-
heidstoestand of stamboominformatie van een werkne-
mer of kandidaat-werknemer om andere redenen dan die
welke verband houden met de huidige geschiktheid van
de werknemer voor en de specifieke kenmerken van de
openstaande betrekking, buiten de gevallen bij een besluit
vastgesteld na overleg in de Ministerraad;

b) biologische tests of medische onderzoeken heeft
laten uitvoeren door een persoon die niet de preventiead-
viseur-arbeidsgeneesheer was, die verbonden is aan de af-
deling belast met het medisch toezicht van de interne
dienst voor preventie en bescherming op het werk of aan
de afdeling belast met het medisch toezicht van de externe
dienst voor preventie en bescherming op het werk waarop
de werkgever een beroep doet;

2° de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer die de
krachtens 1°, a) verboden biologische tests, medische on-
derzoeken of mondelinge informatiegaring heeft aange-
vraagd of }1[uitgevoerd]1, in strijd met de voornoemde wet
van 28 januari 2003;

3° eenieder die, in strijd met de voornoemde wet van
28 januari 2003, biologische tests of medische onderzoe-
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ken heeft }2[uitgevoerd]2, terwijl hij niet de preventieadvi-
seur-arbeidsgeneesheer was, die verbonden is aan de afde-
ling belast met het medisch toezicht van de interne dienst
voor preventie en bescherming op het werk of aan de afde-
ling belast met het medisch toezicht van de externe dienst
voor preventie en bescherming op het werk waarop de
werkgever een beroep doet.

De overtreders, de mededaders en medeplichtigen van
de inbreuken bedoeld in het eerste lid, 1°, 2° en 3° kunnen
worden veroordeeld tot ontzetting overeenkomstig
artikel 33 van het Strafwetboek.

Indien de overtreders, de mededaders of hun medeplich-
tigen van de inbreuken bedoeld in het eerste lid, 1°, 2° en 3°
beoefenaars van de geneeskunde zijn, kan de rechter hun
bovendien het verbod opleggen om gedurende een termijn
van een maand tot drie jaar de geneeskunde uit te oefenen.

Voor de in het eerste lid bedoelde inbreuken, wordt de
geldboete vermenigvuldigd met het aantal betrokken
werknemers of kandidaat-werknemers.

}1. – Lid 1, 2°, gewijzigd bij art. 59 wet 29 februari 2016, B.S., 21 april
2016

}2. – Lid 1, 3°, gewijzigd bij art. 59 wet 29 februari 2016, B.S., 21 april 2016

Art. 118. Informatie inzake medische onderzoeken

Met een sanctie van niveau 2 wordt bestraft, de werkge-
ver, zijn aangestelde of zijn lasthebber die, in strijd met de
wet van 28 januari 2003 betreffende de medische onder-
zoeken die binnen het kader van de arbeidsverhoudingen
worden uitgevoerd, wanneer hij heeft besloten om een
werknemer of een kandidaat-werknemer aan een medisch
onderzoek of een toegelaten biologische test te onderwer-
pen, hem tien dagen voor het onderzoek bij een vertrou-
welijke en aangetekende brief niet heeft meegedeeld naar
welke gegevens wordt gezocht, welk onderzoek wordt uit-
gevoerd en om welke redenen dat gebeurt.

De geldboete wordt vermenigvuldigd met het aantal be-
trokken werknemers of kandidaat-werknemers.

Wet 29 december 2010 houdende diverse bepalingen (I)
 (B.S., 31 december 2010, err., B.S., 13 januari 2011, err., B.S., 24 januari 2011)

(Uittreksel)

TITEL 13

PENSIOENEN

ENIG HOOFDSTUK

HET BIJHOUDEN VAN EEN ELEKTRONISCHE 
LOOPBAANGEGEVENSBANK EN EEN 

ELEKTRONISCH PENSIOENDOSSIER VOOR HET 
OVERHEIDSPERSONEEL

Afdeling 1

Definities

Art. 139. Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt
verstaan onder:

1° pensioenregeling van de overheidssector: één van de
pensioenregelingen zoals bedoeld in artikel 38 van de wet
van 5 augustus 1978 houdende economische en budget-
taire hervormingen;

2° werkgever: de overheid of de overheidsinstelling
waarvan de personeelsleden en de gewezen personeelsle-
den met een vaste benoeming een rustpensioen genieten
ten laste van een pensioenregeling van de overheidssector.

De verschillende exploitatiezetels, kantoren of regio-
nale en centrale zetels van eenzelfde werkgever worden,
ongeacht hun geografische lokalisatie, als één en dezelfde
werkgever beschouwd.

De volgende overheden of overheidsinstellingen wor-
den met een werkgever gelijkgesteld:

a) de overheid of overheidsinstelling die rust- of overle-
vingspensioenen toekent zoals bedoeld in artikel 38, 3°,
van dezelfde wet van 5 augustus 1978 voor zover de PDOS
deze pensioendossiers beheert;

b) de overheid of overheidsinstelling die personeelsle-
den in dienst heeft of in dienst heeft gehad van wie de
PDOS de pensioendossiers beheert.

De overheid of de overheidsinstelling waarvan de perso-
neelsleden en de gewezen personeelsleden met een vaste
benoeming een rustpensioen genieten ten laste van de
werknemersregeling dat eventueel wordt aangevuld met
een aanvullende verzekering is geen werkgever in de zin
van dit hoofdstuk voor zover de PDOS geen beheerstaken
heeft te vervullen met betrekking tot de aanvullende verze-
kering of voor zover deze pensioenregeling niet valt bin-
nen het toepassingsveld van de wet van 14 april 1965 tot
vaststelling van een zeker verband tussen de onderschei-
den pensioenregelingen van de openbare sector;

3° personeelslid: de persoon in dienst van een in 2° van
dit artikel bedoelde werkgever.

De persoon die rechten opbouwt op een rustpensioen
zoals bedoeld in artikel 38, 3°, van dezelfde wet van
5 augustus 1978 wordt voor de toepassing van dit hoofd-
stuk gelijkgesteld met een personeelslid;

4° loopbaan- en bezoldigingsgegevens: alle loopbaan-
en bezoldigingsgegevens die noodzakelijk zijn voor de
vaststelling en de opvolging van de pensioenrechten in
een pensioenregeling van de overheidssector, ongeacht of
deze gegevens al dan niet betrekking hebben op diensten
gepresteerd als vast benoemd personeelslid;

5° elektronisch attest: het elektronisch attest houdende
een gevalideerde éénmalige verklaring van de werkgever dat
wordt aangegeven via de portaalsite van de sociale zekerheid;

6° elektronisch attest «historische gegevens»: het elek-
tronisch attest zoals bedoeld in }1[artikel 143]1;

7° SIGeDIS: de vereniging zonder winstoogmerk Sociale
Individuele Gegevens – Données Individuelles Sociales;

8°  }2[de Federale Pensioendienst]2;
9° pensioeninstellingen van de overheidssector: de

PDOS en elke andere instelling die een pensioen in een
pensioenregeling van de overheidssector toekent;
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10° RSZ: de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid;
11° RSZPPO: de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van

de Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten;
12° DmfA: de aangifte zoals bedoeld in artikel 21 van de

wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van
28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zeker-
heid der arbeiders;

13° DmfAppl: de aangifte zoals bedoeld in artikel 3 van
het koninklijk besluit van 25 oktober 1985 tot uitvoering
van Hoofdstuk 1, afdeling 1, van de wet van 1 augustus
1985 houdende sociale bepalingen.
}1. – 6° gewijzigd bij art. 19 wet 13 december 2012, B.S., 21 december
2012, inwerkingtreding: 1 januari 2011 (art. 23, lid 2, 1°)
}2. – 8° vervangen bij art. 170 wet 18 maart 2016, B.S., 30 maart 2016, in-
werkingtreding: 1 april 2016 (art. 195, inleidende zin)

Afdeling 2
Gegevens aan te geven via DmfA/DmfAppl

Art. 140. § 1. De werkgever die aangesloten is bij de RSZ
geeft de loopbaan- en bezoldigingsgegevens van zijn per-
soneelsleden aan de RSZ aan door middel van de DmfA
binnen de termijnen bepaald in artikel 33, § 2, van het ko-
ninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van
de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet
van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke
zekerheid der arbeiders.

§ 2. De werkgever die aangesloten is bij de RSZPPO
geeft de loopbaan- en bezoldigingsgegevens van zijn per-
soneelsleden aan de RSZPPO aan door middel van de Dm-
fAppl binnen de termijnen bepaald in artikel 3, tweede lid,
van het koninklijk besluit van 25 oktober 1985 tot uitvoe-
ring van Hoofdstuk 1, afdeling 1, van de wet van
1 augustus 1985 houdende sociale bepalingen.

Afdeling 3
Punctuele gegevens

Onderafdeling 1
Gegevens met betrekking tot het diploma

Art. 141. Indien het diploma een voorwaarde is voor de
aanwerving of een latere benoeming, is de werkgever ge-
houden een elektronisch attest «gegevens met betrekking
tot het diploma» aan te geven en te valideren voor zover
deze diplomagegevens niet dienen opgenomen te worden
in een elektronisch attest «historische gegevens» of voor
zover een vorige werkgever geen elektronisch attest dient
aan te geven en te valideren voor hetzelfde diploma.

Indien het diploma een voorwaarde was voor een aan-
werving of een benoeming na 31 december 2010, wordt
deze verplichting nagekomen binnen de termijn van een
maand na de aangifte bedoeld in artikel 140 waarbij deze
aanwerving of benoeming werd aangegeven.

Onderafdeling 2
Gegevens met betrekking tot de beëindiging van de 

arbeidsbetrekking

Art. 142. Wanneer de werkgever de arbeidsbetrekking
definitief beëindigt na 31 december 2010, geeft hij een
elektronisch attest «beëindiging arbeidsbetrekking» aan
binnen de termijn van een maand nadat de arbeidsbetrek-
king werd beëindigd.

Afdeling 4
Historische gegevens

Onderafdeling 1
Algemene verplichte aangifte

Art. 143. De werkgever is gehouden voor elk personeels-
lid in dienst op 1 januari 2011 een elektronisch attest met
betrekking tot de loopbaan- en bezoldigingsgegevens voor
de periode tot en met 31 december 2010 aan te geven en
te valideren vóór 1 januari 2016. Deze gegevens kunnen in
voorkomend geval betrekking hebben op diensten gepres-
teerd bij andere werkgevers. Dit attest bevat eveneens de
punctuele gegevens bedoeld in afdeling 3.

Behoudens toepassing van artikel 145 is de werkgever
van deze verplichting ontheven voor het personeelslid voor
wie hij vóór 1 januari 2016 een pensioendossier heeft over-
gemaakt aan de bevoegde pensioeninstelling van de over-
heidssector met het oog op de toekenning van een rust- of
overlevingspensioen dat ingaat vóór 1 januari 2016.  {1

R 1. – Zie M.O. 6 juli 2015 betreffende de termijn voor de aangifte van
de historische gegevens in het kader van de realisatie van een elektroni-
sche loopbaangegevensbank en het elektronisch pensioendossier voor het
overheidspersoneel (project Capelo), B.S., 10 juli 2015

Onderafdeling 2
Vervroegde verplichte aangifte indien de loopbaan van het 

personeelslid een einde neemt tussen 1 januari 2011 en 
1 januari 2016

Art. 144. In afwijking van artikel 143 van deze wet, geeft
de in artikel 143 bedoelde werkgever voor elk personeels-
lid in dienst op 1 januari 2011 dat na deze datum bij hem
uit dienst treedt zonder een rustpensioen bekomen te heb-
ben een elektronisch attest «historische gegevens» aan en
valideert het binnen de termijn van een maand na de uit-
diensttreding van dit personeelslid.

Art. 145. De in artikel 143 bedoelde werkgever is gehou-
den voor elk personeelslid in dienst op 1 januari 2011 dat
een aanvraag om rustpensioen indient, of naar aanleiding
van wiens overlijden een aanvraag om overlevingspensi-
oen wordt ingediend, een elektronisch attest «historische
gegevens» aan te geven en te valideren binnen de termijn
van een maand nadat hij de pensioenaanvraag heeft ont-
vangen, tenzij een elektronisch attest werd aangegeven
overeenkomstig artikel 143 of 144.
}1[Art. 145/1.  De in artikel 143 bedoelde werkgever is
gehouden voor elk personeelslid in dienst op 1 januari
2011 waarvoor hij de PDOS vraagt de datum van ver-
vroegde oppensioenstelling te bepalen, een elektronisch
attest «historische gegevens» aan te geven en te valideren
binnen de termijn van een maand na het versturen van zijn
vraag aan de PDOS, tenzij een elektronisch attest werd
aangegeven overeenkomstig artikel 143.]1

}1. – Ingevoegd bij art. 20 wet 13 december 2012, B.S., 21 december
2012, inwerkingtreding: 1 januari 2012 (art. 23, lid 1)

Onderafdeling 3
Verplichte aangifte indien de loopbaan van het 

personeelslid werd beëindigd vóór 1 januari 2011

Art. 146. De laatste werkgever bij wie een personeelslid
vóór 1 januari 2011 uit dienst is getreden zonder een rust-
pensioen bekomen te hebben, is gehouden een elektro-
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nisch attest «historische gegevens» aan te geven en te vali-
deren binnen de termijn van een maand vanaf de ont-
vangst van een aanvraag om rustpensioen.

Art. 147. De laatste werkgever bij wie een personeelslid
vóór 1 januari 2011 uit dienst is getreden zonder een rust-
pensioen bekomen te hebben, is gehouden een elektronisch
attest «historische gegevens» aan te geven en te valideren
binnen de termijn van een maand vanaf de inkennisstelling
van de ontvangst van een aanvraag om overlevingspensioen.

Onderafdeling 4
Verplichte aangifte indien een personeelslid in dienst 

treedt na 1 januari 2011

Art. 148. De eerste werkgever bij wie een personeelslid na
1 januari 2011 in dienst treedt is gehouden voor dit perso-
neelslid een elektronisch attest «historische gegevens» aan te
geven en te valideren binnen de termijn van een maand na
het verstrijken van de termijn waarbinnen de eerste aangifte
bedoeld in artikel 140 voor dit personeelslid moest worden
gedaan, tenzij een elektronisch attest dient te worden aange-
geven en gevalideerd overeenkomstig artikel 143 of 144.

Onderafdeling 5
Verplichte aangifte indien een werkgever pas na 1 januari 
2011 onder het toepassingsgebied van dit hoofdstuk valt

Art. 149. De werkgever die pas na 1 januari 2011 onder
het toepassingsgebied van dit hoofdstuk valt, is gehouden
voor elk personeelslid een elektronisch attest «historische
gegevens» aan te geven en te valideren binnen een door de
PDOS te bepalen termijn.

In dit geval dekken de historische gegevens de loop-
baan- en bezoldigingsgegevens die betrekking hebben op
de periode vóór de periode die gedekt wordt door de eerste
in artikel 140 bedoelde aangifte van de werkgever en enkel
voor zover deze periode nog niet werd opgenomen in een
elektronisch attest bedoeld in artikelen 143, 144, of 148 of
in een in artikel 140 bedoelde aangifte.

Onderafdeling 6
Gemeenschappelijke bepalingen

Art. 150. De artikelen 145 tot 147 zijn enkel van toepas-
sing indien het rust- of overlevingspensioen wordt toege-
kend of beheerd door de PDOS en:

– hetzij dit pensioen ingaat na 31 december 2012;
– hetzij de pensioenaanvraag bij de PDOS toekomt na

31 december 2012, waarbij de poststempel als bewijs geldt.

Art. 151. Indien meerdere werkgevers een elektronisch
attest «historische gegevens» aangeven, dan bevat het at-
test «historische gegevens» van elke werkgever de histori-
sche gegevens die betrekking hebben op de bij hem ge-
presteerde diensten en op de bij een andere werkgever ge-
presteerde diensten, met uitzondering van de diensten ge-
presteerd bij de werkgever die eveneens gehouden is een
attest «historische gegevens» aan te geven.

Art. 152. § 1. De aangifte kan uitsluitend elektronisch
verricht worden volgens de voorschriften van het referen-
tiedocument voor de volledige en gedetailleerde beschrij-
ving van alle aangifte-elementen in het elektronisch attest.

§ 2. Binnen een termijn van een maand na de validatie
door de werkgever van het elektronisch attest «historische

gegevens» }1[verstuurt de betrokken pensioeninstelling
van de overheidssector]1 een overzicht van de door de
werkgever verklaarde loopbaan- en bezoldigingsgegevens
aan het personeelslid.

§ 3. Indien het personeelslid niet instemt met de ver-
klaarde loopbaan- en bezoldigingsgegevens richt hij een
aanvraag voor aanvulling of verbetering van de gegevens
aan de werkgever die het elektronisch attest «historische
gegevens» heeft gevalideerd.

§ 4. De werkgever beslist binnen een termijn van vier
maanden na de ontvangst van de in paragraaf 3 bedoelde
aanvraag van het personeelslid of een aanvulling of verbe-
tering van de gegevens noodzakelijk is.

§ 5. Indien de werkgever meent dat geen aanvulling of
verbetering van de gegevens noodzakelijk is of indien de
werkgever geen beslissing neemt binnen de vier maanden
na de afgifte van de in paragraaf 3 bedoelde aanvraag van
het personeelslid, kan het personeelslid de betwiste loop-
baan- en bezoldigingsgegevens aan de PDOS voorleggen.

De PDOS deelt binnen de vier maanden na deze voor-
legging een beslissing over de loopbaan- en bezoldigings-
gegevens mee aan de werkgever en het personeelslid en
vult aan of verbetert desgevallend de verklaarde loopbaan-
en bezoldigingsgegevens.
}1. – § 2 gewijzigd bij art. 29 wet 5 mei 2014, B.S., 2 juni 2014, inwerking-
treding: 1 augustus 2014 (art. 70, lid 1)

Art. 153. De werkgever die voor een personeelslid wiens
rust- of overlevingspensioen wordt toegekend door de
PDOS het attest «historische gegevens» heeft aangegeven,
is niet meer gehouden een pensioendossier over te maken
aan de PDOS.

Afdeling 5
Gemeenschappelijke bepalingen

Art. 154. De loopbaan- en bezoldigingsgegevens waar-
van aangifte is gedaan overeenkomstig de afdelingen 2 tot
4 zijn rechtsgeldig tot het ogenblik waarop een verbeterde
aangifte wordt gedaan of tot het bewijs van het tegendeel.
Art. 155. SIGeDIS bewaart en beheert de gegevens zoals
bedoeld in afdelingen 2 en 4 op elektronische wijze en stelt
deze ter beschikking van de pensioeninstellingen van de
overheidssector.

Met het oog op de uitvoering van dit hoofdstuk sluiten
de }1[PDOS]1 en SIGeDIS een samenwerkingsakkoord
waarin alle nodige afspraken worden vastgelegd over de
doorstroming van de elektronische loopbaan- en bezoldi-
gingsgegevens overeenkomstig de machtigingen daartoe
afgeleverd door het Sectoraal comité van de Sociale Zeker-
heid en van de Gezondheid bedoeld in artikel 3 van de wet
van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie
van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid.
}1. – Lid 2 gewijzigd bij art. 30 wet 5 mei 2014, B.S., 2 juni 2014, inwer-
kingtreding: 1 augustus 2014 (art. 70, lid 1)

Art. 156. De pensioeninstellingen van de overheidssec-
tor bewerken de elektronische loopbaan- en bezoldigings-
gegevens tot pensioengegevens en houden een elektro-
nisch pensioendossier bij.
Art. 157. Voor zover de PDOS de pensioendossiers van
de personeelsleden van een werkgever die op 1 januari
2011 onder het toepassingsgebied van dit hoofdstuk valt
niet beheert, deze werkgever stelt de PDOS in kennis van
het administratief en geldelijk statuut van zijn personeel
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binnen de termijn van een maand na de inwerkingtreding
van dit hoofdstuk, maar ten vroegste binnen de termijn
van een maand na de bekendmaking ervan.

De werkgever die pas na 1 januari 2011 onder het toe-
passingsgebied van dit hoofdstuk valt, stelt de PDOS in
kennis van het administratief en geldelijk statuut van zijn
personeel binnen de termijn van een maand nadat hij
onder het toepassingsgebied van dit hoofdstuk valt.

De werkgever is gehouden het administratief en gelde-
lijk statuut van zijn personeel ter beschikking te stellen van
de PDOS indien deze hierom verzoekt.

De werkgever stelt de PDOS in kennis van de wijzigin-
gen in het administratief en geldelijk statuut van zijn per-
soneel die een weerslag hebben op de pensioenrechten in
de overheidssector binnen de termijn van een maand na
de officiële goedkeuring van deze wijzigingen.

Afdeling 6

Toezicht

Art. 158. De werkgever bewaart een afschrift van de in
artikel 140 bedoelde aangifte samen met alle verantwoor-
dingsstukken en gegevens op basis waarvan hij deze aan-
gifte heeft gedaan tot het verstrijken van een termijn van
vijf jaar na de aangifte.

Art. 159. De werkgever bewaart alle verantwoordings-
stukken en gegevens op basis waarvan hij het elektronisch
attest «historische gegevens» heeft gevalideerd tot het ver-
strijken van een termijn van zes maanden na de pensione-
ring van het personeelslid of tot het ogenblik waarop de
PDOS hem van deze bewaarplicht ontlast.

Art. 160. Op verzoek van de ambtenaren van de PDOS
verstrekken de werkgevers kosteloos alle inlichtingen, do-
cumenten of een afschrift ervan die zij nuttig achten om de
toepassing van dit hoofdstuk te controleren.

Art. 161. Indien de ambtenaren van de PDOS bij het uit-
oefenen van het toezicht vaststellen dat een werkgever een
onvolledige of onjuiste aangifte heeft gedaan, kunnen zij
deze werkgever binnen een termijn van vijf jaar na zijn on-
volledige of onjuiste aangifte ertoe verplichten een verbe-
terde aangifte te doen binnen de termijn van een maand
overeenkomstig hun instructies.

Indien deze vaststelling meer dan vijf jaar na de aangifte
plaats heeft, verbeteren deze ambtenaren ambtshalve de
loopbaan- en bezoldigingsgegevens in het elektronisch
pensioendossier.

Afdeling 7

Responsabilisering

Art. 162. }1[Indien een pensioeninstelling van de over-
heidssector een te hoog pensioenbedrag uitbetaalt omdat
de werkgever bij het vervullen van de in dit hoofdstuk
voorgeschreven verplichtingen de pensioenwetgeving of
de in de gebruikte toepassingen weergegeven instructies
en glossaria niet heeft nageleefd, vordert hij het gedeelte

van de schuld dat hij niet van de sociaal verzekerde kan te-
rugvorderen, terug van de werkgever.]1

}1. – Vervangen bij art. 21 wet 13 december 2012, B.S., 21 december
2012, inwerkingtreding: 1 januari 2013 (art. 23, lid 2, 4°)

}1[Art. 162/1.  Indien een persoon door zijn werkgever
in disponibiliteit of verlof voorafgaand aan de oppensioen-
stelling is geplaatst op basis van een beslissing van de PDOS
waarin de datum wordt bepaald vanaf welke deze persoon
de voorwaarden inzake leeftijd en duur van de diensten zal
vervullen om op pensioen gesteld te worden overeenkom-
stig artikel 46 van de wet van 15 mei 1984 houdende maat-
regelen tot harmonisering in de pensioenregelingen, kan
het pensioen, in ieder geval, ingaan vanaf die datum.

Indien bij het verstrijken van de periode van disponibili-
teit of verlof voorafgaand aan de oppensioenstelling blijkt
dat de voorwaarden inzake leeftijd en duur van de dien-
sten niet vervuld zijn, vallen de pensioenbedragen ten laste
van de Staatskas tot op het ogenblik waarop deze voor-
waarden vervuld zijn. Indien de in het eerste lid bedoelde
beslissing gebaseerd was op onjuiste of onvolledige gege-
vens verstrekt door de werkgever, vordert de PDOS die
pensioenbedragen terug van de werkgever.]1

}1. – Ingevoegd bij art. 22 wet 13 december 2012, B.S., 21 december
2012, inwerkingtreding: 1 januari 2013 (art. 23, lid 2, 4°)

}1[Afdeling 7/1

Secundair netwerk]1

}1. Opschrift ingevoegd bij art. 31 wet 5 mei 2014, B.S., 2 juni 2014, in-
werkingtreding: 1 augustus 2014 (art. 70, lid 1)

}1[Art. 162/2.  De PDOS houdt ten behoeve van de an-
dere pensioeninstellingen van de overheidssector een bij-
zonder repertorium van de personen bij zoals bedoeld in
artikel 6, § 1, tweede lid, 2°, van de wet van 15 januari 1990
houdende oprichting en organisatie van een Kruispunt-
bank van de Sociale Zekerheid en is derhalve een beheers-
instelling van een secundair netwerk in de zin van artikel 1,
6°, van het koninklijk besluit van 4 februari 1997 tot orga-
nisatie van de mededeling van sociale gegevens van per-
soonlijke aard tussen instellingen van sociale zekerheid.]1

}1. – Ingevoegd bij art. 32 wet 5 mei 2014, B.S., 2 juni 2014, inwerkingtre-
ding: 1 augustus 2014 (art. 70, lid 1)

Afdeling 8

Inwerkingtreding

Art. 163. § 1. Onder voorbehoud van de bepalingen van
§§ 2 en 3, treedt dit hoofdstuk in werking op 1 januari 2011.

§ 2. Voor de werkgevers waarvan het pensioen van hun
personeelsleden niet toegekend of beheerd wordt door de
PDOS, is afdeling 4 slechts van toepassing voor zover de
werkgever een overeenkomst heeft gesloten met de PDOS
waarin hij zich ertoe verbindt de verplichtingen voorzien
in die afdeling na te leven.

§ 3. Voor de werkgevers voor wie de PDOS bevoegd is om
de wettelijkheid en het bedrag van het pensioen van hun
personeelsleden te controleren, bepaalt de koning de inwer-
kingtreding van afdeling 4. Deze datum kan in voorkomend
geval verschillend zijn naargelang de betrokken werkgever.
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Programmawet 29 maart 2012 
 (B.S., 6 april 2012)

(Uittreksel)

TITEL 7

FRAUDEBESTRIJDING

ENIG HOOFDSTUK

SOCIALE FRAUDE EN CORRECTE TOEPASSING 
VAN DE WET

Afdeling 9
Controle op het misbruik van fictieve adressen door 

de gerechtigden van sociale prestaties

Art. 100. Voor de toepassing van deze afdeling wordt
verstaan onder:

1° «sociaal inspecteurs»: de ambtenaren bedoeld in
artikel 16, 1°, van het Sociaal Strafwetboek;

2° «gerechtigde»: de persoon die recht heeft op een soci-
ale uitkering, hetzij op basis van de sociale zekerheid, hetzij
op basis van een regeling voor maatschappelijke bijstand,
of andere voordelen toegekend door de reglementering
waarop de sociaal inspecteurs toezicht uitoefenen, alsook
zij die er aanspraak op maakt;

3° «nutsbedrijven»: de instanties die in het kader van de
openbare nutsvoorziening instaan voor de levering van
water;

4° «distributienetbeheerders»: de natuurlijke personen
of rechtspersonen zoals bedoeld in artikel 2, 8°, van de wet
van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elek-
triciteitsmarkt, en artikel 1, 31°, van de wet van 12 april
1965 betreffende het vervoer van gasachtige produkten en
andere door middel van leidingen;

5° «fictief adres»: een aan een officiële instantie opgegeven
adres waar een sociaal verzekerde niet daadwerkelijk woont.

Art. 101. }1[§ 1. In functie van de periodiciteit van hun
gegevensinzameling en minstens één maal per kalender-
jaar bezorgen de nutsbedrijven en distributienetbeheer-
ders bepaalde verbruiks- en adresgegevens van bepaalde
van hun particuliere klanten op elektronische wijze aan de
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. Het betreft de ge-
gevens door de nutsbedrijven en distributienetbeheerders
geselecteerd omdat het verbruik van de particuliere klant
ten minste 80 % in neerwaartse of opwaartse zin afwijkt
van een gemiddeld verbruik waarbij rekening gehouden
wordt met de officieel meegedeelde gezinssamenstelling.

De gezinstypes en het gemiddelde verbruik per ge-
zinstype worden jaarlijks bepaald door het beheerscomité
van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid in overleg
met de nutsbedrijven en distributienetbeheerders.

De Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid bezorgt de
in het eerste lid bedoelde gegevens na kruising met de ge-
gevens die zijn opgeslagen in het Rijksregister, bedoeld in
de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregis-
ter van de natuurlijke personen, aan de openbare instellin-
gen van sociale zekerheid en de sociaal inspecteurs op voor-
waarde dat de bedoelde instellingen aan de gerechtigde op
wie deze gegevens betrekking hebben een sociale uitkering
toekennen, hetzij op basis van de sociale zekerheid, hetzij

op basis van een regeling voor maatschappelijke bijstand,
of van andere voordelen toegekend door de reglementerin-
gen waarop de sociaal inspecteurs toezicht uitoefenen. Dat
moet hen in staat stellen om, na machtiging van het secto-
raal comité van de Sociale Zekerheid en van de gezondheid,
in combinatie met andere sociale gegevens en sociale gege-
vens van persoonlijke aard die beschikbaar zijn in het net-
werk, zoals bedoeld in de wet van 15 januari 1990 hou-
dende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank
van de Sociale Zekerheid, te controleren of de sociale uitke-
ring wordt toegekend op basis van een fictief adres.

§ 2. Voor de gegevensverwerkingen als bedoeld in § 1
wordt als verantwoordelijke voor de verwerking als be-
doeld in artikel 1, § 4, van de wet van 8 december 1992 tot
bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte
van de verwerking van persoonsgegevens, de Kruispunt-
bank van de Sociale Zekerheid aangeduid.]1

}1. – Vervangen bij art. 2 wet 13 mei 2016, B.S., 27 mei 2016, inwerking-
treding: 1 juni 2016 (art. 8)
}1[Art. 101/1. § 1. Elke openbare instelling van sociale
zekerheid (OISZ) kan de overeenkomstig artikel 101 inge-
zamelde gegevens samenvoegen met andere gegevens
waar de OISZ's over beschikken met het oog op het uitvoe-
ren van analyses op relationele gegevens waarmee deze
diensten in staat worden gesteld om gerichte controles uit
te voeren op basis van risico-indicatoren voor de toeken-
ning van steun berekend op basis van een fictief adres. De
analyse gebeurt op basis van gecodeerde gegevens. De ge-
gevens waar een risico op het gebruik van een fictief adres
uit blijkt,worden afgezonderd en gedecodeerd.

§ 2. Elke categorie van gegevens die aan een OISZ doorge-
geven wordt }2[...]2, is onderworpen aan een machtiging van
een sectoraal comité ingesteld binnen de Commissie voor de
bescherming van de persoonlijke levenssfeer. De machti-
ging bepaalt de voorwaarden in verband met de bewa-
ringstermijn van de gecodeerde en gedecodeerde gegevens.

§ 3. De }3[...]3 analyses op relationele gegevens hebben
als verantwoordelijke voor de verwerking, als bedoeld in
artikel 1, § 4, van de wet van 8 december 1992 tot bescher-
ming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de
verwerking van persoonsgegevens, de OISZ die de analyse
op relationele gegevens uitvoert.]1

}1. – Ingevoegd bij art. 3 wet 13 mei 2016, B.S., 27 mei 2016, inwerking-
treding: 1 juni 2016 (art. 8)
F 2. – § 2 gewijzigd (vernietigd) bij Grondwettelijk Hof nr. 29/2018
15 maart 2018, B.S., 18 juni 2018
F 3. – § 3 gewijzigd (vernietigd) bij Grondwettelijk Hof nr. 29/2018
15 maart 2018, B.S., 18 juni 2018

Art. 102. }1[De gegevens bedoeld in artikel 101 kunnen
enkel als bijkomend element gebruikt worden om uit te
maken of een gerechtigde gebruik maakt van een fictief
adres.]1

}1. – Vervangen bij art. 4 wet 13 mei 2016, B.S., 27 mei 2016, inwerking-
treding: 1 juni 2016 (art. 8)

Art. 103. In het kader van een administratief onderzoek
lichten de sociaal inspecteurs de gerechtigde in of, in voor-
komend geval, een derde over het feit dat ze de verbruiks-
gegevens van het opgegeven adres kunnen }1[gebruiken]1.
}1. – Gewijzigd bij art. 5 wet 13 mei 2016, B.S., 27 mei 2016, inwerking-
treding: 1 juni 2016 (art. 8)
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Art. 104. De wet van 8 december 1992 tot bescherming
van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de ver-
werking van persoonsgegevens, is van toepassing op de
bepalingen van deze afdeling.
Art. 105. }1[Het beheerscomité van de Kruispuntbank
van de Sociale Zekerheid bepaalt de nadere regels, onder

meer de structuur en inhoud van de berichten waarmee de
gegevens worden bezorgd, de wijze en het tijdstip waarop
de verbruiks- en adresgegevens worden bezorgd.]1

}1. – Vervangen bij art. 6 wet 13 mei 2016, B.S., 27 mei 2016, inwerking-
treding: 1 juni 2016 (art. 8)

Wet 29 januari 2014 houdende bepalingen inzake de sociale identiteitskaart en de ISI+-kaart
 (B.S., 12 februari 2014)

K.B. 12 augustus 1993 houdende de organisatie van de informatieveiligheid bij de instellingen van 
sociale zekerheid

 (B.S., 21 augustus 1993)

K.B. 4 februari 1997 tot organisatie van de mededeling van sociale gegevens van persoonlijke aard 
tussen instellingen van sociale zekerheid

 (B.S., 3 april 1997)

K.B. 9 juli 2001 tot regeling van de vernietiging van de gegevensbanken van de Kruispuntbank van 
de sociale zekerheid en de sociale gegevensbanken of de sociale gegevens van persoonlijke aard die 

erin worden bewaard, in uitvoering van artikel 29 van de wet van 15 januari 1990 houdende 
oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid

 (B.S., 17 augustus 2001)

(Uittreksel)

Art. 2. In oorlogstijd, in omstandigheden daarmee gelijk-
gesteld krachtens artikel 7 van de wet van 12 mei 1927 op
de militaire opeisingen of tijdens de bezetting van het
grondgebied door de vijand, kan elke minister die bevoegd
is voor de toepassing van de sociale zekerheid }1[de nood-
zaak van de vernietiging]1 van de gegevensbanken van de
Kruispuntbank van de sociale zekerheid en de sociale ge-
gevensbanken of de sociale gegevens van persoonlijke

aard die erin worden bewaard, ter bespreking voorleggen
aan de interdepartementale commissie.

Hij kan hiertoe overgaan op eigen initiatief of op verzoek
van de persoon belast met het dagelijks bestuur van een in-
stelling van sociale zekerheid, bedoeld in artikel 2, eerste lid,
2°, a) en d), van de wet, waarover hij het toezicht uitoefent.

De Minister van Sociale Zaken kan hiertoe bovendien
overgaan op verzoek van de persoon belast met het dage-
lijks bestuur van de Kruispuntbank van de sociale zekerheid.
}1. – Lid 1 gewijzigd bij art. 1 K.B. 15 september 2006, B.S., 10 oktober
2006
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K.B. 16 januari 2002 tot uitbreiding van het netwerk van de sociale zekerheid tot sommige 
overheidsdiensten en openbare instellingen van de Gemeenschappen en Gewesten, met toepassing 

van artikel 18 van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een 
Kruispuntbank van de sociale zekerheid

 (B.S., 6 februari 2002)

K.B. 15 oktober 2004 }1[tot uitbreiding van het netwerk van de sociale zekerheid tot de pensioen- en 
solidariteitsinstellingen belast met het uitvoeren van de wet van 28 april 2003 betreffende de 

aanvullende pensioenen en het belastingstelsel van die pensioenen en van sommige aanvullende 
voordelen inzake sociale zekerheid, de programmawet (I) van 24 december 2002 of de 

programmawet (I) van 27 december 2006, met toepassing van artikel 18 van de wet van 15 januari 
1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid]1

 (B.S., 14 december 2004, err., B.S., 28 december 2004)
}1. Opschrift vervangen bij art. 1 K.B. 20 december 2012, B.S., 15 februari 2013, err., B.S., 2 oktober 2014

K.B. 4 maart 2005 tot uitbreiding van het netwerk van de sociale zekerheid tot de openbare centra 
voor maatschappelijk welzijn, voor wat betreft hun opdrachten inzake het recht op 

maatschappelijke dienstverlening, met toepassing van artikel 18 van de wet van 15 januari 1990 
houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid

 (B.S., 31 maart 2005)

K.B. 11 februari 2014 tot uitvoering van de artikelen 31ter, § 1, tweede lid en § 3, eerste lid, 
31quinquies, vierde lid, 31sexies, § 2, derde en vierde lid en 31septies, derde lid van de wet van 

4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk en van 
artikel 13 van de wet van 27 december 2012 tot invoering van de elektronische registratie van 

aanwezigheden op tijdelijke of mobiele bouwplaatsen
 (B.S., 21 februari 2014)

K.B. 26 februari 2014 tot uitvoering van de wet van 29 januari 2014 houdende bepalingen inzake de 
sociale identiteitskaart en de ISI+-kaart

 (B.S., 7 maart 2014)

K.B. 7 december 2016 over de bewijskracht van de gegevens die door de instellingen van sociale 
zekerheid worden verwerkt

 (B.S., 19 december 2016)

HOOFDSTUK I

BEWIJSKRACHT VAN DE GEGEVENS VERWERKT 
DOOR DE OPENBARE INSTELLINGEN VAN 

SOCIALE ZEKERHEID EN DE FEDERALE 
OVERHEIDSDIENSTEN DIE MET DE TOEPASSING 

VAN DE SOCIALE ZEKERHEID ZIJN BELAST
Art. 1. Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt ver-
staan onder:

1° «openbare instellingen van sociale zekerheid»: de Kruis-
puntbank van de Sociale Zekerheid en de openbare instellin-
gen van sociale zekerheid bedoeld in artikel 2, eerste lid, 2°,
a), van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en
organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid;

2° «federale overheidsdiensten die met de toepassing
van de sociale zekerheid zijn belast»: de federale overheids-
dienst Sociale Zekerheid, de federale overheidsdienst Werk-
gelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg en de programma-
torische overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, Ar-
moedebestrijding, Sociale Economie en Grootstedenbeleid;

3° «bevoegde minister»: de voogdijminister van de be-
trokken openbare instelling van sociale zekerheid of de mi-
nister bevoegd voor de betrokken federale overheidsdienst
die met de toepassing van de sociale zekerheid is belast;

4° «sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de
gezondheid»: het sectoraal comité van de sociale zekerheid
en van de gezondheid bedoeld in artikel 37 van de wet van
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15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van
een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid.
Art. 2. De openbare instellingen van sociale zekerheid en
de federale overheidsdiensten die met de toepassing van
de sociale zekerheid zijn belast, kunnen ter erkenning door
de bevoegde minister de voorwaarden en de nadere regels
voorleggen voor het opslaan, bewaren, uitwisselen, mee-
delen of weergeven, met fotografische, optische, elektroni-
sche of andere technieken of op een leesbare drager, van
de gegevens waarover zij beschikken of die aan hen zijn
overgemaakt voor de toepassing van de sociale zekerheid.

Zij leggen hun voorstel, met een beknopte zelfevaluatie
aangaande het voldoen aan de voorwaarden bedoeld in
artikel 3, tegelijkertijd voor aan de bevoegde minister en,
voor advies, aan het sectoraal comité van de sociale zeker-
heid en van de gezondheid.

Art. 3. Het sectoraal comité van de sociale zekerheid en
van de gezondheid gaat na of de voorgestelde procedure
voldoet aan de volgende voorwaarden:

1° het voorstel omschrijft nauwkeurig de procedure;
2° de gebruikte technologie waarborgt een getrouwe,

duurzame en volledige weergave van de gegevens;
3° de gegevens worden systematisch en zonder wegla-

tingen geregistreerd;
4° de verwerkte gegevens worden op een zorgvuldige

manier bewaard, systematisch gerangschikt en beschermd
tegen elke vervalsing;

5° de volgende inlichtingen over de verwerking van de
gegevens worden bewaard:

a) de identiteit van de verantwoordelijke voor de ver-
werking en de uitvoerder;

b) de aard en het onderwerp van de gegevens waarop
de verwerking betrekking heeft;

c) de datum en de plaats van de uitvoering;
d) de eventuele storingen die zijn vastgesteld tijdens de

verwerking.
Art. 4. Het sectoraal comité van de sociale zekerheid en
van de gezondheid kan de vertegenwoordigers van de aan-
vrager horen vóór het zijn advies verleent. In overleg met
die vertegenwoordigers kunnen wijzigingen aan de voor-
gestelde procedure worden aangebracht.
Art. 5. Het sectoraal comité van de sociale zekerheid en
van de gezondheid deelt zijn gemotiveerd advies mee aan
de bevoegde minister, uiterlijk binnen een termijn van
twee maanden te rekenen vanaf de datum waarop het
voorstel bedoeld in artikel 2, tweede lid, werd verzonden.
Indien het advies niet binnen deze termijn wordt meege-
deeld, wordt het geacht gunstig te zijn. Het sectoraal co-
mité van de sociale zekerheid en van de gezondheid deelt
tegelijkertijd zijn advies mee aan de aanvrager.
Art. 6. De bevoegde minister deelt zijn gemotiveerde be-
slissing mee aan de aanvrager en aan het sectoraal comité
van de sociale zekerheid en van de gezondheid, uiterlijk
binnen een termijn van vier maanden te rekenen vanaf de
datum waarop het voorstel bedoeld in artikel 2, tweede lid,
werd verzonden. Indien de gemotiveerde beslissing niet
binnen deze termijn meegedeeld wordt aan de aanvrager,
wordt de procedure die hij heeft voorgesteld geacht erkend
te zijn door de bevoegde minister, behalve indien het ad-
vies dat door het sectoraal comité van de sociale zekerheid
en van de gezondheid volgens artikel 5 wordt verstrekt on-
gunstig is, in welk geval de erkenning van de voorgestelde

procedure steeds afhankelijk is van een uitdrukkelijke en
gemotiveerde beslissing door de bevoegde minister.

Vóór hij zijn beslissing neemt, gaat de bevoegde minister
ook na of de in artikel 3 bepaalde voorwaarden vervuld zijn.

Het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de
gezondheid registreert en bewaart de procedures die door
de bevoegde minister werden erkend of geacht worden door
de bevoegde minister te zijn erkend, onverminderd artikel 9.

Art. 7. Wanneer de procedure die de aanvrager heeft
voorgelegd, wordt erkend door de bevoegde minister of
wordt geacht erkend te zijn door de bevoegde minister,
hebben de gegevens die volgens die procedure worden op-
geslagen, bewaard, uitgewisseld, meegedeeld of weerge-
geven en hun weergave op een leesbare drager bewijs-
kracht voor de toepassing van de sociale zekerheid, tot be-
wijs van het tegendeel. Deze bewijskracht geldt vanaf de
datum waarop de procedure is erkend of is geacht erkend
te zijn overeenkomstig artikel 6.

Art. 8. Elke wijziging aan een uitdrukkelijk of stilzwijgend
erkende procedure om een reden die verband houdt met
één van de voorwaarden bedoeld in artikel 3 is onderwor-
pen aan de bepalingen van de artikelen 2 tot 7.

Art. 9. De bevoegde minister kan de uitdrukkelijke of stil-
zwijgende erkenning intrekken wanneer hij vaststelt dat
de erkenningsvoorwaarden geheel of gedeeltelijk niet
meer vervuld zijn.

Vóór hij zijn beslissing neemt, kan de bevoegde minis-
ter het advies van het sectoraal comité van de sociale ze-
kerheid en van de gezondheid vragen, in welk geval de be-
palingen van artikel 4 naar analogie van toepassing zijn.
Het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de
gezondheid deelt zijn gemotiveerd advies aan de be-
voegde minister mee, uiterlijk binnen een termijn van
twee maanden te rekenen vanaf de datum waarop de aan-
vraag om advies werd verzonden. Indien dit advies niet
binnen deze termijn wordt meegedeeld, wordt het geacht
gunstig te zijn.

De bevoegde minister deelt zijn gemotiveerde beslissing
mee aan de aanvrager en aan het sectoraal comité van de
sociale zekerheid en van de gezondheid.

De intrekking van de erkenning heeft uitwerking op de
datum van mededeling van de beslissing van de bevoegde
minister aan de aanvrager. Artikel 7 blijft van toepassing
voor de periode die de datum van uitwerking van de in-
trekking van de erkenning voorafgaat.

HOOFDSTUK II

BEWIJSKRACHT VAN DE GEGEVENS VERWERKT 
DOOR DE ANDERE INSTELLINGEN VAN SOCIALE 

ZEKERHEID EN DE SOCIALE SECRETARIATEN 
VOOR WERKGEVERS

Art. 10. Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt ver-
staan onder:

1° «instellingen»: de meewerkende instellingen van so-
ciale zekerheid, de fondsen voor bestaanszekerheid en de
openbare centra voor maatschappelijk welzijn, bedoeld in
artikel 2, eerste lid, 2°, b), c) en f), van de wet van 15 januari
1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruis-
puntbank van de Sociale Zekerheid, en de sociale secretari-
aten voor werkgevers;
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2° «de procedure»: alle gebruikte procedures, processen
en architecturen (hardware en software);

3° «gedigitaliseerde gegevens»: gegevens die opgesla-
gen, verwerkt en meegedeeld worden door middel van een
optische en fotografische techniek;

4° «het formaat»: de code waaronder gedigitaliseerde
gegevens zijn opgeslagen op een gegevensdrager;

5° «compressie»: de bewerking waarbij de digitale voor-
stelling van de afbeeldingen in grootte beperkt wordt om op-
slagcapaciteit te besparen en datatransmissie te versnellen;

6° «metagegevens»: de gegevensset die de context, de
inhoud en de structuur van de gedigitaliseerde gegevens
beschrijft;

7° «het systeem»: het geheel van apparatuur en bestu-
rings- en toepassingsprogrammatuur;

8° «het datacenter»: de ruimte waarin de informatie- en
communicatieapparatuur (IT-apparatuur) zich fysiek be-
vindt waarop de gedigitaliseerde gegevens verwerkt en/of
opgeslagen worden.

Art. 11. De gegevens die door middel van een optische en
fotografische techniek opgeslagen, verwerkt of meegedeeld
worden, alsook de weergave van deze gegevens op papier
of op elke andere leesbare drager, hebben bewijskracht tot
bewijs van het tegendeel, indien de procedure die de instel-
ling overeenkomstig artikel 12 heeft vastgesteld voor de op-
slag, de verwerking, de mededeling of de weergave van
deze gegevens voldoet aan de voorwaarden opgesomd in
dit hoofdstuk en de gegevens in overeenstemming met die
procedure werden opgeslagen, verwerkt of meegedeeld.

De gedigitaliseerde gegevens kan echter geen rechtsgel-
digheid worden ontzegd op de enkele grond dat betwist
wordt dat de werkelijk gevolgde procedure aan de voor-
waarden van dit besluit voldoet, als diegene die zich op deze
gegevens beroept kan aantonen, met alle middelen van
recht, dat de afwijking van de voorwaarden in dit hoofdstuk
de betrouwbaarheid van de gegevens niet in het gedrang
heeft gebracht.

Art. 12. De instelling legt de procedure vast volgens
welke ze de gegevens waarover ze beschikt of die ze door-
gestuurd krijgt, door middel van een optische en fotografi-
sche techniek opslaat, verwerkt of meedeelt voor de toepas-
sing ervan in de sociale zekerheid, alsook de procedure vol-
gens welke ze deze gegevens op papier of op elke andere
leesbare drager weergeeft, overeenkomstig dit hoofdstuk.

Art. 13. De instelling gebruikt een procedure voor:
1° de systematische en volledige opslag van gegevens;
2° de getrouwe, duurzame en volledige weergave van

de informatie;
3° de zorgvuldige bewaring, de systematische classifica-

tie en de beveiliging van de gegevens tegen elke vorm van
vervalsing;

4° de integriteit en de leesbaarheid van de gegevens ge-
durende de volledige bewaartermijn.

Art. 14. De instelling beschikt over een gedetailleerde,
regelmatig bijgewerkte documentatie over de gehan-
teerde procedure.

Deze documentatie bevat minstens de volgende inlich-
tingen:

1° de identificatiegegevens van de eventuele verwerker op
wie de instelling een beroep doet, evenals de naam en het
adres van de eigenaar van de gebruikte hardware en software;

2° het merk en het type van de gebruikte hardware en
de benaming van de gebruikte software;

3° de nauwkeurige beschrijving van de hardware en
software, met vermelding van de voornaamste technische
kenmerken van de wijze van opslag, verwerking en mede-
deling door middel van de gebruikte optische en fotografi-
sche techniek;

4° de documentatie van de gebruikte opslaginfrastructuur;
5° de beschrijving van de wijze waarop de integriteit

van de gedigitaliseerde gegevens wordt verzekerd en kan
worden gecontroleerd;

6° de beschrijving van de uitgevoerde kwaliteitscontroles;
7° de documentatie van de software voor de verbetering

van de beeldkwaliteit en de herkenningssoftware;
8° de beschrijving van de wijze waarop de beschikbaar-

heid en de toegankelijkheid van de gedigitaliseerde gege-
vens worden verzekerd;

9° een beschrijving van de wijze waarop de gedigitali-
seerde gegevens worden beveiligd tegen onbevoegde toe-
gang;

10° een beschrijving van het back-upbeleid.
Elke aangebrachte wijziging aan de gebruikte proce-

dure wordt onmiddellijk aan de gedetailleerde beschrij-
ving toegevoegd.

De instelling kan op elk moment de documentatie voor-
leggen aan het sectoraal comité van de sociale zekerheid
en van de gezondheid bedoeld in artikel 37 van de wet van
15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van
een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid.

Zowel de documentatie van de procedure als de link tus-
sen deze documentatie en de gedigitaliseerde gegevens
wordt bijgehouden gedurende de volledige bewaartermijn.

Art. 15. De toegang tot de gedigitaliseerde gegevens ver-
loopt conform de regels en procedures in voege in de in-
stelling.

Elke bewerking van de gedigitaliseerde gegevens wordt
samen met de identiteit van de bewerker in een logboek
bijgehouden.

Art. 16. De gedigitaliseerde gegevens worden bewaard in
valideerbare, genormeerde en volledig gedocumenteerde
bestandsformaten geschikt voor bewaring op lange termijn.

Indien er gebruik gemaakt wordt van een tussenfor-
maat, dan mag er geen relevant kwaliteitsverlies optreden
bij de omzetting van het tussenformaat naar het uiteinde-
lijke formaat.

Compressie is alleen toegestaan indien aantoonbaar
geen relevant informatieverlies optreedt.

Art. 17. De gedigitaliseerde gegevens worden op de dag
van hun opmaak opgeslagen in een opslaginfrastructuur die
de integriteit en de duurzaamheid van de gegevens verzekert.

De gedigitaliseerde gegevens en de niet gedigitaliseerde
originele gegevens worden blijvend met elkaar gelinkt via
een unieke identifier tot op het moment waarop het origi-
neel vernietigd wordt.

Art. 18. De verwerking van de gedigitaliseerde gegevens
gebeurt in een Lid-Staat van de Europese Unie of in een
derde staat waarnaar het vrij verkeer van diensten is uitge-
breid en die zich er in het kader van een internationaal ak-
koord met de Europese Unie toe heeft verbonden om de re-
gelgeving van de Europese Unie betreffende de verwerking
van persoonsgegevens te respecteren.
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Art. 19. De integriteit van de inhoud, de duurzaamheid,
de toegankelijkheid en de leesbaarheid van de gedigitali-
seerde gegevens en de hieraan verbonden metagegevens
worden gewaarborgd gedurende de door de toepasselijke
reglementering opgelegde bewaartermijn.

Metagegevens worden op een consistente en gestructu-
reerde wijze toegekend.

De koppeling tussen de gedigitaliseerde gegevens en de
bijbehorende metagegevens kan gedurende de volledige
bewaartermijn worden gereconstrueerd.

Elk van de gedigitaliseerde gegevens kan binnen een rede-
lijke termijn worden teruggevonden aan de hand van de bij-
behorende metagegevens en kan waarneembaar of leesbaar
gemaakt worden, met inachtneming van de autorisaties.

Het gebruikte systeem importeert, converteert, migreert
en exporteert de gedigitaliseerde gegevens en de bijbeho-
rende metagegevens met behoud van de betrouwbaar-
heid, de integriteit en de bruikbaarheid ervan.

Art. 20. De veiligheidsmaatregelen die de gegevensinte-
griteit waarborgen, zijn opgesteld overeenkomstig het in-
formatieveiligheidsbeleid van de instelling.

De instelling voert een systematische risicoanalyse uit,
onder meer betreffende de gegevensverwerking, de syste-
men, het personeel en de veiligheidseisen.

De instelling beschikt over een informatieveiligheidsbe-
leid dat het geheel van strategieën en gekozen maatrege-
len voor de gegevensbeveiliging bevat.

Het in het vorige lid vermelde beleid is gebaseerd op de
normen en/of richtlijnen die door nationale en internatio-
nale instanties erkend worden.

Aldus doet de instelling minstens het volgende:

1° ze heeft een overzicht van de gehanteerde veiligheids-
maatregelen en toetst periodiek (extern of niet) of de inge-
voerde veiligheidsmaatregelen nog passend zijn of niet;

2° ze beschikt over een gedocumenteerd en passend
back-upbeleid, calamiteiten- en herstelplan;

3° ze treft alle nodige maatregelen om te voorkomen
dat de gedigitaliseerde gegevens gedeeltelijk of geheel ver-
loren zouden gaan gedurende de bewaartermijn. Hiertoe
maakt de instelling periodiek back-ups van alle gedigitali-
seerde gegevens en bewaart ze deze back-ups op een an-
dere beveiligde locatie;

4° ze test op regelmatige basis de back-up- en herstel-
plannen en past ze indien nodig aan;

5° ze beschikt over een geactualiseerd toegangscontro-
lebeleid voor het toekennen, het wijzigen en het verwijde-
ren van toegangsrechten tot het systeem;

6° ze stelt in geval van onderaanneming veiligheidsei-
sen aan deze derde via een contract;

7° na afloop van de door de instelling gehanteerde ver-
jaringstermijn, die ten minste de wettelijke verjaringster-
mijn moet zijn, vernietigt zij de gedigitaliseerde gegevens

aan de hand van een gedocumenteerd proces en indien
het gevoelige gegevens betreft, voert zij veilige vernieti-
gingsmethodes uit;

8° ze beschikt over een goed beveiligd datacenter met
onder meer klimaatbeheersing, een alarm en een brand-
meldvoorziening, een toegangscontrole, een ordelijke be-
kabeling en een noodstroomvoorziening;

9° ze voorziet in redundantie in de opslaginfrastructuur;

10° ze slaat de informatiedragers en back-ups in een fy-
siek beveiligde plaats op;

11° ze beschikt over voldoende medewerkers, met vol-
doende kennis en competenties, om al haar taken en ver-
antwoordelijkheden op het gebied van het beheer van ge-
digitaliseerde gegevens te kunnen uitvoeren;

12° in geval van migraties naar nieuwe bestandsforma-
ten worden de overdrachten naar gegevensdragers tijdig
uitgevoerd om de integriteit en de permanente toegang tot
de gedigitaliseerde gegevens gedurende de volledige be-
waartermijn te kunnen verzekeren.

De minimale veiligheidsmaatregelen waarvan sprake in
het vorige lid blijven van kracht voor het gedocumenteerde
migratieproces dat door de instelling uitgevoerd wordt.

HOOFDSTUK III

DIVERSE BEPALINGEN

Art. 21. 1° (...)  {1

2° (...)  {2

3° (...)  {3

4° (...)  {4

S 1. – Heft K.B. 22 maart 1993 Kruispuntbank, informatiegegevens, be-
wijskracht, op

S 2. – Heft K.B. 28 november 1995 Bewijswaarde informatiegegeven,
sociaal statuut zelfstandige, op

S 3. – Heft K.B. 15 maart 1999 Sociale zekerheid, informatiegegevens,
bewijskracht, op

S 4. – Heft K.B. 9 januari 2000 Administratie der Pensioenen, bewijs-
kracht van de gebruikte informatiegegevens, op

Art. 22. De uitdrukkelijke of stilzwijgende erkenningen
op grond van een koninklijk besluit bedoeld in artikel 21
behouden hun uitwerking zolang zij aan de in die konink-
lijke besluiten bedoelde voorwaarden blijven voldoen.

Art. 23. Aanvragen tot erkenning die op grond van een
koninklijk besluit bedoeld in artikel 21 werden ingediend
vóór de datum van inwerkingtreding van dit koninklijk be-
sluit worden behandeld overeenkomstig het toepasselijk
koninklijk besluit bedoeld in artikel 21.

Art. 24. De Minister bevoegd voor Werk, de Minister be-
voegd voor Sociale Zaken en de Minister bevoegd voor
Zelfstandigen en Maatschappelijke Integratie zijn, ieder
wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.
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K.B. 28 april 2017 tot vaststelling van boek I Algemene beginselen van de codex over het welzijn op 
het werk

 (B.S., 2 juni 2017, err., B.S., 12 juni 2017)

(Uittreksel)

Art. 1. Boek I, Algemene beginselen van de codex over
het welzijn op het werk wordt vastgesteld als volgt:

BOEK I

ALGEMENE BEGINSELEN

TITEL 1

INLEIDENDE BEPALINGEN

HOOFDSTUK I

OORSPRONG VAN DE BEPALINGEN

Art. I.1-1. De codex over het welzijn op het werk is inzon-
derheid de omzetting van de richtlijnen van de Europese
Unie vastgesteld in uitvoering van artikel 153 van het ver-
drag betreffende de werking van de Europese Unie op de
wijze vastgesteld in bijlage I.1-1.

HOOFDSTUK II

TOEPASSINGSGEBIED

Art. I.1-2. Onverminderd de bijzondere bepalingen van
de codex die een specifiek toepassingsgebied vaststellen, is
de codex over het welzijn op het werk van toepassing op de
werkgevers en de werknemers en op de daarmee gelijkge-
stelde personen bedoeld in artikel 2, § 1 van de wet van
4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werkne-
mers bij de uitvoering van hun werk.

TITEL 4

MAATREGELEN IN VERBAND MET HET 
GEZONDHEIDSTOEZICHT OP DE WERKNEMERS

HOOFDSTUK VII

HET GEZONDHEIDSDOSSIER

Afdeling 1
Doelstellingen

Art. I.4-83. § 1. Het gezondheidsdossier van de werkne-
mer bestaat uit de opslag van alle relevante informatie be-
treffende de werknemer die de preventieadviseur-arbeids-
geneesheer in staat stelt het gezondheidstoezicht uit te
voeren en de doeltreffendheid te meten van de preventie-
en beschermingsmaatregelen die in de onderneming indi-
vidueel en collectief worden toegepast.

§ 2. De verwerking van de medische persoonsgegevens en
van de blootstellinggegevens voor wetenschappelijk onder-
zoek, epidemiologische registratie, onderwijs en voortgezette
vorming moet gebeuren met eerbiediging van de voorwaar-
den en de nadere regels bedoeld in de wet van 8 december
1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten op-
zichte van de verwerking van persoonsgegevens.

Art. I.4-84. De preventieadviseur-arbeidsgeneesheer staat
in voor de samenstelling en het bijhouden van het gezond-
heidsdossier voor elke werknemer die hij moet onderzoeken.

De afdeling of het departement belast met het medisch
toezicht bepaalt de procedureregels betreffende de samen-
stelling en het bijhouden van het gezondheidsdossier,
overeenkomstig de bepalingen van dit hoofdstuk.

Deze procedures maken deel uit van het kwaliteitshand-
boek van de afdeling belast met het medisch toezicht.

Afdeling 2
Inhoud

Art. I.4-85. § 1. Het gezondheidsdossier omvat een geheel
van gestructureerde en duidelijk geordende gegevens en een
aantal documenten. Het bestaat uit vier verschillende delen:

a) de sociaal-administratieve gegevens betreffende de
identificatie van de werknemer en zijn werkgever;

b) de beroepsanamnese en de objectieve medische per-
soonsgegevens, bedoeld in artikel I.4-86, die zijn vastge-
steld aan de hand van de verplichte handelingen verricht
tijdens de preventieve medische onderzoeken. Deze per-
soonsgegevens houden verband met de werkpost of de ac-
tiviteit van de werknemer;

c) de specifieke gegevens van persoonlijke aard vastge-
steld door de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer tijdens
de preventieve medische onderzoeken en die aan laatstge-
noemde arts zijn voorbehouden;

d) de blootstellinggegevens, bedoeld in artikel I.4-87,
van elke werknemer die is tewerkgesteld op een werkpost
of aan een activiteit waarbij hij blootstaat aan biologische,
fysische of chemische agentia.

§ 2. Het gezondheidsdossier bevat geen informatie over
de medewerking aan programma's inzake volksgezond-
heid die geen verband houden met het beroep.
Art. I.4-86. De objectieve medische persoonsgegevens,
bedoeld in het artikel I.4-85, § 1, b) bevatten:

1° het in artikel I.4-10 bedoelde «Verzoek om gezond-
heidstoezicht over de werknemers»;

2° de datum en de aard van het soort uitgevoerd preven-
tief medisch onderzoek en de resultaten van de handelingen
uitgevoerd volgens en bepaald in hoofdstuk III van deze titel;

3° de resultaten van de gerichte onderzoeken of van de
gerichte functionele tests met hun datum;

4° de resultaten van het biologisch toezicht met hun da-
tum;

5° de radiografieën en de verslagen van de radiologi-
sche onderzoeken;

6° alle andere documenten of gegevens met betrekking
tot de gerichte onderzoeken die de betrokken werknemer
heeft ondergaan en die door externe artsen of diensten zijn
verricht. Al die documenten zijn gedateerd en vermelden
de identiteitsgegevens van de werknemer;

7° het in artikel I.4-46 bedoelde formulier voor de ge-
zondheidsbeoordeling;

8° de datum en de aard van de inentingen en hernieuwde
inentingen, de uitslagen van de tuberculinetests, de inen-
tingskaarten en desgevallend de nauwkeurig omschreven
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redenen van medische aard van het bestaan van contra-in-
dicaties;

9° alle nuttige aanwijzingen met betrekking tot het
voortgezet gezondheidstoezicht dat eventueel wordt uit-
geoefend in toepassing van artikel I.4-38;

10° alle andere medische of medisch-sociale documen-
ten die de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer nuttig acht
om bij het dossier te voegen, meer bepaald de uitwisseling
van informatie met de door de werknemer gekozen arts;

11° een afschrift van de in artikel I.4-99 bedoelde aan-
gifte van beroepsziekte;

12° een afschrift van de arbeidsongevallensteekkaart die
de werkgever, in toepassing van artikel I.6-3, stuurt naar de
afdeling of het departement belast met het medisch toezicht;

13° het re-integratieplan of het verslag bedoeld in
artikel I.4-75, § 3.
Art. I.4-87. De in artikel I.4-85, § 1, d) bedoelde bloot-
stellinggegevens van de betrokken werknemer bevatten:

1° de lijst van de chemische stoffen geïdentificeerd aan
de hand van hun CAS-, EINECS-, of ELINCS- nummer, of
aan de hand van alle andere informatie die een nauwkeu-
rige identificatie mogelijk maakt;

2° de kwalitatieve, kwantitatieve en representatieve ge-
gevens in verband met de aard, de intensiteit, de duur en
de frequentie van de blootstelling van de werknemer aan
chemische of fysische agentia;

3° de datum en het blootstellingniveau in geval de
grenswaarden worden overschreden;

4° de lijst van de biologische agentia en van de eventu-
ele incidenten of ongevallen.

Afdeling 3
Wijze van bewaren

Art. I.4-88. Het gezondheidsdossier wordt al naargelang
het geval bijgehouden binnen de afdeling of het departe-
ment belast met het medisch toezicht of op het gewestelijk
centrum voor onderzoek van de externe dienst.

Alleen de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer, verant-
woordelijk voor de afdeling of voor het departement van het
medisch toezicht, en die er de beheerder van is, is belast met
de bewaring ervan en is er exclusief verantwoordelijk voor
en hij alleen kan een of meerdere leden van het personeel
die hem bijstaan en die onderworpen zijn aan het beroeps-
geheim aanduiden om er uitsluitend toegang toe te hebben.

In afwijking van het eerste lid, mag voor de werkgevers
van groepen A en B, zoals bepaald in artikel II.1-2, waar de
aanwezigheid van de preventieadviseur-arbeidsgenees-
heer permanent is, het gezondheidsdossier bijgehouden
worden in de onderneming.
Art. I.4-89. § 1. Het departement of de afdeling belast
met het medisch toezicht bewaart het dossier van de werk-
nemer die geen deel meer uitmaakt van het personeel dat
onderworpen is aan het gezondheidstoezicht, in goede
staat, volledig en goed gerangschikt in zijn archieven en
onder voorwaarden die het medisch geheim waarborgen,
behalve indien hij het overeenkomstig artikel I.4-92 door-
stuurt aan een ander departement of een andere afdeling
belast met het medisch toezicht. Dit dossier bevat de gege-
vens bedoeld in artikel I.4-85, § 1, a), b) en d).

§ 2. Het dossier wordt daar, ten minste vijftien jaar na
het vertrek van de werknemer bewaard. Eens die tijd ver-
streken mag de afdeling of het departement belast met het

medisch toezicht het dossier vernietigen, of het aan de
door de werknemer aangewezen arts bezorgen, indien
deze werknemer dit bijtijds gevraagd heeft na op de
hoogte te zijn gebracht van deze mogelijkheid.

§ 3. Nochtans, wanneer het dossier in de gevallen be-
paald door de specifieke bepalingen van de codex, langer
dan vijftien jaar moet worden bewaard, bewaart de afde-
ling of het departement belast met het medisch toezicht
het in het archief vanaf de dag dat de werknemer geen deel
meer uitmaakt van het aan het gezondheidstoezicht on-
derworpen personeel.

Na verloop van deze termijn wordt het dossier noch ver-
nietigd, noch overhandigd aan de werknemer of aan om
het even welke instelling, maar wordt het gestuurd naar de
algemene directie TWW.

Art. I.4-90. Geen enkele afdeling of departement belast
met het medisch toezicht mag worden opgeheven indien de
geneesheer belast met het beheer ervan, niet ten minste drie
maanden vooraf de algemene directie TWW hiervan op de
hoogte heeft gesteld zodat deze directie in de mogelijkheid
wordt gesteld om bijtijds te beslissen welke maatregelen er
moeten genomen worden met betrekking tot de bestem-
ming die moet worden gegeven aan de gezondheidsdossiers
die zich in deze afdeling of in dit departement bevinden.

Art. I.4-91. De vernietiging en de overdracht van de ge-
zondheidsdossiers, evenals het uitlenen en het verstrekken
van kopies van de documenten die ze bevatten, zoals be-
paald in dit hoofdstuk, gebeurt onder voorwaarden die het
medisch geheim volledig waarborgen.

Afdeling 4
Overdracht en bewegingen

Art. I.4-92. § 1. Het gezondheidsdossier van een werkne-
mer die van werkgever verandert en dat de gegevens be-
doeld in artikel I.4-85, § 1, a), b) en d) bevat, moet volledig
bewaard worden op de zetel van het huidige departement of
de huidige afdeling belast met het medisch toezicht dat het
gezondheidstoezicht op de werknemer heeft uitgeoefend.

§ 2. Om te vermijden dat aan een kandidaat of een
werknemer geneeskundige handelingen worden opge-
legd die hij onlangs reeds heeft gekregen en wanneer een
gezondheidsdossier op naam van deze persoon reeds be-
staat in een andere onderneming, verzoekt de preventiead-
viseur-arbeidsgeneesheer indien hij dit nuttig acht in toe-
passing van artikel I.4-28, 1° dat het departement of de af-
deling belast met het medisch toezicht van deze andere
onderneming hem de objectieve medische persoonsgege-
vens over die persoon zou opsturen evenals de blootstel-
linggegevens bedoeld in artikel I.4-87, indien het een
werknemer betreft die aan ioniserende stralen werd bloot-
gesteld en het opnieuw zal worden.

§ 3. Het departement of de afdeling belast met het me-
disch toezicht, dat verkiest het gedeelte met de objectieve
medische persoonsgegevens niet over te dragen, leent de be-
doelde stukken uit aan de preventieadviseur-arbeidsgenees-
heer of bezorgt hem onverwijld een eensluidend afschrift van
de documenten die hij heeft gevraagd. Van radiografieën
wordt evenwel steeds het origineel aan deze arts voorgelegd.

De afdeling of het departement belast met het medisch
toezicht die afschriften aflevert moet hierop de vermelding
«voor eensluidend afschrift van het oorspronkelijk docu-
ment» aanbrengen.
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§ 4. Bij elk overgedragen dossier of dossiergedeelte
wordt een volledige inventaris gevoegd van de documen-
ten die het bevat.

Elke afdeling of elk departement belast met het medisch
toezicht registreert de bewegingen van de dossiers en de
delen van dossiers door voor elk dossier of deel van een
dossier dat verzonden of ontvangen wordt, de naam en
voornaam van de betrokken werknemer te vermelden
evenals het adres van de afdeling of het departement be-
last met het medisch toezicht dat er al naargelang het
geval de bestemmeling of de afzender van is.

Alle voornoemde bewegingen van dossiers of dossierge-
deelten gebeuren onder de uitsluitende verantwoordelijk-
heid van de in artikel I.4-88 vermelde personen.

Art. I.4-93. De dossiers en documenten worden in een
gesloten enveloppe en ten persoonlijken titel naar de afde-
lingen of departementen belast met het medisch toezicht
of naar de behandelende artsen van de werknemers ge-
stuurd. De verzending wordt verzekerd door en onder de
uitsluitende verantwoordelijkheid van de preventieadvi-
seur-arbeidsgeneesheer verantwoordelijk voor het beheer
van het dossier, of van het onder het beroepsgeheim val-
lende personeelslid dat hem bijstaat. De dossiers en docu-
menten worden met de post of langs eender welke andere
weg, die tenminste dezelfde waarborgen biedt tegen ver-
lies of beschadiging, aan de bestemmelingen bezorgd.

Art. I.4-94. Het departement of de afdeling belast met
het medisch toezicht dat kiest voor de elektronische over-
dracht van het dossier of de gedeelten ervan moet de prin-
cipes en waarborgen van authenticiteit, betrouwbaarheid
en vertrouwelijkheid toepassen.

De overdracht van de medische gegevens gebeurt onder
de verantwoordelijkheid van de geneesheer die de leiding
heeft over het departement of de afdeling belast met het me-
disch toezicht en die, aan de hand van bewezen doeltreffende
methodes, instaat voor de bescherming en de beveiliging van
die gegevens op gebied van toegang, gebruik en overdracht.

De maatregelen die hiervoor worden genomen, worden
vastgelegd in gedetailleerde instructies die zijn opgeno-
men in een intern reglement waarvan de toepassing en het
toezicht worden toevertrouwd aan de geneesheer die de
leiding heeft over het departement of de afdeling belast
met het medisch toezicht.

Afdeling 5

Toegang

Art. I.4-95. § 1. Op verzoek van of met akkoord van de
betrokken werknemer, mag de preventieadviseur-arbeids-

geneesheer de arts die deze werknemer behandelt contac-
teren en hem documenten uit het gezondheidsdossier dat
de gegevens bevat bedoeld in artikel I.4-85, § 1, a), b) en d)
lenen of hem er een afschrift van bezorgen.

§ 2. De werknemer heeft het recht kennis te nemen van
alle medische persoonsgegevens en van de blootstelling-
gegevens uit zijn gezondheidsdossier overeenkomstig
artikel 9 van de wet van 22 augustus 2002 betreffende de
rechten van de patiënt.

§ 3. Onder voorbehoud van de bepalingen van § 1 en
§ 2, en van de artikelen I.4-88 en I.4-92, worden alle no-
dige maatregelen genomen opdat niemand kan kennis
nemen van het gezondheidsdossier.

Afdeling 6

Geautomatiseerde verwerking

Art. I.4-96. De gegevens uit het gezondheidsdossier
kunnen automatisch of manueel worden verwerkt over-
eenkomstig de bepalingen van de wet van 8 december
1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten
opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, en de
bepalingen van dit hoofdstuk.

Art. I.4-97. § 1. Onder voorbehoud van de bepalingen
van artikel 16, § 1 van de in artikel I.4-96 bedoelde wet, is
de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer, die de leiding
heeft over de afdeling of het departement belast met het
medisch toezicht, de verantwoordelijke voor de verwer-
king indien het gezondheidsdossier automatisch wordt
verwerkt. In die hoedanigheid zorgt hij ervoor dat een be-
schrijvende staat van het elektronisch bestand wordt opge-
maakt die de volgende gegevens vermeldt:

1° de wijze waarop de structuur van het dossier wordt
beschreven;

2° de wijze waarop de verschillende gegevenscatego-
rieën van het dossier in rubrieken worden onderverdeeld;

3° de toegepaste coderingssystemen;

4° de maatregelen en de hoedanigheid van de personen
die de continuïteit en de veiligheid van de geautomati-
seerde gegevensverwerking verzekeren;

5° de hoedanigheid van de personen die de verschillende
gegevenscategorieën mogen raadplegen en verwerken.

§ 2. De minister kan, met het oog op de bewaring en
overmaking van de geautomatiseerde gezondheidsdossiers
bijzondere voorwaarden en nadere regelen vaststellen voor
de toepassing van de artikelen I.4-88 tot I.4-95, inzonder-
heid binnen het raam van de toepassing van de bepalingen
van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en or-
ganisatie van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid.

K.B. 28 april 2017 tot vaststelling van boek VIII – Ergonomische belasting van de codex over het 
welzijn op het werk

 (B.S., 2 juni 2017)
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CAO nr. 38 NAR 6 december 1983 betreffende de werving en selectie van werknemers
 (B.S., 28 juli 1984)

F 1. Algemeen verbindend verklaard bij K.B. 11 juli 1984, B.S., 28 juli 1984

(Uittreksel)

HOOFDSTUK IV

VERBINTENISSEN VAN DE ONDERTEKENENDE 
PARTIJEN IN VERBAND MET DE NALEVING VAN 

GEDRAGSREGELS MET BETREKKING TOT DE 
WERVING EN DE SELECTIE.

3. Eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer

Art. 11. De persoonlijke levenssfeer van de sollicitant zal
bij de selectieprocedure worden geëerbiedigd. Zulks impli-
ceert dat vragen over het privé-leven slechts verantwoord
zijn indien zij relevant zijn wegens de aard en de uitoefe-
ningsvoorwaarden van de functie.

Commentaar

De persoonlijke levenssfeer van de sollicitanten moet
gerespecteerd worden. Dit geldt niet alleen voor de werk-
gever maar ook voor de personen, die namens hem aan de
selectiewerkzaamheden deelnemen, zoals bijvoorbeeld de
psychologen en de geneesheren.

4. Vertrouwelijke behandeling van de gegevens

Art. 12. Alle inlichtingen betreffende de sollicitant wor-
den door de werkgever vertrouwelijk behandeld.

5. Plichten van de sollicitant

Art. 13. De sollicitant is ertoe gehouden om te goeder
trouw aan de selectie-procedure mee te werken en alle
noodzakelijke gegevens over beroeps- en studieverleden te
verschaffen, wanneer deze betrekking hebben op de aard
en de uitoefeningsvoorwaarden van de functie.

Commentaar

De sollicitant moet alle noodzakelijke gegevens over
zijn beroeps- en studieverleden verstrekken, wanneer deze
gegevens verband houden met de aard en de uitoefenings-
voorwaarden van de functie.

Het feit dat een sollicitant een opleiding heeft genoten
of een kwalificatie bezit, die hoger zijn dan deze voor de uit
te oefenen functie vereist worden, mag geen reden zijn om
zijn sollicitatie te weigeren.

Art. 14. De sollicitant mag geen ruchtbaarheid geven
aan de vertrouwelijke gegevens waarvan hij kennis zou
hebben gekregen naar aanleiding van de procedure van
werving en selectie.

6. Duur van de selectieprocedure

Art. 15. De selectieprocedure moet binnen een redelijke
termijn verlopen.

Commentaar

De werkgever dient er zorg voor te dragen dat er niet onno-
dig veel tijd verloopt tussen de bekendmaking van de te bege-
ven betrekking en de beslissing in verband met de eventuele
indienstneming. De onderscheiden fasen van de procedure
moeten binnen een redelijke termijn worden afgehandeld.

7. Proefarbeid

Art. 16. Indien de selectieprocedure een productieve
praktische proef omvat, mag deze proef niet langer duren
dan nodig om de bekwaamheid van de sollicitant te testen.

8. Verplaatsingskosten

Art. 17. De werkgever richt de selectie derwijze in dat de
verplaatsingen van de sollicitanten zoveel mogelijk wor-
den beperkt.

Commentaar

Van de sollicitant mogen geen al te frequente verplaat-
singen worden gevraagd. Daartoe dient er bij de inrichting
van de selectieprocedure naar gestreefd de onderscheiden
tests, proeven, examens en interviews zo veel mogelijk te
groeperen.

9. Publicitaire werkaanbiedingen

Art. 18. Het aanbieden van fictieve arbeidsplaatsen om
publicitaire redenen is niet toegelaten.

Commentaar

Bij het bekendmaken van een werkaanbieding moet het
vaststaan dat er werkelijk een arbeidsplaats openstaat. Het
is immers onverantwoord dat er betrekkingen worden
aangeboden enkel en alleen om reclame te maken voor de
onderneming.
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CAO nr. 68 NAR 16 juni 1998 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de 
werknemers ten opzichte van de camerabewaking op de arbeidsplaats

 (B.S., 2 oktober 1998)
F 1. Algemeen verbindend verklaard bij K.B. 20 september 1998, B.S., 2 oktober 1998

HOOFDSTUK I

DRAAGWIJDTE

Art. 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft tot
doel de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van
de werknemers in de onderneming en de bescherming van
hun waardigheid en de vrijwaring van het fundamenteel
recht hierop te waarborgen door, rekening houdend met
de behoeften van een goede werking van de onderneming,
de doeleinden en voorwaarden te bepalen waaronder ca-
merabewaking op de arbeidsplaats met of zonder bewa-
ring van de beelden kan ingevoerd worden.

Commentaar

De onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst
schrijft zich in in de wet van 8 december 1992 tot bescher-
ming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de
verwerking van de persoonsgegevens voor wat de camera-
bewaking betreft die onder het toepassingsgebied van de
wet ressorteert en waarborgt de toepassing ervan.

Deze wet is van toepassing op camerabewaking van
zodra de beelden niet alleen worden opgenomen en onmid-
dellijk weergegeven maar ook bewaard worden, zoals uit-
eengezet door de Commissie voor de bescherming van de
persoonlijke levenssfeer in haar advies nr. 14/95 van 7 juni
1995 betreffende de toepasselijkheid van de wet van
8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke le-
venssfeer ten opzichte van de verwerking van de persoons-
gegevens op beeldopnamen en de gevolgen ervan.

De principes van de genoemde wet van 8 december
1992, met name het finaliteitsprincipe, het proportionali-
teitsprincipe en de informatieverplichting, worden in deze
collectieve arbeidsovereenkomst geconcretiseerd naar de
arbeidsplaats toe.

Aangezien deze principes beschouwd worden als waar-
borgen die essentieel kunnen geacht worden voor de be-
scherming van de persoonlijke levenssfeer, voert deze
overeenkomst ze ook in voor camerabewaking die op dit
ogenblik niet onder het toepassingsgebied van de wet van
8 december 1992 ressorteert. Op deze wijze zet de over-
eenkomst de richtlijn 95/46/EG van 24 oktober 1995 van
het Europees parlement en de Raad betreffende de be-
scherming van natuurlijke personen in verband met de
verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrij
verkeer van die gegevens, naar het Belgisch recht om voor
wat de camerabewaking op de arbeidsplaats betreft.

Bovendien wil deze collectieve arbeidsovereenkomst re-
kening houden met de wettelijke en conventionele bepa-
lingen inzake informatie en consultatie van de werkne-
mersvertegenwoordigers. In deze context werd ervoor ge-
opteerd om, waar dit voor de bescherming van de persoon-
lijke levenssfeer noodzakelijk geacht werd, in een aantal
bijkomende waarborgen te voorzien die volledig kaderen
in de voor de sociale verhoudingen gekenmerkte en alge-
meen aanvaarde procedures.

HOOFDSTUK II

DEFINITIE

Art. 2. Voor de toepassing van deze collectieve arbeids-
overeenkomst dient onder camerabewaking te worden
verstaan elk bewakingssysteem met één of meer camera's
dat ertoe strekt om bepaalde plaatsen of activiteiten op de
arbeidsplaats te bewaken vanuit een punt dat zich geogra-
fisch op een afstand van die plaatsen of activiteiten bevindt
met of zonder het oog op bewaring van de beeldgegevens
die het inzamelt en overbrengt.

HOOFDSTUK III

TOEPASSINGSMODALITEITEN

Afdeling I
Algemene toepassingsmodaliteiten

Art. 3. Camerabewaking op de arbeidsplaats met of zon-
der bewaring van de beeldgegevens is enkel toegelaten
voor zover voldaan is aan de voorwaarden zoals bepaald in
de artikelen 4 tot en met 11.

Onderafdeling 1
Finaliteits- en proportionaliteitsprincipe

1. Finaliteit

Art. 4. § 1. Camerabewaking op de arbeidsplaats is enkel
toegelaten voor het nastreven van één van de volgende
doeleinden:

1° de veiligheid en gezondheid;
2° de bescherming van de goederen van de onderneming;
3° de controle van het productieproces.
De controle van het productieproces kan betrekking

hebben op zowel de machines als op de werknemers.
Als de controle enkel betrekking heeft op de machines,

beoogt zij de goede werking ervan na te gaan.
Als de controle betrekking heeft op de werknemers, be-

treft zij de evaluatie en verbetering van de werkorganisatie;
4° de controle van de arbeid van de werknemer conform

artikel 9, § 2.
Het nastreven van dit doeleinde mag niet tot gevolg

hebben dat beslissingen en beoordelingen door de werk-
gever enkel gebaseerd worden op gegevens die via came-
rabewaking verkregen werden.

§ 2. De werkgever dient het doeleinde van de camerabe-
waking duidelijk en expliciet te omschrijven.

Commentaar

Deze collectieve arbeidsovereenkomst laat de mogelijk-
heid voor het gebruik van camera's voor opleidingsdoel-
einden onverlet aangezien dit geen bewaking betreft.

Er moet bovendien opgemerkt worden dat bij geheime ca-
merabewaking de bepalingen van het strafwetboek gelden
en dat deze vorm van bewaking enkel in overeenstemming
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met de voorschriften van het wetboek van strafvordering kan
ingevoerd worden.

Tenslotte beoogt artikel 4, § 1, 4° niet om de werknemer
voortdurend in beeld te brengen.
Art. 5. De camerabewaking is voortdurend als de camera
of camera's op permanente wijze functioneren.

De camerabewaking is tijdelijk als de camera of ca-
mera's hetzij tijdelijk hetzij vast geïnstalleerd zijn maar
slechts gedurende één of meerdere perioden functioneren.
Art. 6. § 1. Naar gelang het nagestreefde doeleinde is ca-
merabewaking voortdurend of tijdelijk.

§ 2. Camerabewaking mag voortdurend of tijdelijk zijn
indien één van de volgende doeleinden nagestreefd wordt:

– de veiligheid en gezondheid;
– de bescherming van de goederen van de onderneming;
– de controle van het productieproces die enkel betrek-

king heeft op de machines.
§ 3. Camerabewaking mag enkel tijdelijk zijn als één

van de volgende doeleinden nagestreefd wordt:
– de controle van het productieproces die betrekking

heeft op de werknemers;
– de controle van de arbeid van de werknemer.

Commentaar

Voortdurende camerabewaking is enkel toegelaten met
het oog op de veiligheid en gezondheid, met het oog op de
bescherming van de goederen van de onderneming en
met het oog op de controle van het productieproces, die
enkel betrekking heeft op de machines.

Dat wil zeggen dat voortdurende camerabewaking van
de werknemer niet toegelaten is en voortdurende camera-
bewaking van machines enkel toegelaten is in de mate dat
het niet de bedoeling is om de werknemer te viseren.

Onder dezelfde voorwaarden is tijdelijke camerabewa-
king met het oog op de veiligheid en gezondheid, met het
oog op de bescherming van de goederen van de onderne-
ming en met het oog op de controle van het productiepro-
ces, die enkel betrekking heeft op de machines, toegelaten.

2. Proportionaliteit

Art. 7. De werkgever mag de camerabewaking niet aan-
wenden op een wijze die onverenigbaar is met het uitdruk-
kelijk omschreven doeleinde.

De camerabewaking dient, uitgaande van dit doeleinde,
toereikend, ter zake dienend en niet overmatig te zijn.
Art. 8. In principe mag de camerabewaking geen inmen-
ging in de persoonlijke levenssfeer van de werknemer tot
gevolg hebben.

Als de camerabewaking wel een inmenging in de per-
soonlijke levenssfeer van de werknemer tot gevolg heeft,
moet de inmenging tot een minimum beperkt worden.
Met het oog hierop moet de procedure bepaald in de
artikelen 10 t.e.m. 11 nageleefd worden.

Onderafdeling 2
Procedurevoorwaarden

3. Informatie

Art. 9. § 1. Voorafgaandelijk en bij het opstarten van de
camerabewaking moet de werkgever de ondernemingsraad

over alle aspecten van de camerabewaking informatie ver-
schaffen, zoals bepaald in § 4 en overeenkomstig de bepa-
lingen van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 9 van
9 maart 1972 houdende ordening van de in de Nationale
Arbeidsraad gesloten nationale akkoorden en collectieve ar-
beidsovereenkomsten betreffende de ondernemingsraden.

Bij ontstentenis van een ondernemingsraad wordt deze
informatie verschaft aan het comité voor preventie en be-
scherming op het werk of, bij ontstentenis daarvan, aan de
vakbondsafvaardiging van de onderneming of, bij ontsten-
tenis daarvan, aan de werknemers.

§ 2. Wanneer de camerabewaking de controle van de
arbeidsprestaties tot doel heeft, en meer bepaald de me-
ting en de controle met het oog op het bepalen van het
loon of implicaties heeft ten aanzien van de rechten en ver-
plichtingen van het toezichthoudend personeel, verschaft
de werkgever deze informatie in het kader van de proce-
dure bepaald bij artikel 11 en verder van de wet van 8 april
1965 betreffende de arbeidsreglementen.

§ 3. Bij het opstarten van de camerabewaking moet de
werkgever de betrokken werknemers informatie verschaf-
fen over alle aspecten van de camerabewaking, zoals be-
paald in § 4.

§ 4. De informatie die krachtens dit artikel moet ver-
schaft worden, heeft betrekking op minstens de volgende
aspecten van de camerabewaking:

– het nagestreefde doeleinde;
– het feit of de beeldgegevens al dan niet bewaard worden;
– het aantal en de plaatsing van de camera('s);
– de betrokken periode of perioden gedurende dewelke

de camera('s) functioneert (functioneren).

Commentaar

De bij dit artikel bedoelde informering heeft tot doel om
de transparantie met betrekking tot de camerabewaking te
vergroten en een dialoog mogelijk te maken en zodoende
de invoering ervan in een klimaat van vertrouwen te laten
plaats hebben.

In het in § 2 bedoelde specifieke geval van meting en
controle met het oog op het bepalen van het loon of van
implicaties ten aanzien van de rechten en verplichtingen
van het toezichthoudend personeel, gelden krachtens de
wet van 8 april 1965 betreffende de arbeidsreglementen
specifieke regels. De werknemer kan meer bepaald op elk
ogenblik en zonder tussenpersoon – onverminderd het
recht op bijstand van zijn vakbondsafgevaardigde – inzage
nemen van het arbeidsreglement en de wijzigingen eraan.
De werkgever geeft hem hier bovendien een afschrift van.

4. Consultatie

Art. 10. § 1. Als naar aanleiding van de informatie be-
doeld bij artikel 9 blijkt dat de camerabewaking implica-
ties voor de persoonlijke levenssfeer van één of meerdere
werknemers kan hebben, wijdt de ondernemingsraad of,
bij ontstentenis daarvan, het comité voor preventie en be-
scherming op het werk, een onderzoek aan de maatrege-
len die dienen genomen te worden om de inmenging in de
persoonlijke levenssfeer tot een minimum te beperken
zoals voorgeschreven in artikel 8.

§ 2. Indien de camerabewaking ingevoerd wordt met het
oog op één van de doelstellingen vermeld in artikel 6, § 3 en
bij ontstentenis van een ondernemingsraad of een comité
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voor preventie en bescherming op het werk, wordt het on-
derzoek bedoeld in de vorige paragraaf in samenspraak tus-
sen de werkgever en de vakbondsafvaardiging uitgevoerd.
Art. 11. De ondernemingsraad of, bij ontstentenis daar-
van, het comité voor preventie en bescherming op het werk
moet bovendien regelmatig de gehanteerde bewakingssy-
stemen evalueren en voorstellen doen met het oog op her-
ziening in functie van de technologische ontwikkelingen.

Afdeling II
Specifieke toepassingsmodaliteiten

Art. 12. Onverminderd de bepalingen van afdeling I,
dient camerabewaking met bewaring van de beeldgege-
vens bovendien te voldoen aan de artikelen 13 en 14.
Art. 13. § 1. De werkgever moet de verkregen beelden te
goeder trouw en in overeenstemming met het eraan gege-
ven doeleinde verwerken.

§ 2. Indien de verkregen beelden gebruikt worden voor
andere doeleinden dan deze waarvoor de camerabewa-
king ingevoerd werd, dan moet de werkgever ervoor zor-
gen dat dit gebruik verenigbaar is met het oorspronkelijke

doeleinde en dat alle maatregelen genomen worden om,
gelet op de context, interpretatiefouten te vermijden.

Art. 14. De werknemers kunnen op elk moment beroep
doen op de bepalingen van de artikelen 10, 12 en 13 van
de wet van 8 december 1992.

Zij hebben bij de uitoefening van deze rechten, recht op
bijstand van hun vakbondsafgevaardigde.

HOOFDSTUK IV

SLOTBEPALINGEN

Art. 15. Deze overeenkomst is gesloten voor onbepaalde
duur.

Zij kan op verzoek van de meest gerede ondertekenende
partij worden herzien of opgezegd, met inachtneming van
een opzeggingstermijn van zes maanden.

De organisatie die het initiatief tot herziening of opzeg-
ging neemt, moet de redenen ervan aangeven en amende-
mentsvoorstellen indienen; de andere organisaties verbin-
den er zich toe deze binnen een maand na ontvangst ervan
in de Nationale Arbeidsraad te bespreken.

CAO nr. 81 NAR 26 april 2002 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de werknemers 
ten opzichte van de controle op de elektronische on-linecommunicatiegegevens

 (B.S., 29 juni 2002)
F 1. Algemeen verbindend verklaard bij K.B. 12 juni 2002, B.S., 29 juni 2002

HOOFDSTUK I

DRAAGWIJDTE
Art. 1. § 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft
tot doel het grondrecht van de werknemers op de eerbiedi-
ging van hun persoonlijke levenssfeer in het kader van de
dienstbetrekking te waarborgen door, rekening houdend
met de behoeften voor een goede werking van de onderne-
ming, te bepalen voor welke doeleinden en onder welke
proportionaliteits- en transparantievoorwaarden een con-
trole op de elektronische on-linecommunicatiegegevens
kan worden geïnstalleerd en volgens welke regels de indi-
vidualisering van deze gegevens is toegestaan.

Zij doet geen afbreuk aan gunstiger bepalingen op het
niveau van de paritaire comités en de ondernemingen.

§ 2. Deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft geen
betrekking op de regels voor de toegang tot en/of het ge-
bruik van de elektronische on-linecommunicatiemiddelen
van de onderneming, welke regels het prerogatief van de
werkgever zijn. Deze overeenkomst laat dus de eventueel
in de ondernemingen geldende regels en praktijken op het
gebied van voorlichting en zelfs raadpleging onverlet.

Zij doet evenmin afbreuk aan de in de ondernemingen
bestaande regels en praktijken wat de uitoefening van de
vakbondsactiviteiten betreft.

Commentaar

Deze collectieve arbeidsovereenkomst ligt in de sfeer van
artikel 109ter D van de wet van 21 maart 1991 betreffende
de hervorming van sommige economische overheidsbedrij-
ven en de wet van 8 december 1992 tot bescherming van

de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking
van persoonsgegevens; zij heeft met betrekking tot de con-
trole op de elektronische on-linecommunicatiegegevens
die onder het toepassingsgebied ervan valt, alleen tot doel
de toepassing van deze wetten in het kader van de dienstbe-
trekking te waarborgen en de beginselen ervan te concreti-
seren, inzonderheid de beginselen bepaald in de wet van
8 december 1992, namelijk het finaliteitsbeginsel, het pro-
portionaliteitsbeginsel en het transparantiebeginsel.

Zij heeft tot doel een strikt evenwicht tot stand te bren-
gen tussen deze beginselen van de voornoemde wetten van
21 maart 1991 en 8 december 1992, die als essentiële ga-
ranties worden beschouwd voor de bescherming van de
persoonlijke levenssfeer van de werknemer op de werkplek,
en de prerogatieven die het de werkgever mogelijk maken
de goede werking van de onderneming te waarborgen.

HOOFDSTUK II

DEFINITIE
Art. 2. Voor de toepassing van deze collectieve arbeids-
overeenkomst wordt onder elektronische on-linecommu-
nicatiegegevens verstaan, de elektronische on-linecom-
municatiegegevens s.l. ongeacht de drager via welke een
en ander door een werknemer wordt overgebracht of ont-
vangen in het kader van de dienstbetrekking.

Commentaar

Deze collectieve arbeidsovereenkomst wil een kader
vaststellen dat ruim genoeg is om alle on-linetechnolo-
gieën te omvatten, rekening houdend met de toenemende
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verwevenheid en de snelle ontwikkeling van deze technolo-
gieën en de drager die wordt gebruikt. Zij is dan ook van
toepassing ongeacht deze drager.

Zij viseert bovendien de elektronische on-linecommuni-
catie, zowel intern als extern.

HOOFDSTUK III

VERBINTENIS VAN DE PARTIJEN

Art. 3. De ondertekenende partijen bevestigen de vol-
gende beginselen:

– de werknemers erkennen het beginsel volgens het-
welk de werkgever het recht heeft controle uit te oefenen
op het werkinstrument en op het gebruik dat de werkne-
mer ervan maakt in het kader van de uitvoering van zijn
contractuele verplichtingen, ook wanneer dit gebruik bin-
nen de persoonlijke levenssfeer valt, rekening houdend
met de in deze overeenkomst bepaalde toepassingsregels;

– de werkgevers eerbiedigen het recht van de werkne-
mers op bescherming van hun persoonlijke levenssfeer in
het kader van de dienstbetrekking en de rechten en ver-
plichtingen die er voor iedere partij uit voortvloeien.

HOOFDSTUK IV

TOEPASSINGSREGELS

Afdeling I
Regels voor de controle op de elektronische on-

linecommunicatiegegevens

Onderafdeling 1
Algemene bepalingen

Art. 4. De controle op de elektronische on-linecommuni-
catiegegevens wordt slechts toegestaan voorzover voldaan
wordt aan de finaliteits- en proportionaliteitsbeginselen
als bepaald in de punten 1 en 2 van onderafdeling 2 ver-
derop, alsook aan het transparantiebeginsel, zoals gewaar-
borgd door de procedurevoorwaarden in punt 3 van de-
zelfde onderafdeling.

Commentaar

De werkgever heeft de mogelijkheid controle te verrich-
ten op persoonlijke elektronische on-linecommunicatiege-
gevens, voor een of meer doeleinden die door deze over-
eenkomst als gerechtvaardigd worden erkend.

Onderafdeling 2
Beginselen

1. Finaliteitsbeginsel

Art. 5. § 1. De controle op de elektronische on-linecom-
municatiegegevens is maar toegestaan mits een of meer
van de volgende doeleinden worden nagestreefd:

1° het voorkomen van ongeoorloofde of lasterlijke fei-
ten, feiten die strijdig zijn met de goede zeden of de waar-
digheid van een andere persoon kunnen schaden;

2° de bescherming van de economische, handels- en fi-
nanciële belangen van de onderneming die vertrouwelijk zijn
alsook het tegengaan van ermee in strijd zijnde praktijken;

3° de veiligheid en/of de goede technische werking van de
IT-netwerksystemen van de onderneming, met inbegrip van
de controle op de kosten die ermee gepaard gaan alsook de
fysieke bescherming van de installaties van de onderneming;

4° het te goeder trouw naleven van de in de onderne-
ming geldende beginselen en regels voor het gebruik van
on-linetechnologieën.

§ 2. De werkgever omschrijft duidelijk en expliciet de
doelstelling(en) van de controle.

Commentaar

a. Ongeoorloofde of lasterlijke feiten, feiten die strijdig
zijn met de goede zeden of de waardigheid van een andere
persoon kunnen schaden, als bedoeld in § 1, 1° van dit ar-
tikel, kunnen met name bestaan in het kraken van compu-
ters, waaronder het op ongeoorloofde wijze kennis nemen
van elektronische on-linecommunicatiegegevens inzake
personeelsbeheer of vertrouwelijke medische bestanden
of nog het raadplegen van pornografische of pedofiele
sites alsook van sites die aanzetten tot discriminatie, ras-
senscheiding, haat of geweld jegens een groep, een ge-
meenschap of de leden ervan, wegens ras, huidskleur, af-
komst, religie of nationale of etnische afstamming van
deze leden of van sommigen onder hen.

De praktijken die in strijd zijn met de financiële, economi-
sche en handelsbelangen van de onderneming, als bedoeld
in § 1, 2° van dit artikel, kunnen met name de vorm aanne-
men van afbrekende reclame als bepaald in artikel 23, 6°
van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktij-
ken en de voorlichting en bescherming van de consument,
verspreiding van bestanden en schending van zakengehei-
men, met inbegrip van onderzoek en ontwikkeling, produc-
tieprocessen en alle mogelijke vertrouwelijke gegevens.

b. Paragraaf 2 van dit artikel laat de mogelijkheid onver-
let om controles op elektronische on-linecommunicatiege-
gevens uit te voeren voor opleidingsdoeleinden, vermits
het hier niet om toezicht gaat.

In geval van geheim toezicht op de elektronische on-li-
necommunicatiegegevens zijn de bepalingen van het
Strafwetboek van toepassing en deze vorm van toezicht
kan alleen worden ingevoerd in overeenstemming met de
voorschriften van het Wetboek van Strafvordering.

2. Proportionaliteitsbeginsel

Art. 6. In principe mag de controle op de elektronische
on-linecommunicatiegegevens geen inmenging in de per-
soonlijke levenssfeer van de werknemer tot gevolg hebben.

Als de controle toch een inmenging in de persoonlijke
levenssfeer van de werknemer tot gevolg heeft, moet deze
inmenging tot een minimum beperkt worden.

Commentaar

a. De in dit artikel opgesomde beginselen houden in dat al-
leen worden verwerkt en hier meer bepaald met het oog op
een controle worden verzameld, de elektronische on-line-
communicatiegegevens die noodzakelijk zijn voor de con-
trole, d.w.z. de gegevens die gezien het gerechtvaardigde doel
van de controle, een zo gering mogelijke inmenging in de per-
soonlijke levenssfeer van de werknemer tot gevolg hebben.

b. Het gaat meer bepaald in het kader van de toepassing
van dit artikel om het verzamelen van globale gegevens
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van de onderneming. De procedure voor de verwerking of
de individualisering van deze gegevens wordt niet hier,
maar wel in afdeling II van deze overeenkomst behandeld.

In de praktijk gaat het hier bijvoorbeeld om:
– wat de controle op internetsites betreft, het verzame-

len van de gegevens over de duur van de aansluiting per
werkpost en niet de individualisering van de bezochte si-
tes, wat wordt geregeld in afdeling II;

– wat de controle op het gebruik van de elektronische
post betreft, het verzamelen van gegevens over het aantal
per werkpost uitgaande berichten en het volume ervan en
niet de identificatie van de werknemer die ze verstuurt, wat
wordt geregeld in afdeling II.

3. Procedurevoorwaarden

a. Informatie

1) Collectieve informatie

Art. 7. § 1. De werkgever die een systeem voor controle
op elektronische on-linecommunicatiegegevens wil instal-
leren, licht de ondernemingsraad in over alle aspecten van
de controle, als bedoeld in artikel 9, § 1 van deze overeen-
komst, in overeenstemming met de bepalingen van de col-
lectieve arbeidsovereenkomst nr. 9 van 9 maart 1972 hou-
dende ordening van de in de Nationale Arbeidsraad geslo-
ten nationale akkoorden en collectieve arbeidsovereen-
komsten betreffende de ondernemingsraden.

§ 2. Als er geen ondernemingsraad is, wordt deze infor-
matie verstrekt aan het comité voor preventie en bescher-
ming op het werk of, bij ontstentenis ervan, aan de vakbond-
safvaardiging of, bij ontstentenis ervan, aan de werknemers.

2) Individuele informatie

Art. 8. § 1. Wanneer een systeem voor controle op elektro-
nische on-linecommunicatiegegevens wordt geïnstalleerd,
licht de werkgever de betrokken werknemers in over alle as-
pecten van de controle, als bedoeld in artikel 9, §§ 1 en 2.

§ 2. De informatie moet effectief, begrijpelijk en bijge-
werkt zijn. De keuze van de informatiedrager wordt aan de
werkgever overgelaten.

§ 3. Deze informatie ontslaat de partijen niet van de ver-
plichting dat ze de overeenkomsten te goeder trouw moe-
ten uitvoeren.

Commentaar

De in § 2 van dit artikel bedoelde informatie kan bij-
voorbeeld worden verstrekt:

– in het kader van algemene instructies (circulaires,
aanplakking, enz.);

– door vermelding in het arbeidsreglement;
– door vermelding in de individuele arbeidsovereenkomst;
– door instructies bij ieder gebruik van de instrumenten

(boodschappen op het scherm wanneer de werkpost wordt
aangezet en/of bepaalde programma's worden geactiveerd).

Uiteraard blijft voor § 2 van dit artikel de desbetreffende
regelgeving gelden volgens welke verplichte vermeldin-
gen in het arbeidsreglement moeten worden opgenomen,
bijvoorbeeld wat de straffen betreft.

3) Inhoud van de informatie

Art. 9. § 1. De collectieve en individuele informatie als be-
doeld in de artikelen 7 en 8 slaat op de volgende aspecten
van de controle op de elektronische on-linecommunicatie-
gegevens:

– het controlebeleid en de prerogatieven van de werk-
gever en het toezichthoudend personeel;

– de nagestreefde doelstelling(en);
– het feit of persoonsgegevens al dan niet worden be-

waard, de plaats en de duur van bewaring;
– het al dan niet permanente karakter van de controle.
§ 2. Bovendien slaat de individuele informatie als be-

doeld in artikel 8 op:
– het gebruik van de instrumenten die de werknemer

voor de uitvoering van zijn werk ter beschikking worden
gesteld, inclusief de beperkingen wat het gebruik in het
kader van de functie betreft;

– de rechten, plichten, verplichtingen van de werknemers
en de eventuele verboden inzake het gebruik van de elektro-
nische on-linecommunicatiemiddelen van de onderneming;

– de in het arbeidsreglement bepaalde straffen wanneer
de regels niet in acht worden genomen.

Commentaar

De in dit artikel bedoelde informatie heeft tot doel de
transparantie met betrekking tot de controle op de elektroni-
sche on-linecommunicatiegegevens te vergroten en een dia-
loog mogelijk te maken tussen de werkgever en de door hem
tewerkgestelde werknemers, individueel genomen, opdat het
toezicht in een vertrouwensklimaat kan worden ingesteld.

b. Raadpleging

Art. 10. Bovendien worden de geïnstalleerde controlesy-
stemen regelmatig geëvalueerd, naar gelang het geval in
de ondernemingsraad, het comité voor preventie en be-
scherming op het werk of met de vakbondsafvaardiging,
met het oog op voorstellen om ze aan te passen aan de
technologische ontwikkelingen.

Afdeling II
Regels voor de individualisering van de elektronische 

on-linecommunicatiegegevens

Onderafdeling 1
Algemene bepalingen

Art. 11. Deze afdeling heeft tot doel de regels voor de in-
dividualisering van de elektronische on-linecommunica-
tiegegevens vast te stellen.

De tenuitvoerlegging ervan mag niet leiden tot de on-
doelmatigheid van de waarborgen die deze collectieve ar-
beidsovereenkomst aan de werkgevers en de werknemers
biedt door het verlenen van een uitsluitend beroepsmatig
of privé-karakter aan het geheel van elektronische on-line-
communicatiegegevens.

Deze afdeling is niet van toepassing op het onderwerp
en de inhoud van de elektronische on-linecommunicatie-
gegevens waarvan het beroepsmatige karakter door de
werknemer niet in twijfel wordt getrokken.

Art. 12. § 1. Onder individualisering van de elektroni-
sche on-linecommunicatiegegevens wordt in het kader
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van deze overeenkomst verstaan, de handeling die tot doel
heeft elektronische on-linecommunicatiegegevens die tij-
dens een door de werkgever geïnstalleerde controle wer-
den verzameld, te verwerken om ze aan een geïdentifi-
ceerde of identificeerbare persoon toe te schrijven.

§ 2. De individualisering van de elektronische on-line-
communicatiegegevens gebeurt, naar gelang het doel van
de door de werkgever geïnstalleerde controle:

– in het kader van een directe procedure, overeenkom-
stig artikel 15;

– in het kader van een indirecte procedure, overeen-
komstig de artikelen 16 en 17.

Het gaat om een indirecte procedure wanneer er een
voorafgaande voorlichtingsfase mee gepaard gaat.

Onderafdeling 2
Beginselen

1. Finaliteitsbeginsel

Art. 13. § 1. De werkgever individualiseert de elektronische
on-linecommunicatiegegevens te goeder trouw en overeen-
komstig de door deze controle nagestreefde doelstelling(en).

§ 2. Als de verzamelde elektronische on-linecommunica-
tiegegevens voor andere doeleinden worden verwerkt dan
het doel waarvoor de controle werd geïnstalleerd, moet de
werkgever ervoor zorgen dat een en ander verenigbaar is
met het oorspronkelijke doel en alle maatregelen nemen
die nodig zijn om interpretatiefouten te vermijden.

2. Proportionaliteitsbeginsel

Art. 14. § 1. De werkgever mag de bij een controle ver-
kregen elektronische on-linecommunicatiegegevens niet
individualiseren op een manier die onverenigbaar is met
de in artikel 5, § 1 bepaalde doelstelling(en).

§ 2. De elektronische on-linecommunicatiegegevens
die noodzakelijk zijn voor de door de controle nagestreefde
doelstelling(en) mogen worden geïndividualiseerd. Ze die-
nen uitgaande van deze doelstelling(en) toereikend, ter
zake dienend en niet overmatig te zijn.

3. Procedurevoorwaarden

a. Directe individualisering van de elektronische on-
linecommunicatiegegevens

Art. 15. De directe individualisering van de elektronische
on-linecommunicatiegegevens is toegestaan als de con-
trole een of meer van de in artikel 5, § 1, 1°, 2° en 3° ver-
melde doeleinden nastreeft.

Commentaar

Dit artikel heeft tot doel de werkgever die bij het nastre-
ven van de in dit artikel opgesomde doeleinden een onregel-
matigheid vaststelt, de mogelijkheid te bieden om in het
licht van de algemene gegevens waarover hij beschikt, direct
over te gaan tot een individualisering van de elektronische
on-linecommunicatiegegevens, als bedoeld in artikel 14, § 2
van deze overeenkomst, teneinde de identiteit van de ver-
antwoordelijke persoon of personen te kunnen opsporen.

In de praktijk kunnen de eventuele onregelmatigheden
worden geconstateerd door de elektronische on-linecom-

municatiegegevens die in de onderneming worden verza-
meld (bijvoorbeeld statistische gegevens), geregeld te raad-
plegen of door gebruik te maken van elke andere informa-
tiebron.

Dit artikel doet geen afbreuk aan de toepassing van de col-
lectieve arbeidsovereenkomst nr. 5 van 24 mei 1971 betref-
fende het statuut van de syndicale afvaardigingen van het
personeel der ondernemingen, met name artikel 13 ervan.

b. Indirecte individualisering van de elektronische on-
linecommunicatiegegevens met inachtneming van een 

voorafgaande voorlichtingsfase

Art. 16. § 1. De individualisering van de elektronische
on-linecommunicatiegegevens is maar toegestaan mits
een voorafgaande voorlichtingsfase in acht wordt geno-
men wanneer de controle de in artikel 5, § 1, 4° vermelde
doelstelling nastreeft.

§ 2. De voorlichting als bedoeld in § 1 heeft tot doel de
werknemer(s) op een duidelijke en begrijpelijke wijze in te
lichten over het bestaan van de onregelmatigheid en over
het feit dat de elektronische on-linecommunicatiegege-
vens geïndividualiseerd zullen worden wanneer opnieuw
een dergelijke onregelmatigheid wordt vastgesteld.

Commentaar

De in § 2 van dit artikel bedoelde voorlichting moet erin
bestaan dat de in de onderneming vastgestelde beginselen
en regels in herinnering worden gebracht of worden ge-
preciseerd, zodat een nieuwe onregelmatigheid van de-
zelfde aard voorkomen wordt.

Art. 17. § 1. De werknemer die bij toepassing van de pro-
cedure van indirecte individualisering als bedoeld in
artikel 16 verantwoordelijk wordt gesteld voor een onre-
gelmatigheid bij het gebruik van de elektronische on-line-
communicatiemiddelen, wordt door de werkgever uitge-
nodigd voor een gesprek.

Dit gesprek heeft plaats voor iedere beslissing of evalua-
tie die de werknemer individueel kan raken.

Het gesprek heeft tot doel de werknemer de kans te bie-
den zijn bezwaren met betrekking tot de voorgenomen be-
slissing of evaluatie uiteen te zetten en het gebruik van de
hem ter beschikking gestelde elektronische on-linecom-
municatiemiddelen te rechtvaardigen.

§ 2. Paragraaf 1 is niet van toepassing in geval van
schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst,
ongeacht het motief van de schorsing.

Commentaar

Dit artikel heeft tot doel te voorzien in een gesprek
waartoe de werknemer door de werkgever wordt uitgeno-
digd om eventuele misverstanden te kunnen voorkomen
en ervoor te zorgen dat het vertrouwen tussen de werkge-
ver en de werknemer wordt hersteld.

Het gesprek heeft in de praktijk plaats wanneer de werk-
nemer die voor een onregelmatigheid verantwoordelijk is,
wordt geïdentificeerd en gaat dus samen met de individu-
alisering van de gegevens.

Dit artikel doet geen afbreuk aan de toepassing van de col-
lectieve arbeidsovereenkomst nr. 5 van 24 mei 1971 betref-
fende het statuut van de syndicale afvaardigingen van het
personeel der ondernemingen, met name artikel 13 ervan.
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HOOFDSTUK V
SLOTBEPALINGEN

Art. 18. Deze overeenkomst is gesloten voor onbepaalde
tijd.

Zij kan op verzoek van de meest gerede ondertekenende
partij worden herzien of opgezegd, met inachtneming van
een opzeggingstermijn van zes maanden.

De organisatie die het initiatief tot herziening of opzeg-
ging neemt, moet de redenen ervan aangeven en amende-
mentsvoorstellen indienen. De andere organisaties verbin-
den zich ertoe deze binnen een maand na ontvangst ervan
in de Nationale Arbeidsraad te bespreken.

CAO nr. 85 NAR 9 november 2005  betreffende het telewerk
 (B.S., 5 september 2006)

F 1. Algemeen verbindend verklaard bij K.B. 13 juni 2006, B.S., 5 september 2006

(Uittreksel)

HOOFDSTUK IX
BESCHERMING VAN GEGEVENS

Art. 14. De werkgever moet maatregelen nemen, in het bij-
zonder ten aanzien van de software, zodat de bescherming
van de gegevens die door de telewerker voor professionele
doeleinden worden gebruikt en verwerkt, gewaarborgd is.

De werkgever informeert de telewerker omtrent de wet-
gevingen en de in de onderneming geldende regels inzake

de bescherming van gegevens. De telewerker moet die
wetgevingen en regels naleven.

De werkgever informeert de telewerker in het bijzonder
omtrent de beperkingen ten aanzien van het gebruik van IT-
apparatuur of -faciliteiten en de sancties ingeval de telewer-
ker zich niet aan die beperkingen houdt. Daartoe is de collec-
tieve arbeidsovereenkomst nr. 81 van 26 april 2002 tot be-
scherming van de persoonlijke levenssfeer van de werkne-
mers ten opzichte van de controle op de elektronische on-li-
necommunicatiegegevens mutatis mutandis van toepassing.

CAO nr. 100 NAR 1 april 2009 betreffende een preventief alcohol- en drugbeleid in de onderneming
 (B.S., 13 juli 2009)

F 1. Algemeen verbindend verklaard bij K.B. 28 juni 2009, B.S., 13 juli 2009
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Wet 4 maart 2012 betreffende de Centrale voor Kredieten aan Ondernemingen
 (B.S., 18 april 2012)

(Uittreksel)

HOOFDSTUK 3

INFORMATIEPLICHT TEN AANZIEN VAN 
NATUURLIJKE PERSONEN

Art. 10. Indien de begunstigde van een overeenkomst
een natuurlijke persoon is, moet hij vóór de eerste registra-
tie in de Centrale door de meldingsplichtige instelling in
kennis gesteld worden van het volgende:

1° de naam van de Centrale;
2° de doeleinden van de verwerking in de Centrale;

3° het feit dat er gegevens met betrekking tot de begun-
stigde, zijn overeenkomsten en de wanbetalingen die eruit
voortvloeien in de Centrale geregistreerd worden;

4° de naam en het adres van de meldingsplichtige in-
stelling die de gegevens meedeelt aan de Centrale;

5° het bestaan van een recht op toegang en op rechtzetting
van de gegevens alsook de bewaartermijnen van deze laatste.

De Bank is ontslagen van deze verplichting.

HOOFDSTUK 4

RAADPLEGING VAN DE CENTRALE

Art. 11. § 1. Volgens de regels die de Koning bepaalt,
mag de Bank de in de Centrale geregistreerde gegevens
slechts meedelen:

1° aan de meldingsplichtige instellingen, hetzij vóór het
afsluiten van een overeenkomst in het kader van de risico-
beoordeling betreffende een mogelijke begunstigde, hetzij
bij het beheer van een overeenkomst;

2° aan de Commissie voor de Bescherming van de Per-
soonlijke Levenssfeer, voor de uitvoering van de opdrach-
ten die haar door of krachtens de wet zijn toevertrouwd;

3° aan de buitenlandse kredietcentrales, op voorwaarde
dat hun doeleinden, de geregistreerde gegevens en de wet-
telijke bescherming op het vlak van de persoonlijke levens-
sfeer en het beroepsgeheim, gelijkwaardig zijn met die van
de Centrale en dat zij hun gegevens, op basis van wederke-
righeid, aan de Centrale verstrekken krachtens een met de
Bank afgesloten gegevensuitwisselingsovereenkomst;

4° tijdens een getuigenis in rechte in strafzaken.
De Koning kan, in voorkomend geval per categorie van

meldingsplichtige instelling, de mededeling van de in de
Centrale geregistreerde gegevens aan meldingsplichtige
instellingen beperken tot bepaalde gegevens.

§ 2. De Centrale mag niet geraadpleegd worden voor
commerciële prospectiedoeleinden.

§ 3. De personen die gegevens van de Centrale hebben ver-
kregen, moeten de nodige maatregelen treffen om het vertrou-
welijk karakter van die gegevens en hun exclusief gebruik voor
de in § 1 bepaalde doeleinden te waarborgen. De gegevens
van de Centrale mogen niet publiek gemaakt worden. De mel-
dingsplichtige instellingen die gegevens van de Centrale heb-
ben verkregen dienen ervoor te zorgen dat enkel de personen
die onder hun gezag handelen en die de gegevens van de Cen-
trale nodig hebben voor de uitoefening van hun taken, toe-
gang krijgen tot die gegevens.  {1

R 1. – Zie K.B. 15 juni 2012 betreffende de Centrale voor Kredieten aan
Ondernemingen, B.S., 12 juli 2012

Art. 12. § 1. Volgens de regels die de Koning bepaalt, heeft
elke natuurlijke persoon kosteloos toegang tot de op zijn
naam in de Centrale geregistreerde gegevens en kan hij, vrij
en kosteloos, de rechtzetting vragen van verkeerde gegevens.

In afwijking van artikel 10 van de wet van 8 december
1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten
opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, wor-
den bepaalde in de Centrale geregistreerde gegevens die
berusten op de risico- of recuperatie-inschatting van de
meldingsplichtige instelling niet meegedeeld aan de be-
trokken natuurlijke persoon die zijn recht op toegang of op
rechtzetting uitoefent. De Koning bepaalt welke gegevens
aldus niet moeten worden meegedeeld.

§ 2. Volgens de regels die de Koning bepaalt, heeft elke
rechtspersoon toegang tot de op zijn naam in de Centrale
geregistreerde gegevens en kan hij de rechtzetting vragen
van verkeerde gegevens. De Koning bepaalt de modalitei-
ten van de raadpleging van de Centrale door de begun-
stigde rechtspersonen, evenals de eventuele kosten die de
Centrale voor deze raadpleging mag aanrekenen.

De beperking en bijhorende machtiging aan de Koning
opgenomen in het tweede lid van de eerste paragraaf gel-
den eveneens voor rechtspersonen die hun recht op toe-
gang of op rechtzetting uitoefenen.

§ 3. In geval van een vraag tot rechtzetting is de Bank
ertoe gehouden deze aanvraag over te maken aan de mel-
dingsplichtige instelling, die alleen verantwoordelijk is
voor de juiste inhoud van de aan de Centrale meegedeelde
gegevens en desgevallend de in de Centrale geregistreerde
gegevens dient te verbeteren.  {1

R 1. – Zie K.B. 15 juni 2012 betreffende de Centrale voor Kredieten aan
Ondernemingen, B.S., 12 juli 2012
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Wetboek  van Economisch recht
 (B.S., 29 maart 2013)

1. Het Wetboek van economisch recht werd ingevoerd bij art. 2 wet 28 februari 2013, B.S., 29 maart 2013, en de inhoud ervan werd middels de techniek van
de ‘aanbouwwetgeving’ vastgesteld bij opeenvolgende wetten van 28 februari 2013, B.S., 29 maart 2013 (boek II en boek VIII), 3 april 2013, B.S., 26 april 2013
(boek IV en boek V), 25 april 2013, B.S., 27 mei 2013 (boek IX), 17 juli 2013, B.S., 14 augustus 2013 (boek III), 7 november 2013, B.S., 29 november 2013 (titel
I van boek I), 20 november 2013, B.S., 29 november 2013 (boek XV), 15 december 2013, B.S., 9 januari 2014 (boek XIII), wet 15 december 2013, B.S., 14 januari
2014 (boek XII), 21 december 2013, B.S., 30 december 2013, err., B.S., 20 januari 2014 (boek VI), 26 december 2013, B.S., 14 januari 2014 (art. XII.V in boek
XII), 26 december 2013, B.S., 28 januari 2014 (boek XVII), 27 maart 2014, B.S., 28 maart 2014, B.S. 29 april 2014 (titel 2 in boek XVII), 29 april 2014 (boek
XVIII), 2 april 2014, B.S., 28 april 2014 (boek X), 4 april 2014, B.S., 12 mei 2014 (boek XVI), 10 april 2014, B.S. 12 juni 2014 (boek XI in boek XVII), 19 april 2014,
B.S., 28 mei 2014 (boek VII), 19 april 2014, B.S., 12 juni 2014 (boek XI), 15 mei 2014,  B.S. 28 mei 2014 (boek XVII), 15 mei 2014, B.S., 30 mei 2014 (boek XIV) 
De oorspronkelijke wet van 28 februari 2013, B.S., 29 maart 2013, houdende de boeken II en VIII van het Wetboek van economisch recht, is in werking getre-
den op 12 december 2013 (zie art. 1 K.B. 8 december 2013, B.S., 11 december 2013). De inwerkingtreding van de latere wetten werd vastgesteld bij diverse
koninklijke besluiten zoals vermeld onder de titels van de opeenvolgende boeken (I tot en met XVIII) van het Wetboek. 
Aan het Wetboek van economisch recht wordt gerefereerd als WER.
2. Deze akte bevat de «Wet 28 februari 2013 tot invoering van het Wetboek van Economisch recht».

(Uittreksel)

}1[BOEK III

VRIJHEID VAN VESTIGING, 
DIENSTVERLENING EN ALGEMENE 

VERPLICHTINGEN VAN DE 
ONDERNEMINGEN]1

}1. Opschrift ingevoegd bij art. 4 wet 17 juli 2013, B.S., 14 augustus 2013,
inwerkingtreding: 9 mei 2014 (art. 1 K.B. 26 maart 2014, B.S., 28 april 2014)

R 2. Zie Samenwerkingsakkoord 17 juli 2013 tussen de Federale Staat, de
Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeen-
schap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest, de Franse Gemeenschapscommissie en de Gemeenschappelijke
Gemeenschapscommissie betreffende de implementatie van de Richtlijn
2006/123/EG van het europees Parlement en de Raad van 12 december
2006 betreffende de diensten op de interne markt, B.S., 26 november 2013,
B.S., 11 juni 2014, B.S., 16 juni 2014, B.S., 20 februari 2015

}1[TITEL 2

KRUISPUNTBANK VAN ONDERNEMINGEN EN 
ERKENDE ONDERNEMINGSLOKETTEN]1

}1. Opschrift ingevoegd bij art. 4 wet 17 juli 2013, B.S., 14 augustus 2013,
inwerkingtreding: 9 mei 2014 (art. 1 K.B. 26 maart 2014, B.S., 28 april 2014)

}1[HOOFDSTUK 1

KRUISPUNTBANK VAN ONDERNEMINGEN]1

}1. Opschrift ingevoegd bij art. 4 wet 17 juli 2013, B.S., 14 augustus 2013,
inwerkingtreding: 9 mei 2014 (art. 1 K.B. 26 maart 2014, B.S., 28 april 2014)

}1[Afdeling 4
Toegang en gebruik van de gegevens opgenomen in de 

Kruispuntbank van Ondernemingen]1

}1. Opschrift ingevoegd bij art. 4 wet 17 juli 2013, B.S., 14 augustus 2013,
inwerkingtreding: 9 mei 2014 (art. 1 K.B. 26 maart 2014, B.S., 28 april 2014)
}1[Art. III.29. § 1. De toegang tot de volgende gegevens,
vermeld in de Kruispuntbank van Ondernemingen, kan, zon-
der voorafgaande machtiging van het Toezichtcomité, wor-
den verleend aan de overheden, besturen, diensten of andere
instanties, voor zover die gegevens noodzakelijk zijn voor de
uitvoering van hun wettelijke of reglementaire opdrachten:

1° de ondernemingsnummers en nummers van vesti-
gingseenheidsnummers, toegekend door de Kruispunt-
bank van Ondernemingen;

2° de naam van de }2[geregistreerde entiteit]2 en van
haar vestigingseenheden;

3° de juridische vorm van de }3[geregistreerde entiteit]3;
4° de rechtstoestand van de }4[geregistreerde entiteit]4;
5° het adres van de }5[geregistreerde entiteit]5 en van

haar vestigingseenheden;
6° de economische activiteiten van de }6[geregistreerde

entiteit]6 en van haar vestigingseenheden;
7° de hoedanigheden volgens welke een }7[geregi-

streerde entiteit]7 ingeschreven is in de Kruispuntbank van
Ondernemingen en, in voorkomend geval, de opvolging
van de aanvragen in dit verband;

8° de naam en voornaam van de oprichters en van de
personen die binnen de }8[geregistreerde entiteit]8 een
functie uitoefenen onderworpen aan bekendmaking;

9° de erkenningen, toelatingen of vergunningen waar-
over de }9[geregistreerde entiteit]9 beschikt, voor zover ze
onderworpen zijn aan de bepalingen van verplichte be-
kendmaking of belang hebben voor derden en, in voorko-
mend geval, de opvolging van de aanvragen in dit verband;

10° de verwijzing naar de website van de }10[geregi-
streerde entiteit]10, haar telefoonnummers, faxnummers
alsook haar e-mailadres;

11° alle gegevens onderworpen aan bepalingen inzake
bekendmaking met toepassing van:

a) het Wetboek van vennootschappen;
b) de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen

zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen
zonder winstoogmerk en de stichtingen;

c) de wet van 12 juli 1989 houdende verscheidene
maatregelen tot toepassing van de Verordening (EEG)
nr. 2137/85 van de Raad van 25 juli 1985 tot instelling van
Europese economische samenwerkingsverbanden;

d) de wet van 17 juli 1997 betreffende het gerechtelijk
akkoord;

e) de wet van 31 januari 2009 betreffende de continuï-
teit van de ondernemingen;

f) de faillissementswet van 8 augustus 1997;
g) de wet van 27 oktober 2006 betreffende het toezicht

op de instellingen voor bedrijfspensioenvoorzieningen;
}11[h) boek XX van dit Wetboek;]11

12° de gegevens die moeten worden meegedeeld door de
}12[inschrijvingsplichtige ondernemingen]12 in uitvoering
van het artikel III.53, met uitzondering van het Rijksregister-
nummer of het identificatienummer bij de Kruispuntbank
van de Sociale Zekerheid;

13° de gegevens betreffende de bankrekening(en).
§ 2. De Koning bepaalt de modaliteiten voor deze toegang

bij een besluit vastgelegd na overleg in de Ministerraad en na



II. Belgische wet- en regelgeving • 5. Ondernemingen  
WER - Kruispuntbank van ondernemingen (Art. III.30)

320 Larcier Geannoteerde Wetboeken – Privacy (17 oktober 2018) – © Larcier

advies van het Toezichtcomité bedoeld in de artikelen
III.44.]1  {13

}1. – Ingevoegd bij art. 4 wet 17 juli 2013, B.S., 14 augustus 2013, inwer-
kingtreding: 9 mei 2014 (art. 1 K.B. 26 maart 2014, B.S., 28 april 2014)
}2. – § 1, 2°, gewijzigd bij art. 61, 1°, wet 15 april 2018, B.S., 27 april 2018,
inwerkingtreding: 1 november 2018 (art. 260, lid 1)
}3. – § 1, 3°, gewijzigd bij art. 61, 1°, wet 15 april 2018, B.S., 27 april 2018,
inwerkingtreding: 1 november 2018 (art. 260, lid 1)
}4. – § 1, 4°, gewijzigd bij art. 61, 1°, wet 15 april 2018, B.S., 27 april 2018,
inwerkingtreding: 1 november 2018 (art. 260, lid 1)
}5. – § 1, 5°, gewijzigd bij art. 61, 1°, wet 15 april 2018, B.S., 27 april 2018,
inwerkingtreding: 1 november 2018 (art. 260, lid 1)
}6. – § 1, 6°, gewijzigd bij art. 61, 1°, wet 15 april 2018, B.S., 27 april 2018,
inwerkingtreding: 1 november 2018 (art. 260, lid 1)
}7. – § 1, 7°, gewijzigd bij art. 61, 1°, wet 15 april 2018, B.S., 27 april 2018,
inwerkingtreding: 1 november 2018 (art. 260, lid 1)
}8. – § 1, 8°, gewijzigd bij art. 61, 1°, wet 15 april 2018, B.S., 27 april 2018,
inwerkingtreding: 1 november 2018 (art. 260, lid 1)
}9. – § 1, 9°, gewijzigd bij art. 61, 1°, wet 15 april 2018, B.S., 27 april 2018,
inwerkingtreding: 1 november 2018 (art. 260, lid 1)
}10. – § 1, 10°, gewijzigd bij art. 61, 1°, wet 15 april 2018, B.S., 27 april
2018, inwerkingtreding: 1 november 2018 (art. 260, lid 1)
}11. – § 1, 11°, h), ingevoegd bij art. 61, 2°, wet 15 april 2018, B.S.,
27 april 2018, inwerkingtreding: 1 november 2018 (art. 260, lid 1)
}12. – § 1, 12°, gewijzigd bij art. 61, 3°, wet 15 april 2018, B.S., 27 april
2018, inwerkingtreding: 1 november 2018 (art. 260, lid 1)
R 13. – Zie K.B. 19 juni 2003 houdende de nadere regelen voor de toe-
gang van de overheden, besturen, diensten of andere instellingen tot de
gegevens van de Kruispuntbank van Ondernemingen, B.S., 27 juni 2003
}1[Art. III.30. § 1. De toegang tot de andere gegevens
dan die opgesomd in het artikel III.29 vermeld in de Kruis-
puntbank van Ondernemingen, kan worden verleend, mid-
dels een voorafgaande machtiging van het Toezichtcomité
aan de overheden, besturen, diensten of andere instanties,
voor zover die gegevens noodzakelijk zijn voor de uitvoe-
ring van hun wettelijke of reglementaire opdrachten.

§ 2. Vooraleer zijn machtiging te verlenen, controleert
het Toezichtcomité of de gevraagde toegang overeenstemt
met deze titel en zijn uitvoeringsbesluiten.

§ 3. De Koning bepaalt de voorwaarden voor die toegang
bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad en
na advies van het Toezichtcomité bedoeld in artikel III.44.

§ 4. De Koning bepaalt, bij een besluit vastgesteld na
overleg in de Ministerraad en na advies van het Toezicht-
comité, de gevallen waarin, bij afwijking van het eerste lid,
geen machtiging van het Toezichtcomité vereist is.

§ 5. De uitwisselingen tussen overheidsdiensten, op
basis van het ondernemings- of vestigingseenheidsnum-
mer, van andere gegevens dan deze opgenomen in de
Kruispuntbank van Ondernemingen moeten vooraf gemeld
worden aan het Toezichtcomité, dat deze registreert in een
kadaster, dat door iedereen geraadpleegd kan worden.

De Koning bepaalt, na advies van het Toezichtcomité,
de modaliteiten met betrekking tot de oprichting en raad-
pleging van het kadaster, alsook de modaliteiten voor de
communicatie aan het Toezichtcomité.]1

}1. – Ingevoegd bij art. 4 wet 17 juli 2013, B.S., 14 augustus 2013, inwer-
kingtreding: 9 mei 2014 (art. 1 K.B. 26 maart 2014, B.S., 28 april 2014)
}1[Art. III.31.  Alle natuurlijke personen, rechtsperso-
nen of entiteiten hebben toegang, via het internet, tot ge-
gevens bedoeld in het artikel III.29, § 1, ingeschreven in de
Kruispuntbank van Ondernemingen.

Er wordt minstens voorzien in een vrij toegankelijke
website waarop deze gegevens in een leesbaar formaat
terug te vinden zijn.

De Koning bepaalt de gegevens die aldus toegankelijk zijn
evenals de voorwaarden voor het raadplegen ervan.]1  {2

}1. – Ingevoegd bij art. 4 wet 17 juli 2013, B.S., 14 augustus 2013, inwer-
kingtreding: 9 mei 2014 (art. 1 K.B. 26 maart 2014, B.S., 28 april 2014)

R 2. – Zie K.B. 28 maart 2014 tot uitvoering van artikel III.31 van het
Wetboek van economisch recht inzonderheid de bepaling van de gegevens
van de Kruispuntbank van Ondernemingen die via internet toegankelijk
zijn evenals de voorwaarden voor het raadplegen ervan, B.S., 28 april 2014
}1[Art. III.32. }2[Iedere geregistreerde entiteit]2 heeft
recht op mededeling van de hem betreffende gegevens die
opgenomen zijn in de Kruispuntbank van Ondernemin-
gen. Indien blijkt dat de medegedeelde gegevens overeen-
komstig de ter zake geldende wetgeving onnauwkeurig,
onvolledig of onjuist zijn, kan de houder van een inschrij-
ving in de Kruispuntbank van Ondernemingen de verbete-
ring van deze gegevens vragen op de wijze en binnen de
termijnen vastgesteld door de Koning.]1

}1. – Ingevoegd bij art. 4 wet 17 juli 2013, B.S., 14 augustus 2013, inwer-
kingtreding: 9 mei 2014 (art. 1 K.B. 26 maart 2014, B.S., 28 april 2014)
}2. – Gewijzigd bij art. 62 wet 15 april 2018, B.S., 27 april 2018, inwer-
kingtreding: 1 november 2018 (art. 260, lid 1)

}1[Art. III.33. Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen
van de artikelen III.29 en III.30, stelt de Koning, na advies
van het Toezichtcomité, de gegevens van de Kruispuntbank
van Ondernemingen vast die het voorwerp kunnen uitma-
ken van een commercieel of niet-commercieel hergebruik
alsook de modaliteiten inzake hun terbeschikkingstelling.

Enkel de beheersdienst mag deze basisgegevens aan on-
dernemingen verstrekken.]1  {2

}1. – Ingevoegd bij art. 4 wet 17 juli 2013, B.S., 14 augustus 2013, inwer-
kingtreding: 9 mei 2014 (art. 1 K.B. 26 maart 2014, B.S., 28 april 2014)

R 2. – Zie K.B. 18 juli 2008 betreffende het hergebruik van publieke ge-
gevens van de Kruispuntbank van Ondernemingen, B.S., 29 oktober 2008

}1[Art. III.34. § 1. Onverminderd artikel III.33 kan een-
ieder bij een ondernemingsloket inzage nemen van de ge-
gevens }2[...]2 betreffende een bepaalde }3[inschrij-
vingsplichtige onderneming]3 en zich volledige of gedeel-
telijke afschriften dan wel uittreksels van het register doen
afgeven op de wijze bepaald door de Koning.

§ 2. De afschriften of uittreksels }4[betreffende een in-
schrijvingsplichtige onderneming]4 worden op uitdrukke-
lijk verzoek eensluidend verklaard.

§ 3. De afschriften of uittreksels vermelden niet de inhoud
van rechterlijke beslissingen die betrekking hebben op:

1° een faillissement en één van de veroordelingen be-
paald in de artikelen 486, 489bis en 489ter van het Straf-
wetboek, in geval van rehabilitatie;

2° een gerechtelijk akkoord na uitvoering of een proce-
dure van gerechtelijke reorganisatie na uitvoering;

3° onbekwaam verklaring of benoeming van een gerechte-
lijk raadsman, wanneer een vonnis van opheffing is gewezen;

4° de veroordelingen bedoeld in de artikelen XV.76,
XV.77, 1° tot 6°, XV.78 en XV.79.]1  {5

}1. – Ingevoegd bij art. 4 wet 17 juli 2013, B.S., 14 augustus 2013, inwer-
kingtreding: 9 mei 2014 (art. 1 K.B. 26 maart 2014, B.S., 28 april 2014)
}2. – § 1 gewijzigd bij art. 63, 1°, wet 15 april 2018, B.S., 27 april 2018, in-
werkingtreding: 1 november 2018 (art. 260, lid 1)
}3. – § 1 gewijzigd bij art. 63, 2°, wet 15 april 2018, B.S., 27 april 2018, in-
werkingtreding: 1 november 2018 (art. 260, lid 1)
}4. – § 2 gewijzigd bij art. 63, 3°, wet 15 april 2018, B.S., 27 april 2018, in-
werkingtreding: 1 november 2018 (art. 260, lid 1)

R 5. – Zie K.B. 4 juli 2004 betreffende de inzage, het afschrift en de uittrek-
sels van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, alsmede de
toegang tot die gegevens, anders dan via het internet, B.S., 22 juli 2004
}1[Art. III.35. }2[§ 1.]2 De gegevens vermeld op de uit-
treksels van de Kruispuntbank van Ondernemingen heb-
ben bewijskracht tot bewijs van het tegendeel.]1
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}3[§ 2. De uittreksels zijn beschikbaar in de drie officiële
landstalen. Zij worden ook afgeleverd in het Engels op uit-
drukkelijk verzoek.]3

}1. – Ingevoegd bij art. 4 wet 17 juli 2013, B.S., 14 augustus 2013, inwer-
kingtreding: 9 mei 2014 (art. 1 K.B. 26 maart 2014, B.S., 28 april 2014)
}2. – § 1 genummerd bij art. 2 wet 6 juni 2016, B.S., 21 juni 2016, inwer-
kingtreding: 10 juni 2017 (art. 3)
}3. – § 2 toegevoegd bij art. 2 wet 6 juni 2016, B.S., 21 juni 2016, inwer-
kingtreding: 10 juni 2017 (art. 3)

}1[Afdeling 5
Realisatie van het principe van de unieke 

gegevensinzameling]1

}1. Opschrift ingevoegd bij art. 4 wet 17 juli 2013, B.S., 14 augustus 2013,
inwerkingtreding: 9 mei 2014 (art. 1 K.B. 26 maart 2014, B.S., 28 april 2014)
}1[Art. III.36. Overheden, administraties en diensten die
gemachtigd zijn de gegevens van de Kruispuntbank van
Ondernemingen te raadplegen mogen deze gegevens niet
meer opnieuw rechtstreeks opvragen bij de }2[geregi-
streerde entiteiten]2 of bij de lasthebbers van deze laatste.]1

}1. – Ingevoegd bij art. 4 wet 17 juli 2013, B.S., 14 augustus 2013, inwer-
kingtreding: 9 mei 2014 (art. 1 K.B. 26 maart 2014, B.S., 28 april 2014)
}2. – Gewijzigd bij art. 64 wet 15 april 2018, B.S., 27 april 2018, inwer-
kingtreding: 1 november 2018 (art. 260, lid 1)
}1[Art. III.37. Eens een gegeven is medegedeeld aan en
opgenomen in de Kruispuntbank van Ondernemingen
kunnen de diensten die gemachtigd zijn deze gegevens te
raadplegen, het niet rechtstreeks meedelen ervan niet lan-
ger ten laste leggen aan betrokkene.]1

}1. – Ingevoegd bij art. 4 wet 17 juli 2013, B.S., 14 augustus 2013, inwer-
kingtreding: 9 mei 2014 (art. 1 K.B. 26 maart 2014, B.S., 28 april 2014)

}1[Afdeling 7
Bijzondere bepalingen omtrent de werking van de 

Kruispuntbank van Ondernemingen]1

}1. Opschrift ingevoegd bij art. 4 wet 17 juli 2013, B.S., 14 augustus 2013,
inwerkingtreding: 9 mei 2014 (art. 1 K.B. 26 maart 2014, B.S., 28 april 2014)
}1[Art. III.44. Binnen de Commissie voor de bescher-
ming van de persoonlijke levenssfeer wordt een sectoraal
comité voor de Kruispuntbank van Ondernemingen, «Toe-
zichtcomité» genaamd opgericht, dat belast is met de af-
gifte van de machtiging bedoeld in artikel III.30, tweede lid.

Het Toezichtcomité verstrekt tevens de adviezen bedoeld
in de artikelen III.18, § 2, III.30, derde lid, en III.33, binnen
dertig dagen na de aanhangigmaking door de beheers-

dienst. Bij ontstentenis van advies binnen de voorgeschreven
termijn, wordt het advies geacht het voorstel te volgen dat de
beheersdienst in de adviesaanvraag had geformuleerd.

Het Toezichtcomité is samengesteld uit drie leden van de
Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levens-
sfeer, van wie de voorzitter of een ander, door de Commissie
in die hoedanigheid aangewezen lid, dat het Toezichtco-
mité voorzit, alsmede uit drie externe leden aangewezen
door de Kamer van volksvertegenwoordigers overeenkom-
stig de door de Koning, bij een besluit vastgesteld na overleg
in de Ministerraad, bepaalde voorwaarden en nadere regels.
Bij staking van stemmen beslist de stem van de voorzitter.

De werkingsregels van het Toezichtcomité worden, zon-
der afbreuk te doen aan deze titel, bepaald in of krachtens
de wet. Die regels bekrachtigen het recht van de voorzitter
van het Toezichtcomité om een aan dat comité voorgelegd
dossier voor de Commissie voor de bescherming van de
persoonlijke levenssfeer zelf te brengen en de beslissing
van het comité zo nodig te herzien.]1

}1. – Ingevoegd bij art. 4 wet 17 juli 2013, B.S., 14 augustus 2013, inwer-
kingtreding: 9 mei 2014 (art. 1 K.B. 26 maart 2014, B.S., 28 april 2014)
}1[Art. III.45. De personen die bij het uitoefenen van hun
functies tussenkomen in het opnemen, het bewaren, het be-
heren en het ter inzage stellen van de gegevens bedoeld in
artikel III.18, zijn gehouden aan het beroepsgeheim.

Zij nemen alle nodige voorzorgsmaatregelen om de vei-
ligheid van de opgenomen gegevens te verzekeren en met
name te beletten dat deze gegevens vervormd of bescha-
digd worden, of meegedeeld worden aan personen die
geen machtiging hebben om er kennis van te nemen.

Zij waken over de rechtmatigheid van de mededeling
van de gegevens.]1

}1. – Ingevoegd bij art. 4 wet 17 juli 2013, B.S., 14 augustus 2013, inwer-
kingtreding: 9 mei 2014 (art. 1 K.B. 26 maart 2014, B.S., 28 april 2014)
}1[Art. III.46. De Koning wijst, bij een besluit vastgesteld
na overleg in de Ministerraad, de personen aan die in oor-
logstijd, in omstandigheden daarmee gelijkgesteld krach-
tens artikel 7 van de wet van 12 mei 1927 op de militaire op-
eisingen of tijdens de bezetting van het grondgebied door
de vijand, belast worden met de vernietiging van de gege-
vensbanken van de Kruispuntbank van Ondernemingen.

De Koning stelt de voorwaarden en de modaliteiten van
deze vernietiging vast.]1

}1. – Ingevoegd bij art. 4 wet 17 juli 2013, B.S., 14 augustus 2013, inwer-
kingtreding: 9 mei 2014 (art. 1 K.B. 26 maart 2014, B.S., 28 april 2014)
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Wet 21 maart 1804 Burgerlijk Wetboek
 (B.S., 3 september 1807)

R 1. Wet 30 april 1962 tot invoering van de Nederlandse tekst van bepaalde artikelen van het Burgerlijk Wetboek, B.S., 18 mei 1962

(Uittreksel)

BOEK I

PERSONEN

TITEL 2
}1[DE BURGERLIJKE STAND]1

}1. Opschrift vervangen bij art. 4 wet 18 juni 2018, B.S., 2 juli 2018, inwer-
kingtreding: 1 januari 2019 (art. 118, lid 1)

HOOFDSTUK I
}1[ALGEMENE PRINCIPES VAN DE BURGERLIJKE 

STAND]1

}1. Opschrift vervangen bij art. 4 wet 18 juni 2018, B.S., 2 juli 2018, inwer-
kingtreding: 1 januari 2019 (art. 118, lid 1)

Afdeling 8
}1[Verbetering van akten van de burgerlijke stand]1

}1. Opschrift vervangen bij art. 4 wet 18 juni 2018, B.S., 2 juli 2018, inwer-
kingtreding: 1 januari 2019 (art. 118, lid 1)

Onderafdeling 1
}1[Verbetering door de ambtenaar van de burgerlijke stand]1

}1. Opschrift vervangen bij art. 4 wet 18 juni 2018, B.S., 2 juli 2018, inwer-
kingtreding: 1 januari 2019 (art. 118, lid 1)

Art. 34. }1[Een materiële vergissing houdt in dat een amb-
tenaar van de burgerlijke stand, bij de opmaak van een akte
van de burgerlijke stand, bij vergissing een gegeven heeft
opgenomen in deze akte dat niet volledig overeenstemt met
de vermelding van dit gegeven op de authentieke akten of
officiële attesten die hij op dat ogenblik in zijn bezit had.

Onder een materiële vergissing wordt verstaan:
– een schrijf- of typfout in namen en voornamen;
– een fout in datum, plaats of uur van het rechtsfeit of

de rechtshandeling die de akte vaststelt.]1

}1. – Vervangen bij art. 4 wet 18 juni 2018, B.S., 2 juli 2018, inwerkingtre-
ding: 1 januari 2019 (art. 118, lid 1)

Onderafdeling 2
}1[Verbetering door de familierechtbank]1

}1. Opschrift vervangen bij art. 4 wet 18 juni 2018, B.S., 2 juli 2018, inwer-
kingtreding: 1 januari 2019 (art. 118, lid 1)

Art. 35. }1[§ 1. De persoon die een akte wil laten verbete-
ren of een ontbrekende akte wil laten vervangen overeen-
komstig artikel 27 kan hiertoe een verzoekschrift indienen
bij de familierechtbank.

§ 2. De griffier van de kamer waar de zaak aan toebe-
deeld is, zendt het verzoekschrift over aan het openbaar
ministerie. Na ontvangst van het advies van het openbaar
ministerie roept de griffier de verzoeker, bij gerechtsbrief,
op om te verschijnen op de door de voorzitter van de
kamer vastgestelde zitting.

§ 3. De griffier stuurt de gegevens nodig voor de opmaak
van de gewijzigde akte overeenkomstig afdeling 6 ten ge-
volge van de verbetering of voor de opmaak van de vervan-
gende akte via de DABS onmiddellijk naar de bevoegde amb-
tenaar van de burgerlijke stand en neemt de in kracht van ge-
wijsde gegane rechterlijke beslissing als bijlage op in de DABS.

De bevoegde ambtenaar van de burgerlijke stand maakt
onmiddellijk de gewijzigde akte of akten van de burgerlijke
stand ten gevolge van de verbetering of de vervangende
akte op.]1

}1. – Vervangen bij art. 4 wet 18 juni 2018, B.S., 2 juli 2018, inwerkingtre-
ding: 1 januari 2019 (art. 118, lid 1)

Afdeling 9
}1[Aansprakelijkheid van en controle op de 

ambtenaar van de burgerlijke stand]1

}1. Opschrift vervangen bij art. 4 wet 18 juni 2018, B.S., 2 juli 2018, inwer-
kingtreding: 1 januari 2019 (art. 118, lid 1)

Art. 36. }1[De ambtenaar van de burgerlijke stand is ver-
antwoordelijk voor de door hem opgemaakte, verbeterde
of gewijzigde akten van de burgerlijke stand.]1

}1. – Vervangen bij art. 4 wet 18 juni 2018, B.S., 2 juli 2018, inwerkingtre-
ding: 1 januari 2019 (art. 118, lid 1)

Art. 37. }1[In geval van ernstige twijfel omtrent het op-
maken van de akten van de burgerlijke stand kan de amb-
tenaar van de burgerlijke stand de procureur des Konings
verzoeken hierover advies uit te brengen.]1

}1. – Vervangen bij art. 4 wet 18 juni 2018, B.S., 2 juli 2018, inwerkingtre-
ding: 1 januari 2019 (art. 118, lid 1)
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Art. 38. }1[Onder voorbehoud van de aansprakelijkheid
van de operationele beheerder als bepaald in artikel 73,
§ 1, en de verantwoordelijke voor de verwerking van de
persoonsgegevens bedoeld in artikel 73, § 2, is de ambte-
naar van de burgerlijke stand burgerrechtelijk aansprake-
lijk voor het niet naleven van de in het kader van zijn func-
tie opgelegde voorschriften, behoudens verhaal op de per-
sonen die hem verhinderd hebben deze voorschriften uit
te voeren, indien daartoe grond bestaat.]1

}1. – Vervangen bij art. 4 wet 18 juni 2018, B.S., 2 juli 2018, inwerkingtre-
ding: 1 januari 2019 (art. 118, lid 1)

Art. 39. }1[Elke onrechtmatige verandering en elke vals-
heid in de akten van de burgerlijke stand leveren grond op
tot schadevergoeding aan de partijen, onverminderd de
straffen voorzien in het Strafwetboek.]1

}1. – Vervangen bij art. 4 wet 18 juni 2018, B.S., 2 juli 2018, inwerkingtre-
ding: 1 januari 2019 (art. 118, lid 1)

Art. 40. }1[De procureur des Konings bij de rechtbank van
eerste aanleg van het gerechtelijk arrondissement waartoe
de gemeente van de ambtenaar van de burgerlijke stand be-
hoort die de akte heeft opgemaakt houdt toezicht op de nale-
ving van de bepalingen inzake de burgerlijke stand. De amb-
tenaar van de burgerlijke stand brengt hem onmiddellijk op
de hoogte van elke fout of onregelmatigheid die hij vaststelt.

De procureur des Konings onderzoekt en vervolgt de
door de ambtenaar van de burgerlijke stand in de uitoefe-
ning van zijn functie gepleegde inbreuken.

Het College van procureurs-generaal kan richtlijnen uit-
vaardigen ter verduidelijking van de wijze waarop de in het
eerste lid bedoelde controle wordt uitgeoefend. Deze richtlij-
nen zijn bindend voor alle leden van het openbaar ministerie.
De procureurs-generaal bij de hoven van beroep waken over
de uitvoering van deze richtlijnen binnen hun rechtsgebied.]1

}1. – Vervangen bij art. 4 wet 18 juni 2018, B.S., 2 juli 2018, inwerkingtre-
ding: 1 januari 2019 (art. 118, lid 1)

HOOFDSTUK 2
}1[DE VERSCHILLENDE AKTEN VAN DE 

BURGERLIJKE STAND]1

}1. Opschrift vervangen bij art. 4 wet 18 juni 2018, B.S., 2 juli 2018, inwer-
kingtreding: 1 januari 2019 (art. 118, lid 1)

Afdeling 1
}1[Algemene bepaling]1

}1. Opschrift vervangen bij art. 4 wet 18 juni 2018, B.S., 2 juli 2018, inwer-
kingtreding: 1 januari 2019 (art. 118, lid 1)

Art. 41. }1[§ 1. De akten van de burgerlijke stand vermel-
den steeds:

1° de naam, de voornaam en de handtekening van de
ambtenaar van de burgerlijke stand of de overeenkomstig
artikel 9 gemachtigde beambte, die de akte heeft opgemaakt;

2° de datum van opmaak van de akte;
3° de plaats van opmaak van de akte;
4° het aktenummer;
5° in voorkomend geval, de vermelding van de basis

voor de opmaak van de akte, met name:
a) de rechterlijke beslissing, alsook de rechterlijke in-

stantie, de datum van de uitspraak, de datum van het in
kracht van gewijsde treden ervan, en het identificatienum-
mer van deze rechterlijke beslissing;

b) het proces-verbaal, zoals voorzien in de artikelen 14,
vierde lid, 47, 55, § 2 of 57;

c) het koninklijk besluit, bedoeld in artikel 370/4, § 1, of
artikel 370/8, alsook de datum ervan, en in voorkomend
geval, de datum van publicatie in het Belgisch Staatsblad;

d) de buitenlandse akte, alsook de autoriteit die de akte
heeft opgemaakt en de datum en plaats van opmaak;

e) de buitenlandse rechterlijke of administratieve beslis-
sing, alsook de buitenlandse autoriteit die de beslissing
heeft genomen, de datum van de beslissing en de datum
waarop ze uitwerking heeft.

De basis voor de opmaak van de akte wordt als bijlage in
de DABS opgenomen.

§ 2. De personen op wie de akte betrekking heeft wor-
den geïdentificeerd aan de hand van het identificatienum-
mer toegekend in uitvoering van de wet van 8 augustus
1983 tot regeling van een rijksregister van de natuurlijke
personen of bij gebreke hiervan het identificatienummer
toegekend in uitvoering van artikel 4 van de wet van
15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van
een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid.

Het identificatienummer maakt geen deel uit van de
akte van de burgerlijke stand. Hoofdstuk 1, afdeling 8, is
hierop niet van toepassing.

§ 3. De akten van de burgerlijke stand vermelden verder
de gegevens zoals voorzien in dit hoofdstuk.]1

}1. – Vervangen bij art. 4 wet 18 juni 2018, B.S., 2 juli 2018, inwerkingtre-
ding: 1 januari 2019 (art. 118, lid 1)

Afdeling 2
}1[De akten van geboorte]1

}1. Opschrift vervangen bij art. 4 wet 18 juni 2018, B.S., 2 juli 2018, inwer-
kingtreding: 1 januari 2019 (art. 118, lid 1)

Onderafdeling 1
}1[De akte van geboorte]1

}1. Opschrift vervangen bij art. 4 wet 18 juni 2018, B.S., 2 juli 2018, inwer-
kingtreding: 1 januari 2019 (art. 118, lid 1)

Art. 42. }1[De kennisgeving van de geboorte, met me-
disch attest, wordt gedaan aan de ambtenaar van de bur-
gerlijke stand van de geboorteplaats, uiterlijk de eerst vol-
gende werkdag na de geboorte door:

1° in geval van geboorte in een ziekenhuis of andere
verzorgingsinrichting, de verantwoordelijke van de inrich-
ting of zijn afgevaardigde;

2° in de overige gevallen de arts, vroedvrouw, de andere
personen die bij de geboorte aanwezig waren of de per-
soon bij wie de geboorte heeft plaatsgehad.]1

}1. – Vervangen bij art. 4 wet 18 juni 2018, B.S., 2 juli 2018, inwerkingtre-
ding: 1 januari 2019 (art. 118, lid 1)

Art. 43. }1[§ 1. De vader of de meemoeder, en de moeder,
of één van hen, doen de geboorteaangifte bij de ambtenaar
van de burgerlijke stand van de geboorteplaats, binnen vijf-
tien dagen na de geboorte. Is de laatste dag van die termijn
een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag, dan
wordt de termijn verlengd tot de eerstvolgende werkdag.

§ 2. Indien er geen aangifte werd gedaan overeenkomstig
§ 1, of wanneer de ouders zich hiervan onthouden, maakt de
ambtenaar van de burgerlijke stand de geboorteakte op, op
basis van de kennisgeving bedoeld in artikel 42.

§ 3. De Koning kan de voorwaarden bepalen voor een
elektronische aangifte van de geboorte.
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§ 4. De ambtenaar van de burgerlijke stand maakt de
akte van geboorte onmiddellijk op.]1

}1. – Vervangen bij art. 4 wet 18 juni 2018, B.S., 2 juli 2018, inwerkingtre-
ding: 1 januari 2019 (art. 118, lid 1)

Art. 44. }1[De akte van geboorte vermeldt:
1° de geboortedatum, de geboorteplaats, het uur van

geboorte, het geslacht, de naam en de voornamen van het
kind, hetzij, in de gevallen bedoeld in artikel 43, § 2, en
artikel 45, de op het ogenblik van de opmaak van de akte
beschikbare gegevens;

2° de naam, de voornamen, de geboortedatum en de
geboorteplaats van de moeder en van de vader, indien de
afstamming langs vaderszijde vaststaat, of van de mee-
moeder, indien de afstamming langs haar zijde vaststaat;

3° in voorkomend geval, het aktenummer van de akte
van prenatale erkenning, of de erkenning door de vader of
de meemoeder, met vermelding van:

a) de toestemming van de personen bedoeld in
artikel 329bis;

b) de naam en de voornamen van de wettelijke verte-
genwoordiger van het kind indien deze in de erkenning
heeft toegestemd;

c) de datum, plaats en autoriteit waar de toestemming
werd gegeven, of de rechterlijke instantie, de datum en het
identificatienummer van de in kracht van gewijsde gegane
rechterlijke beslissing waarin de toestemming werd vast-
gesteld.]1

}1. – Vervangen bij art. 4 wet 18 juni 2018, B.S., 2 juli 2018, inwerkingtre-
ding: 1 januari 2019 (art. 118, lid 1)

Onderafdeling 2
}1[Akte van geboorte van een vondeling]1

}1. Opschrift vervangen bij art. 4 wet 18 juni 2018, B.S., 2 juli 2018, inwer-
kingtreding: 1 januari 2019 (art. 118, lid 1)

Art. 45. }1[Elke persoon die een pasgeboren kind gevon-
den heeft, geeft hiervan onmiddellijk kennis aan de open-
bare hulpdiensten en deelt hen alle nuttige informatie
hierover mee.

De hulpdienst doet aangifte van de geboorte van de
vondeling bij de ambtenaar van de burgerlijke stand.

De ambtenaar van de burgerlijke stand maakt de akte
van geboorte op. Het proces-verbaal van de politie wordt
als bijlage opgenomen in de DABS.]1

}1. – Vervangen bij art. 4 wet 18 juni 2018, B.S., 2 juli 2018, inwerkingtre-
ding: 1 januari 2019 (art. 118, lid 1)

Art. 46. }1[De akte van geboorte vermeldt in dit geval de
gegevens bedoeld in artikel 44, 1°.]1

}1. – Vervangen bij art. 4 wet 18 juni 2018, B.S., 2 juli 2018, inwerkingtre-
ding: 1 januari 2019 (art. 118, lid 1)

Onderafdeling 3
}1[Akte van geboorte in geval van geboorte aan boord van 

een schip of een luchtvaartuig]1

}1. Opschrift vervangen bij art. 4 wet 18 juni 2018, B.S., 2 juli 2018, inwer-
kingtreding: 1 januari 2019 (art. 118, lid 1)

Art. 47. }1[§ 1. In geval van geboorte tijdens een zeereis
aan boord van een schip onder Belgische vlag, of tijdens de
vlucht van een Belgisch luchtvaartuig, ontvangt de gezag-
voerder persoonlijk de geboorteaangifte van de vader of de
meemoeder en de moeder of één van hen, of, bij gebrek hier-
aan, van een persoon die bij de geboorte aanwezig was. Het
kind wordt ingeschreven op de passagierslijst. De gezagvoer-

der maakt, van zodra mogelijk en uiterlijk bij het eerste aan-
leggen of de eerste landing, van de geboorteaangifte een
proces-verbaal op dat de gegevens bedoeld in artikel 44 be-
vat.

§ 2. Indien de eerstvolgende aanlegplaats of landings-
plaats in België is, bezorgt de gezagvoerder zo spoedig mo-
gelijk het proces-verbaal aan de dichtstbijzijnde ambtenaar
van de burgerlijke stand, die onmiddellijk een akte van ge-
boorte opmaakt op basis van het proces-verbaal. Het pro-
ces-verbaal wordt als bijlage bij de akte van geboorte in de
DABS opgenomen. Het op papier opgemaakte proces-ver-
baal wordt bewaard door de ambtenaar van de burgerlijke
stand die de akte heeft opgemaakt tot op het ogenblik van
de overdracht van het proces-verbaal aan het Rijksarchief.

§ 3. Indien de eerstvolgende aanlegplaats of landings-
plaats in het buitenland is, bezorgt de gezagvoerder zo
spoedig mogelijk het proces-verbaal aan de consulaire be-
roepspost in wiens consulair ressort de haven of landings-
plaats zich bevindt.]1

}1. – Vervangen bij art. 4 wet 18 juni 2018, B.S., 2 juli 2018, inwerkingtre-
ding: 1 januari 2019 (art. 118, lid 1)

Onderafdeling 4
}1[Gemeenschappelijke bepalingen]1

}1. Opschrift vervangen bij art. 4 wet 18 juni 2018, B.S., 2 juli 2018, inwer-
kingtreding: 1 januari 2019 (art. 118, lid 1)

Art. 48. }1[Indien het geslacht van een kind onduidelijk is,
kunnen de vader of de meemoeder en de moeder, of één van
hen, aangifte doen van het geslacht binnen drie maanden
na de geboorte, met voorlegging van een medisch attest.]1

}1. – Vervangen bij art. 4 wet 18 juni 2018, B.S., 2 juli 2018, inwerkingtre-
ding: 1 januari 2019 (art. 118, lid 1)

Art. 49. }1[De ambtenaar van de burgerlijke stand die een
akte van geboorte opmaakt van een kind van wie de afstam-
ming ten aanzien van zijn ouders niet vaststaat of die een
akte van de burgerlijke stand wijzigt ten gevolge van een in
kracht van gewijsde gegane rechterlijke beslissing waarbij
een vordering betreffende de betwisting van de afstamming
wordt toegewezen ten aanzien van de ouders of ten aanzien
van de enige ouder met betrekking tot wie de afstamming
vaststaat, notificeert dit binnen drie dagen elektronisch via
de DABS aan de vrederechter bedoeld in artikel 390.

De vervaldag is in de termijn begrepen. Is die dag echter
een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag, dan
wordt de vervaldag uitgesteld tot de eerstvolgende werkdag.]1

}1. – Vervangen bij art. 4 wet 18 juni 2018, B.S., 2 juli 2018, inwerkingtre-
ding: 1 januari 2019 (art. 118, lid 1)

Afdeling 3
}1[De akten van erkenning]1

}1. Opschrift vervangen bij art. 4 wet 18 juni 2018, B.S., 2 juli 2018, inwer-
kingtreding: 1 januari 2019 (art. 118, lid 1)

Onderafdeling 1
}1[Akte van prenatale erkenning]1

}1. Opschrift vervangen bij art. 4 wet 18 juni 2018, B.S., 2 juli 2018, inwer-
kingtreding: 1 januari 2019 (art. 118, lid 1)

Art. 50. }1[De akte van prenatale erkenning vermeldt:
1° de naam, de voornamen, de geboortedatum en de

geboorteplaats van de moeder;
2° de naam, de voornamen, de geboortedatum, de ge-

boorteplaats en de hoedanigheid van de erkenner;
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3° de toestemming van de moeder, met vermelding van de
datum, plaats en autoriteit voor wie de toestemming werd
gegeven, of de rechterlijke instantie, de datum en het identifi-
catienummer van de in kracht van gewijsde gegane rechter-
lijke beslissing waarin de toestemming werd vastgesteld. De
rechterlijke beslissing wordt als bijlage in de DABS opgeno-
men.]1

}1. – Vervangen bij art. 4 wet 18 juni 2018, B.S., 2 juli 2018, inwerkingtre-
ding: 1 januari 2019 (art. 118, lid 1)

Onderafdeling 2
}1[Akte van erkenning]1

}1. Opschrift vervangen bij art. 4 wet 18 juni 2018, B.S., 2 juli 2018, inwer-
kingtreding: 1 januari 2019 (art. 118, lid 1)

Art. 51. }1[De akte van erkenning vermeldt:
1° de naam, de voornamen, de geboortedatum en de

geboorteplaats van het kind;
2° de naam, de voornamen, de geboortedatum, de ge-

boorteplaats, en, in voorkomend geval de overlijdensda-
tum en de overlijdensplaats van de ouder ten aanzien van
wie de afstamming vaststond voor de erkenning;

3° de naam, de voornamen, de geboortedatum en de
geboorteplaats en de hoedanigheid van de erkenner;

4° in voorkomend geval, de toestemming van de perso-
nen bedoeld in artikel 329bis of de in kracht van gewijsde
gegane rechterlijke beslissing waarin de vervangende toe-
stemming of de machtiging tot erkenning werd vastge-
steld, met vermelding van:

a) de naam en de voornamen van de wettelijke verte-
genwoordiger van het kind indien deze in de erkenning
heeft toegestemd;

b) de datum, plaats en autoriteit voor wie de toestem-
ming werd gegeven, of de rechterlijke instantie, de datum
en het identificatienummer van de in kracht van gewijsde
gegane rechterlijke beslissing waarin de vervangende toe-
stemming of de machtiging tot erkenning werd vastgesteld;

5° in voorkomend geval, de nieuwe naam en de verkla-
ring van naamskeuze door de vader of de meemoeder en
de moeder;

6° in voorkomend geval, de nieuwe voornaam;
7° in voorkomend geval, het feit dat de in artikel 329bis,

§ 3, bedoelde personen niet hebben toegestemd.]1

}1. – Vervangen bij art. 4 wet 18 juni 2018, B.S., 2 juli 2018, inwerkingtre-
ding: 1 januari 2019 (art. 118, lid 1)

Afdeling 4
}1[Akte van verklaring van naamskeuze]1

}1. Opschrift vervangen bij art. 4 wet 18 juni 2018, B.S., 2 juli 2018, inwer-
kingtreding: 1 januari 2019 (art. 118, lid 1)

Art. 52. }1[De akte van verklaring van naamskeuze ver-
meldt:

1° de naam, de voornamen, de geboortedatum en de
geboorteplaats van het kind of de kinderen op wie de ver-
klaring betrekking heeft;

2° de naam, de voornamen, de geboortedatum, en de ge-
boorteplaats van de moeder en de vader of de meemoeder;

3° de verklaring van naamskeuze door de ouders en de
nieuwe naam van het kind of de kinderen;

4° de wettelijke basis van de verklaring op basis waar-
van de akte werd opgesteld.]1

}1. – Vervangen bij art. 4 wet 18 juni 2018, B.S., 2 juli 2018, inwerkingtre-
ding: 1 januari 2019 (art. 118, lid 1)

Afdeling 5
}1[Akte van aanpassing van de registratie van het 

geslacht]1

}1. Opschrift vervangen bij art. 4 wet 18 juni 2018, B.S., 2 juli 2018, inwer-
kingtreding: 1 januari 2019 (art. 118, lid 1)

Art. 53. }1[De akte van aanpassing van de registratie van
het geslacht vermeldt:

– de naam, de voornamen, de geboortedatum en de ge-
boorteplaats van de betrokkene;

– het nieuwe geslacht van de betrokkene.]1

}1. – Vervangen bij art. 4 wet 18 juni 2018, B.S., 2 juli 2018, inwerkingtre-
ding: 1 januari 2019 (art. 118, lid 1)

Afdeling 6
}1[Akte van huwelijk]1

}1. Opschrift vervangen bij art. 4 wet 18 juni 2018, B.S., 2 juli 2018, inwer-
kingtreding: 1 januari 2019 (art. 118, lid 1)

Art. 54. }1[De akte van huwelijk vermeldt:
1° de naam, de voornamen, de geboortedatum en de

geboorteplaats van de echtgenoten;
2° de datum van het huwelijk;
3° de door een echtgenoot gekozen naam na voltrek-

king van het huwelijk, overeenkomstig het recht van de
Staat waarvan hij de nationaliteit heeft;

4° in voorkomend geval, de naam, voornamen, de ge-
boortedatum en geboorteplaats van de getuigen.]1

}1. – Vervangen bij art. 4 wet 18 juni 2018, B.S., 2 juli 2018, inwerkingtre-
ding: 1 januari 2019 (art. 118, lid 1)

Wet 10 oktober 1967 Gerechtelijk Wetboek
 (B.S., 31 oktober 1967)

}1. Ingevoegd bij art. 1 wet 10 oktober 1967, B.S., 31 oktober 1967

(Uittreksel)

EERSTE DEEL

ALGEMENE BEGINSELEN

HOOFDSTUK VII

}1[BETEKENINGEN, KENNISGEVINGEN, 
NEERLEGGINGEN EN MEDEDELINGEN]1

}1. Opschrift vervangen bij art. 2 wet  5 augustus 2006, B.S., 7 september
2006, inwerkingtreding: 1 januari 2013 (art. 16; zoals gewijzigd bij art. 2 wet
(II) 24 juli 2008, B.S., 7 augustus 2008; zoals opnieuw gewijzigd bij art. 15 wet
(II) 29 december 2010, B.S., 31 december 2010; zoals vervangen bij art. 35
wet 31 december 2012, B.S., 31 december 2012, err., B.S., 31 januari 2013)
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Art. 32. }1[Voor de toepassing van dit Wetboek wordt
verstaan onder:

1° «betekening»: «de afgifte van een origineel of een af-
schrift van de akte; zij geschiedt bij gerechtsdeurwaar-
dersexploot of, in de gevallen die de wet bepaalt, in de vor-
men die deze voorschrijft»;

2° «kennisgeving»: «de toezending van een akte van
rechtspleging in origineel of in afschrift; zij geschiedt langs
de postdiensten of per elektronische post aan het gerechte-
lijk elektronisch adres of, in de gevallen die de wet bepaalt,
per fax of in de vormen die de wet voorschrijft»;]1

}2[3° «woonplaats»: de plaats waar de persoon in de be-
volkingsregisters is ingeschreven als hebbende aldaar zijn
hoofdverblijf;]2

}3[4° «verblijfplaats»: iedere andere vestiging, zoals de
plaats waar de persoon kantoor houdt of een handels- of
nijverheidszaak drijft;]3

}4[5° «gerechtelijk elektronisch adres»: het unieke, door
de bevoegde overheid aan een natuurlijk persoon of
rechtspersoon toegekende elektronisch adres;]4

}5[6° «adres van elektronische woonstkeuze»: elk ander
elektronisch adres waarop een betekening overeenkom-
stig artikel 32quater/1 kan gebeuren na de uitdrukkelijke
en voorafgaande toestemming door de geadresseerde tel-
kens voor die bepaalde betekening.]5

}1. – Vervangen bij art. 3 wet 5 augustus 2006, B.S., 7 september 2006, in-
werkingtreding: 1 januari 2013 (art. 16; zoals gewijzigd bij art. 2 wet (II)
24 juli 2008, B.S., 7 augustus 2008; zoals opnieuw gewijzigd bij art. 15 wet
(II) 29 december 2010, B.S., 31 december 2010; zoals vervangen bij art. 35
wet 31 december 2012, B.S., 31 december 2012, err., B.S., 31 januari 2013)

}2. – 3° toegevoegd bij art. 8 wet 4 mei 2016, B.S., 13 mei 2016, inwer-
kingtreding: 31 december 2016 (art. 261, lid 6).

}3. – 4° toegevoegd bij art. 8 wet 4 mei 2016, B.S., 13 mei 2016, inwer-
kingtreding: 31 december 2016 (art. 261, lid 6).

}4. – 5° toegevoegd bij art. 8 wet 4 mei 2016, B.S., 13 mei 2016, inwer-
kingtreding: 31 december 2016 (art. 261, lid 6).

}5. – 6° toegevoegd bij art. 8 wet 4 mei 2016, B.S., 13 mei 2016, inwer-
kingtreding: 31 december 2016 (art. 261, lid 6).

}1[Art. 32bis ...]1

}1. – Ingevoegd bij art. 4 wet 5 augustus 2006, B.S., 7 september 2006, in-
werkingtreding: door de Koning te bepalen en uiterlijk op 1 januari 2017
(art. 16; zoals laatst gewijzigd bij art. 21 wet 19 december 2014, B.S.,
29 december 2014); wijziging opgeheven door art. 177 wet 25 december
2016, B.S., 30 december 2016

}1[Art. 32ter. }2[Elke kennisgeving of mededeling aan of
neerlegging bij de hoven of rechtbanken, het openbaar mi-
nisterie, diensten die afhangen van de rechterlijke macht,
met inbegrip van de griffies en parketsecretariaten, of andere
openbare diensten, of elke kennisgeving of mededeling aan
een advocaat, een gerechtsdeurwaarder of een notaris, door
de hoven of rechtbanken, het openbaar ministerie, diensten
die afhangen van de rechterlijke macht, met inbegrip van de
griffies en parketsecretariaten, of andere openbare diensten,
of door een advocaat, een gerechtsdeurwaarder of een nota-
ris, kan gebeuren door middel van het informaticasysteem
van Justitie dat door de Koning wordt aangewezen.

De Koning bepaalt de nadere regels van dat informati-
casysteem, waarbij de vertrouwelijkheid en effectiviteit
van de communicatie worden verzekerd. Het gebruik van
het voormelde informaticasysteem kan door de Koning
aan de instanties, diensten of actoren vermeld in het eerste
lid of sommigen onder hen worden opgelegd.

De Koning kan de toepassing van deze bepaling bij be-
sluit, vastgesteld na overleg in de Ministerraad, uitbreiden
tot andere instellingen en diensten.]2]1  {3

}1. – Ingevoegd bij art. 3 wet 19 oktober 2015, B.S., 22 oktober 2015, in-
werkingtreding: 1 januari 2016 (art. 51, lid 2)
}2. – Vervangen bij art. 57 wet 25 december 2016, B.S., 30 december 2016
R 3. – Zie K.B. 16 juni 2016 houdende de elektronische communicatie
overeenkomstig artikel 32ter van het Gerechtelijk Wetboek, B.S., 22 juni 2016
}1[Art. 32quater/1. § 1. De betekening geschiedt elek-
tronisch op het gerechtelijk elektronisch adres. Bij gebreke
aan een gerechtelijk elektronisch adres, kan zij ook ge-
schieden op het adres van elektronische woonstkeuze, op
voorwaarde dat de geadresseerde telkens voor die be-
paalde betekening, volgens de door de Koning bepaalde
nadere regels, na advies van de Commissie voor de be-
scherming van de persoonlijke levenssfeer, uitdrukkelijk
en voorafgaandelijk zijn toestemming heeft gegeven.

Telkens een betekening op elektronische wijze wordt
verricht, wordt de geadresseerde volgens de door de Ko-
ning bepaalde nadere regels, na advies van de Commissie
voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, in
kennis gesteld van:

1° de gegevens die hem betreffen en die in het in
artikel 32quater/2 bedoelde register worden opgeslagen;

2° de categorieën van personen die toegang hebben tot
de in de bepaling onder 1° bedoelde gegevens;

3° de bewaartermijn van de in de bepaling onder 1° be-
doelde gegevens;

4° de in artikel 32quater/2, § 2, bedoelde verantwoor-
delijke voor de verwerking;

5° de wijze waarop hij inzage kan verkrijgen van de
onder 1° bedoelde gegevens.

§ 2. Binnen vierentwintig uur na de verzending van het
bericht tot betekening op elektronische wijze of het ver-
zoek tot toestemming tot betekening op elektronische
wijze aan de geadresseerde, laat het in artikel 32quater/2
bedoelde register een bericht van bevestiging van beteke-
ning aan de gerechtsdeurwaarder toekomen die de akte
heeft betekend. De betekening wordt in dat geval geacht te
zijn gedaan op de datum van de verzending van het voor-
melde bericht of verzoek.

Bij gebrek aan een bericht van bevestiging van beteke-
ning binnen de termijn vermeld in het eerste lid wordt de
betekening op elektronische wijze als niet mogelijk be-
schouwd zoals bedoeld door artikel 32quater/3, § 3.

Bij de opening door de geadresseerde van de akte laat
het register een bericht van opening door de geadres-
seerde toekomen aan de gerechtsdeurwaarder die de akte
heeft betekend.

Bij gebrek aan ontvangst van een bericht van opening door
de geadresseerde binnen vierentwintig uur na de verzending
van het in het eerste lid bedoelde bericht of verzoek aan de ge-
adresseerde, verstuurt de gerechtsdeurwaarder de eerstvol-
gende werkdag, een gewone brief van melding van de beteke-
ning op elektronische wijze aan de geadresseerde.]1  {2

}1. – Ingevoegd bij art. 9 wet 4 mei 2016, B.S., 13 mei 2016, inwerkingtre-
ding: 31 december 2016 (art. 261, lid 6).
R 2. – Zie K.B. 14 juni 2017 houdende uitvoering van de artikelen
32quater/1, § 1 en 32quater/2, §§ 1 en 6 van het Gerechtelijk Wetboek,
B.S., 22 juni 2017
}1[Art. 32quater/2.  § 1. Bij de Nationale Kamer van
Gerechtsdeurwaarders wordt een geïnformatiseerde gege-
vensbank opgericht, «Centraal register van gedemateriali-
seerde authentieke akten van gerechtsdeurwaarders» gehe-
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ten. Hierin worden de door de Koning aangeduide gegevens
en digitale documenten, na advies van de Commissie voor
de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, verzameld
die nodig zijn om de rechtsgeldigheid van een betekening
na te gaan en in rechte vast te stellen. Dit register geldt als
authentieke bron voor alle akten die erin zijn opgenomen.

De Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders houdt
in dit register een lijst bij van de adressen van elektronische
woonstkeuze waarvoor de titularis de in artikel 32quater/
1, § 1, bedoelde toestemming heeft gegeven. Deze lijst en
de daarin opgenomen gegevens zullen, onder toezicht van
de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders, uitslui-
tend door gerechtsdeurwaarders kunnen geraadpleegd
worden in uitvoering van hun wettelijke opdrachten en
mogen niet aan derden worden verstrekt. De Koning be-
paalt, na advies van de Commissie voor de bescherming
van de persoonlijke levenssfeer, de nadere regels voor de
opstelling, de bewaring en de raadpleging van deze lijst.

§ 2. De Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders
wordt met betrekking tot het in paragraaf 1 bedoelde re-
gister beschouwd als de verantwoordelijke voor de verwer-
king in de zin van artikel 1, § 4, van de wet van 8 december
1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten
opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

Het is de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders ver-
boden om de in paragraaf 1 bedoelde gegevens te verstrek-
ken aan andere dan de in paragraaf 3 bedoelde personen.

De bewaartermijn van de gegevens opgenomen in het
in paragraaf 1 bedoelde register bedraagt dertig jaar.

De Koning stelt, na advies van de Commissie voor de be-
scherming van de persoonlijke levenssfeer, een procedure
vast op grond waarvan de gegevens van een betekening op
elektronische wijze onder de door Hem bepaalde voor-
waarden op een eerder tijdstip uit het register kunnen wor-
den verwijderd.

§ 3. De magistraten van de rechterlijke orde bedoeld in
artikel 58bis, de griffiers en de parketsecretarissen, voor
zover de raadpleging betrekking heeft op betekeningen
die onder hun bevoegdheid vallen, en de gerechtsdeur-
waarders, voor zover de raadpleging betrekking heeft op
betekeningen die door hun tussenkomst werden verricht,
kunnen de gegevens van het in paragraaf 1 bedoelde regis-
ter rechtstreeks raadplegen.

§ 4. Hij die in welke hoedanigheid ook deelneemt aan
de verzameling, de verwerking of de mededeling van de in
het in paragraaf 1 bedoelde register geregistreerde gege-
vens of kennis heeft van die gegevens, moet het vertrouwe-
lijk karakter ervan in acht nemen. Artikel 458 van het Straf-
wetboek is op hem toepasselijk.

§ 5. De Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders
staat in voor de controle op de werking en het gebruik van
het in paragraaf 1 bedoelde register. In voorkomend geval
is hoofdstuk VII van boek IV van deel II van dit Wetboek
van toepassing.

§ 6. De Koning bepaalt, na advies van de Commissie voor
de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, de nadere
regels voor de inrichting en werking van het in paragraaf 1
bedoelde register en de gegevens die erin zullen worden op-
genomen.

§ 7. Binnen de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaar-
ders stelt de voorzitter van de Nationale Kamer van Ge-
rechtsdeurwaarders een aangestelde voor de gegevensbe-
scherming aan.

De aangestelde voor de gegevensbescherming is meer
bepaald belast met:

1. het verstrekken van deskundige adviezen inzake de
bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de beveili-
ging van persoonsgegevens en informatie en inzake hun
verwerking;

2. het informeren en adviseren van de voorzitter en de
medewerkers die de persoonsgegevens behandelen over
hun verplichtingen binnen het kader van deze wet en bin-
nen het algemeen kader van de bescherming van de gege-
vens en de privacy;

3. het opstellen, het toepassen, het bijwerken en het
controleren van een beleid inzake de beveiliging en de be-
scherming van de persoonlijke levenssfeer;

4. het vormen van het contactpunt voor de Commissie
voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer;

5. de uitvoering van de andere opdrachten inzake de be-
scherming van de persoonlijke levenssfeer en de beveiliging
die door de Koning worden bepaald, na advies van de Com-
missie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Bij het uitoefenen van zijn opdrachten handelt de aan-
gestelde voor de gegevensbescherming volledig onafhan-
kelijk en brengt hij rechtstreeks verslag uit aan de voorzit-
ter van de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders.

De Koning bepaalt, na advies van de Commissie voor de
bescherming van de persoonlijke levenssfeer, de nadere re-
gels volgens welke de aangestelde voor de gegevensbe-
scherming zijn opdrachten uitvoert.]1  {2

}1. – Ingevoegd bij art. 10 wet 4 mei 2016, B.S., 13 mei 2016, inwerking-
treding: 31 december 2016 (art. 261, lid 6).

R 2. – Zie K.B. 14 juni 2017 houdende uitvoering van de artikelen
32quater/1, § 1 en 32quater/2, §§ 1 en 6 van het Gerechtelijk Wetboek,
B.S., 22 juni 2017

}1[Art. 32quater/3. § 1. In strafzaken gebeurt de bete-
kening op elektronische wijze of aan de persoon, naar keuze
van de gerechtsdeurwaarder en afhankelijk van de speci-
fieke omstandigheden van de zaak, tenzij het openbaar mi-
nisterie eist dat de betekening aan de persoon gebeurt.

§ 2. In andere dan in strafzaken geschiedt de beteke-
ning op elektronische wijze of aan de persoon, naar keuze
van de gerechtsdeurwaarder, afhankelijk van de omstan-
digheden eigen aan de zaak.

§ 3. Indien geen betekening op elektronische wijze mo-
gelijk is, geschiedt de betekening aan de persoon.]1

}1. – Ingevoegd bij art. 11 wet 4 mei 2016, B.S., 13 mei 2016, inwerking-
treding: 31 december 2016 (art. 261, lid 6).
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VIERDE DEEL

BURGERLIJKE RECHTSPLEGING

BOEK IV

BIJZONDERE RECHTSPLEGINGEN

HOOFDSTUK XI

ECHTSCHEIDING, SCHEIDING VAN TAFEL EN BED 
EN SCHEIDING VAN GOEDEREN

Afdeling I
}1[ De echtscheiding op grond van onherstelbare 

ontwrichting]1

}1. Opschrift vervangen bij art. 21, 1°, wet 27 april 2007, B.S., 7 juni 2007,
inwerkingtreding: 1 september 2007 (art. 44)

Art. 1270. Weergave van de debatten door middel van
de pers is verboden op straffe van geldboete van honderd
[euro]* tot tweeduizend [euro]* en van gevangenis van acht
dagen tot zes maanden of van één van die straffen alleen.

Alle bepalingen van Boek I van het Strafwetboek, met
inbegrip van hoofdstuk VII en artikel 85, zijn toepasselijk
op dit misdrijf.  {1

1. – Geldt voor de debatten bij echtscheiding op grond van onherstelbare
ontwrichting

VIJFDE DEEL
}1[BEWAREND BESLAG, MIDDELEN 

TOT TENUITVOERLEGGING EN 
COLLECTIEVE SCHULDENREGELING]1

}1. Opschrift vervangen bij art. 2, § 1, wet 5 juli 1998, B.S., 31 juli 1998,
err., B.S., 18 september 1998, inwerkingtreding: 1 januari 1999 (art. 21)

TITEL I

VOORAFGAANDE REGELS

}1[HOOFDSTUK Ibis
}2[CENTRAAL BESTAND VAN BERICHTEN VAN 

BESLAG, DELEGATIE, OVERDRACHT, COLLECTIEVE 
SCHULDENREGELING EN PROTEST]2]1

}1. Opschrift ingevoegd bij art. 2 wet 29 mei 2000, B.S., 9 augustus 2000,
inwerkingtreding: 29 januari 2011 (art. 11, 1°, K.B. 7 december 2010, B.S.,
17 december 2010)
}2. Opschrift vervangen bij art. 46 wet 14 januari 2013, B.S., 1 maart
2013, inwerkingtreding: 1 september 2013 (art. 85, lid 1)
R 3. Zie K.B. 7 december 2010 houdende uitvoering van hoofdstuk Ibis
van de eerste titel van het vijfde deel van het Gerechtelijk Wetboek betref-
fende het centraal bestand van berichten van beslag, delegatie, overdracht en
collectieve schuldenregeling en tot vaststelling van de datum van inwerking-
treding van sommige bepalingen van de wet van 29 mei 2000 houdende op-
richting van een centraal bestand van beslag, delegatie, overdracht en collec-
tieve schuldenregeling, alsook tot wijziging van sommige bepalingen van het
Gerechtelijk Wetboek, B.S., 17 december 2010, opgenomen in rubriek «II.
Belgische wet- en regelgeving, 6. Gerechtelijk en burgerlijk recht», infra

}1[Afdeling I
}2[Inrichting van een centraal bestand van berichten van 

beslag, delegatie, overdracht, collectieve schuldenregeling 
en protest]2]1

}1. Opschrift ingevoegd bij art. 2 wet 29 mei 2000, B.S., 9 augustus 2000,
inwerkingtreding: 29 januari 2011 (art. 11, 1°, K.B. 7 december 2010, B.S.,
17 december 2010)

}2. Opschrift vervangen bij art. 47 wet 14 januari 2013, B.S., 1 maart
2013, inwerkingtreding: 1 september 2013 (art. 85, lid 1).
}1[Art. 1389bis/1. Het centraal bestand van berichten
van beslag, delegatie, overdracht}2[, collectieve schulden-
regeling en protest]2 is de geïnformatiseerde gegevens-
bank waar de berichten van beslag, delegatie, over-
dracht}2[, collectieve schuldenregeling en protest]2 be-
doeld in de artikelen 1390 tot 1390quinquies worden ge-
centraliseerd. Die gegevensbank wordt hierna «bestand
van berichten» genoemd.]1

}1. – Ingevoegd bij art. 2 wet 29 mei 2000, B.S., 9 augustus 2000, inwer-
kingtreding: 29 januari 2011 (art. 11, 1°, K.B. 7 december 2010, B.S.,
17 december 2010)
}2. – Gewijzigd bij art. 48 wet 14 januari 2013, B.S., 1 maart 2013, inwer-
kingtreding: 1 september 2013 (art. 85, lid 1)
}1[Art. 1389bis/2. De Nationale Kamer van gerechts-
deurwaarders, bedoeld in artikel }2[555]2, in deze afdeling
verder «Nationale Kamer» genoemd, wordt met betrek-
king tot het bestand van berichten beschouwd als de ver-
antwoordeli jke voor de verwerking in de zin van
}3[artikel 1, § 4]3, van de wet van 8 december 1992 tot be-
scherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte
van de verwerking van persoonsgegevens.]1

}4[De Nationale Kamer staat in voor de controle op en
de melding aan het Beheers- en toezichtscomité van alle
mogelijke misbruiken van het bestand van berichten.]4

}1. – Ingevoegd bij art. 2 wet 29 mei 2000, B.S., 9 augustus 2000, inwer-
kingtreding: 29 januari 2011 (art. 11, 1°, K.B. 7 december 2010, B.S.,
17 december 2010)
}2. – Lid 1 gewijzigd bij art. 4 wet 7 januari 2014, B.S., 22 januari 2014, in-
werkingtreding: 1 februari 2014 (art. 12)
}3. – Lid 1 gewijzigd bij art. 49, 1°, wet 14 januari 2013, B.S., 1 maart
2013, inwerkingtreding: 1 september 2013 (art. 85, lid 1)
}4. – Lid 2 toegevoegd bij art. 49, 2°, wet 14 januari 2013, B.S., 1 maart
2013, inwerkingtreding: 1 september 2013 (art. 85, lid 1)
}1[Art. 1389bis/3. De natuurlijke personen die de ge-
gevens van het bestand van berichten rechtstreeks kunnen
registreren, raadplegen, wijzigen, verwerken of vernieti-
gen, worden met naam aangewezen in een geïnformati-
seerd register, dat door de Nationale Kamer voortdurend
wordt bijgewerkt.]1

}1. – Ingevoegd bij art. 2 wet 29 mei 2000, B.S., 9 augustus 2000, inwer-
kingtreding: 29 januari 2011 (art. 11, 1°, K.B. 7 december 2010, B.S.,
17 december 2010)
}1[Art. 1389bis/4. Hij die in welke hoedanigheid ook
deelneemt aan de verzameling, de verwerking of de mede-
deling van de in het bestand van berichten geregistreerde
gegevens of kennis heeft van die gegevens, moet het ver-
trouwelijk karakter ervan in acht nemen. Artikel 458 van
het Strafwetboek is op hem toepasselijk. De ministeriële
ambtenaren die optreden ten laste van dezelfde schulde-
naar zijn evenwel vrijgesteld van deze verplichting voor de
uitwisseling onder hen van informatie betreffende deze
debiteur of betreffende diegenen die met hem een ge-
meenschap of onverdeeldheid delen.]1

}1. – Ingevoegd bij art. 2 wet 29 mei 2000, B.S., 9 augustus 2000, inwer-
kingtreding: 29 januari 2011 (art. 11, 1°, K.B. 7 december 2010, B.S.,
17 december 2010)
}1[Art. 1389bis/5. Teneinde de juistheid na te gaan van
de gegevens die in het bestand van berichten worden inge-
voerd en het bestand van berichten voortdurend te kunnen
bijwerken, heeft de Nationale Kamer toegang tot de informa-
tiegegevens bedoeld in artikel 3, eerste lid, 1°, 2°, 5° en 7°, van
de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een rijksregister
van de natuurlijke personen en kan zij het identificatienum-
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mer van dat register gebruiken. Zij mag het nummer evenwel
in geen enkele vorm aan derden mededelen}2[, tenzij aan de
Nationale Bank van België in het kader van haar wettelijke
opdrachten, waarbij zij het nummer mag gebruiken]2.

De Koning stelt de wijze vast waarop de informatiegege-
vens van het rijksregister aan de Nationale Kamer worden
overgezonden. Hij kan eveneens nadere regels vaststellen
in verband met het gebruik van het identificatienummer
van het rijksregister door de Nationale Kamer.]1

}1. – Ingevoegd bij art. 2 wet 29 mei 2000, B.S., 9 augustus 2000, inwer-
kingtreding: 29 januari 2011 (art. 11, 1°, K.B. 7 december 2010, B.S.,
17 december 2010)
}2. – Lid 1 aangevuld bij art. 50 wet 14 januari 2013, B.S., 1 maart 2013,
inwerkingtreding: 1 september 2013 (art. 85, lid 1)
}1[Art. 1389bis/6. De registratie van gegevens in het
bestand van berichten is kosteloos.

Teneinde de kosten te dekken die veroorzaakt worden
door het houden van het bestand van berichten en door de
werking van het Beheers- en toezichtcomité bedoeld in
artikel 1389bis/8 }2[en door elk ander bestand of register
dat bij wet door de Nationale Kamer van Gerechtsdeur-
waarders wordt opgericht]2, geeft de mededeling van ge-
gevens geregistreerd in het bestand van berichten aan ad-
vocaten, gerechtsdeurwaarders, notarissen en schuldbe-
middelaars, aanleiding tot de inning van een retributie
waarvan de Minister van Justitie het bedrag, de voorwaar-
den en de modaliteiten van inning bepaalt na terzake het
advies van het Beheers- en toezichtcomité en van de Nati-
onale Kamer te hebben ingewonnen.

}3[In afwijking van het eerste en tweede lid stelt de Mi-
nister van Justi t ie  voor  de regist ratie  van de in
artikel 1390quater/1 bedoelde berichten een retributie
vast na het advies van het Beheers- en toezichtscomité en
van de Nationale Kamer te hebben ingewonnen. Enkel
voor de mededeling van dergelijke gegevens, die zijn gere-
gistreerd in het bestand van berichten, aan specifieke cate-
gorieën van personen zoals bedoeld in artikel 1391, § 2,
derde lid, wordt door de Minister van Justitie een retributie
bepaald na het advies van het Beheers- en toezichtscomité
en van de Nationale Kamer te hebben ingewonnen.]3

De retributies zijn betaalbaar aan en worden geïnd door
de Nationale Kamer.

Het bedrag van de retributie bedoeld in het tweede lid
wordt op 1 januari van ieder jaar aan de hand van de vol-
gende formule van rechtswege aangepast aan de evolutie
van het indexcijfer van de consumptieprijzen: het nieuwe
bedrag is gelijk aan het basisbedrag vermenigvuldigd met
het nieuwe indexcijfer en gedeeld door het beginindexcijfer.

Het beginindexcijfer is dat van de maand december van
het jaar gedurende hetwelk het bedrag van de retributie is
vastgesteld. Het nieuwe indexcijfer is dat van de maand de-
cember van het jaar voorafgaand aan de eerste januari van
het jaar gedurende hetwelk de aanpassing plaatsvindt.

Het resultaat wordt op een eenheid naar boven afgerond.]1
}4[De minister kan de retributie diversifiëren na het ad-

vies van het Beheers- en toezichtscomité en van de Natio-
nale Kamer te hebben ingewonnen.]4  {5 {5

}1. – Ingevoegd bij art. 2 wet 29 mei 2000, B.S., 9 augustus 2000, inwer-
kingtreding: 29 januari 2011 (art. 11, 1°, K.B. 7 december 2010, B.S.,
17 december 2010)
}2. – Lid 2 gewijzigd bij art. 126 wet 4 mei 2016, B.S., 13 mei 2016, inwer-
kingtreding: 31 december 2016 (art. 261, lid 6). De Koning kan een datum
van inwerkingtreding bepalen voorafgaand aan de datum vermeld in
art. 261, lid 6 (art. 261, lid 8)

}3. – Lid 3 ingevoegd bij art. 51, 1°, wet 14 januari 2013, B.S., 1 maart
2013, inwerkingtreding: 1 september 2013 (art. 85, lid 1)
}4. – Lid 7 toegevoegd bij art. 51, 2°, wet 14 januari 2013, B.S., 1 maart
2013, inwerkingtreding: 1 september 2013 (art. 85, lid 1)

R 5. – Zie M.B. 11 maart 2014 houdende bepaling van het bedrag van
de retributie die geheven wordt bij consultatie van het centraal bestand
van berichten van beslag, delegatie, overdracht, collectieve schuldenrege-
ling en protest, evenals de voorwaarden en de modaliteiten van inning,
B.S., 27 maart 2014
}1[Art. 1389bis/7. Op verzoek van de Minister van Justi-
tie, de Ministers tot wier bevoegdheid de economie behoort,
de wetgevende Kamers, }2[de Gemeenschaps- en Gewestpar-
lementen]2 en het Planbureau, alsook, na eensluidend advies
van het Beheers- en toezichtcomité, van alle betrokken perso-
nen en organisaties, maakt de Nationale Kamer hen ano-
nieme gegevens over, die nuttig zijn voor onderzoek }3[in ver-
band met het bewarend beslag, de middelen tot tenuitvoer-
legging, de collectieve schuldenregeling en het protest]3. Ge-
codeerde gegevens kunnen enkel worden overgemaakt
overeenkomstig de toepasselijke regels tot bescherming van
de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking
van persoonsgegevens.]1

}1. – Ingevoegd bij art. 2 wet 29 mei 2000, B.S., 9 augustus 2000, inwer-
kingtreding: 29 januari 2011 (art. 11, 1°, K.B. 7 december 2010, B.S.,
17 december 2010)
}2. – Gewijzigd bij art. 5 wet 27 maart 2006, B.S., 11 april 2006
}3. – Gewijzigd bij art. 52 wet 14 januari 2013, B.S., 1 maart 2013, inwer-
kingtreding: 1 september 2013 (art. 85, lid 1)

}1[Afdeling II

Beheer en toezicht]1

}1. Opschrift ingevoegd bij art. 2 wet 29 mei 2000, B.S., 9 augustus 2000,
inwerkingtreding: 29 januari 2011 (art. 11, 1°, K.B. 7 december 2010, B.S.,
17 december 2010)
}1[Art. 1389bis/8. Bij }2[de Federale Overheidsdienst]2

Justitie wordt een Beheers- en toezichtcomité bij het cen-
traal bestand van berichten, delegatie, overdracht}2[, col-
lectieve schuldenregeling en protest]2 opgericht, hierna
«Beheers- en toezichtcomité» genoemd.

}3[Het Beheers- en toezichtscomité wordt voorgezeten
door een beslagrechter of door een magistraat of een emeri-
tus-magistraat met ten minste twee jaar effectieve ervaring
inzake beslag, die wordt aangewezen door de Minister van
Justitie. Het Comité is voorts samengesteld uit een jurist en
een informaticus die de Minister van Justitie vertegenwoor-
digen en door hem worden aangewezen, uit een griffier van
een rechtbank van eerste aanleg of hof van beroep, afdeling
beslag, en een griffier en magistraat van een arbeidsgerecht,
die allen worden aangewezen door de Minister van Justitie,
uit een lid van de Commissie voor de bescherming van de
persoonlijke levenssfeer, die wordt aangewezen door deze
commissie, uit een vertegenwoordiger van de Nationale
Bank van België, die wordt aangewezen door de gouverneur
ervan, uit een advocaat, die wordt aangewezen door de Orde
van Vlaamse Balies, uit een advocaat, die wordt aangewezen
door de Ordre des barreaux francophones et germanop-
hone, uit een notaris, die wordt aangewezen door de Natio-
nale Kamer van notarissen, uit een notaris aangewezen door
de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat, uit een
gerechtsdeurwaarder, die wordt aangewezen door de Natio-
nale Kamer, uit een gerechtsdeurwaarder-secretaris, die
wordt aangewezen door het directiecomité van de Natio-
nale Kamer, uit een vertegenwoordiger van de Federale
Overheidsdienst Financiën, die wordt aangewezen door de
Minister van Financiën, uit een schuldbemiddelaar van de



II. Belgische wet- en regelgeving • 6. Gerechtelijk en burgerlijk recht  
Wet 10 oktober 1967 (Art. 1389bis/9)

330 Larcier Geannoteerde Wetboeken – Privacy (17 oktober 2018) – © Larcier

Nederlandse taalrol of die erkend wordt door de bevoegde
Nederlandstalige overheid en een schuldbemiddelaar van
de Franse taalrol of die erkend wordt door de bevoegde
Franstalige overheid, die beiden ten minste twee jaar effec-
tieve ervaring hebben, aangewezen door de Minister van
Justitie, en uit een bedrijfsrevisor, die wordt aangewezen
door de raad van het Instituut van de bedrijfsrevisoren.]3

Het Beheers- en toezichtcomité kan slechts op geldige
wijze beraadslagen wanneer ten minste de helft van de
leden aanwezig is.

De beslissingen van de Beheers- en toezichtcomité wor-
den bij meerderheid van stemmen genomen. Bij staking
van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

De leden van het Comité worden benoemd voor een
hernieuwbare termijn van vier jaar.

Voor elk lid van het Comité wordt een plaatsvervanger
aangewezen, op dezelfde wijze als de werkende leden.

Indien het mandaat van een werkend lid of een plaats-
vervangend lid een einde neemt vóór het verstrijken van de
termijn ervan, wordt in zijn opvolging voorzien. De opvol-
ger voleindigt het mandaat van zijn voorganger.

Het Beheers- en toezichtcomité stelt zijn huishoudelijk re-
glement vast, dat door de Minister van Justitie wordt goed-
gekeurd en bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.]1

}4[De Federale Overheidsdienst Justitie organiseert de
huisvesting en de personeelsondersteuning van het Be-
heers- en toezichtscomité.]4  {5

}1. – Ingevoegd bij art. 2 wet 29 mei 2000, B.S., 9 augustus 2000, inwer-
kingtreding: 29 januari 2011 (art. 11, 1°, K.B. 7 december 2010, B.S.,
17 december 2010)
}2. – Lid 1 gewijzigd bij art. 53, 1°, wet 14 januari 2013, B.S., 1 maart
2013, inwerkingtreding: 1 september 2013 (art. 85, lid 1)
}3. – Lid 2, na wijzigingen, vervangen bij art. 53, 2° wet 14 januari 2013,
B.S., 1 maart 2013, inwerkingtreding: 1 september 2013 (art. 85, lid 1)
}4. – Lid 9 toegevoegd bij art. 53, 3°, wet 14 januari 2013, B.S., 1 maart
2013, inwerkingtreding: 1 september 2013 (art. 85, lid 1)

R 5. – Zie Huish. Regl. 29 januari 2011 opgesteld in uitvoering van
artikel 1389bis/8 van het Gerechtelijk Wetboek, goegekeurd bij M.B.
29 januari 2011, B.S., 31 januari 2011
}1[Art. 1389bis/9. De Minister van Justitie bepaalt
voor de voorzitter en de leden van het Beheers- en toezicht-
comité het bedrag en de toekenningsvoorwaarden van de
presentiegelden, de vergoedingen van de verblijfskosten,
alsook de voorwaarden inzake terugbetaling van reiskos-
ten. Alle kosten }2[bedoeld in dit artikel]2 worden gedra-
gen door de Nationale Kamer.]1  {3

}1. – Ingevoegd bij art. 2 wet 29 mei 2000, B.S., 9 augustus 2000, inwer-
kingtreding: 29 januari 2011 (art. 11, 1°, K.B. 7 december 2010, B.S.,
17 december 2010)
}2. – Gewijzigd bij art. 54 wet 14 januari 2013, B.S., 1 maart 2013, inwer-
kingtreding: 1 september 2013 (art. 85, lid 1)

R 3. – Zie M.B. 13 december 2010 tot bepaling van het bedrag en de toe-
kenningsvoorwaarden van de presentiegelden, de vergoedingen van de ver-
blijfkosten, alsook van de voorwaarden inzake terugbetaling van de reiskosten
van de voorzitter en de leden van het beheers- en toezichtscomité van het cen-
traal bestand van berichten van beslag, delegatie, overdracht en collectieve
schuldenregeling, alsook van hun plaatsvervangers, B.S., 17 december 2010
}1[Art. 1389bis/10. § 1. Het Beheers- en toezichtco-
mité heeft de volgende opdrachten:

1° waken over en bijdragen tot de doeltreffende en vei-
lige werking van het }2[bestand van berichten]2 overeen-
komstig de bepalingen van dit hoofdstuk;

2° advies uitbrengen over de uitvoeringsbesluiten be-
doeld in de artikelen 1389bis/6 en 1391, § 3, en over de
verzoeken bedoeld in artikel 1389bis/7;

3° aan de Minister van Justitie op zijn verzoek een advies
uitbrengen inzake elke vraag betreffende het bestand van
berichten;

4° advies verlenen, ambtshalve of na een verzoek over-
eenkomstig artikel 1389bis/13, over elke moeilijkheid of
elk geschil dat kan rijzen betreffende de toepassing van dit
hoofdstuk en de uitvoeringsmaatregelen ervan;

5° de Nationale Kamer ermee gelasten de individuele
toegangscodes tot het bestand van berichten onwerkzaam
te maken overeenkomstig artikel 1389bis/14.

}3[6° advies uitbrengen over de organisatie van het be-
stand van berichten en de invloed van de uitbatingsproce-
dures op de kosten ervan, alsook over het ontwerp van
jaarlijks budget van het bestand van berichten en het jaar-
lijks opvolgingsrapport betreffende dit budget.]3

§ 2. Het lid van de commissie voor de bescherming van
de persoonlijke levenssfeer heeft dezelfde taken en be-
voegdheden als de andere leden van het Beheers- en toe-
zichtcomité, maar zorgt bovendien voor de coördinatie
tussen de werkzaamheden van het Comité en die van de
commissie voor de bescherming van de persoonlijke le-
venssfeer, in de mate dat zij met elkaar interfereren.

Indien het bedoelde lid met het oog op de hem opgedra-
gen coördinatie dit nuttig acht, kan het aan het Comité
vragen een advies, beslissing of aanbeveling uit te stellen
en de kwestie eerst aan de commissie voor de bescherming
van de persoonlijke levenssfeer voor te leggen.

Bij een dergelijk verzoek wordt de bespreking van het dos-
sier in het Beheers- en toezichtcomité opgeschort en het dos-
sier onverwijld aan de commissie meegedeeld. De commissie
beschikt over een termijn van dertig vrije dagen te rekenen
vanaf de ontvangst van het dossier om haar advies aan het
Beheers- en toezichtcomité mee te delen. Indien die termijn
niet wordt nageleefd, kan het Comité zijn advies of beslissing
verlenen zonder het advies van de commissie af te wachten.

Het standpunt van de commissie wordt uitdrukkelijk in
het advies, de beslissing of de aanbeveling van het Be-
heers- en toezichtcomité opgenomen.]1

}1. – Ingevoegd bij art. 2 wet 29 mei 2000, B.S., 9 augustus 2000, inwer-
kingtreding: 29 januari 2011 (art. 11, 1°, K.B. 7 december 2010, B.S.,
17 december 2010)
}2. – § 1, 1°, gewijzigd bij art. 55, a), wet 14 januari 2013, B.S., 1 maart
2013, inwerkingtreding: 1 september 2013 (art. 85, lid 1)
}3. – § 1, 6°, ingevoegd bij art. 55, c), wet 14 januari 2013, B.S., 1 maart
2013, inwerkingtreding: 1 september 2013 (art. 85, lid 1)
}1[Art. 1389bis/11. Ieder jaar brengt het Beheers- en
toezichtcomité verslag uit over de vervulling van zijn op-
drachten gedurende het afgelopen jaar. Dat verslag bevat
suggesties met betrekking tot de wenselijkheid om wijzi-
gingen aan te brengen in het stelsel van openbaarheid dat
met het bestand van berichten wordt verwezenlijkt.

Het verslag bevat eveneens een analyse van de inkomsten
en de uitgaven verbonden aan het bestand van berichten.

Het verslag wordt medegedeeld aan de wetgevende Ka-
mers en aan de Minister van Justitie.]1

}1. – Ingevoegd bij art. 2 wet 29 mei 2000, B.S., 9 augustus 2000, inwer-
kingtreding: 29 januari 2011 (art. 11, 1°, K.B. 7 december 2010, B.S.,
17 december 2010)
}1[Art. 1389bis/12. § 1. Het Beheers- en toezichtco-
mité kan alle inlichtingen verzamelen die nodig zijn voor
de uitoefening van zijn taken bedoeld in artikel 1389bis/
10, § 1. Het kan daartoe personen horen en pertinente do-
cumenten opvragen en heeft tevens toegang tot het be-
stand der berichten en tot alle gegevens met betrekking tot
de werking ervan. De personen die worden gehoord of die
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documenten dienen mee te delen, zijn gemachtigd gege-
vens mee te delen die gedekt zijn door het beroepsgeheim.

§ 2. Indien het Beheers- en toezichtcomité dit nuttig
acht voor de uitoefening van zijn taken bedoeld in
artikel 1389bis/10, § 1, kan het de tuchtoverheid of de hi-
ërarchische meerdere inlichten over nalatigheden en te-
kortkomingen vastgesteld ten laste van de personen be-
doeld in artikel 1389bis/3. Het kan deze tevens belasten
met een onderzoek terzake en met het uitbrengen van een
schriftelijk verslag binnen de gevraagde termijn.

Indien het Beheers- en toezichtcomité in het kader van
de uitoefening van zijn taken kennis heeft van een schen-
ding van de artikelen 1389bis/15 en 1389bis/16 of van
enig ander misdrijf, geeft het hiervan kennis aan de be-
voegde procureur des Konings.

§ 3. Artikel 1389bis/4 is van toepassing op de leden van
het Beheers- en toezichtcomité voor alle gegevens waar-
van zij bij de uitoefening van hun ambt kennis hebben ge-
kregen alsook op de personen aan wie het Comité in de uit-
oefening van haar taken deze gegevens meedeelt.]1

}1. – Ingevoegd bij art. 2 wet 29 mei 2000, B.S., 9 augustus 2000, inwer-
kingtreding: 29 januari 2011 (art. 11, 1°, K.B. 7 december 2010, B.S.,
17 december 2010)
}1[Art. 1389bis/13. Eenieder kan zich schriftelijk tot het
Beheers- en toezichtcomité wenden om het in kennis te stel-
len van feiten of toestanden die naar zijn oordeel het optreden
van het Comité vereisen of om nuttige voorstellen te doen.

Tenzij de persoon die zich tot het Beheers- en toezicht-
comité heeft gericht er uitdrukkelijk mee instemt, mag het
Comité zijn identiteit niet bekend maken en evenmin de
wijze waarop het is gevat.

Het Beheers- en toezichtcomité deelt aan de verzoeker be-
doeld in het eerste lid de gegevens mee die het nuttig acht.]1

}1. – Ingevoegd bij art. 2 wet 29 mei 2000, B.S., 9 augustus 2000, inwer-
kingtreding: 29 januari 2011 (art. 11, 1°, K.B. 7 december 2010, B.S.,
17 december 2010)
}1[Art. 1389bis/14. In afwachting van de resultaten
van de maatregelen bedoeld in artikel 1389bis/12, kan het
Beheers- en toezichtcomité de Nationale Kamer gelasten
de individuele toegangscode bedoeld in artikel 1391, § 4,
tot het bestand van berichten voor een eenmalig verleng-
bare maximum termijn van één jaar, onwerkzaam te
maken wanneer redelijke aanwijzingen bestaan dat de
houder ervan de artikelen 1389bis/4, 1391, § 4, of 1391,
§ 5, niet heeft nageleefd. Behoudens het geval van absolute
noodzakelijkheid, wordt de betrokkene vooraf gehoord.

Wanneer de individuele toegangscode van een ge-
rechtsdeurwaarder overeenkomstig het eerste lid onwerk-
zaam is gemaakt, kan deze laatste slechts toegang tot het
bestand van berichten verkrijgen onder het toezicht en
door tussenkomst van zijn syndicus of van een lid van de
arrondissementskamer aangeduid door de syndicus.]1

}1. – Ingevoegd bij art. 2 wet 29 mei 2000, B.S., 9 augustus 2000, inwer-
kingtreding: 29 januari 2011 (art. 11, 1°, K.B. 7 december 2010, B.S.,
17 december 2010)
}1[Art. 1389bis/15. Worden gestraft met een geld-
boete van honderd tot vijfduizend [euro]*, de organen of de
aangestelden van de Nationale Kamer die:

1° niet alle maatregelen hebben genomen die het mo-
gelijk maken de veiligheid en de vertrouwelijkheid van de
verwerkte persoonsgegevens te waarborgen;

2° het individueel register bedoeld in artikel 1389bis/3
niet bijgewerkt hebben.]1

}1. – Ingevoegd bij art. 2 wet 29 mei 2000, B.S., 9 augustus 2000, inwer-
kingtreding: 29 januari 2011 (art. 11, 1°, K.B. 7 december 2010, B.S.,
17 december 2010)
}1[Art. 1389bis/16. Worden gestraft met een gevange-
nisstraf van acht dagen tot zes maanden en met een geld-
boete van honderd tot vijfduizend [euro]* of met een van
deze straffen, de personen die:

1° in strijd met de bepalingen van artikel 1391, § 4, en
met uitzondering van de gevallen bepaald bij of krachtens
de wet, bewust hun individuele toegangscode hebben be-
kendgemaakt;

2° in strijd met de bepalingen van artikel 1389bis/4 en
met uitzondering van de gevallen bepaald bij of krachtens
de wet, het vertrouwelijk karakter van de gegevens geregi-
streerd in het bestand van berichten niet hebben bewaard;

3° het bestand van berichten hebben geraadpleegd,
zonder dat zij zich bevinden in een van de gevallen be-
doeld in artikel 1391, § 1, of die gegevens verkregen uit dat
bestand gebruiken voor een ander doel dan datgene dat de
toegang tot het bestand kon wettigen.]1

}1. – Ingevoegd bij art. 2 wet 29 mei 2000, B.S., 9 augustus 2000, inwer-
kingtreding: 29 januari 2011 (art. 11, 1°, K.B. 7 december 2010, B.S.,
17 december 2010)
}1[Art. 1389bis/17. De rechter kan beslissen dat de ver-
oordeelde persoon het recht om zijn individuele toegangs-
code te gebruiken, voor ten hoogste vijf jaar wordt ontzegd.

Wanneer de individuele toegangscode van een ge-
rechtsdeurwaarder overeenkomstig het eerste lid onwerk-
zaam is gemaakt, kan deze laatste slechts toegang tot het
bestand van berichten verkrijgen onder het toezicht en
door tussenkomst van zijn syndicus of van een lid van de
arrondissementskamer door de syndicus aangeduid.]1

}1. – Ingevoegd bij art. 2 wet 29 mei 2000, B.S., 9 augustus 2000, inwer-
kingtreding: 29 januari 2011 (art. 11, 1°, K.B. 7 december 2010, B.S.,
17 december 2010)
}1[Art. 1389bis/18. Alle bepalingen van boek I van het
Strafwetboek met inbegrip van hoofdstuk VII en artikel 85,
doch met uitzondering van hoofdstuk V, zijn van toepas-
sing op de strafbare feiten bedoeld in de artikelen 1389bis/
15 en 1389bis/16.]1

}1. – Ingevoegd bij art. 2 wet 29 mei 2000, B.S., 9 augustus 2000, inwer-
kingtreding: 29 januari 2011 (art. 11, 1°, K.B. 7 december 2010, B.S.,
17 december 2010)

}1[HOOFDSTUK 1bis/1

CENTRAAL REGISTER VOOR EUROPEES 
CONSERVATOIR BESLAG OP BANKREKENINGEN]1

}1. Opschrift ingevoegd bij art. 185 wet 18 juni 2018, B.S., 2 juli 2018, in-
werkingtreding: 2 juli 2018 (art. 201, lid 3)
}1[Art. 1391/1.  Bij de Nationale Kamer van Gerechts-
deurwaarders, wordt een «Centraal register voor Europees
conservatoir beslag op bankrekeningen» opgericht, hierna
«Centraal Register EAPO» genoemd.

Het Centraal Register EAPO is een geïnformatiseerde
gegevensbank waarin de gegevens worden verzameld die
noodzakelijk zijn voor de doeleinden van het rechterlijk
verzoek en om het juiste verloop na te gaan van de proce-
dures betreffende het verzoek voor het verkrijgen van reke-
ninginformatie, bedoeld in artikel 14 van Verordening
(EU) nr. 655/2014 van het Europees Parlement en de Raad
van 15 mei 2014 tot vaststelling van een procedure betref-
fende het Europees bevel tot conservatoir beslag op bank-
rekeningen om de grensoverschrijdende inning van
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schuldvorderingen in burgerlijke en handelszaken te ver-
gemakkelijken, en in de artikelen 1447/1 en 1447/2.

In het Centraal register EAPO worden opgenomen:
1) de metadata en het elektronisch verzoek of de gede-

materialiseerde kopieën van het niet-elektronisch verzoek
voor het verkrijgen van rekeninginformatie dat werd mee-
gedeeld aan de Nationale Kamer, evenals van de bijlages
van dat verzoek;

2) de metadata en de data betreffende de betaling van
de vergoeding voor de behandeling van het verzoek voor
het verkrijgen van rekeninginformatie;

3) de gegevens noodzakelijk om de schuldenaar die het
voorwerp uitmaakt van het verzoek voor het verkrijgen van
rekeninginformatie te kunnen identificeren;

4) de metadata en de elektronische correspondentie
evenals de gedematerialiseerde kopieën van de niet-elek-
tronische correspondentie van de Nationale Kamer ge-
voerd met het oog op het beantwoorden van het verzoek
voor het verkrijgen van rekeninginformatie;

5) de metadata en het elektronisch antwoord of de ge-
dematerialiseerde kopieën van het niet-elektronisch ant-
woord van de Nationale Kamer op het verzoek voor het
verkrijgen van rekeninginformatie.

De Koning bepaalt, na het advies te hebben ingewon-
nen van de beheerder en de Gegevensbeschermingsautori-
teit, de exacte gegevens opgenomen in het register.

Het register geldt als authentieke bron voor alle gege-
vens die erin zijn opgenomen.]1

}1. – Ingevoegd bij art. 186 wet 18 juni 2018, B.S., 2 juli 2018, inwerking-
treding: 2 juli 2018 (art. 201, lid 3)
}1[Art. 1391/2. De Nationale Kamer van Gerechtsdeur-
waarders, hierna «de beheerder» genoemd staat in voor de
inrichting en het beheer van het register. Zij staat in voor
de controle op de werking en het gebruik ervan. In voorko-

mend geval is hoofdstuk VII van boek IV van het tweede
deel van dit Wetboek van toepassing.

De Nationale Kamer wordt met betrekking tot het Cen-
traal Register EAPO beschouwd als de verantwoordelijke
voor de verwerking in de zin van artikel 1, § 4, van de wet
van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke
levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoons-
gegevens.]1

}1. – Ingevoegd bij art. 187 wet 18 juni 2018, B.S., 2 juli 2018, inwerking-
treding: 2 juli 2018 (art. 201, lid 3)
}1[Art. 1391/3. De Koning bepaalt, na het advies te
hebben ingewonnen van de beheerder van het register en
van de Gegevensbeschermingsautoriteit:

1° onder de organen en werknemers van de Nationale
Kamer en onder de organen en werknemers van de door
haar opgerichte verenigingen, welke organen, welke na-
tuurlijke personen of welke categorieën van personen,
voor de toepassing van dit hoofdstuk, de gegevens bedoeld
in artikel 1391/1 kunnen registreren in het Centraal Regis-
ter EAPO en toegang kunnen hebben tot deze gegevens;

2° onder de organen en werknemers van de Nationale
Kamer en onder de organen en werknemers van de door haar
opgerichte verenigingen, welke organen, welke natuurlijke
personen of welke categorieën van personen deze gegevens
voor de toepassing van dit hoofdstuk kunnen raadplegen;

3° de modaliteiten van de in de bepalingen onder 1° en
2° bedoelde registratie, toegang en raadpleging.

Hij die in welke hoedanigheid ook deelneemt aan de re-
gistratie van gegevens in het Centraal Register EAPO, of
aan de verwerking of de mededeling van de erin geregi-
streerde gegevens of kennis heeft van die gegevens, moet
het vertrouweli jk karakter ervan in acht nemen.
Artikel 458 van het Strafwetboek is van toepassing.]1

}1. – Ingevoegd bij art. 188 wet 18 juni 2018, B.S., 2 juli 2018, inwerking-
treding: 2 juli 2018 (art. 201, lid 3)

Wet 10 augustus 2005 tot oprichting van het informatiesysteem Phenix
 (B.S., 1 september 2005)

(Uittreksel)

HOOFDSTUK I

DEFINITIES EN BEGINSELEN

Art. 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in
artikel 78 van de Grondwet.

Art. 2. Een informatiesysteem, Phenix genaamd, wordt
opgericht, met als doeleinden de interne en externe com-
municatie die is vereist voor de werking van de justitie, het
beheer en de bewaring van de gerechtelijke dossiers, de in-
voering van een nationale rol, het aanleggen van een gege-
vensbank voor de rechtspraak, het opmaken van statistie-
ken en het verlenen van bijstand bij het beheer en het be-
stuur van de gerechtelijke instellingen.

}1[Phenix wordt geleid door een beheerscomité dat
wordt geadviseerd door een comité van gebruikers. De sa-
menstelling, de opdrachten en de bevoegdheden van deze
comités worden vastgelegd door deze wet.]1

De kredieten die zijn vereist voor de oprichting en de
werking van Phenix worden op de begroting van de FOD
Justitie ingeschreven.
}1. – Lid 2 vervangen bij art. 24 wet (II) 12 mei 2014, B.S., 19 mei 2014

Interne en externe communicatie

Art. 3. De interne communicatie heeft betrekking op de
communicatie die is vereist voor de werking en het beheer
van de hoven en rechtbanken en van de parketten ervan,
alsmede voor het aanleggen en het beheren van de dossiers
van de rechtspleging.

De externe communicatie heeft betrekking op de ken-
nisgeving, de betekening en de mededeling van de akten
die zijn vereist in het kader van de gerechtelijke procedu-
res, alsmede op de communicatie met de openbare over-
heden om de nodige gegevens voor het samenstellen en
het beheren van de gerechtelijke dossiers te verzamelen.

Art. 4. Binnen Phenix wordt een centraal repertorium
van gerechtelijke elektronische adressen opgericht, dat
toegankelijk is voor de leden van de rechterlijke orde en
voor de medewerkers van het gerecht, alsmede voor an-
dere categorieën van personen die door de Koning worden
bepaald }1[na advies van de Commissie voor de Bescher-
ming van de Persoonlijke Levenssfeer]1.

Bovendien bepaalt de Koning, }2[na advies van de Com-
missie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levens-
sfeer]2, de in dat repertorium opgenomen gegevens, de
wijze waarop gegevens worden verzameld, de bewa-
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ringstermijn ervan, de regels voor de duurzaamheid van de
gegevens, alsmede de nadere regels voor de toegang en
voor de controle van de toegang.
}1. – Lid 1 gewijzigd bij art. 25 wet (II) 12 mei 2014, B.S., 19 mei 2014
}2. – Lid 2 gewijzigd bij art. 25 wet (II) 12 mei 2014, B.S., 19 mei 2014

Beheer en bewaring van de gerechtelijke dossiers

Art. 5. Binnen Phenix wordt een verwerking voor het be-
heer en de bewaring van de gerechtelijke dossiers ingesteld.

De in de gerechtelijke dossiers verwerkte gegevens, de
omstandigheden van de verwerking en de duur van bewa-
ring worden bepaald in het Gerechtelijk Wetboek en het
Wetboek van strafvordering en in de bijzondere bepalin-
gen die de samenstelling van die dossiers regelen.

Overeenkomstig het Gerechtelijk Wetboek, het Wetboek
van strafvordering en de bijzondere bepalingen bepaalt de
Koning, }1[na advies van de Commissie voor de Bescherming
van de Persoonlijke Levenssfeer]1, de regels voor de duur-
zaamheid van de gegevens, de regels voor de toegang en
voor de controle van de toegang tot de gerechtelijke dossiers.
}1. – Lid 3 gewijzigd bij art. 25 wet (II) 12 mei 2014, B.S., 19 mei 2014

Nationale rol

Art. 6. Binnen Phenix wordt een nationale rol ingesteld.
Elke zaak die voor de rechterlijke orde wordt gebracht,

moet worden ingeschreven in de nationale rol en krijgt
een uniek nummer.

Overeenkomstig het Gerechtelijk Wetboek, het Wet-
boek van strafvordering en de bijzondere bepalingen, be-
paalt de Koning, }1[na advies van de Commissie voor de
Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer]1, de regels
voor de duurzaamheid van de gegevens, de regels voor de
toegang en voor de controle van de toegang tot de rol.
}1. – Lid 3 gewijzigd bij art. 25 wet (II) 12 mei 2014, B.S., 19 mei 2014

Gegevensbank voor de rechtspraak

Art. 7. Onverminderd de bepalingen van de wet van
8 augustus 1997 betreffende het Centraal Strafregister
wordt in Phenix een interne gegevensbank voor de recht-
spraak aangelegd teneinde de verschillende leden van een-
zelfde gerecht de mogelijkheid te bieden de gerechtelijke
dossiers te verwerken, alsmede een externe gegevensbank
om de beslissingen die belangrijk zijn voor de kennis en de
ontwikkeling van het recht onder het publiek te verspreiden.
Art. 8. De interne gegevensbank voor de rechtspraak
bevat integraal alle beslissingen van de gerechten.

De beslissingen van ieder gerecht zijn enkel toeganke-
lijk voor de leden van dat gerecht.

De leden van de rechterlijke orde hebben uitsluitend
toegang om hun professionele taak uit te oefenen.

De Koning bepaalt, }1[na advies van de Commissie voor
de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer]1, de re-
gels voor de duurzaamheid van de gegevens, de nadere re-
gels voor de toegang en de categorieën van personen die
toegang hebben tot die gegevensbank, alsmede de bijzon-
dere beveiligingsmaatregelen voor die gegevensbank.
}1. – Lid 4 gewijzigd bij art. 25 wet (II) 12 mei 2014, B.S., 19 mei 2014

Art. 9. De externe gegevensbank voor de rechtspraak
bevat de beslissingen geselecteerd door ieder gerecht,
overeenkomstig de selectieregels bepaald }1[door de Ko-
ning]1, na raadpleging van het comité van gebruikers.

De geselecteerde beslissingen die persoonsgegevens be-
vatten worden over het algemeen anoniem gemaakt.

De Koning bepaalt, }2[na advies van de Commissie voor
de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer]2, de na-
dere regels voor het anoniem maken van de beslissingen, de
uitzonderingen op deze regel die kunnen zijn vereist voor
het begrip van de beslissingen, alsmede de wijze waarop de
in de beslissingen vermelde personen zich in voorkomend
geval kunnen verzetten tegen de vermelding in de gepubli-
ceerde beslissingen van persoonsgegevens die hen betreffen.
}1. – Lid 1 gewijzigd bij art. 26 wet (II) 12 mei 2014, B.S., 19 mei 2014
}2. – Lid 3 gewijzigd bij art. 25 wet (II) 12 mei 2014, B.S., 19 mei 2014

HOOFDSTUK II

ORGANEN VAN PHENIX

HOOFDSTUK IV

SLOTBEPALING

Art. 30. De in het informatiesysteem Phenix gebruikte
protocollen en formaten voor het meedelen en het bewa-
ren zijn uitsluitend gegrond op open standaarden.

Onder standaard wordt verstaan een technische specifi-
catie die volstaat met het oog op een volledige implemen-
tatie en die is goedgekeurd door een onafhankelijk stan-
daardisatieorgaan.

Onder open standaard wordt verstaan een standaard die
gratis beschikbaar is op het internet en geen juridische beper-
kingen kent wat de verspreiding en het gebruik ervan betreft.

HOOFDSTUK V

INWERKINGTREDING

Art. 31. De Koning bepaalt de datum van inwerkingtre-
ding van de artikelen 6 en 30 van deze wet.

K.B. 7 december 2010 }1[houdende uitvoering van hoofdstuk Ibis van de eerste titel van het vijfde 
deel van het Gerechtelijk Wetboek betreffende het centraal bestand van berichten van beslag, 

delegatie, overdracht, collectieve schuldenregeling en protest]1
 (B.S., 17 december 2010)

}1. Opschrift vervangen bij art. 1 K.B. 13 juni 2014, B.S., 23 juli 2014, inwerkingtreding: 1 september 2013 (art. 16)

K.B. 25 september 2016 houdende het beheer van het centraal register van testamenten en het 
centraal register van huwelijksovereenkomsten

 (B.S., 10 oktober 2016)
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Wet 4 juli 1962 }1[betreffende de openbare statistiek]1

 (B.S., 20 juli 1962)
}1. Opschrift vervangen bij art. 64 wet 1 augustus 1985, B.S., 6 augustus 1985

R 2. Zie Verord. (EG) nr. 530/1999 Raad 9 maart 1999 betreffende structuurstatistieken van lonen en loonkosten, PB. L 63, 12 maart 1999

R 3. De benaming van deze wet is gewijzigd bij K.B. 20 november 2003 tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheden van de Algemene Directies
van de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie, B.S., 9 december 2003 in «Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie»

}1[HOOFDSTUK I

ALGEMENE BEPALINGEN]1

}1. Opschrift ingevoegd bij art. 2 wet 22 maart 2006, B.S., 21 april 2006,
err., B.S., 2 mei 2006, inwerkingtreding: 1 augustus 2006 (art. 1 K.B. 10 juli
2006, B.S., 1 augustus 2006)
}1[Art. 1. Voor de toepassing van deze wet wordt ver-
staan onder:

1° «een statistiek»: kwantitatieve of kwalitatieve infor-
matie, al dan niet in geaggregeerde vorm, afkomstig uit
systematische gegevensverzameling en -verwerking;

2° «de statistiek»: het geheel van methoden en technie-
ken om gegevens te verzamelen en te verwerken en deze te
gebruiken om conclusies te trekken over de onderzoekspo-
pulatie;

3° «gegevens»: de resultaten van observatie van karakte-
ristieken of attributen van statistische eenheden, eventueel
gevolgd door een reeks correcties;

4° «individuele gegevens»: iedere informatie betreffende
een geïdentificeerde of identificeerbare statistische een-
heid; als identificeerbaar wordt beschouwd een statistische
eenheid die direct of indirect kan worden geïdentificeerd;

5° «persoonsgegevens»: iedere informatie betreffende
een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke per-
soon; als identificeerbaar wordt beschouwd een persoon
die direct of indirect kan worden geïdentificeerd;

6° «secundaire gegevensverzameling»: de werkwijze die
erin bestaat bij een openbare of particuliere instelling een
volledige of gedeeltelijke kopie te verkrijgen van door die
instelling uitgewerkte documenten of gegevensbestanden,
zodat het Nationaal Instituut voor de Statistiek ze kan ge-
bruiken in het kader van de opdracht die het door deze wet
krijgt toegewezen;

7° «primaire gegevensverzameling»: de werkwijze die
erin bestaat gegevens te verzamelen, hetzij rechtstreeks bij
de betrokken personen («rechtstreekse» primaire gege-
vensverzameling), hetzij bij personen die in hun plaats ant-
woorden («onrechtstreekse» primaire gegevensverzame-
ling), hetzij door «rechtstreekse waarneming»;

8° «statistische eenheid»: een observatie- of meeteen-
heid waarvoor gegevens worden verzameld of afgeleid;

9° «certificatie»: procedure op grond waarvan het Natio-
naal Instituut voor de Statistiek kenbaar maakt dat de ge-
bruikte methode om een bepaalde statistiek op te stellen
voldoet aan vooraf gestelde eisen;

10° «productie van statistieken»: het proces dat alle acti-
viteiten omvat die nodig zijn voor de verzameling, opslag,
verwerking, samenstelling, analyse en verspreiding van sta-
tistische informatie;

11° «gecodeerde studiegegevens»: gegevens die slechts
door middel van een code in verband kunnen gebracht wor-
den met een geïdentificeerde of identificeerbare persoon;

12° «studiegegevens»: de gegevens die zullen dienen
om statistieken van te maken;

13° «logische sleutel»: het concordantiebestand, ge-
vormd door de arbitraire code die aan de identificatiegege-
vens werd gegeven, aangevuld met identificatiegegevens;

14° «encryptie»: techniek die erin bestaat de gegevens
van waaruit identificatie opnieuw mogelijk zou zijn om te
vormen bij middel van een geheim gehouden sleutel;

15° «versluiering»: techniek die erin bestaat de gege-
vens op toevallige wijze te veranderen, waardoor zij indivi-
dueel geen betekenis meer hebben maar waarbij door
compensaties de structuren van het geheel van de bestu-
deerde populatie bewaard blijven;

16° «onpartijdigheid»: objectieve en onafhankelijke ma-
nier om statistieken te produceren, vrij van elke druk uit-
gaande van politieke groeperingen of andere belangen-
groepen, met name ten aanzien van de keuze van technie-
ken, definities en methoden die het meest geschikt zijn om
de vastgestelde doelstellingen te verwezenlijken;]1

}2[17° Statistische autoriteit: het Nationaal Instituut voor
de Statistiek, afgekort het NIS, en de andere statistische au-
toriteiten die bij wet, decreet of ordonnantie belast zijn met
de verzameling en verwerking van gegevens teneinde open-
bare statistieken op te stellen. De voorwaarden waaraan de
statistische autoriteiten moeten voldoen, worden vermeld
in hoofdstuk V van het Samenwerkingsakkoord tussen de
Federale Staat, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Vlaamse Gemeenschap,
de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, de
Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brus-
sel-Hoofdstad en de Franse Gemeenschapscommissie be-
treffende de nadere regels voor de werking van het Interfe-
deraal Instituut voor de Statistiek, van de raad van bestuur
en de Wetenschappelijke Comités van het Instituut voor de
Nationale Rekeningen, gedateerd 15 juli 2014 en gepubli-
ceerd in het Belgisch Staatsblad op 20 oktober 2014;]2

}3[18° Openbare statistieken: statistieken die door de
statistische autoriteiten of door andere overheidsinstanties
worden aangemaakt en verspreid en die publiek beschik-
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baar zijn en die worden gebruikt bij het uitwerken, uitvoe-
ren, opvolgen en evalueren van openbaar beleid.]3

}1. – Ingevoegd bij art. 3 wet 22 maart 2006, B.S., 21 april 2006, err., B.S.,
2 mei 2006, inwerkingtreding: 1 augustus 2006 (art. 1 K.B. 10 juli 2006,
B.S., 1 augustus 2006)
}2. – 17° toegevoegd bij art. 2 wet 18 december 2015, B.S., 29 december
2015, inwerkingtreding: 1 januari 2016 (art. 6)
}3. – 18° toegevoegd bij art. 2 wet 18 december 2015, B.S., 29 december
2015, inwerkingtreding: 1 januari 2016 (art. 6)
}1[Art. 1bis. De statistieken worden geregeld volgens de
volgende principes:

1° Principe van rechtmatigheid en eerlijkheid:
a) het verzamelen en verwerken van gegevens steunt ofwel

op een wettelijke of reglementaire basis, ofwel op de toestem-
ming van de aangever in de zin van artikel 1, § 8, van de wet
van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke le-
venssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgege-
vens, onverminderd de bijzondere bepalingen van deze wet;

b) eerlijke gegevensverzameling veronderstelt een goede
informatie voor de aangever over het verzamelen en verwer-
ken van de gegevens. De aangever heeft het recht informa-
tie te krijgen over de rechtsgrond, het doel van de gegevens-
verzameling en de toegepaste beschermingsmaatregelen;

2° Principe van finaliteit:
a) individuele gegevens worden uitsluitend voor statis-

tische doeleinden gebruikt, tenzij de aangever ondubbel-
zinnig toestemming heeft gegeven dat de gegevens voor
een andere aanwending worden gebruikt;

b) gegevens die voor een welbepaald statistisch doel
werden verzameld mogen enkel voor andere statistische
doeleinden worden gebruikt, wanneer die met het eerste
doel verenigbaar zijn;

c) gegevens die voor statistische doeleinden werden ver-
zameld en verwerkt, mogen niet worden gebruikt om ge-
gevensbestanden aan te vullen of te verbeteren die voor
andere dan statistische, onder meer voor administratieve
doeleinden dienen;

d) op basis van de individuele statistische gegevens die bij
het opmaken van een statistiek werden verzameld, mag geen
enkele beslissing genomen worden die tot doel of gevolg
heeft de individuele situatie van de aangever te beïnvloeden;

3° Principe van evenredigheid:
a) bij de keuze van de methode van verzamelen wordt

de voorrang gegeven aan de secundaire verzameling
boven de primaire verzameling. In elk geval zal de verza-
meling bij voorkeur steekproefsgewijs gebeuren, eerder
dan exhaustief en zijn vrijwillige enquêtes te verkiezen
boven verplichte enquêtes;

b) de gegevens zijn toereikend, ter zake dienend en niet
overmatig uitgaande van het vastgestelde statistische doel-
einde, dit wil zeggen dat de verzameling en de verwerking
van de gegevens beperkt zijn tot die gegevens die noodza-
kelijk zijn voor de nagestreefde statistische doeleinden;

4° Principe van onpartijdigheid, objectiviteit en profes-
sionele onafhankelijkheid:

a) de statistieken moeten met inachtneming van de we-
tenschappelijke onafhankelijkheid en op objectieve, pro-
fessionele en transparante wijze worden geproduceerd en
verspreid, waarbij alle gebruikers gelijk worden behandeld;

b) het produceren en verspreiden van statistieken moet
worden verricht door een orgaan dat professioneel onafhan-
kelijk is t.a.v. andere regelgevende, administratieve of beleids-
departementen en lichamen, en van de particuliere sector.]1

}1. – Ingevoegd bij art. 4 wet 22 maart 2006, B.S., 21 april 2006, err., B.S.,
2 mei 2006, inwerkingtreding: 1 augustus 2006 (art. 1 K.B. 10 juli 2006,
B.S., 1 augustus 2006)
}1[Art. 1ter. Statistische geheimhouding betekent dat
gegevens die verband houden met afzonderlijke statisti-
sche eenheden en rechtstreeks voor statistische doelein-
den zijn verzameld of onrechtstreeks aan administratieve
of andere bronnen zijn ontleend, worden beschermd tegen
iedere schending van het recht op geheimhouding. Het
impliceert dat niet-statistisch gebruik van de verkregen ge-
gevens en onwettige openbaarmaking verboden zijn.]1

}1. – Ingevoegd bij art. 5 wet 22 maart 2006, B.S., 21 april 2006, err., B.S.,
2 mei 2006, inwerkingtreding: 1 augustus 2006 (art. 1 K.B. 10 juli 2006,
B.S., 1 augustus 2006)
}1[Art. 1quater. De verwerking van persoonsgegevens
die gebeurt krachtens deze wet, is onderworpen aan de
wet van 8 december 1992 tot bescherming van de per-
soonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van
persoonsgegevens en aan de uitvoeringsbesluiten ervan.]1

}1. – Ingevoegd bij art. 6 wet 22 maart 2006, B.S., 21 april 2006, err., B.S.,
2 mei 2006, inwerkingtreding: 1 augustus 2006 (art. 1 K.B. 10 juli 2006,
B.S., 1 augustus 2006)

HOOFDSTUK }1[Ibis]1

STATISTISCHE ONDERZOEKINGEN MET ZUIVER 
DOCUMENTAIR DOEL

}1. Hoofdst. Ibis (oud hoofdst. I) hernummerd bij art. 2 wet 22 maart
2006, B.S., 21 april 2006, err., B.S., 2 mei 2006, inwerkingtreding:
1 augustus 2006 (art. 1 K.B. 10 juli 2006, B.S., 1 augustus 2006)

Art. }1[1quinquies]1. De Koning kan doen overgaan tot
statistische onderzoekingen betreffende de demografische,
}2[economische, sociale, ecologische en technologische]2 toe-
stand van het land, }3[een Gemeenschap of een Gewest]3.
{4É6

}1. – Hernummerd bij art. 7 wet 22 maart 2006, B.S., 21 april 2006, err.,
B.S., 2 mei 2006, inwerkingtreding: 1 augustus 2006 (art. 1 K.B. 10 juli
2006, B.S., 1 augustus 2006)
}2. – Gewijzigd bij art. 7 wet 22 maart 2006, B.S., 21 april 2006, err., B.S.,
2 mei 2006, inwerkingtreding: 1 augustus 2006 (art. 1 K.B. 10 juli 2006,
B.S., 1 augustus 2006)
}3. – Gewijzigd bij art. 65 wet 1 augustus 1985, B.S., 6 augustus 1985

R 4. – Zie K.B. 26 augustus 1966 waarbij jaarlijkse statistieken van de
geboorten, sterfgevallen, huwelijken, echtscheidingen, erkenningen, wet-
tigingen, aannemingen, immigratie en emigratie worden voorgeschreven,
B.S., 7 december 1966
R 5. – Zie K.B. 6 juli 1997 betreffende een jaarlijkse statistiek naar de
vorderingen en verbintenissen van de verzekeringsondernemingen en pri-
vate voorzorgsinstellingen, B.S., 2 december 1997
R 6. – Zie K.B. 14 juni 1999 waarbij een jaarlijkse statistiek van de ge-
boorten wordt voorgeschreven, B.S., 5 oktober 1999

Art. 2. a) De individuele inlichtingen door deze onder-
zoekingen bekomen mogen uitsluitend door het Nationaal
Instituut voor de Statistiek benut worden voor het opma-
ken van globale en naamloze statistieken.

b) Het Nationaal Instituut voor de Statistiek mag, onder
voorbehoud van de bepalingen van artikel 24, deze statis-
tieken publiceren of aan derden mededelen, behalve in-
dien, ingevolge het beperkt aantal aangevers, de onthul-
ling van individuele toestanden mogelijk is.

c) In dit geval mogen zij niet gepubliceerd of aan een derde
medegedeeld worden dan met de voorafgaande toestem-
ming van de aangever of van de belanghebbende getelde.

}1[Bij gebreke van dergelijke toestemming mag het Na-
tionaal Instituut voor de Statistiek bedoelde statistieken
evenwel vertrouwelijk mededelen aan de belanghebbende
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ministeriële departementen, Rijksdiensten of diensten van
een Regering, met uitsluiting van de fiscale besturen. In
geen geval mogen wettelijke of reglementaire voorschrif-
ten, op grond van alzo gekende individuele toestanden, op
de aangever of getelde worden toegepast.]1

}1. – c), lid 2, vervangen bij art. 66 wet 1 augustus 1985, B.S., 6 augustus
1985

Art. 3. De Koning kan beslissen dat de natuurlijke of
rechtspersonen, waarop een }1[in uitvoering van
artikel 1quinquies van deze wet]1 gedane onderzoeking
betrekking heeft, niet allen tot een aangifte gehouden zijn.

In dit geval worden de tot het verstrekken der inlichtingen
geroepen personen aangewezen door de Minister die het
Nationaal Instituut voor de Statistiek onder zijn bevoegd-
heid heeft of door zijn afgevaardigde, volgens een methode
die, voor alle personen begrepen in een zelfde categorie, de-
zelfde waarschijnlijkheid tot verplichte aangifte inhoudt.

De selectiemethode wordt vooraf aan het advies van de
Hoge Raad voor de Statistiek onderworpen.

Het tweede lid van artikel 2, c, is niet toepasselijk op de in-
lichtingen verzameld op de wijze bepaald in dit artikel.  {2

}1. – Lid 1 gewijzigd bij art. 8 wet 22 maart 2006, B.S., 21 april 2006, err.,
B.S., 2 mei 2006, inwerkingtreding: 1 augustus 2006 (art. 1 K.B. 10 juli
2006, B.S., 1 augustus 2006)

R 2. – Zie K.B. 3 juli 2012 betreffende de maandelijkse en driemaande-
lijkse steekproefenquêtes met het oog op het opstellen van kortetermijn-
statistieken, B.S., 10 juli 2012

Art. 4. De geneesheren mogen het beroepsgeheim niet
inroepen om te weigeren de inlichtingen te verstrekken
waarvan zij houder zijn door hun staat of beroep, wanneer
deze hen }1[ter uitvoering van de artikelen 1quinquies en 3
van deze wet]1 gevraagd worden met het oog op het op-
maken van gezondheidsstatistieken. De Koning neemt de
nodige maatregelen voor het verzekeren van de anonimi-
teit van deze inlichtingen.  {2

}1. – Gewijzigd bij art. 9 wet 22 maart 2006, B.S., 21 april 2006, err., B.S.,
2 mei 2006, inwerkingtreding: 1 augustus 2006 (art. 1 K.B. 10 juli 2006,
B.S., 1 augustus 2006)

R 2. – Zie K.B. 14 juni 1999 waarbij een jaarlijkse statistiek van de ge-
boorten wordt voorgeschreven, B.S., 5 oktober 1999

HOOFDSTUK II
}1[...]1

}1. Opschrift opgeheven bij art. 39, 2°, wet 22 maart 2006, B.S., 21 april
2006, err., B.S., 2 mei 2006, inwerkingtreding: 24 juni 2014 (art. 7, 1°, K.B.
13 juni 2014 , B.S., 24 juni 2014)

Art. 5. }1[...]1

}1. – Na wijziging, opgeheven bij art. 39, 2°, wet 22 maart 2006, B.S.,
21 april 2006, err., B.S., 2 mei 2006, inwerkingtreding: 24 juni 2014 (art. 7,
1°, K.B. 13 juni 2014 , B.S., 24 juni 2014)

Art. 6. }1[...]1

}1. – Opgeheven bij art. 39, 2°, wet 22 maart 2006, B.S., 21 april 2006,
err., B.S., 2 mei 2006, inwerkingtreding: 24 juni 2014 (art. 7, 1°, K.B.
13 juni 2014 , B.S., 24 juni 2014)

Art. 7. }1[...]1

}1. – Na wijziging, opgeheven bij art. 39, 2°, wet 22 maart 2006, B.S.,
21 april 2006, err., B.S., 2 mei 2006, inwerkingtreding: 24 juni 2014 (art. 7,
1°, K.B. 13 juni 2014 , B.S., 24 juni 2014)

Art. 8. }1[...]1

}1. – Opgeheven bij art. 69 wet 1 augustus 1985, B.S., 6 augustus 1985

HOOFDSTUK III
}1[SECUNDAIRE VERWERKING MET STATISTISCH 

DOELEINDE]1

}1. Opschrift vervangen bij art. 10 wet 22 maart 2006, B.S., 21 april 2006,
err., B.S., 2 mei 2006, inwerkingtreding: 24 juni 2014 (art. 7, 1°, K.B.
13 juni 2014 , B.S., 24 juni 2014)

Art. 9. }1[Het Nationaal Instituut voor de Statistiek mag
gegevensbanken samenstellen en bijhouden op basis van
de gegevens die het verzamelt bij zijn onderzoekingen en
van gegevens uit administratieve bestanden.

Hiertoe krijgt het Nationaal Instituut voor de Statistiek,
o n d e r  d e  v o o r w a a r d e n  b e p a a l d  k r a c h t e n s
artikel 17quater, § 2, toegang tot de gegevens die in het
bezit zijn van alle openbare besturen en over heden.]1

}1. – Laatst vervangen bij art. 11 wet 22 maart 2006, B.S., 21 april 2006,
err., B.S., 2 mei 2006, inwerkingtreding: 24 juni 2014 (art. 7, 1°, K.B.
13 juni 2014 , B.S., 24 juni 2014)

Art. 10. }1[...]1

}1. – Na wijziging, opgeheven bij art. 39, 3°, wet 22 maart 2006, B.S.,
21 april 2006, err., B.S., 2 mei 2006, inwerkingtreding: 24 juni 2014 (art. 7,
1°, K.B. 13 juni 2014 , B.S., 24 juni 2014)

Art. 11. }1[...]1

}1. – Opgeheven bij art. 39, 4°, wet 22 maart 2006, B.S., 21 april 2006,
err., B.S., 2 mei 2006, inwerkingtreding: 24 juni 2014 (art. 7, 1°, K.B.
13 juni 2014 , B.S., 24 juni 2014)

HOOFDSTUK IV
}1[STATISTISCHE ONDERZOEKINGEN OP 

VRIJWILLIGE BASIS]1

}1. Opschrift vervangen bij art. 72 wet 1 augustus 1985, B.S., 6 augustus 1985

Art. 12. }1[§ 1. Bij beslissing van de Minister die het Natio-
naal Instituut voor de Statistiek onder zijn bevoegdheid heeft
of van zijn afgevaardigde, na raadpleging van de Hoge Raad
voor de Statistiek, kan het Nationaal Instituut voor de Statis-
tiek de statistische onderzoekingen en studies uitvoeren die
de Minister of zijn afgevaardigde aanduidt, zonder afbreuk te
doen aan de onderzoekingen en studies waarmede het Insti-
tuut }2[bij of krachtens de hoofdstukken Ibis en III]2 is belast.

§ 2. De privaatrechtelijke personen die aan de in § 1 be-
doelde onderzoekingen en studies worden onderworpen,
zijn niet verplicht er hun medewerking aan te verlenen.
Eventuele enquêteformulieren maken melding van het
vrijwillig karakter van hun medewerking.

§ 3. De artikelen 2, 18 en 24 zijn van toepassing op de in
§ 1 bedoelde onderzoekingen en studies.

§ 4. Ingeval het Nationaal Instituut voor de Statistiek de
in § 1 bedoelde onderzoekingen en studies tegen betaling
uitvoert voor rekening van derden, worden de resultaten
gedurende een periode van drie jaar na het afsluiten van
het onderzoek niet publiek gemaakt of medegedeeld, tenzij
aan de personen die dezelfde som betalen en op voor-
waarde dat zij het confidentieel karakter van de medege-
deelde resultaten bewaren gedurende dezelfde periode van
drie jaar, onverminderd de rechten van het Instituut om
deze resultaten mede te delen aan ministeriële departe-
menten, Rijksdiensten of diensten van een Regering onder
de voorwaarden bepaald in artikel 2, littera c, tweede lid, en
aan internationale instellingen die erop gerechtigd zijn.]1

}1. – Vervangen bij art. 73 wet 1 augustus 1985, B.S., 6 augustus 1985
}2. – § 1 gewijzigd bij art. 12 wet 22 maart 2006, B.S., 21 april 2006, err.,
B.S., 2 mei 2006, inwerkingtreding: 24 juni 2014 (art. 7, 1°, K.B. 13 juni
2014 , B.S., 24 juni 2014)
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}1[HOOFDSTUK IVbis

CERTIFICATIE]1

}1. Opschrift ingevoegd bij art. 13 wet 22 maart 2006, B.S., 21 april 2006,
err., B.S., 2 mei 2006, inwerkingtreding: door de Koning te bepalen (art. 42)
}1[Art. 13. De Koning bepaalt, na raadpleging van de Hoge
Raad voor de Statistiek, de voorwaarden volgens dewelke het Na-
tionaal Instituut voor de Statistiek de methodes kan certificeren
die door instellingen, al dan niet met rechtspersoonlijkheid, ge-
bruikt worden om statistieken zoals bedoeld bij deze wet te produ-
ceren, wanneer zij ten minste aan volgende voorwaarden voldoen:

1° onpartijdigheid en onafhankelijkheid waarborgen;
2° wetenschappelijke methodes in acht nemen;
3° berusten op criteria van betrouwbaarheid en nauwkeurig-

heid;
4° beantwoorden aan de principes van finaliteit, evenredig-

heid, rechtmatigheid en eerlijkheid zoals omschreven in
artikel 1bis van deze wet;

5° de eerbiediging van de statistische geheimhouding verze-
keren zoals bepaald in artikel 1ter van deze wet;

6° waken over de tijdigheid en de stiptheid van de statistiek.
Dat houdt enerzijds in dat het tijdsinterval tussen de referentie-
periode en het tijdstip waarop de statistische informatie be-
schikbaar komt, redelijk is en anderzijds dat het tijdstip waarop
de statistische informatie beschikbaar wordt gemaakt overeen-
komt met de opgelegde deadlines;

7° ervoor zorgen dat de vergelijkbaarheid en de coherentie
van de statistieken worden versterkt, meer bepaald door er-
kende concepten en nomenclaturen te gebruiken en een beroep
te doen op bronnen die gezamenlijk gebruikt kunnen worden;

8° berusten op criteria van duidelijkheid en toegankelijkheid
bij de presentatie van statistieken, bij informatie en uitleg over
de gebruikte methodologie en bij het ter beschikking stellen van
de resultaten;

9° het Nationaal Instituut voor de Statistiek kosteloos toe-
gang geven tot de individuele gegevens.]1

}1. – Na wijziging, opnieuw ingevoegd bij art. 13 wet 22 maart 2006, B.S.,
21 april 2006, err., B.S., 2 mei 2006, inwerkingtreding: door de Koning te
bepalen (art. 42)
}1[Art. 13bis.  Worden van rechtswege gecertificeerd, voor de
uitvoering van de opdrachten bepaald in artikel 109 van de wet
van 21 december 1994 houdende sociale en diverse bepalingen,
de methodes van het Instituut voor de Nationale Rekeningen en
de in hetzelfde artikel bedoelde instellingen.]1

}1. – Ingevoegd bij art. 14 wet 22 maart 2006, B.S., 21 april 2006, err.,
B.S., 2 mei 2006, inwerkingtreding: door de Koning te bepalen (art. 42)

HOOFDSTUK V
}1[BEPALINGEN BETREFFENDE HET BELGISCH 

STATISTISCH SYSTEEM]1

}1. Opschrift laatst vervangen bij art. 3 wet 18 december 2015, B.S.,
29 december 2015, inwerkingtreding: 1 januari 2016 (art. 6)

Art. 14. }1[§ 1. Er wordt een openbare instelling met
rechtspersoonlijkheid opgericht, genaamd «Interfederaal
Instituut voor de Statistiek», hierna «IIS» genoemd.

Het IIS heeft zijn zetel in het administratief arrondisse-
ment Brussel-Hoofdstad.

De samenstelling, de opdrachten en de werking van het
IIS enerzijds en de verantwoordelijkheden en verplichtin-
gen van de partijen anderzijds worden vastgelegd in het
samenwerkingsakkoord bedoeld in artikel 1, 17°.

§ 2. Het IIS wordt beheerd door een raad van bestuur
waarvan de samenstelling en de werking vastgelegd wor-
den in het samenwerkingsakkoord bedoeld in artikel 1, 17°.

§ 3. Zijn lid van rechtswege van de raad van bestuur van
het IIS:

1° de voorzitter van de Federale Overheidsdienst Econo-
mie, KMO, Middenstand en Energie;

2° de leidende ambtenaar van het Nationaal Instituut
voor de Statistiek;

3° een lid van het directiecomité van de Nationale Bank
van België.

Het Federaal Planbureau kan een vertegenwoordiger
aanstellen als waarnemer in de raad van bestuur van het IIS.

§ 4. Het secretariaat van het IIS heeft zijn zetel in het
NIS. De werking en financiering van het secretariaat wor-
den vastgelegd in het samenwerkingsakkoord bedoeld in
artikel 1, 17°.]1  {2

}1. – Na wijzigingen, laatst vervangen bij art. 3 wet 18 december 2015,
B.S., 29 december 2015, inwerkingtreding: 1 januari 2016 (art. 6)
R 2. – Zie K.B. 17 mei 2007 tot vaststelling van de nadere regels met be-
trekking tot de samenstelling en de werking van het Coördinatiecomité
opgericht bij het Nationaal Instituut voor de Statistiek, B.S., 8 juni 2007
}1[Art. 14bis. }2[...]2]1
}1. – Ingevoegd bij art. 77 wet 1 augustus 1985, B.S., 6 augustus 1985
}2. – Impliciet opgeheven bij art. 3 wet 18 december 2015, B.S.,
29 december 2015, inwerkingtreding: 1 januari 2016 (art. 6)

HOOFDSTUK VI
}1[BEPALINGEN DIE AFWIJKEN VAN DE 

ARTIKELEN 2 EN 12]1

}1. Opschrift, na wijziging, vervangen bij art. 16 wet 22 maart 2006, B.S.,
21 april 2006, err., B.S., 2 mei 2006, inwerkingtreding: 24 juni 2014 (art. 7,
1°, K.B. 13 juni 2014 , B.S., 24 juni 2014)

Art. 15. }1[ Onverminderd de regels die de mededeling be-
palen van gegevens aan instellingen waarop het statistisch
geheim van rechtswege van toepassing is krachtens een
wetsbepaling, moet het Nationaal Instituut voor de Statis-
tiek, na toestemming van het Statistisch Toezichtscomité en
mits een vertrouwelijkheidscontract goedgekeurd is door
datzelfde comité, gecodeerde studiegegevens meedelen:

1° aan de federale overheidsdiensten of aan de instellin-
gen van openbaar nut die onderworpen zijn aan het gezag,
de controlebevoegdheid of het administratief toezicht van
de staat, met uitzondering van de belastingadministraties;

2° aan de ministeriële departementen van gemeen-
schappen en gewesten, aan de instellingen van openbaar
nut die onderworpen zijn aan het gezag, de controlebe-
voegdheid of het administratief toezicht van de gemeen-
schappen en gewesten of aan de Brusselse instellingen be-
doeld in artikel 60 van de bijzondere wet van 12 januari
1989, met uitzondering van de belastingadministraties;

3° aan de provincie- of gemeentebesturen, met uitslui-
ting van de belastingdiensten;

4° aan natuurlijke en rechtspersonen die een weten-
schappelijk onderzoeksdoel nastreven, wanneer een daar-
toe strekkende aanvraag wordt ingediend, tezamen met
een welomschreven onderzoeksproject dat aan de gel-
dende wetenschappelijke normen beantwoordt, een vol-
doende gedetailleerde opsomming van de te raadplegen
gegevens omvat, de analysemethodes beschrijft en een ra-
ming geeft van de vereiste tijd.

De studiegegevens die krachtens een vertrouwelijk-
heidscontract worden medegedeeld, mogen niet doorge-
geven worden aan derden of gebruikt worden voor andere
statistische doeleinden dan die bepaald in het vertrouwe-
lijkheidscontract.

Het Statistisch Toezichtscomité staat de mededeling van
deze gecodeerde studiegegevens enkel toe wanneer de me-
dedeling een wezenlijk deel uitmaakt van de in het vertrou-
welijkheidscontract omschreven statistische doelstellingen.
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De kenmerken waarmee de aangever geïdentificeerd
kan worden, worden weggehaald en, alvorens ze meege-
deeld worden, voorzien van een code, opdat de verant-
woordelijke voor het onderzoek de verkregen gegevens re-
delijkerwijs niet tot de aangever zou kunnen herleiden.]1

}1. – Na wijziging, vervangen bij art. 17 wet 22 maart 2006, B.S., 21 april
2006, err., B.S., 2 mei 2006, inwerkingtreding: 20 juni 2007 (art. 17, 1°,
K.B. 7 juni 2007, B.S., 20 juni 2007)
}1[Art. 15bis.  Het vertrouwelijkheidscontract legt de
voorwaarden vast waaronder de gegevens door het Natio-
naal Instituut voor de Statistiek doorgegeven en door de
derde gebruikt mogen worden.

Het bepaalt onder meer:
1° de verbintenis van de derde om de ontvangen gege-

vens niet door te geven aan een andere gebruiker, behalve
met de toestemming van het Nationaal Instituut voor de
Statistiek, dat contact opneemt met de nieuwe gebruiker
en er een vertrouwelijkheidscontract mee opmaakt;

2° de verplichting van de derde om te waken over de be-
scherming en de veiligheid van de gegevens en om ervoor
te zorgen dat de individuele gegevens niet indirect uit de
gepubliceerde resultaten geïdentificeerd kunnen worden;

3° de controles waaraan de derde wordt onderworpen;
4° de sancties voor het geval de derde zijn contractuele

verplichtingen schendt. De sancties kunnen bestaan in de
eenzijdige beëindiging van het contract en in een eis tot
schadevergoeding;

5° de duur van het vertrouwelijkheidscontract.]1

}1. – Ingevoegd bij art. 18 wet 22 maart 2006, B.S., 21 april 2006, err.,
B.S., 2 mei 2006, inwerkingtreding: 20 juni 2007 (art. 17, 1°, K.B. 7 juni
2007, B.S., 20 juni 2007)
}1[Art. 15ter. Vertrouwelijke gegevens mogen tussen sta-
tistische autoriteiten worden doorgegeven, mits dat voor de
efficiënte ontwikkeling, productie en verspreiding van open-
bare statistieken of voor de verbetering van de kwaliteit ervan
noodzakelijk is, volgens de regels bepaald in hoofdstuk V van
het samenwerkingsakkoord bedoeld in artikel 1, 17°.]1

}1. – Ingevoegd bij art. 5 wet 18 december 2015, B.S., 29 december 2015,
inwerkingtreding: 1 januari 2016 (art. 6)

HOOFDSTUK VII

BEPALINGEN GEMEEN AAN }1[DE BIJ DE 
HOOFDSTUKKEN Ibis TOT IVbis BEDOELDE 

ONDERZOEKINGEN]1

}1. Opschrift laatst gewijzigd bij art. 19 wet 22 maart 2006, B.S., 21 april
2006, err., B.S., 2 mei 2006, inwerkingtreding: 24 juni 2014 (art. 7, 1°, K.B.
13 juni 2014 , B.S., 24 juni 2014)

§ 1. Voorschriften betreffende de uitvoering van de 
wet

Art. 16. }1[Wat de onderzoekingen betreft bedoeld }2[in de
hoofdstukken Ibis en III]2, bepaalt de Koning, na raadpleging
van de Hoge Raad voor de Statistiek, de regelen die bij het
houden van de onderzoekingen moeten worden nageleefd,
alsmede de verplichtingen van de aan de onderzoekingen
onderworpen personen. Deze personen zijn verplicht hun
medewerking aan de bedoelde onderzoekingen kosteloos te
verlenen. In bepaalde bijzondere gevallen kan de Koning
evenwel voorzien in de toekenning van een vergoeding voor
de verleende medewerking, in acht genomen de omvang er-
van. De Koning bepaalt de regels volgens welke de vergoe-
ding, waarvan Hij het bedrag vaststelt, wordt toegekend.]1

Hij bepaalt inzonderheid of de inlichtingen zullen wor-
den verstrekt op doorlopende wijze naarmate de feiten
voorkomen, dan wel ter gelegenheid van tellingen die voor
een bijzonder bepaalde datum of volgens een vaste perio-
diciteit gehouden worden.

De in toepassing van deze wet genomen koninklijke be-
sluiten verwijzen in hun inleiding naar de artikelen }3[van
de hoofdstukken Ibis tot IVbis]3, waarvan zij de uitvoering
verzekeren.

De onderzoekingen die zij voorschrijven worden }4[ver-
richt door tussenkomst van het Nationaal Instituut voor de
Statistiek of door een instelling waarvan de methode
krachtens artikel 13 gecertificeerd werd door het Natio-
naal Instituut voor de Statistiek]4.  {5É7

}1. – Lid 1 vervangen bij art. 79, § 1, wet 1 augustus 1985, B.S.,
6 augustus 1985
}2. – Lid 1 gewijzigd bij art. 20, 1°, wet 22 maart 2006, B.S., 21 april 2006,
err., B.S., 2 mei 2006, inwerkingtreding: 24 juni 2014 (art. 7, 1°, K.B.
13 juni 2014 , B.S., 24 juni 2014)
}3. – Lid 3 gewijzigd bij art. 20, 2°, wet 22 maart 2006, B.S., 21 april 2006,
err., B.S., 2 mei 2006, inwerkingtreding: 24 juni 2014 (art. 7, 1°, K.B.
13 juni 2014 , B.S., 24 juni 2014)
}4. – Lid 4 gewijzigd bij art. 20, 3°, wet 22 maart 2006, B.S., 21 april 2006,
err., B.S., 2 mei 2006, inwerkingtreding: 24 juni 2014 (art. 7, 1°, K.B.
13 juni 2014 , B.S., 24 juni 2014)
R 5. – Zie K.B. 6 juli 1997 betreffende een jaarlijkse statistiek naar de
vorderingen en verbintenissen van de verzekeringsondernemingen en pri-
vate voorzorgsinstellingen, B.S., 2 december 1997
R 6. – Zie K.B. 14 juni 1999 waarbij een jaarlijkse statistiek van de ge-
boorten wordt voorgeschreven, B.S., 5 oktober 1999
R 7. – Zie K.B. 3 juli 2012 betreffende de maandelijkse en driemaande-
lijkse steekproefenquêtes met het oog op het opstellen van kortetermijn-
statistieken, B.S., 10 juli 2012

}1[§ 1bis. Voorschriften betreffende de 
gegevensbescherming]1

}1. Opschrift ingevoegd bij art. 21 wet 22 maart 2006, B.S., 21 april 2006,
err., B.S., 2 mei 2006, inwerkingtreding: 24 juni 2014 (art. 7, 1°, K.B.
13 juni 2014 , B.S., 24 juni 2014)

Art. 17.  }1[Wanneer de verzameling van individuele ge-
gevens nodig blijkt, wordt de bescherming ervan van bij
hun ontvangst verwezenlijkt door de identificatie- of bijko-
mende gegevens en de studiegegevens, die gebruikt wor-
den om de statistiek op te maken, gescheiden te bewaren.

Die scheiding kan, na advies van de Hoge Raad voor de
Statistiek, worden uitgesteld wanneer de aard zelf van de
statistische verwerking vereist dat koppelings- of andere
verwerkingswerkzaamheden worden ingeleid en voor
zover er veiligheidsmaatregelen worden genomen over-
eenkomstig de schriftelijk gegeven richtlijnen van de afge-
vaardigde voor de gegevensbescherming.]1  {2

}1. – Vervangen bij art. 22 wet 22 maart 2006, B.S., 21 april 2006, err.,
B.S., 2 mei 2006, inwerkingtreding: 24 juni 2014 (art. 7, 1°, K.B. 13 juni
2014 , B.S., 24 juni 2014)
R 2. – Zie K.B. 6 juli 1997 betreffende een jaarlijkse statistiek naar de
vorderingen en verbintenissen van de verzekeringsondernemingen en pri-
vate voorzorgsinstellingen, B.S., 2 december 1997
}1[Art. 17bis. De studiegegevens worden gecodeerd,
zodat de aangever enkel geïdentificeerd kan worden door
middel van een code.]1

}1. – Ingevoegd bij art. 23 wet 22 maart 2006, B.S., 21 april 2006, err.,
B.S., 2 mei 2006, inwerkingtreding: 24 juni 2014 (art. 7, 1°, K.B. 13 juni
2014 , B.S., 24 juni 2014)
}1[Art. 17ter. De individuele gegevens die voor statisti-
sche doeleinden werden verzameld en verwerkt, worden
vernietigd of uitgewist wanneer ze voor die doeleinden
niet langer benodigd zijn.
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Individuele gegevens over niet-respondenten mogen niet
langer worden bewaard dan tot het einde van de controle
van de statistische enquête waarvoor ze werden gevraagd.]1

}1. – Ingevoegd bij art. 24 wet 22 maart 2006, B.S., 21 april 2006, err.,
B.S., 2 mei 2006, inwerkingtreding: 24 juni 2014 (art. 7, 1°, K.B. 13 juni
2014 , B.S., 24 juni 2014)
}1[Art. 17quater.  § 1. Het Nationaal Instituut voor de
Statistiek neemt alle maatregelen die nodig zijn voor de fy-
sieke en logische bescherming van de individuele gegevens
en om elk risico van onwettige verspreiding of gebruik voor
andere dan statistische doeleinden te voorkomen.

De Koning bepaalt, na advies van het Statistisch Toe-
zichtscomité, de specifieke reglementaire, administratieve,
technische en organisatorische voorschriften teneinde de
naleving van de voorschriften over de bescherming van indi-
viduele persoonsgegevens en gegevens over individuele een-
heden en over de statistische geheimhouding te verzekeren.

§ 2. De Koning bepaalt, na advies van het Statistisch Toe-
zichtscomité, de voorwaarden onder dewelke het Nationaal
Instituut voor de Statistiek kan handelen als tussenpersoon
bij de codering van individuele gegevens die aan het Natio-
naal Instituut voor de Statistiek worden verstrekt met het
oog op een latere verwerking voor statistische doeleinden.]1

}1. – Ingevoegd bij art. 25 wet 22 maart 2006, B.S., 21 april 2006, err.,
B.S., 2 mei 2006, inwerkingtreding: 24 juni 2014 (art. 7, 1°, K.B. 13 juni
2014 , B.S., 24 juni 2014)
}1[Art. 17quinquies. De Koning wijst, op voordracht
van het Statistisch Toezichtscomité, onder de personeelsle-
den van de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Mid-
denstand en Energie, een afgevaardigde voor de gegevensbe-
scherming aan voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

De afgevaardigde voor de gegevensbescherming rappor-
teert aan de Minister bevoegd voor het Nationaal Instituut
voor de Statistiek en aan het Statistisch Toezichtscomité.]1

}1. – Ingevoegd bij art. 26 wet 22 maart 2006, B.S., 21 april 2006, err.,
B.S., 2 mei 2006, inwerkingtreding: 24 juni 2014 (art. 2, 1°, K.B. 13 juni
2014, B.S., 24 juni 2014)
}1[Art. 17sexies. De afgevaardigde voor de gegevens-
bescherming heeft als opdracht:

1° onafhankelijk te zorgen voor de toepassing van de re-
gels en procedures van de gegevensbescherming;

2° onafhankelijk te zorgen voor de fysische en logische
bescherming van de individuele gegevens;

3° onafhankelijk te waken over de eerbiediging van de
ingestelde technische en organisatorische maatregelen;

4° het gebruik van de logische sleutels te controleren
waarmee gegevens opnieuw geïdentificeerd en met elkaar
verbonden kunnen worden teneinde elk risico te vermij-
den dat ze voor andere dan statistische doeleinden zouden
worden gebruikt;

5° statistici en informatici advies te geven over de tech-
nieken van anonimisering, encryptie en versluiering van
gegevens teneinde elke ongeoorloofde verspreiding te ver-
hinderen.]1

}1. – Ingevoegd bij art. 27 wet 22 maart 2006, B.S., 21 april 2006, err.,
B.S., 2 mei 2006, inwerkingtreding: 24 juni 2014 (art. 2, 1°, K.B. 13 juni
2014, B.S., 24 juni 2014)
}1[Art. 17septies. Bij een besluit vastgesteld na overleg in
de Ministerraad wijst de Koning de personen aan die in oor-
logstijd, in omstandigheden daarmee gelijkgesteld krachtens
artikel 7 van de wet van 12 mei 1927 op de militaire opeisin-
gen of tijdens de bezetting van het grondgebied door de vij-
and, belast worden om de identificatiegegevens en de bijko-

mende gegevens die nog niet vernietigd zijn krachtens
artikel 17ter alsook de concordantiesleutel van de identifica-
tiegegevens en de studiegegevens bedoeld in artikel 17bis, te
vernietigen of te doen vernietigen.]1  {2

}1. – Ingevoegd bij art. 28 wet 22 maart 2006, B.S., 21 april 2006, err.,
B.S., 2 mei 2006, inwerkingtreding: 14 november 2006 (art. 2, 1°, K.B.
22 oktober 2006, B.S., 14 november 2006)

R 2. – Zie K.B. 22 oktober 2006 tot aanwijzing van de personen die in
oorlogstijd en in omstandigheden daarmee gelijkgesteld belast worden om
de gegevens te vernietigen of te doen vernietigen, B.S., 14 november 2006

§ 2. Voorschriften betreffende het beroepsgeheim

Art. 18. Hij die uit welken hoofde ook houder is hetzij van
individuele inlichtingen, ter uitvoering van deze wet verza-
meld, hetzij van globale en naamloze statistieken, opge-
maakt met behulp van deze inlichtingen en die door het Na-
tionaal Instituut voor de Statistiek niet openbaar zijn ge-
maakt, }1[...]1 mag deze inlichtingen, statistieken of infor-
maties niet publiceren, of ze niet mededelen aan personen
of diensten die niet bevoegd zijn om er kennis van te nemen.

Behalve indien deze wet overtreden is, mogen deze in-
lichtingen, statistieken of informaties daarenboven niet
ruchtbaar gemaakt worden, noch in het geval bedoeld bij
artikel 29 van het Wetboek van Strafvordering, noch in
geval van getuigenis voor het gerecht.

Elke overtreding van de verbodsbepalingen, in de twee
voorgaande leden bedoeld, wordt gestraft met de straffen
bepaald in artikel 458 van het Strafwetboek, onvermin-
derd de eventuele toepassing van tuchtstraffen.  {2

}1. – Lid 1 gewijzigd bij art. 29 wet 22 maart 2006, B.S., 21 april 2006,
err., B.S., 2 mei 2006, inwerkingtreding: 24 juni 2014 (art. 7, 1°, K.B.
13 juni 2014 , B.S., 24 juni 2014)

R 2. – Zie K.B. 6 juli 1997 betreffende een jaarlijkse statistiek naar de
vorderingen en verbintenissen van de verzekeringsondernemingen en pri-
vate voorzorgsinstellingen, B.S., 2 december 1997

§ 3. Voorschriften betreffende de opsporing en de 
vaststelling van de misdrijven

Art. 19. Onverminderd de verrichtingen opgedragen aan
de officieren van gerechtelijke politie, zijn bevoegd om,
zelfs individueel, de overtreding van de bepalingen van
deze wet en van de ter uitvoering hiervan genomen beslui-
ten op te sporen en vast te stellen door processen-verbaal
die gelden tot het tegenbewijs is geleverd:

1. De Staatsambtenaren, daartoe aangesteld bij konink-
lijk besluit;

2. De leden van de gemeentepolitie en van de rijks-
wacht, daartoe individueel en voor een beperkte duur ge-
machtigd door de Minister tot wiens bevoegdheid het Na-
tionaal Instituut voor de Statistiek behoort.

Die personen mogen zich voor die opsporingen en vast-
stellingen de nodige bescheiden, stukken of boeken doen
voorleggen.

Met voorafgaande machtiging van de vrederechter
mogen de personen bedoeld onder 1, en indien zij de hoeda-
nigheid van officier van gerechtelijke politie bezitten, dezen
bedoeld onder 2, vergezeld in voorkomend geval van des-
kundigen, tussen 8 en 18 uur de woningen, werkplaatsen,
gebouwen, belendende binnenplaatsen en besloten ruim-
ten betreden, waarvan de toegang noodzakelijk is voor de
vervulling van hun opdracht, zelfs tegen de wil in van de be-
woner. Telkens als hij daartoe door deze personen verzocht
wordt zal de burgemeester hun de sterke arm verlenen.
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De bevoegdheden bepaald in de twee voorgaande leden
mogen tegenover geneesheren slechts uitgeoefend wor-
den in tegenwoordigheid van een lid van de Raad van de
Orde der Geneesheren.

De personen onder de nrs. 1 en 2 bedoeld, oefenen de hun
door dit artikel verleende bevoegdheden uit onder het toezicht
van de Procureur-Generaal, onverminderd hun onderge-
schiktheid ten opzichte van hun meerderen in het bestuur.  {1

R 1. – Zie K.B. 6 juli 1997 betreffende een jaarlijkse statistiek naar de
vorderingen en verbintenissen van de verzekeringsondernemingen en pri-
vate voorzorgsinstellingen, B.S., 2 december 1997

§ 4. Voorschriften betreffende de uitvoering van 
ambtswege

Art. 20. De voorschriften van deze wet en van haar uitvoe-
ringsbesluiten, waaraan de tellingplichtigen weigeren zich
te onderwerpen, worden van ambtswege uitgevoerd door
de zorg van de overheid en op kosten van de overtreders.

Te dien einde wijst de bevoegde minister een commissa-
ris aan }1[uit de personeelsleden van het Nationaal Insti-
tuut voor de Statistiek]1; zo nodig wijst hij eveneens de des-
kundigen en de ambtenaren aan die gelast zijn de commis-
saris bij te staan.

Voor de vervulling van deze opdracht beschikt de commis-
saris over de in artikel 19 omschreven bevoegdheden.  {2

}1. – Lid 2 gewijzigd bij art. 134 wet 21 december 1994, B.S.,
23 december 1994, err., B.S., 30 juni 1995, err., B.S., 26 september 1995

R 2. – Zie K.B. 6 juli 1997 betreffende een jaarlijkse statistiek naar de
vorderingen en verbintenissen van de verzekeringsondernemingen en pri-
vate voorzorgsinstellingen, B.S., 2 december 1997

Art. 21. De Koning stelt nadere regelen betreffende de
uitvoering van ambtswege en bepaalt de kosten ten laste
der overtreders.  {1

R 1. – Zie K.B. 6 juli 1997 betreffende een jaarlijkse statistiek naar de
vorderingen en verbintenissen van de verzekeringsondernemingen en pri-
vate voorzorgsinstellingen, B.S., 2 december 1997

}1[§ 4bis. Administratieve geldboeten]1

}1. Opschrift ingevoegd bij art. 91 wet (I) 22 december 2008, B.S.,
29 december 2008, err., B.S., 10 februari 2009, err., B.S., 24 december 2009
}1[Art. 21bis. Onder de voorwaarden vastgesteld door
onderhavige wet wordt gestraft met een administratieve
geldboete van 100 euro tot 10.000 euro:

1° de rechtspersoon die, krachtens deze wet en de uit-
voeringsbesluiten ervan gehouden zijnde inlichtingen te
verstrekken, de gestelde verplichtingen niet nakomt;

2° de rechtspersoon die zich verzet tegen de opsporingen
en vaststellingen bedoeld in artikel 19 of tegen de uitvoering
van ambtswege voorgeschreven bij artikel 20, of die het op-
treden belemmert van de personen belast met de opsporin-
gen en vaststellingen of met de uitvoering van ambtswege.]1

}1. – Ingevoegd bij art. 91 wet (I) 22 december 2008, B.S., 29 december
2008, err., B.S., 10 februari 2009, err., B.S., 24 december 2009
}1[Art. 21ter. De bevoegde ambtenaar bedoeld bij
artikel 21sexies of het gerecht die een uitspraak doen tegen
een hoger beroep dat werd ingesteld tegen de beslissing van
de bevoegde ambtenaar, kunnen, wanneer verzachtende
omstandigheden aanwezig zijn, een administratieve geld-
boete onder de in artikel 21bis vermelde minimumbedra-
gen opleggen zonder dat de geldboete lager mag zijn dan
50 % van de bij voormeld artikel bepaalde bedragen.]1

}1. – Ingevoegd bij art. 91 wet (I) 22 december 2008, B.S., 29 december
2008, err., B.S., 10 februari 2009, err., B.S., 24 december 2009

}1[Art. 21quater. In dezelfde beslissing waarin hij een
administratieve geldboete oplegt, kan de bevoegde ambte-
naar geheel of gedeeltelijk uitstel van de tenuitvoerlegging
van de betaling van die geldboete toekennen voor zover hij
in het jaar voorafgaand aan de datum waarop de inbreuk
gepleegd wordt geen andere administratieve geldboete
heeft opgelegd aan de overtreder.

Het uitstel geldt voor een proefperiode van een jaar. De
proefperiode gaat in vanaf de datum van kennisgeving van
de beslissing tot oplegging van de administratieve geldboete.

Het uitstel wordt van rechtswege herroepen wanneer
een nieuwe inbreuk leidt tot een beslissing tot de opleg-
ging van een nieuwe administratieve geldboete.

Van de herroeping van het uitstel wordt kennis gegeven
door dezelfde beslissing als die welke de administratieve
geldboete voor deze nieuwe inbreuk oplegt.

De administratieve geldboete waarvan de betaling uit-
voerbaar wordt door de herroeping van het uitstel, wordt
gecumuleerd met die welke wordt opgelegd voor deze
nieuwe inbreuk, zonder dat het gecumuleerd bedrag van
beide geldboetes hoger mag zijn dan 20.000 euro.

In geval van beroep tegen de beslissing van de bevoegde
ambtenaar heeft het gerecht die een uitspraak doet tegen een
hoger beroep dat werd ingesteld tegen de beslissing, dezelfde
bevoegdheden als deze ambtenaar wat betreft het uitstel.]1

}1. – Ingevoegd bij art. 91 wet (I) 22 december 2008, B.S., 29 december
2008, err., B.S., 10 februari 2009, err., B.S., 24 december 2009
}1[Art. 21quinquies. De inbreuken als bedoeld in
artikel 21bis, 1° en 2°, worden vervolgd bij wege van admi-
nistratieve geldboete, tenzij het openbaar ministerie oor-
deelt dat, de ernst van de inbreuk in acht genomen, straf-
vervolging moet worden ingesteld, inzonderheid op basis
van artikel 22, 1° of 2°.]1

}1. – Ingevoegd bij art. 91 wet (I) 22 december 2008, B.S., 29 december
2008, err., B.S., 10 februari 2009, err., B.S., 24 december 2009
}1[Art. 21sexies. De administratieve geldboete wordt
opgelegd door de leidende ambtenaar van het Nationaal
Instituut voor de Statistiek of door zijn afgevaardigde.]1

}1. – Ingevoegd bij art. 91 wet (I) 22 december 2008, B.S., 29 december
2008, err., B.S., 10 februari 2009, err., B.S., 24 december 2009
}1[Art. 21septies. Een exemplaar van het proces-ver-
baal waarbij een overtreding als bedoeld in artikel 21bis is
vastgesteld, wordt aan de leidende ambtenaar van het Na-
tionaal Instituut voor de Statistiek en aan het openbaar mi-
nisterie toegezonden.

Een exemplaar van het proces-verbaal wordt binnen de-
zelfde termijn ook aan de overtreder toegezonden, via een
ter post aangetekend schrijven met ontvangstmelding, per
fax of elektronisch, als dat een ontvangstbewijs van de ge-
adresseerde oplevert.]1

}1. – Ingevoegd bij art. 91 wet (I) 22 december 2008, B.S., 29 december
2008, err., B.S., 10 februari 2009, err., B.S., 24 december 2009
}1[Art. 21octies. Het openbaar ministerie beschikt over
een termijn van 30 dagen, te rekenen van de dag van ont-
vangst van het proces-verbaal, om van zijn beslissing over
het al dan niet instellen van strafvervolging kennis te
geven aan de leidende ambtenaar van het Nationaal Insti-
tuut voor de Statistiek.

Ingeval het openbaar ministerie van strafvervolging af-
ziet of verzuimt binnen de gestelde termijn van zijn beslis-
sing kennis te geven, beslist de leidende ambtenaar van
het Nationaal Instituut voor de Statistiek }2[of zijn afge-
vaardigde]2, nadat de overtreder de mogelijkheid geboden
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werd zijn verweermiddelen naar voren te brengen, of een
administratieve geldboete moet worden opgelegd.

De beslissing van de bevoegde ambtenaar bepaalt het
bedrag van de administratieve geldboete en is met rede-
nen omkleed. Zij wordt bij een ter post aangetekend schrij-
ven, per fax of elektronisch, als dat een ontvangstbewijs
van de geadresseerde oplevert, aan de overtreder bekend-
gemaakt, samen met een verzoek tot betaling van de boete
binnen de gestelde termijn. De beslissing vermeldt dat
hoger beroep kan worden ingesteld binnen een termijn
van 60 dagen, te rekenen vanaf de kennisgeving van de be-
slissing, bij de rechtbank van eerste aanleg. Dit beroep
schorst de uitvoering van de beslissing niet.

De kennisgeving van de beslissing waarbij het bedrag
van de administratieve geldboete wordt vastgesteld, doet
de strafvordering vervallen.

De betaling van de administratieve geldboete maakt
een einde aan de vordering van de administratie.

De Koning bepaalt de termijn en de nadere regelen voor
de betaling van de administratieve geldboete.]1  {3

}1. – Ingevoegd bij art. 91 wet (I) 22 december 2008, B.S., 29 december
2008, err., B.S., 10 februari 2009, err., B.S., 24 december 2009
}2. – Lid 2 gewijzigd bij art. 157 wet 6 mei 2009, B.S., 19 mei 2009

R 3. – Zie K.B. 10 september 2009 betreffende de termijn en de modali-
teiten van betaling van de administratieve geldboeten in uitvoering van
artikel 21octies van de wet van 4 juli 1962 betreffende de openbare statis-
tiek, B.S., 18 september 2009
}1[Art. 21novies. De overtreder die de beslissing van de
bevoegde ambtenaar betwist, stelt, op straffe van verval,
binnen een termijn van 60 dagen vanaf de kennisgeving
van de beslissing, bij wege van een verzoekschrift hoger
beroep in bij de rechtbank van eerste aanleg. Dit beroep
schorst de uitvoering van de beslissing niet. De rechtbank
van eerste aanleg doet een uitspraak in volle rechtsmacht
in eerste en laatste aanleg.]1

}1. – Ingevoegd bij art. 91 wet (I) 22 december 2008, B.S., 29 december
2008, err., B.S., 10 februari 2009, err., B.S., 24 december 2009
}1[Art. 21decies. Indien de overtreder, in gebreke blijft
de geldboete te betalen, wordt de beslissing van de be-
voegde ambtenaar doorgezonden aan de administratie van
de Belasting over de Toegevoegde Waarde, Registratie en
Domeinen, met het oog op de invordering van het bedrag
van de administratieve geldboete. De door voornoemde ad-
ministratie in te stellen vervolgingen gebeuren overeenkom-
stig artikel 3 van de domaniale wet van 22 december 1949.]1

}1. – Ingevoegd bij art. 91 wet (I) 22 december 2008, B.S., 29 december
2008, err., B.S., 10 februari 2009, err., B.S., 24 december 2009
}1[Art. 21undecies. De verjaringstermijn voor de admi-
nistratieve geldboete bedraagt vijf jaar. De verjaringster-
mijn loopt vanaf de dag dat de inbreuk werd gepleegd.

De verjaringstermijn voor de geldboetes wordt echter
gestuit door elke handeling van de administratie of van het
openbaar ministerie die aanstuurt op de vervolging van de
inbreuk, met inbegrip van de kennisgeving van het open-
baar ministerie in verband met zijn beslissing over het al
dan niet instellen van strafvervolging en de uitnodiging
aan de overtreder om zijn verweermiddelen naar voren te
brengen. De stuiting van de verjaringstermijn treedt in
werking de dag waarop aan de overtreder kennis wordt ge-
geven van de handeling.

De verjaringstermijn loopt opnieuw vanaf elke stuiting.]1

}1. – Ingevoegd bij art. 91 wet (I) 22 december 2008, B.S., 29 december
2008, err., B.S., 10 februari 2009, err., B.S., 24 december 2009

}1[Art. 21duodecies. Bij herhaling binnen twee jaar die
volgen op een beslissing die een administratieve boete oplegt,
worden de bedragen, bedoeld in artikel 21bis, verdubbeld.]1

}1. – Ingevoegd bij art. 91 wet (I) 22 december 2008, B.S., 29 december
2008, err., B.S., 10 februari 2009, err., B.S., 24 december 2009
}1[Art. 21terdecies. Bij samenloop van verscheidene
bij artikel 21bis bedoelde overtredingen worden de bedra-
gen van de administratieve geldboeten gecumuleerd, zon-
der dat het gecumuleerd bedrag van de geldboetes hoger
mag zijn dan 20.000 euro.]1

}1. – Ingevoegd bij art. 91 wet (I) 22 december 2008, B.S., 29 december
2008, err., B.S., 10 februari 2009, err., B.S., 24 december 2009
}1[Art. 21quaterdecies. De opbrengst van de admini-
stratieve geldboeten verschuldigd op grond van
artikel 21bis wordt toegewezen aan het NIS – Fonds Natio-
naal Instituut voor de Statistiek bedoeld in rubriek 32-11
van de organieke wet van 27 december 1990 houdende
oprichting van begrotingsfondsen.]1

}1. – Ingevoegd bij art. 91 wet (I) 22 december 2008, B.S., 29 december
2008, err., B.S., 10 februari 2009, err., B.S., 24 december 2009

§ 5. Strafbepalingen
R 1. Zie K.B. 6 juli 1997 betreffende een jaarlijkse statistiek naar de vor-
deringen en verbintenissen van de verzekeringsondernemingen en pri-
vate voorzorgsinstellingen, B.S., 2 december 1997

Art. 22. Met geldboete van 26 [euro]* tot 10.000 [euro]*
wordt gestraft:

1° Hij die, krachtens deze wet en de uitvoeringsbeslui-
ten ervan gehouden zijn de inlichtingen te verstrekken, de
gestelde verplichtingen niet nakomt;

2° Hij die zich verzet tegen de opsporingen en vaststel-
lingen bedoeld in artikel 19 of tegen de uitvoering van
ambtswege voorgeschreven bij artikel 20, of die het optre-
den belemmert van de personen belast met de opsporin-
gen en vaststellingen of met de uitvoering van ambtswege;

}1[3° Hij die de in uitvoering van deze wet ingezamelde
individuele gegevens of de bij artikel 2, littera c, tweede lid,
bedoelde globale doch vertrouwelijke gegevens aanwendt
tot niet bij deze wet toegelaten doeleinden;]1

}2[4° hij die de verplichtingen of verbodsbepalingen betref-
fende de inzameling van statistische gegevens, opgelegd door
een rechtsbepaling die rechtstreeks van toepassing is en uit-
gaat van een instelling van de Europese Unie, niet nakomt.]2

De straf wordt verdubbeld en gevangenisstraf van acht
dagen tot één maand kan bovendien uitgesproken worden,
indien het misdrijf begaan is binnen vijf jaar te rekenen vanaf
de dag dat een vroegere veroordeling wegens een van de in
dit artikel bepaalde misdrijven onherroepelijk geworden is.
}1. – Lid 1, 3°, ingevoegd bij art. 80 wet 1 augustus 1985, B.S., 6 augustus
1985
}2. – Lid 1, 4°, ingevoegd bij art. 135 wet 21 december 1994, B.S.,
23 december 1994, err., B.S., 30 juni 1995, err., B.S., 26 september 1995

Art. 23. Het bepaalde in boek I van het Strafwetboek,
met inbegrip van hoofdstuk VII en van artikel 85, is van
toepassing op de misdrijven omschreven in artikel 22.

§ 6. Voorschriften betreffende de publicatie

Art. 24. De publicatie door het Nationaal Instituut voor de
Statistiek van de globale en naamloze uitslagen van de ter uit-
voering van deze wet voorgeschreven onderzoekingen, kan,
de Hoge Raad voor de Statistiek vooraf gehoord, aan door de
Koning te bepalen voorwaarden onderworpen worden.



II. Belgische wet- en regelgeving • 7. Statistiek  
Wet 4 juli 1962 - Openbare statistiek (Art. 24bis)

342 Larcier Geannoteerde Wetboeken – Privacy (17 oktober 2018) – © Larcier

}1[§ 7. Medewerking van de openbare besturen en 
instellingen]1

}1. Opschrift ingevoegd bij art. 81 wet 1 augustus 1985, B.S., 6 augustus 1985
}1[Art. 24bis. Elk nationaal, gewestelijk, gemeenschaps-,
provinciaal of gemeentelijk bestuur en elke dienst of instel-
ling van openbaar nut ondergeschikt aan een dergelijk be-
stuur zijn verplicht hun kosteloze medewerking te verlenen
aan de tenuitvoerlegging van }2[de in hoofdstukken Ibis tot
IVbis bedoelde onderzoekingen]2. Zij verlenen het Natio-
naal Instituut voor de Statistiek kosteloos toegang tot de in-
dividuele gegevens in hun bezit, met inbegrip van het door
hen gebruikte identificatienummer }2[...]2. De gewestelijke
en gemeenschapsbesturen, evenals de aan hen onderge-
schikte diensten en instellingen kunnen evenwel de in voor-
gaande zin bedoelde gegevens vooraf globaliseren volgens
de aanwijzingen verstrekt door het Instituut. In bepaalde
bijzondere gevallen kan de Koning voorzien in de toeken-
ning van een vergoeding voor de verleende medewerking,
in acht genomen de omvang ervan of indien het onderzoek
tegen betaling wordt verricht voor rekening van derden. De
Koning bepaalt de regels volgens welke de vergoeding,
waarvan Hij het bedrag vaststelt, wordt toegekend.]1  {3

}1. – Ingevoegd bij art. 81 wet 1 augustus 1985, B.S., 6 augustus 1985
}2. – Gewijzigd bij art. 30 wet 22 maart 2006, B.S., 21 april 2006, err., B.S.,
2 mei 2006, inwerkingtreding: 24 juni 2014 (art. 7, 1°, K.B. 13 juni 2014 ,
B.S., 24 juni 2014)

R 3. – Zie K.B. 14 juni 1999 waarbij een jaarlijkse statistiek van de ge-
boorten wordt voorgeschreven, B.S., 5 oktober 1999

}1[HOOFDSTUK VIIbis

HET NATIONAAL INSTITUUT VOOR DE STATISTIEK]1

}1. Opschrift ingevoegd bij art. 82 wet 1 augustus 1985, B.S., 6 augustus 1985
}1[Art. 24ter. Het Nationaal Instituut voor de Statistiek
is gerechtigd enquêteurs aan te duiden belast met de uit-
voering van de enquêtes die het organiseert en hun toela-
gen en vergoedingen uit te betalen.

De Koning legt de regels vast volgens dewelke de toela-
gen en vergoedingen kunnen worden toegekend en be-
paalt er het bedrag van.]1

}1. – Na wijziging, opnieuw ingevoegd bij art. 31 wet 22 maart 2006, B.S.,
21 april 2006, err., B.S., 2 mei 2006, inwerkingtreding: 14 juni 2006
(art. 15, 1°, K.B. 17 mei 2006, B.S., 14 juni 2006))
}1[Art. 24quater. § 1. Het Nationaal Instituut voor de
Statistiek is gerechtigd over te gaan tot de statistische ver-
werking en studie van de informatie opgenomen en be-
waard in het Rijksregister krachtens artikel 3, eerste en
tweede lid van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling
van een Rijksregister van de natuurlijke personen.

§ 2. Met het oog op het opmaken van globale en naam-
loze statistieken }2[in uitvoering van artikel 1quinquies, 9 of
12]2, is het Nationaal Instituut voor de Statistiek, in afwij-
king van artikel 8 van voornoemde wet van 8 augustus
1983, gemachtigd gebruik te maken van het identificatie-
nummer bedoeld in artikel 2, tweede lid, van dezelfde wet.]1

}1. – Ingevoegd bij art. 82 wet 1 augustus 1985, B.S., 6 augustus 1985
}2. – § 2 gewijzigd bij art. 32 wet 22 maart 2006, B.S., 21 april 2006, err.,
B.S., 2 mei 2006, inwerkingtreding: 1 augustus 2006 (art. 1 K.B. 10 juli
2006, B.S., 1 augustus 2006)
}1[Art. 24quinquies. In geen geval zullen de statistische
onderzoekingen en studies van het Nationaal Instituut voor
de Statistiek betrekking hebben op de persoonlijke levens-
sfeer, onder meer op het seksueel gedrag, de overtuiging en

activiteit op politiek, levensbeschouwelijk of godsdienstig ge-
bied, het ras of de etnische afstamming.]1

}1. – Ingevoegd bij art. 82 wet 1 augustus 1985, B.S., 6 augustus 1985

}1[HOOFDSTUK VIIter

HET STATISTISCH TOEZICHTSCOMITÉ]1

}1. Opschrift ingevoegd bij art. 33 wet 22 maart 2006, B.S., 21 april 2006,
err., B.S., 2 mei 2006, inwerkingtreding: 20 juni 2007 (art. 17, 1°, K.B.
7 juni 2007, B.S., 20 juni 2007)
}1[Art. 24sexies.  In de schoot van de Commissie voor
de bescherming van de persoonlijke levenssfeer wordt een
Statistisch Toezichtscomité opgericht.

Dit Comité bestaat uit drie leden van de Commissie, waar-
onder de Voorzitter of, in geval van afwezigheid of verhinde-
ring van de Voorzitter, een ander lid dat eventueel in die hoe-
danigheid door de Commissie wordt aangewezen, die het Co-
mité voorzit, alsook uit drie externe leden aangewezen door
de Kamer van volksvertegenwoordigers overeenkomstig de
voorwaarden en de nadere regels vastgelegd bij koninklijk
besluit, vastgesteld na overleg in de Ministerraad. Bij staking
van stemmen is de stem van de Voorzitter doorslaggevend.

In bijzondere gevallen kan het een beroep doen op bij-
komende experts.

De Directeur-generaal van de Algemene Directie Statistiek
en Economische Informatie en de afgevaardigde voor de ge-
gevensbescherming hebben zitting met raadgevende stem.

Onverminderd de bepalingen van artikel 31bis van
voormelde wet van 8 december 1992, worden de bijko-
mende werkingsregels van het Statistisch Toezichtscomité
door de Koning bepaald.]1  {2

}1. – Ingevoegd bij art. 34 wet 22 maart 2006, B.S., 21 april 2006, err.,
B.S., 2 mei 2006, inwerkingtreding: 20 juni 2007 (art. 17, 1°, K.B. 7 juni
2007, B.S., 20 juni 2007)
R 2. – Zie K.B. 7 juni 2007 tot vaststelling van de nadere regels met be-
trekking tot de samenstelling en de werking van het Statistisch Toezichts-
comité opgericht binnen de Commissie voor de bescherming van de per-
soonlijke levenssfeer, B.S., 20 juni 2007
}1[Art. 24septies. Onverminderd de bepalingen van
artikel 31bis van voormelde wet van 8 december 1992 is het
Statistisch Toezichtscomité belast met de volgende taken:

1° toegang verlenen tot de gegevens overeenkomstig
artikel 15;

2° zonder afbreuk te doen aan de bevoegdheden van de
Commissie voor de bescherming van de persoonlijke le-
venssfeer, alle aanbevelingen formuleren die nuttig zijn
voor de uitvoering en de naleving door het Nationaal Insti-
tuut voor de Statistiek van voormelde wet van 8 december
1992 en haar uitvoeringsmaatregelen.]1  {2

}1. – Ingevoegd bij art. 35 wet 22 maart 2006, B.S., 21 april 2006, err.,
B.S., 2 mei 2006, inwerkingtreding: 20 juni 2007 (art. 17, 1°, K.B. 7 juni
2007, B.S., 20 juni 2007)
R 2. – Zie K.B. 7 juni 2007 tot vaststelling van de nadere regels met be-
trekking tot de samenstelling en de werking van het Statistisch Toezichts-
comité opgericht binnen de Commissie voor de bescherming van de per-
soonlijke levenssfeer, B.S., 20 juni 2007
}1[Art. 24octies.  In het kader van de uitvoering van zijn
taken kan het Statistisch Toezichtscomité onderzoeken in-
stellen, een of meer van zijn leden belasten met het verrich-
ten van die onderzoeken en een beroep doen op deskundi-
gen. Het Toezichtscomité kan mededeling eisen van alle do-
cumenten die hem bij hun onderzoek van nut kunnen zijn.

De Voorzitter van het Statistisch Toezichtscomité alsook
de andere leden van het Comité en de daarbij betrokken
deskundigen zijn gehouden tot het statistisch geheim en
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het beroepsgeheim zoals bepaald in artikel 18 met betrek-
king tot alles wat ze uit hoofde van hun functie hebben
kunnen vernemen.]1  {2

}1. – Ingevoegd bij art. 36 wet 22 maart 2006, B.S., 21 april 2006, err.,
B.S., 2 mei 2006, inwerkingtreding: 20 juni 2007 (art. 17, 1°, K.B. 7 juni
2007, B.S., 20 juni 2007)

R 2. – Zie K.B. 7 juni 2007 tot vaststelling van de nadere regels met be-
trekking tot de samenstelling en de werking van het Statistisch Toezichts-
comité opgericht binnen de Commissie voor de bescherming van de per-
soonlijke levenssfeer, B.S., 20 juni 2007

}1[HOOFDSTUK VIIquater

DE HOGE RAAD VOOR DE STATISTIEK]1

}1. Opschrift ingevoegd bij art. 37 wet 22 maart 2006, B.S., 21 april 2006,
err., B.S., 2 mei 2006, inwerkingtreding: 1 augustus 2006 (art. 1 K.B. 10 juli
2006, B.S., 1 augustus 2006)
}1[Art. 24novies.  Bij het Nationaal Instituut voor de
Statistiek wordt een adviesorgaan genaamd Hoge Raad
voor de Statistiek opgericht met als opdracht bij te dragen
tot de kwaliteit van de Belgische openbare statistieken. De
samenstelling van de Hoge Raad voor de Statistiek en de

nadere regels betreffende zijn opdracht worden door de
Koning bepaald.]1

}1. – Ingevoegd bij art. 38 wet 22 maart 2006, B.S., 21 april 2006, err.,
B.S., 2 mei 2006, inwerkingtreding: 1 augustus 2006 (art. 1 K.B. 10 juli
2006, B.S., 1 augustus 2006)

HOOFDSTUK VIII

OPHEFFINGEN
Art. 25. (...)  {1

S 1. – Opheffings- en wijzigingsbepalingen

HOOFDSTUK IX

OVERGANGSBEPALING
Art. 26. De ministeriële besluiten genomen in uitvoering
van de besluitwet van 31 januari 1945 blijven van kracht
tot op het einde van de zesde maand die volgt op de be-
kendmaking van deze wet.

Zij kunnen na deze termijn van kracht blijven bij ko-
ninklijke besluiten genomen overeenkomstig het bepaalde
in artikel 7.

K.B. 13 juni 2014 tot vaststelling van, enerzijds, de specifieke reglementaire, administratieve, 
technische en organisatorische maatregelen teneinde de naleving van de voorschriften over de 

bescherming van individuele gegevens of de gegevens over individuele eenheden en over de 
statistische geheimhouding te verzekeren en van, anderzijds, de voorwaarden waaronder het 

Nationaal Instituut voor de Statistiek kan handelen als tussenpersoon bij een latere verwerking voor 
statistische doeleinden

 (B.S., 24 juni 2014)

(Uittreksel)

HOOFDSTUK I

REGLEMENTAIRE, ADMINISTRATIEVE, 
TECHNISCHE EN ORGANISATORISCHE 

STANDAARDMAATREGELEN DIE BIJ IEDERE 
VERWERKING VAN GEGEVENS MOETEN 

TOEGEPAST WORDEN

Art. 1. Om de vertrouwelijkheid van de gegevens die
eraan verstrekt worden of die erdoor verzameld worden te
verzekeren, bouwt het Nationaal Instituut voor de Statistiek
een veiligheidsbeleid uit. Dit beleid berust op de richtsnoe-
ren met betrekking tot de informatiebeveiliging van per-
soonsgegevens die voorgeschreven worden door de Com-
missie voor de bescherming van persoonlijke levenssfeer.
Art. 2. Om de verwerking van gegevens te beveiligen
neemt het Nationaal Instituut voor de Statistiek specifieke
maatregelen:

1° de technische maatregelen bestaan uit de classifica-
tie van gegevens, het beheer van de toegang tot geclassifi-
ceerde gegevens, de specifieke maatregelen betreffende de
persoonsgegevens met directe identificatienummers, de
voorlichting en opleiding van het personeel, de codering
van gegevens en de controle van de logische sleutels:

1.1. classificatie van gegevens
De gegevens waarover het Nationaal Instituut voor de

Statistiek beschikt worden geclassificeerd.
De verschillende niveaus van classificatie zijn:

– globale en anonieme gegevens;
– globale en niet-anonieme gegevens;
– gecodeerde studiegegevens van ondernemingen;
– gecodeerde studiegegevens met betrekking tot perso-

nen;
– gegevens van ondernemingen met directe identifica-

tienummers;
– persoonsgegevens met directe identificatienummers;
– gevoelige gegevens.
De classificatie van gegevens bepaalt het niveau van ge-

gevensbescherming;
1.2. beheer van de toegang tot geclassificeerde gegevens
Met uitzondering van de globale en anonieme gegevens

worden alle gegevens onderworpen aan een toegangscon-
trole. De toegang wordt «zo dichtbij mogelijk» beheerd.
Dit houdt in:

– dat de toegang slechts verleend wordt aan de perso-
nen die ervan op de hoogte moeten zijn, dat elke toegangs-
aanvraag tot individuele gegevens goedgekeurd wordt
door de directe hiërarchische meerdere en door de afge-
vaardigde voor de gegevensbescherming;

– dat de toegangsrechten aan gebruikers verwijderd wor-
den zodra zij geen toegang meer hebben tot een bron (ten ge-
volge van een verandering van dienst, een pensionering ...).

Het Nationaal Instituut voor de Statistiek zorgt ervoor
dat de toegang tot persoonsgegevens met directe identifi-
catienummers zoveel mogelijk beperkt wordt;

1.3. specifieke maatregelen betreffende de persoonsge-
gevens met directe identificatienummers
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De toegang tot persoonsgegevens met directe identifica-
tienummers wordt onderworpen aan specifieke bescher-
mingsmaatregelen: elke toegang tot deze databanken wordt
vastgelegd. Bijgevolg moet het Nationaal Instituut voor de
Statistiek de identiteit van de personen die toegang hebben
gehad tot die gegevens permanent kunnen opnemen.

Het loggingsysteem voor de toegang van gebruikers
omvat hun identificatienummer, de datum en het uur van
aanmelding, de datum en het uur van afmelding en alle
queries die uitgevoerd werden op deze gegevens tussen
het begin en het einde van de verbinding. De gebruikers
zullen in kennis gesteld worden van het loggingsysteem.

De afgevaardigde voor de gegevensbescherming brengt
de betrokken personen en de leidende ambtenaar op de
hoogte van frauduleuze toegang waarvan hij weet heeft;

1.4. voorlichting en opleiding van het personeel
Het Nationaal Instituut voor de Statistiek zorgt ervoor

dat zijn personeelsleden voldoende ingelicht worden over
hun plichten inzake vertrouwelijkheid.

Het Nationaal Instituut voor de Statistiek stelt zijn per-
soneelsleden een informaticacode ter beschikking die de
gebruiks- en toegangsvoorwaarden betreffende informati-
camiddelen omschrijft.

De personeelsleden die toegang hebben tot individuele
gegevens dienen opleidings- en sensibiliseringssessies
over de veiligheid van informatie te volgen;

1.5. codering van gegevens
De gevoelige gegevens worden gecodeerd vanaf hun

ontvangst. De persoonsgegevens worden gecodeerd zodra
de verzamelings-, controle- en koppelingsprocessen afge-
rond zijn. De gegevens van ondernemingen kunnen, in-
dien gerechtvaardigd, later gecodeerd worden;

1.6. controle van logische sleutels
De afgevaardigde voor de gegevensbescherming zorgt

voor een onafhankelijke controle op het gebruik van de lo-
gische sleutels waarmee de gegevens opnieuw kunnen
worden geïdentificeerd, om te vermijden dat ze voor an-
dere dan statistische doeleinden gebruikt worden.

Om veiligheidsredenen worden de logische sleutels ge-
codeerd alvorens ze worden gearchiveerd. De codering/
decodering van de logische sleutels wordt gecontroleerd
door de afgevaardigde voor de gegevensbescherming;

1.7. codering van de gegevens die medegedeeld worden
uit hoofde van artikel 15 van de wet van 4 juli 1962 betref-
fende de openbare statistiek

Er wordt een aparte geheime sleutel gebruikt bij elke
mededeling van gegevens. Eenzelfde statistische eenheid
zal dus willekeurige codes krijgen, die verschillen van de
ene doorgave tot de andere. Die algemene regel brengt
weliswaar enkele uitzonderingen met zich mee, vooral
wanneer er opvolging van de eenheden nodig is (panele-
nenquête en longitudinale studies);

2° organisatorische maatregelen:
het Nationaal Instituut voor de Statistiek beschikt over

een centrum voor gegevensverzameling, dat verantwoor-
delijk is voor de primaire en secundaire gegevensverzame-
ling en over thematische directies, die zorgen voor de ver-
werking van gegevens voor statistische doeleinden.

Het centrum voor gegevensverzameling is ertoe ge-
machtigd met alle klassen van individuele gegevens te
werken. De thematische directies zijn ertoe gemachtigd
met gecodeerde studiegegevens en met alle klassen van
gegevens van ondernemingen te werken.

De afgevaardigde voor de gegevensbescherming zorgt
voor een onafhankelijke controle op het gebruik van de lo-
gische sleutels waarmee de gegevens opnieuw geïdentifi-
ceerd kunnen worden, om te vermijden dat ze voor andere
dan statistische doeleinden gebruikt worden.

De gegevenskoppeling wordt verricht onder toezicht
van de afgevaardigde voor de gegevensbescherming.

De afgevaardigde voor de gegevensbescherming, die
onder het directe gezag van de leidende ambtenaar van
het Nationaal Instituut voor de Statistiek staat, is niet af-
hankelijk van het centrum voor gegevensverzameling en
van de thematische directies.

De afgevaardigde voor de gegevensbescherming rap-
porteert jaarlijks aan de Minister bevoegd voor het Natio-
naal Instituut voor de Statistiek en aan het Statistisch Toe-
zichtscomité. Het rapport van de afgevaardigde beschrijft
de stand van zaken omtrent de gegevensbescherming en
geeft een overzicht van de werkzaamheden die uitgevoerd
werden in de loop van het jaar om die stand te verbeteren;

3° juridische maatregelen:
afgezien van het feit dat alle personeelsleden van het

Nationaal Instituut voor de Statistiek gebonden zijn door
de statistische geheimhouding, ondertekent elke mede-
werker een vertrouwelijkheidscontract.

HOOFDSTUK 2

VOORWAARDEN WAARONDER HET NATIONAAL 
INSTITUUT VOOR DE STATISTIEK KAN HANDELEN 

ALS TUSSENPERSOON BIJ EEN LATERE 
VERWERKING VOOR STATISTISCHE DOELEINDEN

Art. 3. Als het wetenschappelijke en/of statistische on-
derzoek gegevens vereist die uit het koppelen van gege-
vens uit verschillende databanken resulteren, handelt het
Nationaal Instituut voor de Statistiek als tussenpersoon
om gecodeerde studiegegevens voor eigen behoeften of
behoeften van derden te produceren.

Het Nationaal Instituut voor de Statistiek mag zijn eigen
gegevens met gegevens uit andere bronnen koppelen.

Het Nationaal Instituut voor de Statistiek kan als tussen-
persoon handelen in drie omstandigheden: om verschil-
lende externe databanken te koppelen, om externe data-
banken aan zijn eigen databanken te koppelen, of om zijn
eigen databanken te koppelen.

De codering van persoonsgegevens wordt verricht door
een dienst die onder het gezag van de afgevaardigde voor
de gegevensbescherming staat.

Art. 4. De afgevaardigde voor de gegevensbescherming
controleert het gebruik van alle logische sleutels.

Art. 5. Het Nationaal Instituut voor de Statistiek mag de
gegevens die het als tussenpersoon heeft verwerkt niet ge-
bruiken voor andere doeleinden dan voor de specifieke
doeleinden die het kreeg toevertrouwd krachtens de wet
van 4 juli 1962 betreffende de openbare statistiek of door
de toestemming van het Statistisch Toezichtscomité.

Art. 6. Het Nationaal Instituut moet de verwerkingen op
een transparante manier uitvoeren.

Het Nationaal Instituut voor de Statistiek stelt een regis-
ter met alle koppelingen die uitgevoerd werden door der-
den ter beschikking van de Commissie voor de bescher-
ming van de persoonlijke levenssfeer.
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Wet 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt
 (B.S., 26 september 2002, err., B.S., 20 december 2002)

(Uittreksel)

HOOFDSTUK I

ALGEMENE BEPALING

Art. 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in
artikel 78 van de Grondwet.

HOOFDSTUK II

DEFINITIES EN TOEPASSINGSGEBIED

Art. 2. Voor de toepassing van deze wet moet worden
verstaan onder:

1° patiënt: de natuurlijke persoon aan wie gezondheids-
zorg wordt verstrekt, al dan niet op eigen verzoek;

2° gezondheidszorg: diensten verstrekt door een be-
roepsbeoefenaar met het oog op het bevorderen, vaststel-
len, behouden, herstellen of verbeteren van de gezond-
heidstoestand van een patiënt}1[, om het uiterlijk van een
patiënt om voornamelijk esthetische redenen te verande-
ren of om de patiënt bij het sterven te begeleiden]1;

3° beroepsbeoefenaar: de beoefenaar bedoeld in het ko-
ninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende
de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen }2[de be-
roepsbeoefenaar van een niet-conventionele praktijk,
zoals bedoeld in de wet van 29 april 1999 betreffende de
niet-conventionele praktijken inzake de geneeskunde, de
artsenijbereidkunde, de kinesitherapie, de verpleegkunde
en de paramedische beroepen en de psychotherapeut,
zoals bedoeld in de wet van ... tot regeling van de geeste-
lijke gezondheidszorgberoepen en tot wijziging van het

koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betref-
fende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen]2.
}1. – 2° gewijzigd bij art. 8 wet 23 mei 2013, B.S., 2 juli 2013
}2. – 3° gewijzigd bij art. 47 wet 4 april 2014, B.S., 20 mei 2014, inwer-
kingtreding: 1 september 2016 (art. 51, lid 1); wijziging bij art. 47 opgehe-
ven bij art. 6 wet 10 juli 2016, B.S., 29 juli 2016

Art. 3. § 1. Deze wet is van toepassing op }1[contractuele
en buitencontractuele]1 privaatrechtelijke en publiekrech-
telijke rechtsverhoudingen inzake gezondheidszorg ver-
strekt door een beroepsbeoefenaar aan een patiënt.

§ 2. Bij een besluit vastgesteld na overleg in de Minister-
raad en na advies van de in artikel 16 bedoelde commissie
kan de Koning nadere regels bepalen inzake de toepassing
van de wet op door Hem te omschrijven in § 1 bedoelde
rechtsverhoudingen, teneinde rekening te houden met de
nood aan specifieke bescherming.
}1. – § 1 gewijzigd bij art. 61 wet 13 december 2006, B.S., 22 december
2006

Art. 4. In de mate waarin de patiënt hieraan zijn medewer-
king verleent, leeft de beroepsbeoefenaar de bepalingen van
deze wet na binnen de perken van de hem door of krachtens
de wet toegewezen bevoegdheden. In het belang van de pa-
tiënt pleegt hij desgevallend multidisciplinair overleg.

HOOFDSTUK III

RECHTEN VAN DE PATIËNT

Art. 5. De patiënt heeft, met eerbiediging van zijn mense-
lijke waardigheid en zijn zelfbeschikking en zonder enig
onderscheid op welke grond ook, tegenover de beroepsbe-
oefenaar recht op kwaliteitsvolle dienstverstrekking die
beantwoordt aan zijn behoeften.
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Art. 6. De patiënt heeft recht op vrije keuze van de beroeps-
beoefenaar en recht op wijziging van deze keuze behoudens,
in beide gevallen, beperkingen opgelegd krachtens de wet.
Art. 7. § 1. De patiënt heeft tegenover de beroepsbeoefe-
naar recht op alle hem betreffende informatie die nodig is
om inzicht te krijgen in zijn gezondheidstoestand en de
vermoedelijke evolutie ervan.

§ 2. De communicatie met de patiënt geschiedt in een
duidelijke taal.

De patiënt kan erom verzoeken dat de informatie hem
schriftelijk wordt bevestigd.

}1[De patiënt heeft het recht zich te laten bijstaan door
een vertrouwenspersoon of het recht op de in § 1 bedoelde
informatie uit te oefenen via deze persoon. De beroepsbe-
oefenaar noteert in voorkomend geval in het patiënten-
dossier dat de informatie, met akkoord van de patiënt,
werd meegedeeld aan de vertrouwenspersoon of aan de
patiënt in aanwezigheid van de vertrouwenspersoon even-
als de identiteit van laatstgenoemde. De patiënt kan bo-
vendien uitdrukkelijk verzoeken dat voormelde gegevens
in het patiëntendossier worden opgenomen.]1

§ 3. De informatie wordt niet aan de patiënt verstrekt in-
dien deze hierom uitdrukkelijk verzoekt tenzij het niet meede-
len ervan klaarblijkelijk ernstig nadeel voor de gezondheid
van de patiënt of derden oplevert en mits de beroepsbeoefe-
naar hierover voorafgaandelijk een andere beroepsbeoefe-
naar heeft geraadpleegd en de desgevallend aangewezen ver-
trouwenspersoon, bedoeld in § 2, derde lid, heeft gehoord.

Het verzoek van de patiënt wordt opgetekend in of toe-
gevoegd aan het patiëntendossier.

§ 4. De beroepsbeoefenaar mag de in § 1 bedoelde in-
formatie uitzonderlijk onthouden aan de patiënt, voorzo-
ver het meedelen ervan klaarblijkelijk ernstig nadeel voor
de gezondheid van de patiënt zou meebrengen en mits de
beroepsbeoefenaar hierover een andere beroepsbeoefe-
naar heeft geraadpleegd.

In dergelijk geval voegt de beroepsbeoefenaar een
schriftelijke motivering toe aan het patiëntendossier en
licht hij de desgevallend aangewezen vertrouwenspersoon
bedoeld in § 2, derde lid, in.

Zodra het meedelen van de informatie niet langer het in
het eerste lid bedoelde nadeel oplevert, moet de beroeps-
beoefenaar de informatie alsnog meedelen.
}1. – § 2, lid 3, vervangen bij art. 62 wet 13 december 2006, B.S.,
22 december 2006

Art. 8. § 1. De patiënt heeft het recht om geïnformeerd,
voorafgaandelijk en vrij toe te stemmen in iedere tussen-
komst van de beroepsbeoefenaar.

Deze toestemming wordt uitdrukkelijk gegeven behalve
wanneer de beroepsbeoefenaar, na de patiënt voldoende
te hebben geïnformeerd, uit de gedragingen van de pati-
ënt redelijkerwijze diens toestemming kan afleiden.

Op verzoek van de patiënt of van de beroepsbeoefenaar
en met de instemming van de beroepsbeoefenaar of van
de patiënt, wordt de toestemming schriftelijk vastgelegd
en toegevoegd aan het patiëntendossier.

§ 2. De inlichtingen die aan de patiënt verstrekt worden,
met het oog op het verlenen van diens toestemming be-
doeld in § 1, hebben betrekking op het doel, de aard, de
graad van urgentie, de duur, de frequentie, de voor de pati-
ënt relevante tegenaanwijzingen, nevenwerkingen en ri-
sico's verbonden aan de tussenkomst, de nazorg, de moge-
lijke alternatieven en de financiële gevolgen. Ze betreffen

bovendien de mogelijke gevolgen ingeval van weigering of
intrekking van de toestemming, en andere door de patiënt
of de beroepsbeoefenaar relevant geachte verduidelijkin-
gen, desgevallend met inbegrip van de wettelijke bepalin-
gen die met betrekking tot een tussenkomst dienen te wor-
den nageleefd.

§ 3. De in § 1 bedoelde informatie wordt voorafgaande-
lijk en tijdig verstrekt en onder de voorwaarden en volgens
de modaliteiten voorzien in § 2 en § 3 van artikel 7.

§ 4. De patiënt heeft het recht om de in § 1 bedoelde toe-
stemming voor een tussenkomst te weigeren of in te trekken.

Op verzoek van de patiënt of de beroepsbeoefenaar wordt
de weigering of intrekking van de toestemming schriftelijk
vastgelegd en toegevoegd aan het patiëntendossier.

De weigering of intrekking van de toestemming heeft
niet tot gevolg dat het in artikel 5 bedoelde recht op kwali-
teitsvolle dienstverstrekking jegens de beroepsbeoefenaar
ophoudt te bestaan.

Indien de patiënt toen hij nog in staat was de rechten
zoals vastgelegd in deze wet uit te oefenen, schriftelijk te
kennen heeft gegeven zijn toestemming tot een welom-
schreven tussenkomst van de beroepsbeoefenaar te weige-
ren, dient deze weigering te worden geëerbiedigd zolang
de patiënt ze niet herroept op een moment dat hij in staat
is om zijn rechten zelf uit te oefenen.

§ 5. Wanneer in een spoedgeval geen duidelijkheid aan-
wezig is omtrent de al dan niet voorafgaande wilsuitdruk-
king van de patiënt of zijn vertegenwoordiger zoals be-
doeld in hoofdstuk IV, gebeurt iedere noodzakelijke tus-
senkomst van de beroepsbeoefenaar onmiddellijk in het
belang van de gezondheid van de patiënt. De beroepsbeoe-
fenaar maakt hiervan melding in het in artikel 9 bedoelde
patiëntendossier en handelt van zodra dit mogelijk is over-
eenkomstig de bepalingen van de voorgaande paragrafen.
}1[Art. 8/1.  De beroepsbeoefenaar informeert de pati-
ënt of hij al dan niet beschikt over een verzekeringsdekking
of een andere individuele of collectieve vorm van bescher-
ming met betrekking tot de beroepsaansprakelijkheid.]1

}1. – Ingevoegd bij art. 174 wet 10 april 2014, B.S., 30 april 2014, err., B.S.,
4 juni 2014, err., B.S., 2 juli 2014
}1[Art. 8/2. De beroepsbeoefenaar informeert de patiënt
omtrent zijn vergunnings- of registratiestatus.]1

}1. – Ingevoegd bij art. 175 wet 10 april 2014, B.S., 30 april 2014, err., B.S.,
4 juni 2014, err., B.S., 2 juli 2014

Art. 9. § 1. De patiënt heeft ten opzichte van de beroeps-
beoefenaar recht op een zorgvuldig bijgehouden en veilig
bewaard patiëntendossier.

Op verzoek van de patiënt voegt de beroepsbeoefenaar
door de patiënt verstrekte documenten toe aan het hem
betreffende patiëntendossier.

§ 2. De patiënt heeft recht op inzage in het hem betref-
fend patiëntendossier.

Aan het verzoek van de patiënt tot inzage in het hem be-
treffend patiëntendossier wordt onverwijld en ten laatste
binnen 15 dagen na ontvangst ervan gevolg gegeven.

De persoonlijke notities van een beroepsbeoefenaar en
gegevens die betrekking hebben op derden zijn van het
recht op inzage uitgesloten.

Op zijn verzoek kan de patiënt zich laten bijstaan door
of zijn inzagerecht uitoefenen via een door hem aangewe-
zen vertrouwenspersoon. Indien deze laatste een beroeps-
beoefenaar is, heeft hij ook inzage in de in het derde lid be-
doelde persoonlijke notities. }1[In dit geval is het verzoek
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van de patiënt schriftelijk geformuleerd en worden het ver-
zoek en de identiteit van de vertrouwenspersoon opgete-
kend in of toegevoegd aan het patiëntendossier.]1

Indien het patiëntendossier een schriftelijke motivering
bevat zoals bedoeld in artikel 7, § 4, tweede lid, die nog steeds
van toepassing is, oefent de patiënt zijn inzagerecht uit via een
door hem aangewezen beroepsbeoefenaar, die ook inzage
heeft in de in het derde lid, bedoelde persoonlijke notities.

§ 3. De patiënt heeft recht op afschrift van het geheel of
een gedeelte van het hem betreffend patiëntendossier
}2[...]2 overeenkomstig de in § 2 bepaalde regels. Ieder af-
schrift vermeldt dat het strikt persoonlijk en vertrouwelijk
is. }3[De Koning kan het maximumbedrag vaststellen dat
aan de patiënt mag worden gevraagd per gekopieerde pa-
gina die in toepassing van voornoemd recht op afschrift
wordt verstrekt of andere dragers van informatie.]3

De beroepsbeoefenaar weigert dit afschrift indien hij
over duidelijke aanwijzingen beschikt dat de patiënt onder
druk wordt gezet om een afschrift van zijn dossier aan der-
den mee te delen.

§ 4. Na het overlijden van de patiënt hebben de echtge-
noot, de wettelijk samenwonende partner, de partner en
de bloedverwanten tot en met de tweede graad van de pa-
tiënt, via een door de verzoeker aangewezen beroepsbeoe-
fenaar, het in § 2 bedoelde recht op inzage voorzover hun
verzoek voldoende gemotiveerd en gespecifieerd is en de
patiënt zich hiertegen niet uitdrukkelijk heeft verzet. De
aangewezen beroepsbeoefenaar heeft ook inzage in de in
§ 2, derde lid, bedoelde persoonlijke notities.  {4É5

}1. – § 2, lid 4, aangevuld bij art. 63, 1°, wet 13 december 2006, B.S.,
22 december 2006
}2. – § 3, lid 1, gewijzigd bij art. 63, 2°, a), wet 13 december 2006, B.S.,
22 december 2006
}3. – § 3, lid 1, aangevuld bij art. 63, 2°, b), wet 13 december 2006, B.S.,
22 december 2006

R 4. – Zie K.B. 2 februari 2007 tot vaststelling van het maximumbedrag
per gekopieerde pagina dat de patiënt mag worden gevraagd in het kader
van de uitoefening van het recht op afschrift van het hem betreffende pa-
tiëntendossier, B.S., 7 maart 2007

J 5. – Het arrest mocht naar recht beslissen dat de overleden patiënt
meermaals, mondeling en schriftelijk de wil heeft uitgedrukt elke relatie met
zijn moeder definitief te verbreken, hij die doelstelling uiteindelijk heeft be-
reikt, en hij aldus op ondubbelzinnige wijze zijn uitdrukkelijke wil heeft
geuit zich te verzetten tegen elke inmenging van zijn moeder in zijn persoon-
lijke levenssfeer en tegen elke toegang van laatstgenoemde tot zijn persoon-
lijke gegevens, zelfs na zijn overlijden (Cass., 14 maart 2016, C.15.0069.F).

Art. 10. § 1. De patiënt heeft recht op bescherming van
zijn persoonlijke levenssfeer bij iedere tussenkomst van de
beroepsbeoefenaar en inzonderheid betreffende de infor-
matie die verband houdt met zijn gezondheid.

De patiënt heeft recht op respect voor zijn intimiteit. Be-
houdens akkoord van de patiënt, kunnen enkel de personen
waarvan de aanwezigheid is verantwoord in het kader van
de dienstverstrekking van de beroepsbeoefenaar, aanwezig
zijn bij de zorg, de onderzoeken en de behandelingen.

§ 2. Geen inmenging is toegestaan met betrekking tot
de uitoefening van dit recht dan voor zover het bij wet is
voorzien en nodig is voor de bescherming van de volksge-
zondheid of voor de bescherming van de rechten en de vrij-
heden van anderen.

Art. 11. § 1. De patiënt heeft het recht een klacht in ver-
band met de uitoefening van zijn rechten toegekend door
deze wet neer te leggen bij de bevoegde ombudsfunctie.

§ 2. De ombudsfunctie heeft volgende opdrachten:

1° het voorkomen van vragen en klachten door de com-
municatie tussen de patiënt en de beroepsbeoefenaar te
bevorderen;

2° het bemiddelen bij de in § 1 bedoelde klachten met
het oog op het bereiken van een oplossing;

3° het inlichten van de patiënt inzake de mogelijkheden
voor de afhandeling van zijn klacht bij gebrek aan het be-
reiken van een in 2° bedoelde oplossing;

4° het verstrekken van informatie over de organisatie,
de werking en de procedureregels van de ombudsfunctie;

5° het formuleren van aanbevelingen ter voorkoming
van herhaling van tekortkomingen die aanleiding kunnen
geven tot een in § 1 bedoelde klacht.

§ 3. Bij een besluit vastgesteld na overleg in de Minister-
raad regelt de Koning de voorwaarden waaraan de om-
budsfunctie dient te voldoen wat betreft de onafhankelijk-
heid, het beroepsgeheim, de deskundigheid, de juridische
bescherming, de organisatie, de werking, de financiering,
de procedureregeling en de gebiedsomschrijving.  {1

R 1. – Zie K.B. 8 juli 2003 houdende vaststelling van de voorwaarden
waaraan de ombudsfunctie in de ziekenhuizen moet voldoen, B.S.,
26 augustus 2003, opgenomen in rubriek «II. Belgische wet- en regelge-
ving, 8. Gezondheidsrecht», infra
}1[Art. 11bis.  Elkeen behoort van de beroepsbeoefenaars
in de zorgsector de meest aangepaste zorg te krijgen om de
pijn te voorkomen, er aandacht voor te hebben, te evalueren,
in aanmerking te nemen, te behandelen en te verzachten.]1

}1. – Ingevoegd bij art. 2 wet 24 november 2004, B.S., 17 oktober 2005

HOOFDSTUK IV

VERTEGENWOORDIGING VAN DE PATIËNT

Art. 12. § 1. Bij een patiënt die minderjarig is, worden de
rechten zoals vastgesteld door deze wet uitgeoefend door
de ouders die het gezag over de minderjarige uitoefenen of
door zijn voogd.

§ 2. De patiënt wordt betrokken bij de uitoefening van zijn
rechten rekening houdend met zijn leeftijd en maturiteit. De
in deze wet opgesomde rechten kunnen door de minderjarige
patiënt die tot een redelijke beoordeling van zijn belangen in
staat kan worden geacht, zelfstandig worden uitgeoefend.

Art. 13. }1[...]1
}1. – Opgeheven bij art. 214 wet 17 maart 2013, B.S., 14 juni 2013, inwer-
kingtreding: 1 september 2014 (art. 233; zoals gewijzigd bij art. 22 wet
12 mei 2014, B.S., 19 mei 2014); overgangsbepalingen: zie art. 226-232
wet 17 maart 2013, B.S., 14 juni 2013

Art. 14. }1[§ 1. De in deze wet vervatte rechten van een
meerderjarige persoon }2[...]2 worden door de persoon zelf
uitgeoefend voor zover hij hiertoe wilsbekwaam is.

Deze rechten worden evenwel uitgeoefend door een
persoon die de patiënt vooraf heeft aangewezen om in zijn
plaats op te treden, voor zover en zolang hij niet in staat is
om zijn rechten zelf uit te oefenen.

De aanwijzing van de in het tweede lid bedoelde per-
soon geschiedt bij een gedagtekend en door de patiënt en
deze persoon ondertekend bijzonder schriftelijk mandaat
waaruit de toestemming van laatstgenoemde blijkt. Dit
mandaat kan door de patiënt of door de door hem aange-
wezen vertegenwoordiger door middel van een gedagte-
kend en ondertekend geschrift worden herroepen.

§ 2. Heeft de patiënt geen vertegenwoordiger aangewe-
zen of treedt de door de patiënt aangewezen vertegenwoor-
diger niet op, dan worden de rechten bepaald bij deze wet
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uitgeoefend door de bewindvoerder over de persoon, na
machtiging door de vrederechter overeenkomstig
artikel 499/7, § 1, van het Burgerlijk Wetboek, voor zover en
zolang de beschermde persoon niet in staat is om zijn rechten
zelf uit te oefenen.

§ 3. Is er geen bewindvoerder die bevoegd is om de pati-
ënt krachtens § 2 te vertegenwoordigen, dan worden de
rechten bepaald bij deze wet uitgeoefend door de samen-
wonende echtgenoot, de wettelijk samenwonende partner
of de feitelijk samenwonende partner.

Indien de persoon die krachtens het eerste lid kan optre-
den dat niet wenst te doen of ontbreekt, worden de rech-
ten in opeenvolgende volgorde uitgeoefend door een
meerderjarig kind, een ouder, een meerderjarige broer of
zus van de patiënt.

Indien ook de persoon die krachtens het tweede lid kan
optreden dat niet wenst te doen of ontbreekt, behartigt de
betrokken beroepsbeoefenaar, in voorkomend geval in
multidisciplinair overleg, de belangen van de patiënt. Dit is
eveneens het geval bij conflict tussen twee of meer perso-
nen die krachtens § 2 of krachtens het eerste en het tweede
lid kunnen optreden.

§ 4. De patiënt wordt zoveel mogelijk en in verhouding
tot zijn begripsvermogen betrokken bij de uitoefening van
zijn rechten.

§ 5. Het in artikel 11 bedoelde klachtrecht kan in afwij-
king van §§ 1, 2 en 3 worden uitgeoefend door de in voor-
noemde paragrafen bedoelde personen die door de Ko-
ning bij een besluit vastgesteld na overleg in de Minister-
raad zijn aangewezen zonder dat de voorziene volgorde in
acht moet worden genomen.]1  {3

}1. – Na wijziging, vervangen bij art. 215 wet 17 maart 2013, B.S., 14 juni
2013, inwerkingtreding: 1 september 2014 (art. 233; zoals gewijzigd bij
art. 22 wet 12 mei 2014, B.S., 19 mei 2014); overgangsbepalingen: zie
art. 226-232 wet 17 maart 2013, B.S., 14 juni 2013

}2. – § 1, lid 1, gewijzigd bij art. 214 wet 25 april 2014, B.S., 14 mei 2014,
inwerkingtreding: 1 september 2014 (art. 221)

R 3. – Zie K.B. 15 februari 2007 houdende vaststelling van afwijkende re-
gels met betrekking tot de vertegenwoordiging van de patiënt bij de uitoefe-
ning van het klachtrecht zoals bedoeld in artikel 11 van de wet van
22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt, B.S., 20 maart 2007

Art. 15. § 1. Met het oog op de bescherming van de per-
soonlijke levenssfeer van de patiënt zoals bedoeld in
artikel 10, kan de betrokken beroepsbeoefenaar het ver-
zoek van de in artikel 12 }1[...]1 en 14 bedoelde persoon
om inzage of afschrift zoals bedoeld in artikel 9, § 2, of § 3,
geheel of gedeeltelijk weigeren. In dergelijk geval wordt
het recht op inzage of afschrift uitgeoefend door een door
de vertegenwoordiger aangewezen beroepsbeoefenaar.

§ 2. In het belang van de patiënt en teneinde een bedrei-
ging van diens leven of een ernstige aantasting van diens ge-
zondheid af te wenden, wijkt de betrokken beroepsbeoefe-
naar, in voorkomend geval in multidisciplinair overleg, af van
de beslissing genomen door de in artikel 12, }2[14, § 2 of 3]2

bedoelde persoon. Indien de beslissing genomen werd door
een in artikel 14, § 1, bedoelde persoon, wijkt de beroepsbe-
oefenaar hiervan slechts af voor zover die persoon zich niet
kan beroepen op de uitdrukkelijke wil van de patiënt.

§ 3. In de gevallen van § 1, en § 2, voegt de beroepsbeoefe-
naar een schriftelijke motivering toe aan het patiëntendossier.

}1. – § 1 gewijzigd bij art. 216, 1°, wet 17 maart 2013, B.S., 14 juni 2013,
inwerkingtreding: 1 september 2014 (art. 233; zoals gewijzigd bij art. 22
wet 12 mei 2014, B.S., 19 mei 2014); overgangsbepalingen: zie art. 226-
232 wet 17 maart 2013, B.S., 14 juni 2013

}2. – § 2 gewijzigd bij art. 216, 2°, wet 17 maart 2013, B.S., 14 juni 2013,
inwerkingtreding: 1 september 2014 (art. 233; zoals gewijzigd bij art. 22
wet 12 mei 2014, B.S., 19 mei 2014); overgangsbepalingen: zie art. 226-
232 wet 17 maart 2013, B.S., 14 juni 2013

HOOFDSTUK V

FEDERALE COMMISSIE «RECHTEN VAN DE PATIËNT»

Art. 16. § 1. Bij het Ministerie van Sociale Zaken, Volks-
gezondheid en Leefmilieu wordt een Federale commissie
«Rechten van de patiënt» opgericht.

§ 2. Bedoelde commissie heeft tot taak:

1° verzamelen en verwerken van nationale en internati-
onale informatie met betrekking tot patiëntenrechtelijke
aangelegenheden;

2° op verzoek of op eigen initiatief adviseren van de Mi-
nister bevoegd voor de Volksgezondheid met betrekking tot
rechten en plichten van patiënten en beroepsbeoefenaars;

3° evalueren van de toepassing van de rechten bepaald
in deze wet;

4° evalueren van de werking van de ombudsfuncties
}1[en terzake aanbevelingen formuleren]1;

5° }2[...]2

§ 3. Bij de commissie wordt een ombudsdienst opge-
richt. Deze is bevoegd om een klacht van een patiënt in
verband met de uitoefening van zijn rechten toegekend
door deze wet, door te verwijzen naar de bevoegde om-
budsfunctie of bij ontstentenis hiervan, deze zelf te behan-
delen, zoals bedoeld in artikel 11, § 2, 2°, en 3°.

§ 4. De Koning bepaalt nadere regelen inzake de samen-
stelling en de werking van de Federale commissie «Rechten
van de patiënt». In de samenstelling wordt een evenwich-
tige verhouding gewaarborgd tussen vertegenwoordigers
van de patiënten, van de beroepsbeoefenaars, de zieken-
huizen en verzekeringsinstellingen zoals bedoeld in
artikel 2, i, van de gecoördineerde wet van 14 juli 1994 be-
treffende de verplichte verzekering voor geneeskundige
verzorging en uitkeringen. Als leden met raadgevende stem
kunnen eveneens ambtenaren van betrokken ministeriële
departementen of overheidsdiensten worden voorzien.

§ 5. Het secretariaat van de commissie wordt waargeno-
men door de ambtenaar-generaal aangeduid door de Mi-
nister bevoegd voor de Volksgezondheid.  {3

}1. – § 2, 4°, aangevuld bij art. 176, 1°, wet 10 april 2014, B.S., 30 april
2014, err., B.S., 4 juni 2014, err., B.S., 2 juli 2014

}2. – § 2, 5°, opgeheven bij art. 176, 2°, wet 10 april 2014, B.S., 30 april
2014, err., B.S., 4 juni 2014, err., B.S., 2 juli 2014

R 3. – Zie K.B. 1 april 2003 tot regeling van de samenstelling en de wer-
king van de Federale Commissie «Rechten van de Patiënt» ingesteld bij
artikel 16 van de wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de
patiënt, B.S., 13 mei 2003
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Programmawet (I) 24 december 2002 
 (B.S., 31 december 2002, err., B.S., 7 februari 2003)

(Uittreksel)

TITEL III

CONSUMENTENZAKEN, VOLKSGEZONDHEID EN 
LEEFMILIEU

HOOFDSTUK 2

OPRICHTING VAN HET FEDERAAL 
KENNISCENTRUM VOOR DE GEZONDHEIDSZORG

Afdeling 11
Intermutualistisch Agentschap

Art. 278. De Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzeke-
ring en de Kas der Geneeskundige Verzorging van de Nati-
onale Maatschappij der Belgische Spoorwegen worden ge-
machtigd om toe te treden tot een vereniging van lands-
bonden van ziekenfondsen, hierna Intermutualistisch
Agentschap genoemd, die als doel heeft de door de verze-
keringsinstellingen verzamelde gegevens te analyseren in
het kader van hun opdrachten en de informatie hierom-
trent te verstrekken.

Het Kenniscentrum, het Rijksinstituut voor ziekte- en in-
validiteitsverzekering, de Federale Overheidsdienst Volks-
gezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
en de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid zijn in
de raad van bestuur van het Intermutualistisch Agent-
schap vertegenwoordigd.

Deze vereniging kan slechts de vorm aannemen van een
vereniging zonder winstoogmerk als bedoeld in de wet van
27 juni 1921 waarbij aan de verenigingen zonder winstge-
vend doel en aan de instellingen van openbaar nut rechts-
persoonlijkheid wordt verleend.

De in het eerste lid bedoelde werkzaamheden kunnen
worden uitgevoerd:

1° op initiatief van het Intermutualistisch Agentschap
met kennisgeving aan het Kenniscentrum of;

2° op verzoek van het Rijksinstituut voor ziekte- en invali-
diteitsverzekering, de Federale Overheidsdienst Volksge-
zondheid, Veiligheid Voedselketen en Leefmilieu of de Fede-
rale Overheidsdienst Sociale Zekerheid met kennisgeving
aan het Kenniscentrum en waarbij de ministers, op advies
van het Kenniscentrum, kunnen beslissen dat de opdracht,
uitgevoerd door het Intermutualistisch Agentschap, al dan
niet onder coördinatie van het Kenniscentrum plaatsvindt of;

3° op verzoek van de ministers, onder coördinatie van
het Kenniscentrum.

}1[De Koning kan, na advies van de Commissie voor de
bescherming van de persoonlijke levenssfeer, het Intermu-
tualistisch Agentschap toelaten om een representatieve
steekproef samen te stellen van 1/40 sociaal verzekerden
die aangesloten of ingeschreven zijn bij de in het eerste lid
bedoelde verzekeringsinstellingen, aangevuld met 1/40 van
de verzekerden van 65 jaar en ouder en een referentiebe-
stand dat aanduidt welke verzekerden deel uitmaken van
het gezin waarvoor de maximumfactuur door de verzeke-
ringsinstellingen wordt toegepast.]1 Deze steekproef bevat
alle sociale gegevens van persoonlijke aard die op de verze-
kerde betrekking hebben en waarover de verzekeringsin-
stellingen beschikken in het kader van de verplichte ziekte-
en invaliditeitsverzekering, inclusief de gegevens waarover

de verzekeringsinstellingen beschikken in uitvoering van
artikel 165, zesde tot achtste lid, van de wet betreffende de
verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en
uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. Deze steekproef
bevat echter geen gegevens over de naam van de verze-
kerde, zijn geboortedag of zijn adres; het Rijksregisternum-
mer of het identificatienummer van de sociale zekerheid
van de betrokken verzekerde zijn in de steekproef slechts op
dubbel versleutelde wijze beschikbaar. Het intermutualis-
tisch Agentschap geeft aan de instellingen bedoeld in het
tweede lid, alsmede aan het Federaal Planbureau op perma-
nente wijze, via een beveiligde verbinding, toegang tot de
door haar getrokken permanente representatieve steek-
proef. De instellingen die toegang krijgen tot de aldus, wat
de identiteit van de verzekerde betreft, gecodeerde gege-
vens van deze steekproef, gebruiken deze gegevens enkel in
het kader van hun wettelijke of krachtens de wet voorziene
beheers- en onderzoeksopdrachten en voor hun wettelijke
of krachtens de wet voorziene controle- en evaluatietaken.
De permanente terbeschikkingstelling start met de steek-
proefdata van het prestatiejaar 2002, 2003 en 2004. Alle
steekproefgegevens worden geactualiseerd op 31 december
van elk kalenderjaar. De steekproef wordt voor de eerste
maal ter beschikking gesteld op 1 januari 2006. }2[De Ko-
ning kan met een besluit vastgesteld na overleg in de Minis-
terraad en na advies van de Commissie voor de bescher-
ming van de persoonlijke levenssfeer, het Intermutualistisch
Agentschap en andere instellingen of verenigingen met
wettelijke of krachtens de wet voorziene beheers- en onder-
zoeksopdrachten en/of controle- en evaluatietaken met het
oog op de ondersteuning van het te voeren gezondheidsbe-
leid, opnemen in de lijst van instellingen die toegang heb-
ben tot de permanente representatieve steekproef.]2

De raad van bestuur van het Intermutualistisch Agent-
schap, stelt jaarlijks een programma op van de geplande op-
drachten en initiatieven, en in voorkomend geval, de voorge-
nomen informatieverstrekking. De raad van bestuur maakt
dit voor 1 september van elk jaar over aan de ministers via
het Kenniscentrum. De regering heeft via het Kenniscentrum
inzage in de resultaten van de uitgevoerde werkzaamheden.

De vereniging wordt beschouwd als onderaannemer van
de in het eerste lid bedoelde instellingen met betrekking tot
de onderlinge mededeling van sociale gegevens van per-
soonlijke aard zoals bedoeld in artikel 2, eerste lid, 6°, van
de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en orga-
nisatie van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid.

De Koning bepaalt, bij een besluit vastgesteld na overleg
in de Ministerraad, nadere regels voor de kostenvergoeding
aan het }3[Intermutualistisch]3 Agentschap voor opdrachten
vanwege de Ministers of onder coördinatie van het }3[Ken-
niscentrum]3, alsmede voor de terbeschikkingstelling van de
in het vijfde lid vermelde permanente representatieve steek-
proef.

De Koning bepaalt de modaliteiten van de samenwer-
king tussen het Intermutualistisch Agentschap en het Ken-
niscentrum.

}4[Er wordt een technische commissie opgericht die vast-
legt aan welke praktische en kwaliteitscriteria de terbeschik-
kingstelling van de steekproefbestanden moet voldoen en die
de naleving van deze kwaliteitscriteria onderzoekt. Deze kwali-
teitscriteria hebben betrekking op de representativiteit van de
steekproef, de volledigheid van de data, de permanente toe-
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gankelijkheid en de continuïteit van de technische ondersteu-
ning. De commissie houdt tevens toezicht op de maatregelen
die worden genomen om de identificatie van de in de steek-
proef opgenomen verzekerden te vermijden en geeft haar
goedkeuring aan de overeenkomst die in dat kader wordt ge-
sloten met een intermediaire organisatie in de zin van artikel 1,
6°, van het koninklijk besluit van 13 februari 2001 ter uitvoe-
ring van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de
persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van
persoonsgegevens. De commissie brengt jaarlijks verslag van
haar werkzaamheden uit aan de Algemene Raad van de verze-
kering voor geneeskundige verzorging en aan de Commissie
voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.]4

}5[De commissie is samengesteld uit twee vertegenwoor-
digers van de Commissie voor de bescherming van de per-
soonlijke levenssfeer, twee vertegenwoordigers van het In-
termutualistisch Agentschap en twee vertegenwoordigers
van elke instelling die toegang heeft tot de steekproefbestan-
den. Het voorzitterschap van de commissie wordt waargeno-
men door de leidend ambtenaar van de Dienst voor genees-
kundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en in-
validiteitsverzekering of diegene die hij daartoe aanwijst. De
commissie stelt een huishoudelijk reglement op waarin met
name zijn werkingsregels nader worden bepaald.]5

}6[De persoonsgegevens vervat in de permanente repre-
sentatieve steekproef, kunnen op al dan niet permanente
wijze aangevuld worden met of in verband worden ge-
bracht met andere gegevens beschikbaar buiten het kader
van de permanente representatieve steekproef en dit vol-
gens de in de hierna volgende opsomming beschreven
preciseringen en nadere regels:

1° mits evaluatie en controle uitgevoerd door de toezicht-
houdende artsen van het Intermutualistisch Agentschap met
betrekking tot het eventueel verhoogd risico op identificatie,
en na goedkeuring door de technische commissie, kunnen de
persoonsgegevens vervat in de permanente representatieve
steekproef aangevuld worden met niet persoonsgebonden
statistische gegevens of indicatoren van demografische en
socio-economische aard uit datasets beschikbaar binnen of
buiten het Intermutualistisch Agentschap. De aanvullende
gegevens betreffen anonieme gegevens in de zin van artikel 1,
5°, van het koninklijk besluit van 13 februari 2001 ter uitvoe-
ring van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de
persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van
persoonsgegevens. De aanvulling gebeurt op basis van een
aan de permanente steekproef en de voormelde datasets ge-
meenschappelijke variabele die geen identificatie van fysieke
personen inhoudt. Het resultaat van deze aanvulling mag niet
toelaten de betrokken verzekerden te identificeren;

2° mits machtiging van het Sectoraal Comité van de So-
ciale Zekerheid en van de Gezondheid, kunnen de in de
permanente representatieve steekproef vervatte persoons-
gegevens, op permanente wijze in verband worden ge-
bracht met andere persoonsgegevens waarover de verze-
keringsinstellingen beschikken binnen het kader van de
uitvoering van hun wettelijke opdrachten;

3° binnen het kader van een eenmalige en tijdelijke stu-
die, waarvan de finaliteit kadert binnen de wettelijke op-
drachten van de instellingen die toegang hebben tot de per-
manente representatieve steekproef, kan het Sectoraal Co-
mité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid of een
ander bevoegd sectoraal comité, machtiging verlenen om
de in de permanente representatieve steekproef vervatte

gegevens in verband te brengen met andere persoonsgege-
vens waarover de verzekeringsinstellingen niet beschikken;

4° ingeval de voormelde studies een terugkerend karak-
ter vertonen of het beleidsmatig nodig wordt geacht voor-
melde gegevens op een permanente basis in verband te
brengen in het kader van de wettelijke opdrachten van een
instelling met toegang tot de permanente representatieve
steekproef, kan de Koning machtiging verlenen, bij een be-
sluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad en na advies
van de Commissie tot bescherming van de persoonlijke le-
venssfeer, om de betrokken instelling permanente toegang
te verschaffen tot voormelde in verband gebrachte per-
soonsgegevens. De Koning bepaalt de nadere regels ver-
bonden aan deze permanente toegang. De controle op deze
permanente toegang en op de nadere regels ervan wordt
toegewezen aan de respectievelijke toezichthoudende art-
sen en veiligheidsconsulenten van het Intermutualistisch
Agentschap en van de betrokken instelling, dit in gezamen-
lijk overleg en onder gedeelde verantwoordelijkheid en met
verantwoording ten aanzien van de technische commissie.
Indien het Intermutualistisch Agentschap permanente toe-
gang wordt gegeven tot voormelde in verband gebrachte
persoonsgegevens, worden een toezichthoudende arts en
een veiligheidsconsulent van een van de instellingen die
toegang hebben tot de permanente representatieve steek-
proef aangewezen voor de voormelde controle.]6

}1. – Lid 5 gewijzigd bij art. 24, 1°, wet (I) 19 maart 2013, B.S., 29 maart
2013
}2. – Lid 5 gewijzigd bij art. 24, 2°, wet (I) 19 maart 2013, B.S., 29 maart 2013
}3. – Lid 8 gewijzigd bij art. 24, 3°, wet (I) 19 maart 2013, B.S., 29 maart 2013
}4. – Lid 10 toegevoegd bij art. 24, 4°, wet (I) 19 maart 2013, B.S.,
29 maart 2013
}5. – Lid 11 toegevoegd bij art. 24, 4°, wet (I) 19 maart 2013, B.S.,
29 maart 2013
}6. – Lid 12 toegevoegd bij art. 24, 4°, wet (I) 19 maart 2013, B.S.,
29 maart 2013

Art. 279. Elke overdracht van persoonsgegevens vanuit
het Intermutualistisch Agentschap vereist een principiële
machtiging van het sectoraal comité van de sociale zeker-
heid en van de gezondheid van de wet van 15 januari 1990
houdende oprichting en organisatie van een Kruispunt-
bank van de sociale zekerheid.

Er is evenwel geen principiële machtiging vereist van
het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de ge-
zondheid bedoeld in het voormelde artikel 37, voor de in
artikel 278, vijfde lid, omschreven terbeschikkingstelling
van de gecodeerde permanente representatieve steekproef.

Art. 280. Het Intermutualistisch Agentschap wijst, vol-
gens de modaliteiten bepaald in artikel 17bis van de wet van
8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke le-
venssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsge-
gevens, een consulent informatie, veiligheid en bescher-
ming van de persoonlijke levenssfeer aan. Deze persoon
heeft een adviserende, documenterende, stimulerende en
controlerende taak inzake de toepassing van de wet van
8 december 1992.

De Koning kan de regels bepalen volgens dewelke deze
persoon zijn opdracht uitvoert.

Art. 281. Het Intermutualistisch Agentschap wijst, al dan
niet onder haar personeel, een beoefenaar in de gezondheids-
zorg aan onder wiens toezicht en verantwoordelijkheid de
verwerking van persoonsgegevens betreffende de gezond-
heid gebeurt.

De Koning kan de regels bepalen volgens dewelke deze
persoon zijn opdracht uitvoert.
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Wet 13 december 2006 houdende diverse bepalingen betreffende gezondheid
 (B.S., 22 december 2006)

(Uittreksel)

TITEL II
VOLKSGEZONDHEID

HOOFDSTUK VII
}1[HET INFORMATIEVEILIGHEIDSCOMITÉ - 

KAMER SOCIALE ZEKERHEID EN GEZONDHEID]1

}1. Opschrift laatst vervangen bij art. 42 wet 5 september 2018, B.S.,
10 september 2018, inwerkingtreding: 10 september 2018 (art. 99)

Art. 41. }1[...]1
}1. – Opgeheven bij art. 69 wet (III) 1 maart 2007, B.S., 14 maart 2007

Art. 42. § 1. }1[...]1

§ 2. }2[De kamer sociale zekerheid en gezondheid van
het informatieveiligheidscomité]2 is, met het oog op de be-
scherming van de persoonlijke levenssfeer, bevoegd voor:

1° een principiële machtiging te verlenen om persoonsge-
gevens, bedoeld in artikel 86 van de wet op de ziekenhuizen,
gecoördineerd op 7 augustus 1986, aan derden mee te delen;

2° wat betreft de registratie bedoeld in artikel 45quinquies
van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 be-
treffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen,
het verlenen van de machtiging voor:

a) de koppeling van de persoonsgegevens van de Stich-
ting aan externe gegevens;

b) het verzenden van de gecodeerde kopie van gegevens
inzake kankerregistratie aan het Federaal Kenniscentrum
voor de gezondheidszorg, het Rijksinstituut voor ziekte- en in-
validiteitsverzekering en het Intermutualistisch Agentschap;

c) het verzenden van in b) bedoelde gegevens aan an-
dere instanties voor onderszoeksdoeleinden en op basis
van een onderzoeksprotocol dat aan de door de Koning be-
paalde gegevens voldoet.

}3[3° het verlenen van een principiële machtiging met be-
trekking tot elke mededeling van persoonsgegevens die de
gezondheid betreffen }4[...]4, behalve in de volgende gevallen:

– dien de mededeling gebeurt tussen beroepsbeoefe-
naars in de gezondheidszorg die door het beroepsgeheim

gebonden zijn en persoonlijk betrokken zijn bij de uitvoe-
ring van diagnostische, preventieve of zorgverlenende
handelingen ten opzichte van een patiënt;

– dien de mededeling is toegestaan door of krachtens een
wet, een decreet of een ordonnantie, na advies door de Com-
missie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer;

– }5[...]5

– in de gevallen door de Koning bepaald, bij een besluit
vastgesteld na overleg in de Ministerraad en na advies van
de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke le-
venssfeer;

}6[– indien gegevens worden meegedeeld tussen in-
stanties van eenzelfde Gemeenschap of Gewest die geen
gebruik maken van de basisdiensten van het eHealth-plat-
form, bedoeld in de wet van 21 augustus 2008 houdende
oprichting en organisatie van het eHealth-platform en di-
verse bepalingen.]6]3

§ 3. }7[...]7

§ 4. }8[...]8

§ 5. }9[...]9

§ 6. }10[...]10

§ 7. }11[...]11

}1. – § 1 opgeheven bij art. 70, 1°, wet (III) 1 maart 2007, B.S., 14 maart
2007
}2. – § 2, inleidende zin, laatst gewijzigd bij art. 43, a), wet 5 september 2018,
B.S., 10 september 2018, inwerkingtreding: 10 september 2018 (art. 99)
}3. – § 2, 3°, ingevoegd bij art. 70, 3°, wet (III) 1 maart 2007, B.S.,
14 maart 2007, inwerkingtreding: 8 november 2009. Voor de mededelin-
gen van persoonsgegevens die reeds plaatsvinden vóór de inwerkingtre-
ding van K.B. 7 oktober 2009: inwerkingtreding: 1 oktober 2011 (art. 1-2
K.B. 7 oktober 2009, B.S., 29 oktober 2009)
}4. – § 2, 3°, inleidende zin, gewijzigd bij art. 43, b), wet 5 september 2018,
B.S., 10 september 2018, inwerkingtreding: 10 september 2018 (art. 99)
}5. – § 2, 3°, derde streepje, opgeheven bij art. 43, c), wet 5 september 2018,
B.S., 10 september 2018, inwerkingtreding: 10 september 2018 (art. 99)
}6. – § 2, 3°, vijfde streepje, ingevoegd bij art. 43, d), wet 5 september 2018,
B.S., 10 september 2018, inwerkingtreding: 10 september 2018 (art. 99)
}7. – § 3 opgeheven bij art. 70, 4°, wet (III) 1 maart 2007, B.S., 14 maart 2007
}8. – § 4 opgeheven bij art. 70, 4°, wet (III) 1 maart 2007, B.S., 14 maart 2007
}9. – § 5 opgeheven bij art. 70, 4°, wet (III) 1 maart 2007, B.S., 14 maart 2007
}10. – § 6 opgeheven bij art. 70, 4°, wet (III) 1 maart 2007, B.S., 14 maart 2007
}11. – § 7 opgeheven bij art. 70, 4°, wet (III) 1 maart 2007, B.S., 14 maart 2007

Gecoörd. wet 10 juli 2008 }1[op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen]1
 (B.S., 7 november 2008)

}1. Opschrift vervangen bij art. 46 wet (I) 19 maart 2013, B.S., 29 maart 2013, err., B.S., 2 mei 2013
R 2. Zie B. Vl. Reg. 17 juli 2015 houdende de indexering van subsidies, forfaits en tegemoetkomingen, B.S., 31 juli 2015
}3. Gecoördineerd bij K.B. 10 juli 2008, B.S., 7 november 2008

(Uittreksel)

TITEL I

ALGEMENE BEPALINGEN

HOOFDSTUK V

NALEVING VAN DE RECHTEN VAN DE PATIËNT (H5)
(H5) Wet van 7 augustus 1987, artikel 17novies, ingevoegd bij wet van
22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt, artikel 17.

}1[Art. 29/1.  Ongeacht de keuze voor een opname in
een individuele kamer, een tweepatiëntenkamer of een ge-
meenschappelijke kamer heeft de patiënt altijd recht op
hetzelfde aanbod aan kwaliteitsvolle gezondheidszorg.

Het in het eerste lid bedoelde aanbod betreft zowel de
verstrekkingen die in het ziekenhuis worden aangeboden,
de termijn waarbinnen deze verstrekkingen worden aange-
boden, als de artsen die in het ziekenhuis werkzaam zijn.]1

}1. – Ingevoegd bij art. 112 wet 18 december 2016, B.S., 27 december
2016
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Art. 30. (30) Ieder ziekenhuis leeft, binnen zijn wettelijke
mogelijkheden, de bepalingen na van de wet van
22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt
wat betreft de medische, verpleegkundige en andere ge-
zondheidszorgberoepsmatige aspecten in zijn rechtsver-
houdingen jegens de patiënt. Bovendien waakt ieder zie-
kenhuis erover dat ook de beroepsbeoefenaars die er niet op
basis van een arbeidsovereenkomst of een statutaire benoe-
ming werkzaam zijn, de rechten van de patiënt eerbiedigen.

Ieder ziekenhuis waakt erover dat alle klachten in ver-
band met de naleving van het vorig lid, kunnen worden
neergelegd bij de in artikel 71 bedoelde ombudsfunctie
om er te worden behandeld.

De patiënt heeft het recht om van het ziekenhuis infor-
matie te ontvangen over de aard van de rechtsverhoudin-
gen tussen het ziekenhuis en de er werkzame beroepsbe-
oefenaars. De inhoud van bedoelde informatie evenals de
wijze waarop ze dient te worden medegedeeld, worden na
advies van de in artikel 16 van de wet van 22 augustus
2002 betreffende de rechten van de patiënt bedoelde com-
missie, door de Koning bepaald.

Het ziekenhuis is aansprakelijk voor de tekortkomingen
begaan door de er werkzame beroepsbeoefenaars in ver-
band met de eerbiediging van de in voornoemde wet van
22 augustus 2002 bepaalde rechten van de patiënt, tenzij het
ziekenhuis in het kader van de informatieverstrekking be-
doeld in het derde lid de patiënt duidelijk en voorafgaande-
lijk aan de tussenkomst van de beroepsbeoefenaar heeft ge-
meld dat het er niet aansprakelijk voor is gelet op de aard van
de in het derde lid bedoelde rechtsverhoudingen. Dergelijke
melding kan geen afbreuk doen aan andere wettelijke bepa-
lingen inzake de aansprakelijkheid voor andermans daad.
(30) Wet van 7 augustus 1987, artikel 17novies, ingevoegd bij de wet van
22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt, artikel 17; wet
van 13 december 2006, artikel 48; de verwijzing «artikel 70quater» is ver-
vangen door de verwijzing «artikel 71».

HOOFDSTUK V

BOEKHOUDING, CONTROLE DOOR DE 
BEDRIJFSREVISOR EN MEDEDELING VAN 

GEGEVENS (H4)
(H4) Ingevoegd Wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus
1987.

Afdeling 3

Mededeling van gegevens (A3)
(A3) Ingevoegd Wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus
1987.

Art. 92. (92) De beheerder van het ziekenhuis moet aan
de Minister die de Volksgezondheid onder zijn bevoegd-
heid heeft, volgens de door de Koning vastgestelde regels
en binnen de termijn die Hij bepaalt, mededeling doen van
de financiële toestand, de bedrijfsuitkomsten, het in
artikel 88 bedoelde verslag, alle statistische gegevens die
met zijn inrichting en met de medische activiteiten ver-
band houden, alsmede de identiteit van de directeur en/of
van de voor de bovengenoemde mededelingen verant-
woordelijke persoon of personen.

De in het eerste lid bedoelde gegevens die verband hou-
den met de medische activiteiten mogen geen gegevens
bevatten die de natuurlijke persoon waarop ze betrekking
hebben rechtstreeks identificeren. Er mogen geen hande-
lingen worden verricht die erop gericht zijn om deze gege-
vens in verband te brengen met de geïdentificeerde na-
tuurlijke persoon waarop ze betrekking hebben, tenzij
deze nodig zijn om de ambtenaren aangestelden of advise-
rend }1[artsen]1 aangewezen in artikel 127 de waarachtig-
heid van de medegedeelde gegevens te laten nagaan.

De Koning kan de bepalingen van de vorige leden, ge-
heel of gedeeltelijk en met de aanpassingen die nodig
mochten blijken, uitbreiden tot de in artikel 58 bedoelde
medische of medisch-technische diensten die buiten zie-
kenhuisverband zijn opgericht.  {2

(92) Wet van 23 december 1963, artikel 4, § 4, ingevoegd door het konink-
lijk besluit nr. 407 van 18 april 1986, artikel 8; wet van 7 augustus 1987,
artikel 86; de woorden «de Minister die bevoegd is voor de Volksgezond-
heid» zijn vervangen door de woorden «de Minister die de Volksgezond-
heid onder zijn bevoegdheid heeft»; de woorden «het vorig lid» zijn ver-
vangen door de woorden «het eerste lid»; wet van 29 april 1996,
artikel 149; wet van 12 augustus 2000, artikel 125; wet van 22 augustus
2002, artikel 40; de verwijzingen naar «de artikelen 82, 116 en 44» wor-
den vervangen door de verwijzingen naar de «artikelen 88, 128 en 58».

}1. – Lid 2 gewijzigd bij art. 104, 2°, wet 18 december 2016, B.S.,
27 december 2016

R 2. – Zie K.B. 15 januari 2014 houdende bepaling van de regels vol-
gens welke bepaalde urgentiegegevens moeten worden medegedeeld aan
de Minister bevoegd voor Volksgezondheid, B.S., 6 maart 2014

Wet 21 augustus 2008 }1[houdende oprichting en organisatie van het eHealth-platform en diverse 
bepalingen]1

 (B.S., 13 oktober 2008)
}1. Opschrift vervangen bij art. 56 wet (I) 19 maart 2013, B.S., 29 maart 2013, err., B.S., 2 mei 2013

R 2. – Zie Beraadslaging nr. 11/046 van 17 mei 2011, gewijzigd op 20 mei 2014, met betrekking tot de nota betreffende de geïnformeerde toestemming (https:/
/www.ehealth.fgov.be/sites/default/files/assets/nl/pdf/sector_committee/2014/sector_committee_11-046-n080.pdf) 
Nota betreffende de geïnformeerde toestemming (https://www.ehealth.fgov.be/sites/default/files/assets/nl/pdf/sector_committee/2014/nota/nota_geinfor-
meerde_toestemming_20_05_14_nl.pdf) 
Zie Beraadslaging nr. 14/016 van 18 februari 2014 betreffende het reglement betreffende de uitwisseling van gezondheidsgegevens tussen gezondheidssystemen
verbonden via het verwijzingsrepertorium van het eHealth-platform (https://www.ehealth.fgov.be/sites/default/files/assets/nl/pdf/sector_committee/2014/sec-
tor_committee_14-016-n032.pdf) 
Reglement betreffende de uitwisseling van gezondheidsgegevens tussen gezondheidssystemen verbonden via het verwijzingsrepertorium van het eHealth-plat-
form (https://www.ehealth.fgov.be/sites/default/files/assets/nl/pdf/sector_committee/2014/sector_committee_14-016-n032_reglement.pdf). Dit reglement
vervangt het reglement voor de algemene werking van het hubs en metahubsysteem 
Beraadslaging nr 11/089 van 22 november 2011 met betrekking tot het reglement voor de algemene werking van het hubs & metahubsysteem (https://www.ehe-
alth.fgov.be/sites/default/files/assets/nl/pdf/sector_committee/sector_committee_11-089-n139.pdf) 
Reglement voor de algemene werking van het hubs & metahubsysteem (https://www.ehealth.fgov.be/sites/default/files/assets/nl/pdf/Verwijzingsrepertorium/
11-089-n139-reglement_hubs_metahub.pdf)
Zie Beraadslaging nr 11/088 van 18 oktober 2011 met betrekking tot de nota betreffende de elektronische bewijsmiddelen van een therapeutische relatie en van
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een zorgrelatie.(https://www.ehealth.fgov.be/sites/default/files/assets/nl/pdf/sector_committee/sector_committee_11-088-n134.pdf) 
De nota over de elektronische bewijsmiddelen (https://www.ehealth.fgov.be/sites/default/files/assets/nl/pdf/sector_committee/sector_committee_11-088-
n134-nota.pdf

(Uittreksel)

HOOFDSTUK 1

ALGEMENE BEPALINGEN

Art. 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in
artikel 78 van de Grondwet.

Art. 2. Onder de naam «eHealth-platform» wordt een
openbare instelling met rechtspersoonlijkheid opgericht.

Het eHealth-platform is een openbare instelling van soci-
ale zekerheid in de zin van het koninklijk besluit van 3 april
1997 houdende maatregelen met het oog op de responsabi-
lisering van de openbare instellingen van sociale zekerheid,
met toepassing van artikel 47 van de wet van 26 juli 1996
tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring
van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels.

De bijzondere regels en voorwaarden waaronder het
eHealth-platform de opdrachten vervult die haar door de
wet zijn toevertrouwd, worden vastgelegd in de bestuurs-
overeenkomst die zij met de Staat afsluit overeenkomstig
het hogervermeld koninklijk besluit van 3 april 1997.

Voor de toepassing van dit artikel worden de ministers
beschouwd als voogdijminister in de zin van artikel 1, 2°,
van het hogervermeld koninklijk besluit van 3 april 1997
en wordt het Beheerscomité van het eHealth-platform be-
schouwd als beheersorgaan in de zin van het hogerver-
meld koninklijk besluit van 3 april 1997.

De Koning bepaalt, bij een besluit vastgesteld na over-
leg in de Ministerraad, de nadere regels met betrekking tot
de organisatie en de werking van het eHealth-platform,
met inbegrip van de personeelsaspecten, voor zover deze
niet geregeld worden in het hogervermeld koninklijk be-
sluit van 3 april 1997 of in deze wet.

Art. 3. Voor de toepassing van deze wet wordt, tenzij an-
ders bepaald, verstaan onder:

1° ministers: de Minister of de Ministers bevoegd voor
Volksgezondheid, Sociale Zaken en Informatisering van de
Staat;

2° zorgverleners: de beoefenaars van een gezondheids-
zorgberoep zoals bedoeld in het koninklijk besluit nr. 78
van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de
gezondheidszorgberoepen;

3° verzorgingsinstellingen: de instellingen en diensten
bedoeld in respectievelijk de wet op de ziekenhuizen geco-
ördineerd op 7 augustus 1987, artikel 5 van de wet van
27 juni 1978 tot wijziging van de wetgeving op de zieken-
huizen en betreffende sommige andere vormen van verzor-
ging en de artikelen 22, 6°, 34, 12° en 21°, 63 en 65 van de
wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskun-
dige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli
1994;

4° patiënt: de natuurlijke persoon aan wie gezondheids-
zorg wordt verstrekt, al dan niet op eigen verzoek;

5° instellingen van de sociale zekerheid: de instellingen
zoals bedoeld in artikel 1 en artikel 2, eerste lid, 2°, van de
wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organi-
satie van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid;

6° verzekeringsinstellingen: de landsbonden, zoals be-
paald in artikel 6 van de wet van 6 augustus 1990 betref-
fende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfond-
sen, de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering en
de }1[Kas der geneeskundige verzorging van HR Rail]1;

7° Wet Kruispuntbank Sociale Zekerheid: de wet van
15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van
een Kruispuntbank van de sociale zekerheid;

8° ICT: informatie- en communicatietechnologie;
9° }2[persoonsgegevens die de gezondheid betreffen:

persoonsgegevens die verband houden met de fysieke of
mentale gezondheid van een natuurlijke persoon, waaron-
der persoonsgegevens over verleende gezondheidsdien-
sten waarmee informatie over zijn gezondheidstoestand
wordt gegeven;]2

}3[10° het informatieveiligheidscomité: het informatie-
veiligheidscomité bedoeld in de wet van 5 september 2018
tot oprichting van het informatieveiligheidscomité en tot
wijziging van diverse wetten betreffende de uitvoering van
verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 van het Eu-
ropees Parlement en de Raad betreffende de bescherming
van natuurlijke personen in verband met de verwerking
van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van
die gegevens en tot intrekking van richtlijn 95/46/EG.]3

}1. – 6° gewijzigd bij art. 61 K.B. 11 december 2013, B.S., 16 december
2013, bekrachtigd met ingang van de dag van zijn inwerkingtreding bij
art. 2, 3°, wet 24 april 2014, B.S., 27 mei 2014, inwerkingtreding: 1 april
2014 (art. 81, § 3)
}2. – 9° vervangen bij art. 44, a),  wet 5 september 2018, B.S.,
10 september 2018, inwerkingtreding: 10 september 2018 (art. 99)
}3. – 10° toegevoegd bij art. 44, b), wet 5 september 2018, B.S.,
10 september 2018, inwerkingtreding: 10 september 2018 (art. 99)

HOOFDSTUK 2

DOELSTELLING VAN HET EHEALTH-PLATFORM

Art. 4. Het eHealth-platform heeft als doel om, door een
onderlinge elektronische dienstverlening en informatie-uit-
wisseling tussen alle actoren in de gezondheidszorg, geor-
ganiseerd met de nodige waarborgen op het vlak van de in-
formatieveiligheid en de bescherming van de persoonlijke
levenssfeer, de kwaliteit en de continuïteit van de gezond-
heidszorgverstrekking en de veiligheid van de patiënt te op-
timaliseren, de vereenvoudiging van de administratieve for-
maliteiten voor alle actoren in de gezondheidszorg te bevor-
deren en het gezondheidsbeleid te ondersteunen.

HOOFDSTUK 3

OPDRACHTEN VAN HET EHEALTH-PLATFORM

Art. 5. Het eHealth-platform is voor de uitvoering van
zijn doel belast met de volgende opdrachten:

1° het ontwikkelen van een visie en een strategie voor
een effectieve, efficiënte en goed beveiligde elektronische
dienstverlening en informatie-uitwisseling in de gezond-
heidszorg, met respect voor de bescherming van de per-
soonlijke levenssfeer en in nauw overleg met de onderschei-
den openbare en private actoren in de gezondheidszorg;

2° het vastleggen van nuttige ICT-gerelateerde functio-
nele en technische normen, standaarden, specificaties en
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basisarchitectuur voor een inzet van de ICT ter ondersteu-
ning van deze visie en strategie;

3° het nagaan of softwarepakketten voor het beheer van
elektronische patiëntendossiers voldoen aan de vastge-
legde ICT-gerelateerde functionele en technische normen,
standaarden en specificaties, en het registreren van deze
softwarepakketten;

4° het concipiëren, beheren, ontwikkelen en in stan-
daardvorm, gratis ter beschikking stellen aan de actoren in
de gezondheidszorg van elektronische basisdiensten die
potentieel de actoren in de gezondheidszorg ondersteu-
nen, zoals:

a) een samenwerkingsplatform voor de veilige elektro-
nische gegevensuitwisseling, met inbegrip van een sys-
teem voor de organisatie en logging van de elektronische
gegevensuitwisseling, en een systeem voor de elektroni-
sche toegang tot de gegevens;

b) de nuttige basisdiensten ter ondersteuning van deze
elektronische gegevensuitwisseling, zoals een systeem van
vercijfering van gegevens tussen verzender en bestemme-
ling, een systeem voor gebruikers- en toegangsbeheer, een
beveiligde elektronische brievenbus voor elke actor in de
gezondheidszorg, een systeem voor elektronische date-
ring, een systeem voor codering en anonimisering van in-
formatie, een verwijzingsrepertorium met de aanduiding,
met akkoord van de betrokken patiënten, bij welke actoren
in de gezondheidszorg welke types van gegevens worden
bewaard met betrekking tot welke patiënten; de imple-
mentatie van het verwijzingsrepertorium kan slechts ge-
schieden na }1[beraadslaging van de kamer sociale zeker-
heid en gezondheid van het informatieveiligheidscomité]1;

5° het afspreken van een taakverdeling inzake de inza-
meling, validatie, opslag en terbeschikkingstelling van ge-
gevens die over het samenwerkingsplatform worden uit-
gewisseld en van de kwaliteitsnormen waaraan deze gege-
vens dienen te voldoen, en het verifiëren van de naleving
van deze kwaliteitsnormen;

6° het bevorderen en het coördineren van de verwezenlij-
king van programma's en projecten die de visie en strategie
uitvoeren, die (soorten) actoren in de gezondheidszorg over-
schrijden en die gebruik maken van het in 4°, a), bedoelde
samenwerkingsplatform voor de veilige elektronische gege-
vensuitwisseling of de in 4°, b), bedoelde basisdiensten, en
het coördineren van de aanpassingen van de regelgeving
om deze programma's en projecten uit te voeren;

7° het beheren en coördineren van de ICT-gerelateerde,
organisatorische, functionele en technische aspecten van de
gegevensuitwisseling in het kader van de elektronische pati-
ëntendossiers en van elektronische medische voorschriften;

8° }2[het als intermediaire organisatie, in de zin van een
organisatie andere dan de verantwoordelijke voor de ver-
werking van niet-gepseudonimiseerde persoonsgegevens
die instaat voor het pseudonimiseren ervan, inzamelen,]2

samenvoegen, coderen of anonimiseren, en ter beschik-
king stellen van gegevens nuttig voor de kennis, de con-
ceptie, het beheer en de verstrekking van gezondheids-
zorg; het eHealth-platform zelf mag de in het kader van
deze opdracht verwerkte persoonsgegevens slechts bijhou-
den zolang dat noodzakelijk is om ze te coderen of te ano-
nimiseren; het eHealth-platform mag evenwel het verband
tussen het reële identificatienummer van een betrokkene
en het aan hem toegekend gecodeerd identificatienum-
mer bijhouden indien de bestemmeling van de gecodeerde

persoonsgegevens daarom op een gemotiveerde wijze ver-
zoekt, mits machtiging van }3[de kamer sociale zekerheid
en gezondheid van het informatieveiligheidscomité]3; het
eHealth-platform kan deze opdracht slechts vervullen op
vraag van een wetgevende kamer, een instelling van soci-
ale zekerheid, de stichting bedoeld in artikel 45quinquies
van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 be-
treffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoe-
pen, het Intermutualistisch Agentschap, het Federaal Ken-
niscentrum voor de Gezondheidszorg, }4[...]4 een federaal
minister, een federale overheidsdienst of een openbare in-
stelling met rechtspersoonlijkheid die onder de federale
overheid ressorteert; de Koning kan, bij een besluit vastge-
steld na overleg in de Ministerraad en na advies van de
Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Le-
venssfeer en van het Beheerscomité, de lijst van de moge-
lijke instanties die het eHealth-platform kunnen vragen
om als intermediaire organisatie op te treden, uitbreiden;

9° het bevorderen van de naleving van de visie, de stra-
tegie, de functionele en technische normen, standaarden
en specificaties, de basisarchitectuur, evenals het gebruik
van het samenwerkingsplatform voor de veilige elektroni-
sche gegevensuitwisseling en de basisdiensten en de ver-
wezenlijking van de programma's en de projecten door zo-
veel mogelijk actoren in de gezondheidszorg;

10° het organiseren van de samenwerking met andere
overheidsinstanties, ongeacht hun overheidsniveau, die
belast zijn met de coördinatie van de elektronische dienst-
verlening.
}1. – 4°, b), gewijzigd bij art. 45, a), wet 5 september 2018, B.S.,
10 september 2018, inwerkingtreding: 10 september 2018 (art. 99)
}2. – 8° gewijzigd bij art. 45, b), wet 5 september 2018, B.S., 10 september
2018, inwerkingtreding: 10 september 2018 (art. 99)
}3. – 8° gewijzigd bij art. 45, c), wet 5 september 2018, B.S., 10 september
2018, inwerkingtreding: 10 september 2018 (art. 99)
}4. – 8° gewijzigd bij art. 52 wet 10 april 2014, B.S., 30 april 2014, err.,
B.S., 4 juni 2014, err., B.S., 2 juli 2014

HOOFDSTUK 4

RECHTEN EN PLICHTEN VAN HET EHEALTH-
PLATFORM

Art. 6. }1[Deze wet doet op geen enkele wijze afbreuk aan
de wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de
patiënt of aan de wettelijke en reglementaire bepalingen
met betrekking tot de uitoefening van de geneeskunde.]1

}1. – Vervangen bij art. 46 wet 5 september 2018, B.S., 10 september
2018, inwerkingtreding: 10 september 2018 (art. 99)

Art. 7. Voor de uitvoering van zijn opdrachten heeft het
eHealth-platform:

1° toegang tot de gegevens die in het Rijksregister zijn
opgeslagen;

2° het recht om het identificatienummer van het Rijks-
register te gebruiken.

Art. 8. Bij de mededeling van niet-gecodeerde persoons-
gegevens aan en door het eHealth-platform worden uit-
sluitend de identificatienummers bedoeld in artikel 8 van
de Wet Kruispuntbank Sociale Zekerheid gebruikt.
}1[Art. 8/1.  Zorgverleners die persoonlijk betrokken zijn
bij de uitvoering van diagnostische, preventieve of zorgverle-
nende handelingen ten opzichte van een patiënt zijn ge-
machtigd, ter identificatie van de betrokkenen, het in artikel 8
van de wet Kruispuntbank Sociale Zekerheid bedoelde identi-
ficatienummer, van de patiënt en van de personen met be-



II. Belgische wet- en regelgeving • 8. Gezondheidsrecht
Wet 21 augustus 2008 - eHealth-platform (Art. 11)

Larcier Geannoteerde Wetboeken – Privacy (17 oktober 2018) – © Larcier 355

trekking tot dewelke in het medisch dossier van de patiënt
persoonsgegevens worden verwerkt in het kader van hoger-
vermelde handelingen, te bewaren in het desbetreffend dos-
sier en te gebruiken bij de onderlinge uitwisseling van hun
persoonsgegevens of bij de uitwisseling met andere instanties
die gemachtigd zijn het identificatienummer te gebruiken.

}2[De in het eerste lid vermelde uitwisselingen worden
uitgevoerd in overeenstemming met de verordening (EU)
2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van
27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke
personen in verband met de verwerking van persoonsge-
gevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens
en tot intrekking van richtlijn 95/46/EG.]2

De zorgverlener die overeenkomstig het eerste lid een in
artikel 8 van de wet Kruispuntbank Sociale Zekerheid be-
doeld identificatienummer bewaart, vernietigt dit identifi-
catienummer ten laatste op het ogenblik van de vernieti-
ging van het betreffende dossier in overeenstemming met
de toepasselijke regelgeving.

Indien de in het eerste lid vermelde uitwisselingen op
elektronische wijze worden uitgevoerd, vinden deze plaats
hetzij met gebruik van de basisdiensten van het eHealth-
platform, hetzij met gebruik van diensten }3[waarvan de
kamer sociale zekerheid en gezondheid van het informa-
tieveiligheidscomité vaststelt dat die vergelijkbare waar-
borgen inzake informatieveiligheid bieden]3.]1

}1. – Ingevoegd bij art. 57 wet (I) 19 maart 2013, B.S., 29 maart 2013, err.,
B.S., 2 mei 2013
}2. – Lid 2 vervangen bij art. 47, a), wet 5 september 2018, B.S.,
10 september 2018, inwerkingtreding: 10 september 2018 (art. 99)
}3. – Lid 4 gewijzigd bij art. 47, b), wet 5 september 2018, B.S.,
10 september 2018, inwerkingtreding: 10 september 2018 (art. 99)

Art. 9. § 1. Het eHealth-platform wijst, }1[al dan niet
onder zijn personeel]1, een }2[functionaris voor gegevens-
bescherming]2 aan.

§ 2. De }3[functionaris voor gegevensbescherming]3 van
het eHealth-platform }4[vervult de taken die hem worden toe-
gekend door de verordening (EU) 2016/679 van het Europees
Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de be-
scherming van natuurlijke personen in verband met de ver-
werking van persoonsgegevens en betreffende het vrije ver-
keer van die gegevens en tot intrekking van richtlijn 95/46/
EG en]4 staat, met het oog op de veiligheid van de gegevens
die door het eHealth-platform worden verwerkt of uitgewis-
seld en met het oog op de bescherming van de persoonlijke
levenssfeer van de personen op wie deze gegevens betrekking
hebben, in voor:

1° het verstrekken van deskundige adviezen aan de per-
soon belast met het dagelijks bestuur;

2° }5[het uitvoeren van andere opdrachten die hem
door de persoon belast met het dagelijks bestuur worden
toevertrouwd, voor zover dit zijn onafhankelijkheid niet in
het gedrang brengt en voor zover de inhoud en de hoeveel-
heid van de andere toevertrouwde opdrachten hem in
staat stellen om zijn taken als functionaris voor gegevens-
bescherming conform de hogervermelde verordening (EU)
2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van
27 april 2016 uit te voeren.]5

§ 3. De Koning kan, na advies van de Commissie voor de
Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, de regels be-
palen volgens dewelke de }6[functionaris voor gegevensbe-
scherming]6 van het eHealth-platform zijn opdracht uitvoert
evenals zijn bevoegdheden en de nadere regels met betrek-
king tot zijn onafhankelijkheid en verantwoordelijkheid.

}1. – § 1 gewijzigd bij art. 48, b), wet 5 september 2018, B.S. ,
10 september 2018, inwerkingtreding: 10 september 2018 (art. 99)
}2. – § 1 gewijzigd bij art. 48, a) ,  wet 5 september 2018, B.S.,
10 september 2018, inwerkingtreding: 10 september 2018 (art. 99)
}3. – § 2, inleidende zin, gewijzigd bij art. 48, a), wet 5 september 2018,
B.S., 10 september 2018, inwerkingtreding: 10 september 2018 (art. 99)
}4. – § 2, inleidende zin, gewijzigd bij art. 48, c), wet 5 september 2018,
B.S., 10 september 2018, inwerkingtreding: 10 september 2018 (art. 99)
}5. – § 2, 2°, vervangen bij art. 48, d), wet 5 september 2018, B.S.,
10 september 2018, inwerkingtreding: 10 september 2018 (art. 99)
}6. – § 3 gewijzigd bij art. 48, a) ,  wet 5 september 2018, B.S.,
10 september 2018, inwerkingtreding: 10 september 2018 (art. 99)

Art. 10. Het Beheerscomité bedoeld in artikel 15 wijst, }1[al
dan niet onder het personeel van het eHealthplatform]1 en na
advies van }2[de kamer sociale zekerheid en gezondheid van
het informatieveiligheidscomité]2, een }3[beroepsbeoefenaar
in de gezondheidszorg]3 aan onder wiens toezicht en verant-
woordelijkheid de verwerking van persoonsgegevens die de
gezondheid betreffen door het eHealth-platform gebeurt.

De Koning bepaalt, na advies van de Commissie voor de
Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, de regels
volgens welke deze }4[beroepsbeoefenaar in de gezond-
heidszorg]4 zijn opdracht uitvoert evenals zijn bevoegdhe-
den en de nadere regels met betrekking tot zijn onafhanke-
lijkheid en verantwoordelijkheid.
}1. – Lid 1 gewijzigd bij art. 49, a), wet 5 september 2018, B.S.,
10 september 2018, inwerkingtreding: 10 september 2018 (art. 99)
}2. – Lid 1 gewijzigd bij art. 49, b), wet 5 september 2018, B.S.,
10 september 2018, inwerkingtreding: 10 september 2018 (art. 99)
}3. – Lid 1 gewijzigd bij art. 49, c) , wet 5 september 2018, B.S.,
10 september 2018, inwerkingtreding: 10 september 2018 (art. 99)
}4. – Lid 2 gewijzigd bij art. 49, c) , wet 5 september 2018, B.S.,
10 september 2018, inwerkingtreding: 10 september 2018 (art. 99)

Art. 11. Elke mededeling van persoonsgegevens door of
aan het eHealth-platform vereist een principiële machtiging
van }1[de kamer sociale zekerheid en gezondheid van het in-
formatieveiligheidscomité]1, behalve in de volgende gevallen:

1° }2[...]2

2° indien de mededeling overeenkomstig een wettelijke
of reglementaire bepaling is toegestaan of is vrijgesteld
van een principiële machtiging;

3° indien de mededeling door de Koning is vrijgesteld
van een principiële machtiging, bij een besluit vastgesteld
na overleg in de Ministerraad, na advies van de Commissie
voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer.

Voor zover een wettelijke of reglementaire bepaling, be-
doeld in het eerste lid, 1° of 2°, tot stand komt na de inwer-
kingtreding van deze wet, maakt zij vóór zij in werking treedt
het voorwerp uit van een advies vanwege de Commissie voor
de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer.

Vooraleer zijn machtiging te geven, gaat }3[de kamer
sociale zekerheid en gezondheid van het informatieveilig-
heidscomité]3 na of de mededeling geschiedt in overeen-
stemming met deze wet en de uitvoeringsbesluiten ervan
en met de regelgeving inzake de bescherming van de per-
soonlijke levenssfeer, waarbij het bijzondere aandacht be-
steedt aan de eventuele vercijfering van de persoonsgege-
vens in kwestie. De machtigingen worden verleend binnen
de termijn, onder de eventuele voorwaarden en volgens de
nadere regels bepaald door de Koning.

Een principiële machtiging van }4[de kamer sociale ze-
kerheid en gezondheid van het informatieveiligheidsco-
mité]4 is evenwel niet vereist voor de mededeling van }5[ge-
pseudonimiseerde persoonsgegevens bedoeld in de veror-
dening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de
Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van
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natuurlijke personen in verband met de verwerking van
persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die
gegevens en tot intrekking van richtlijn 95/46/EG,]5 die het
eHealth-platform overeenkomstig artikel 5, 8°, verricht,
met het oog op het realiseren van statistisch of wetenschap-
pelijk onderzoek ter ondersteuning van het gezondheidsbe-
leid, aan de Ministers en de federale overheidsdiensten die
de volksgezondheid of de sociale zekerheid onder hun be-
voegdheid hebben, de Wetgevende Kamers, de openbare
instellingen van sociale zekerheid, het Rijksinstituut voor
Ziekte- en Invaliditeitsverzekering, het Federaal Kenniscen-
trum voor de Gezondheidszorg en de verzekeringsinstellin-
gen in het kader van hun wettelijke opdrachten.

Een mededeling van persoonsgegevens waarvoor met
toepassing van dit artikel een principiële machtiging van
}6[de kamer sociale zekerheid en gezondheid van het in-
formatieveiligheidscomité]6 vereist is, kan slechts worden
verricht nadat deze principiële machtiging werd verleend
en met eerbiediging van de voorwaarden en nadere regels
die in voorkomend geval door }6[de kamer sociale zeker-
heid en gezondheid van het informatieveiligheidscomité]6

met betrekking tot de mededeling werden bepaald.
}7[...]7

}1. – Lid 1, inleidende zin, gewijzigd bij art. 50, a), wet 5 september 2018,
B.S., 10 september 2018, inwerkingtreding: 10 september 2018 (art. 99)
}2. – Lid 1, 1°, opgeheven bij art. 50, b), wet 5 september 2018, B.S.,
10 september 2018, inwerkingtreding: 10 september 2018 (art. 99)
}3. – Lid 3 gewijzigd bij art. 50, c), wet 5 september 2018, B.S.,
10 september 2018, inwerkingtreding: 10 september 2018 (art. 99)
}4. – Lid 4 gewijzigd bij art. 50, d), wet 5 september 2018, B.S.,
10 september 2018, inwerkingtreding: 10 september 2018 (art. 99)
}5. – Lid 4 gewijzigd bij art. 50, e), wet 5 september 2018, B.S.,
10 september 2018, inwerkingtreding: 10 september 2018 (art. 99)
}6. – Lid 5 gewijzigd bij art. 50, f), wet 5 september 2018, B.S.,
10 september 2018, inwerkingtreding: 10 september 2018 (art. 99)
}7. – Lid 6 opgeheven bij art. 50, g), wet 5 september 2018, B.S.,
10 september 2018, inwerkingtreding: 10 september 2018 (art. 99)

Art. 12. De Koning kan, bij besluit vastgesteld na overleg
in de Ministerraad, na advies van het Beheerscomité en na
advies van de Commissie voor de Bescherming van de Per-
soonlijke Levenssfeer, bepalen welke gegevens door welke
overheidsinstellingen aan het eHealth-platform verplicht
en elektronisch worden meegedeeld voor de uitvoering
van zijn opdrachten, en welke gegevens het eHealth-plat-
form aan welke overheidsinstellingen verplicht en elektro-
nisch meedeelt voor de uitvoering van hun opdrachten.
Art. 13. De op het eHealth-platform elektronisch meege-
deelde gegevens evenals hun weergave op een leesbare
drager genieten, tot bewijs van het tegendeel, dezelfde
wettelijke bewijswaarde als wanneer zij op papieren dra-
ger zouden zijn meegedeeld.
Art. 14. De Koning stelt de nadere regels vast voor de
werking van het eHealth-platform en voor de registratie
van de softwarepakketten bedoeld in artikel 5, 3°.

Hij kan, na advies van de Commissie voor de Bescher-
ming van de Persoonlijke Levenssfeer, de regelen uitvaardi-
gen op het vlak van de beveiliging die Hij nuttig acht, even-
als de nadere regels om de toepassing ervan te verzekeren.

HOOFDSTUK 8

OVERLEGCOMITÉ MET DE GEBRUIKERS VAN HET 
EHEALTH-PLATFORM

Art. 22. }1[Bij het eHealth-platform wordt een Overleg-
comité met de gebruikers opgericht. Het Overlegcomité

staat het Beheerscomité van het eHealth-platform bij in de
vervulling van zijn opdrachten.

Het Overlegcomité is ermee gelast om in het belang van
de patiënt de elektronische gegevensuitwisseling te bevor-
deren, evenals het delen van de beveiligde gegevens tussen
de actoren in de gezondheidszorg die gemachtigd zijn door
het }2[informatieveiligheidscomité]2, en dit met als doel:

– de kwaliteit en de continuïteit van de gezondheids-
zorg te verhogen door een voortdurende beschikbaarheid
van de gezondheidsgegevens die betrekking hebben op de
patiënt te waarborgen;

– de samenwerking en de communicatie tussen de
zorgverleners te optimaliseren met het oog op een betere
follow-up van de patiënt.

Daartoe is het Overlegcomité ermee gelast aan het Be-
heerscomité van het eHealth-platform voorstellen of ad-
viezen te formuleren, op eigen initiatief of op verzoek,
meer bepaald op het gebied van:

1° de organisatie van toekomstige elektronische gege-
vensstromen voor de inzameling, verwerking en terbe-
schikkingstelling van klinische gegevens en de organisatie
van de registers met betrekking tot verschillende klinische
domeinen, in de mate dat deze organisatie betrekking
heeft op zorgverstrekkers;

2° de aanstelling van het intermediaire orgaan }3[...]3

gelast met de operationele organisatie van de gegevens-
stromen en de registers, zoals bedoeld in de bepaling
onder 1°, in zoverre het eHealth-platform die opdracht
zoals voorzien in artikel 5, 8°, niet kan vervullen;

3° de definitie van de therapeutische relaties, de proce-
dure met betrekking tot de geïnformeerde toestemming
van de patiënten en het inzagerecht van de patiënten op
het gebruik van de hen betreffende gegevens, tenzij de re-
gels dienaangaande reeds werden vastgesteld door het Be-
heerscomité of het }4[informatieveiligheidscomité]4, hetzij
voor de inwerkingtreding van deze wet, hetzij na advies
van het Overlegcomité.

De raadpleging van het Overlegcomité is verplicht in de
in het derde lid bedoelde aangelegenheden. In die gevallen
formuleert het Overlegcomité een advies binnen de drie
maanden en met een tweederdemeerderheid van de leden
van het Overlegcomité. Indien deze meerderheid niet wordt
bereikt, worden in het advies in voorkomend geval de over-
wegingen van de meerderheid en de minderheid vermeld.

Het eHealth-platform en het Overlegcomité organise-
ren periodiek een rondetafel-bijeenkomst die de verschil-
lende actoren uit de gezondheidssector samenbrengt, ten-
einde de voortgang te evalueren van de implementatie van
eHealth en de behoeften dienaangaande te inventariseren.

Het Overlegcomité kan in zijn schoot werkgroepen op-
richten die belast zijn met bijzondere opdrachten.

Het stelt zijn huishoudelijk reglement op en legt het ter
goedkeuring aan de ministers voor.]1

}1. – Vervangen bij art. 54 wet 10 april 2014, B.S., 30 april 2014, err., B.S.,
4 juni 2014, err., B.S., 2 juli 2014
}2. – Lid 2, inleidende zin, gewijzigd bij art. 52, a), wet 5 september 2018,
B.S., 10 september 2018, inwerkingtreding: 10 september 2018 (art. 99)
}3. – Lid 3, 2°, gewijzigd bij art. 52, b), wet 5 september 2018, B.S.,
10 september 2018, inwerkingtreding: 10 september 2018 (art. 99)
}4. – Lid 3, 3°, gewijzigd bij art. 52, a), wet 5 september 2018, B.S.,
10 september 2018, inwerkingtreding: 10 september 2018 (art. 99)

Art. 23. }1[Het Overlegcomité wordt voorgezeten door
een geneesheer en telt 32 leden, waaronder:

1. de volgende leden stemgerechtigd zijn:



II. Belgische wet- en regelgeving • 8. Gezondheidsrecht
Wet 4 april 2014 - Verzekeringen (Art. 159)

Larcier Geannoteerde Wetboeken – Privacy (17 oktober 2018) – © Larcier 357

a. elf leden, waaronder zeven geneesheren, die de zorg-
verleners en de verzorgingsinstellingen, zoals bedoeld in
artikel 3, 2° en 3°, evenals de representatieve organisaties
van zorgverleners vertegenwoordigen;

b. zeven leden voorgedragen door de verzekeringsin-
stellingen;

c. vier leden voorgedragen door de representatieve pati-
ëntenverenigingen, die zetelen in de Federale commissie
«Rechten van de patiënt»;

2. de volgende leden een raadgevende stem hebben:

a. zes leden die de deelstaten vertegenwoordigen;

b. vier leden die de federale overheid vertegenwoordi-
gen, waaronder:

– een lid dat het eHealth-platform vertegenwoordigt;

– een lid dat het RIZIV vertegenwoordigt;

– een lid dat de Federale Overheidsdienst Volksgezond-
heid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu verte-
genwoordigt.

De Koning benoemt de voorzitter en de leden van het
Overlegcomité. Hij preciseert zo nodig zijn bevoegdheden
en bepaalt zijn nadere werkingsregels.

De Koning bepaalt tevens het bedrag en de voorwaarden
voor de toekenning van presentiegeld van de voorzitter.

Naast de in artikel 22 bedoelde gevallen, kan de Koning
ook bepalen in welke gevallen de raadpleging van het
Overlegcomité verplicht is. In die gevallen formuleert het
Overlegcomité een advies binnen de drie maanden.

Het eHealth-platform draagt de werkingskosten van het
Overlegcomité en van de werkgroepen die in zijn schoot
worden opgericht en staat in voor het secretariaat ervan.]1

}1. – Vervangen bij art. 55 wet 10 april 2014, B.S., 30 april 2014, err., B.S.,
4 juni 2014, err., B.S., 2 juli 2014

Wet 4 april 2014 betreffende de verzekeringen
 (B.S., 30 april 2014)

(Uittreksel)

DEEL 4

DE LANDVERZEKERINGSOVEREENKOMST

TITEL II

DE VERZEKERINGSOVEREENKOMST IN HET 
ALGEMEEN

HOOFDSTUK 1

BEPALINGEN BETREFFENDE ALLE 
VERZEKERINGSOVEREENKOMSTEN

Afdeling I

Het sluiten van de overeenkomst

Art. 61. Medische informatie

De door de verzekerde gekozen arts kan de verzekerde
die erom verzoekt de geneeskundige verklaringen afleve-
ren die voor het sluiten of het uitvoeren van de overeen-
komst nodig zijn. Deze verklaringen beperken zich tot een
beschrijving van de huidige gezondheidstoestand.

Deze verklaringen mogen uitsluitend aan de adviserend
arts van de verzekeraar worden bezorgd. Deze mag de ver-
zekeraar geen informatie geven die niet-pertinent is gezien
het risico waarvoor de verklaringen werden opgemaakt of
betreffende andere personen dan de verzekerde.

Het medisch onderzoek, noodzakelijk voor het sluiten
en het uitvoeren van de overeenkomst, kan slechts steunen
op de voorgeschiedenis van de huidige gezondheidstoe-
stand van de kandidaat-verzekerde en niet op technieken
van genetisch onderzoek die dienen om de toekomstige
gezondheidstoestand te bepalen.

Mits de verzekeraar aantoont de voorafgaande toestem-
ming van de verzekerde te bezitten, geeft de arts van de
verzekerde aan de adviserend arts van de verzekeraar een
verklaring af over de doodsoorzaak.

Wanneer er geen risico meer bestaat voor de verzeke-
raar, bezorgt de adviserend arts de geneeskundige verkla-
ringen, op hun verzoek, terug aan de verzekerde of, in
geval van overlijden, aan zijn rechthebbenden.

TITEL IV

PERSOONSVERZEKERINGEN

HOOFDSTUK 1

GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN

Art. 158. Naamgebondenheid van de polis

De polis moet op naam van de verzekeringnemer wor-
den gesteld; zij kan niet aan order of aan toonder zijn.

Art. 159. Verzekering van zeer jonge kinderen

De Koning kan bijzondere voorwaarden opleggen aan
verzekeringen die voorzien in uitkeringen voor het geval
dat een kind dood geboren wordt of overlijdt voordat het
de volle leeftijd van vijf jaar heeft bereikt.
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K.B. 23 oktober 1964 tot bepaling van de normen die door de ziekenhuizen en hun diensten moeten 
worden nageleefd

 (B.S., 7 november 1964)

(Uittreksel)

Bijlage A
Algemene normen die op al de inrichtingen 

toepasselijk zijn
}1. – Gewijzigd bij art. 2 K.B. 31 juli 2017, B.S., 30 augustus 2017, inwer-
kingtreding: 1 februari 2018 (art. 7)

9°quater. Bescherming van de persoonlijke levenssfeer bij de
verwerking van persoonsgegevens van patiënten, in het bijzonder
medische gegevens.

a) Elk ziekenhuis dient, voor wat betreft de verwerking van per-
soonsgegevens die betrekking hebben op patiënten, in het bijzonder
medische gegevens, te beschikken over een reglement voor de be-
scherming van de persoonlijke levenssfeer.

b) De bepalingen van dat reglement betreffende de persoonlijke
rechten dienen aan de patiënten te worden medegedeeld samen
met de kennisgeving van de gegevens bedoeld in artikel 4 van de
wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke le-
venssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

c) Het reglement vermeldt, voor elke verwerking, minstens het
volgende:

– de doeleinden van de verwerking;
– in voorkomend geval, de wet, het decreet of de ordonnantie of

de reglementaire akte waarbij de geautomatiseerde verwerking
wordt ingesteld;

– de identiteit en het adres van de houder van het bestand en
van de persoon die namens de houder kan optreden;

– de naam van de in f) bedoelde geneesheer;
– de naam van de in g) bedoelde veiligheidsconsulent;
– de identiteit en het adres van de bewerker(s);
– de rechten en plichten van de bewerker(s);
– de categorieën van personen die toegang hebben tot of ge-

machtigd zijn tot het verkrijgen van de persoonsgegevens van me-
dische aard van de verwerking;

– de categorieën van personen wier gegevens verwerkt worden;
– de aard van de verwerkte gegevens en de manier waarop ze

worden verkregen;
– de organisatie van het circuit van de te verwerken medische

gegevens;

– de procedure volgens welke, indien noodzakelijk, gegevens
geanonimiseerd worden;

– de beveiligingsprocedures ten einde toevallige of ongeoor-
loofde van gegevens, toevallig verlies of ongeoorloofde toegang,
wijziging of verspreiding van gegevens tegen te gaan;

– de termijn waarna, in voorkomend geval, de gegevens niet
meer mogen bewaard, gebruikt of verspreid worden;

– de onderlinge verbanden, de onderlinge verbindingen of elke
ander vorm van vergelijking van gegevens die worden verwerkt;

– de onderlinge verbindingen en raadplegingen;
– de gevallen waarin gegevens worden verwijderd;
– de wijze waarop de patiënten hun rechten bedoeld in de wet

van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levens-
sfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens kun-
nen uitoefenen.

d) Het reglement vermeldt het door de Commissie voor de bescher-
ming van de persoonlijke levenssfeer toegekende identificatienum-
mer van de verwerking waarop het betrekking heeft en dient, binnen
dertig dagen na de inwerkingtreding van dit artikel, te worden overge-
maakt aan de Commissie voor toezicht op en evaluatie van statistische
gegevens die verband houden met de medische activiteiten in de zie-
kenhuizen. Alle wijzigingen aan bedoeld reglement aangebracht die-
nen, binnen de dertig dagen na de bekrachtiging door de bevoegde in-
stanties van de inrichtende macht, worden overgemaakt aan de Com-
missie voor toezicht op en evaluatie van statistische gegevens die ver-
band houden met de medische activiteiten in de ziekenhuizen.

e) De Commissie voor toezicht op en evaluatie van statistische
gegevens die verband houden met de medische activiteiten in de
ziekenhuizen, houdt de in a) bedoelde reglementen ter beschik-
king van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke
levenssfeer en deelt om de zes maanden aan de Commissie de ge-
actualiseerde lijst mede van de ontvangen reglementen en wijzi-
gingen van reglementen.

f) De houder van het bestand wijst de geneesheer aan die de verant-
woordelijkheid en het toezicht uitoefent bedoeld in artikel 7, eerste lid
van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke
levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

g) De houder van het bestand wijst een veiligheidsconsulent aan
belast met de veiligheid van de informatie. De veiligheidsconsulent
staat de verantwoordelijke voor het dagelijks beheer met raad bij in-
zake alle aspecten van de veiligheid van de informatie. De opdracht
van de veiligheidsconsulent kan door Ons nader worden omschreven.

K.B. nr. 78, 10 november 1967 }1[betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen]1
 (B.S., 14 november 1967, err., B.S., 12 juni 1968)

}1. Opschrift, na wijziging, vervangen bij art. 27 wet 10 augustus 2001, B.S., 1 september 2001, inwerkingtreding: 1 september 2001 (art. 59, § 1, inleidende zin)
}2. Op 10 mei 2015 geconsolideerde versie bij wet 10 mei 2015, B.S., 18 juni 2015, gecoördineerd bij K.B. 10 mei 2015, B.S., 18 juni 2015. Deze geconso-
lideerde versie wordt vanaf 10 mei 2015 niet meer bijgewerkt.
R 3. Zie voor de bijgewerkte tekst: wet 10 mei 2015 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, gecoördineerd op 10 mei 2015, B.S.,
18 juni 2015
J 4. Uit de in het B.S., gepubliceerde aanhef van het K.B. nr. 78 betreffende de geneeskunst en het K.B. nr. 79 betreffende de Orde van Geneesheren,
blijkt dat die besluiten zijn genomen na het advies van de Raad van State en van de in raad vergaderde ministers. Het bestaan van die twee adviezen is het
enige bij de wet gestelde vormvereiste en de wet legt geen volgorde op waarin die adviezen moeten worden gegeven (Cass., 13 april 1989, A.C., 1988-89,
nr. 456, 928; R.W., 1989-90, 758; Pas., 1989, I, 832; Bull., 1989, 832).

(Uittreksel)

}1[HOOFDSTUK IIbis
}2[BIJZONDERE BEROEPSBEKWAAMHEDEN, 

BIJZONDERE BEROEPSTITELS, 
AANBODSBEHEERSING, EINDELOOPBAAN, 

EVALUATIE, STRUCTUUR EN ORGANISATIE VAN 
DE PRAKTIJK, ORGANEN EN PERMANENTE 

FEDERALE DATABANK VAN DE BEOEFENAARS 
VAN DE GEZONDHEIDSZORGBEROEPEN]2]1

}1. Opschrift ingevoegd bij art. 8 wet 19 december 1990, B.S., 29 december
1990; laatst vervangen bij art. 2 wet 29 januari 2003, B.S., 26 februari 2003
}2. Opschrift laatst vervangen bij art. 155 wet 10 april 2014, B.S., 30 april
2014, err., B.S., 4 juni 2014, err., B.S., 2 juli 2014
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}1[Art. 35octies. § 1. Bij het Ministerie van Sociale Za-
ken, Volksgezondheid en Leefmilieu wordt een Planning-
commissie-Medisch aanbod opgericht.

§ 2. De opdracht van deze Commissie bestaat erin:
– de behoeften inzake medisch aanbod na te gaan met

betrekking tot de beroepen vermeld in de artikelen 2, § 1,
en 3. Bij het bepalen van deze behoeften dient rekening ge-
houden te worden met de evolutie van de behoeften in-
zake medische zorgen, de kwaliteit van de zorgenverstrek-
king, en de demografische en de sociologische evolutie
van de betrokken beroepen. Een eerste rapport zal neerge-
legd worden bij de Ministers van Volksgezondheid en Soci-
ale Zaken ten laatste op 15 mei 1996, inzake behoeften,
bevattend voorstellen van een globaal aantal en van een
verdeling, onder andere per gemeenschap;

– op een continue wijze de weerslag evalueren die de be-
paling van deze behoeften heeft op de toegang tot de stu-
dies voor de beroepen bedoeld in de artikelen 2, § 1, en 3;

– jaarlijks een verslag opstellen ten behoeve van de Mi-
nisters van Volksgezondheid en Sociale Zaken betreffende
de relatie tussen de behoeften, studies, en de doorstroming
tot de stages, met het oog op het verkrijgen van de bijzon-
dere beroepstitels bedoeld in artikel 35ter }2[en de beroep-
stitel bedoeld in artikel 21bis, § 3]2.

}3[§ 2bis. Met het oog op het vervullen van haar wette-
lijke opdrachten, kan de Planningcommissie persoonsge-
gevens in verband met beoefenaars van gezondheidszorg-
beroepen verwerken.

De resultaten van deze verwerking mogen enkel mede-
gedeeld, verspreid of openbaar gemaakt worden, indien de
personen niet identificeerbaar zijn.

}4[Mogen ingezameld worden }5[op permanente wijze]5:
a) bij de databank bedoeld in artikel 35quaterdecies, de

gegevens die daarin geregistreerd zijn;
b) bij het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzeke-

ring, de gegevens over de individuele beroepsactiviteiten.]4]3

§ 3. De Koning bepaalt, bij een in Ministerraad overlegd
besluit, de samenstelling en de werking van de Planning-
commissie. De Planningcommissie kan zich laten bijstaan
door experten.

De Planningcommissie wordt voorgezeten door een
vertegenwoordiger van de Minister van Volksgezondheid.
Het secretariaat wordt waargenomen door een ambtenaar
van Volksgezondheid, aangewezen door de Minister.

§ 4. De Koning kan, bij een in Ministerraad overlegd be-
sluit en op voorstel van de Minister van Volksgezondheid,
de opdrachten van de Planningcommissie uitbreiden tot
andere beroepen vermeld in artikel 35ter.]1

}1. – Ingevoegd bij art. 169 wet 29 april 1996, B.S., 30 april 1996, err., B.S.,
20 augustus 1996
}2. – § 2, derde streepje, gewijzigd bij art. 202 wet 22 februari 1998, B.S.,
3 maart 1998
}3. – § 2bis ingevoegd bij art. 51 wet 10 augustus 2001, B.S., 1 september
2001, inwerkingtreding: 1 september 2001 (art. 59, § 1, inleidende zin)
}4. – § 2bis, lid 3, ingevoegd bij art. 3 wet 29 januari 2003, B.S.,
26 februari 2003
}5. – § 2bis, lid 3, inleidende zin, gewijzigd bij art. 156 wet 10 april 2014,
B.S., 30 april 2014, err., B.S., 4 juni 2014, err., B.S., 2 juli 2014
}1[Art. 35quaterdecies. § 1. Voor elke beroepsbeoefe-
naar van een gezondheidszorgberoep bedoeld in dit be-
sluit worden identificatiegegevens en gegevens in verband
met hun erkenning en bepaalde aspecten van hun be-
roepsactiviteit in een }2[permanente]2 federale databank

van de beoefenaars van de gezondheidszorgberoepen ge-
registreerd en bijgehouden.

«Het Directoraat-Generaal gezondheidsberoepen, Me-
dische bewaking en Welzijn op het werk» van de Federale
Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid Voedselke-
ten en Leefmilieu is de verantwoordelijke voor de verwer-
king, in de zin van artikel 1, § 4, van de wet van 8 december
1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten
opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

§ 2. De registratie bedoeld in § 1 heeft als doel:
1° de gegevens te verzamelen die noodzakelijk zijn voor

de uitvoering van de opdrachten van de Planningcommis-
sie, bedoeld in artikel 35octies, § 2 die betrekking hebben
op de werkkracht, op de evolutie en geografische spreiding
ervan en op de demografische en sociologische kenmer-
ken van de beroepsbeoefenaars;

2° de uitvoering van de reglementaire opdrachten van
de administraties evenals de uitwisseling van de gegevens,
die hun naargelang hun respectieve reglementaire op-
drachten zijn toevertrouwd, tussen de overheidsinstellin-
gen voor sociale zekerheid, de openbare administraties en
de instellingen van openbaar nut, mogelijk te maken,
mede met het oog op administratieve vereenvoudiging;

3° de mogelijkheid te creëren om de communicatie met
en tussen de beoefenaars van de gezondheidszorgberoe-
pen te verbeteren.

§ 3. De volgende gegevens worden verzameld:
1° De identificatiegegevens:
Onder identificatiegegevens wordt verstaan alle gege-

vens waardoor de beoefenaar geïdentificeerd kan worden,
met inbegrip van het rijksregisternummer, alsmede de ge-
gevens m.b.t. de beroepstitels en de bijzondere beroepsbe-
kwaamheden bedoeld in artikel 35ter of academische titels
waarvan hij titularis is, de woonplaats en het beroepsadres;

2° De gegevens in verband met de erkenning:
Onder gegevens in verband met de erkenning wordt ver-

staan de nodige administratieve gegevens voor de uitvoering
van de in artikel 35sexies bedoelde erkenningsmodaliteiten;

3° De gegevens van de sociale zekerheid:
Onder gegevens doorgegeven door de overheidsinstellin-

gen voor sociale zekerheid wordt verstaan het feit dat een
beoefenaar van een van de beroepen bedoeld in paragraaf 1
het beroep uitoefent als loontrekkende of als zelfstandige in
hoofd- of bijberoep of dat hij pensioengerechtigd is;

4° De gegevens die vrijwillig door een beoefenaar ter be-
schikking worden gesteld en die op hem betrekking hebben:

Onder gegevens die vrijwillig ter beschikking worden ge-
steld, wordt verstaan de gegevens die door een beoefenaar
ter beschikking worden gesteld van andere beoefenaars,
zoals o.m. elektronische adressen, een publieke vercijfe-
ringssleutel, academische titels, bijzondere activiteiten- of
onderzoeksgebieden. De lijst van bijzondere activiteiten- of
onderzoeksgebieden kan, op advies van de bevoegde Raad
bedoeld in artikel 35sexies, door de Minister tot wiens be-
voegdheid de volksgezondheid behoort worden vastgelegd.

Bij een in Ministerraad overlegd besluit, kan de Koning,
op voorstel van de Planningcommissie bedoeld in
artikel 35octies, § 1, de lijst van de gegevens uitbreiden of
aanvullen.

§ 4. De volgende diensten, instellingen en personen ver-
schaffen aan de }3[permanente]3 federale databank van de
beoefenaars van de gezondheidszorgberoepen de hierna
bepaalde gegevens:
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1° het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzeke-
ring: de beschikbare identificatiegegevens bedoeld in § 3,
1° van elke beoefenaar van een van de beroepen bedoeld in
paragraaf 1 die zich bij het Rijksinstituut inschrijft, met in-
begrip van het RIZIV-nummer dat hem is toegekend, het
beroepsadres alsmede de lijst van de geneesheer-adviseurs;

2° het Rijksregister van de natuurlijke personen, via de
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid: de volgende bij-
gewerkte gegevens: het identificatienummer van het Rijks-
register of het identificatienummer van de natuurlijke per-
sonen die niet zijn inschreven in het Rijksregister, de naam,
de voornamen, het adres, de geboortedatum, de nationali-
teit, het geslacht en desgevallend de datum van overlijden;

3° de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, via de Kruis-
puntbank van de Sociale Zekerheid: het feit dat een beoe-
fenaar van een van de beroepen bedoeld in paragraaf 1
een loontrekkende is, het inschrijvingsnummer van de
werkgever, het desbetreffende uittreksel uit het reperto-
rium van werkgevers en het arbeidsregime;

4° het Rijksinstituut voor Sociale Verzekeringen der
Zelfstandigen, via de Kruispuntbank van de Sociale Zeker-
heid: het feit dat een van de in § 1 bedoelde beoefenaars
een zelfstandige in hoofd- of bijberoep is;

5° }4[de Federale Pensioendienst]4 via de Kruispunt-
bank van de Sociale Zekerheid: het feit dat een beoefenaar
van een van de beroepen bedoeld in paragraaf 1 pensioen-
gerechtigd is;

6° de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Vei-
ligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, de identificatie-
gegevens verzameld tijdens de procedure van het toeken-
nen van het visum en tijdens de procedure van erkenning
bedoeld in artikel 35sexies en de gegevens betreffende de
erkenning van de beoefenaars van de gezondheidszorgbe-
roepen bedoeld in paragraaf 1;

7° }5[de Orde, voor wat de beroepsadressen betreft
evenals de gegevens betreffende de inschrijving op de lijst
en betreffende de tijdelijke of definitieve intrekking van
het recht tot uitoefening maar zonder de redenen te ver-
melden die deze intrekking hebben gemotiveerd;]5

}6[7°bis de beoefenaars van een van de beroepen be-
doeld in paragraaf 1, voor wiens beroep geen Orde bestaat
en die geen RIZIV-nummer hebben, zelf voor wat de adres-
sen betreft waar ze hun beroep hoofdzakelijk uitoefenen;]6

8° de beoefenaar van een van de beroepen bedoeld in
artikel 1 zelf, de gegevens die volgens hem verbeterd of
vervolledigd dienen te worden en de gegevens die hij vrij-
willig ter beschikking stelt, bedoeld in paragraaf 3, 4°;

9° elk jaar de erkende verzorgingsinstellingen, de rust-
huizen en de openbare of privé-instellingen die zorgen
verstrekken of preventieve activiteiten uitoefenen, de
naam en de voornamen evenals het beroep van de ge-
zondheidszorgbeoefenaars die er werken als zelfstandige;

10° de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de Provin-
ciale en Plaatselijke Overheidsdiensten, via de kruispunt-
bank: het feit dat een werknemer bedoeld in § 1 zijn activi-
teit uitoefent als loontrekkende;

11° de Dienst voor de Overzeese Sociale Zekerheid, via
de kruispuntbank: het feit dat een werknemer bedoeld in
§ 1 zijn activiteit uitoefent in het buitenland, buiten de Eu-
ropese Unie;

}7[12° de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Ar-
beid en Sociaal Overleg: de gegevens in verband met de in § 3,
2°, vermelde erkenning, verzameld in het kader van de toe-

zichtopdrachten bedoeld in de wet van 12 december 2010 tot
vaststelling van de arbeidsduur van de geneesheren, tandart-
sen, dierenartsen, kandidaat-geneesheren in opleiding, kan-
didaat-tandartsen in opleiding en studenten-stagiairs die zich
voorbereiden op de uitoefening van deze beroepen.]7

§ 5. Het recht op toegang tot de gegevens die geregi-
streerd zijn in de }8[permanente]8 federale databank van
de beoefenaars van de gezondheidszorgberoepen is be-
perkt overeenkomstig de volgende bepalingen:

1° elke beoefenaar van een gezondheidszorgberoep, die
in de gegevensbank geregistreerd is, heeft toegang tot de
gegevens die op hem betrekking hebben; overeenkomstig
artikel 12 van de voornoemde wet van 8 december 1992 is
hij bovendien gerechtigd om die gegevens kosteloos te
doen verbeteren;

2° voor zover zij geen andere rechtstreekse toegang heb-
ben tot deze gegevens en voorzover zij door of krachtens een
wet bevoegd zijn om de desbetreffende informatie te kennen
hebben de overheidsinstellingen voor sociale zekerheid en de
openbare overheden toegang tot alle identificatiegegevens;

3° de bevoegde Ordes, de ziekenfondsen bedoeld in de
wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en
de landsbonden van ziekenfondsen en de verzekerings-
maatschappijen hebben toegang tot de identificatiegege-
vens zonder echter toegang te hebben tot het identificatie-
nummer van het Rijksregister van de natuurlijke personen.

Bovendien hebben de ziekenfondsen en de verzeke-
ringsmaatschappijen toegang tot gegevens betreffende de
erkenning van de praktijken;

4° het publiek heeft toegang tot de naam en de voorna-
men, tot de beroepstitel(s) en de bijzondere beroepsbe-
kwaamheden }9[en tot informatie over het recht van een spe-
cifieke zorgaanbieder om diensten te verlenen of over moge-
lijke beperkingen ten aanzien van zijn praktijk]9 en, behou-
dens verzet van de beoefenaar, tot zijn belangrijkste
beroepsadres; een beoefenaar die het beroep waarvoor hij ge-
registreerd is niet meer substantieel uitoefent, kan vragen om
het publiek geen toegang meer te verlenen tot zijn registratie;

5° de beoefenaars van de gezondheidszorgberoepen be-
doeld in § 1 hebben toegang tot de naam en de voorna-
men, tot de beroepstitel(s) en de bijzondere beroepsbe-
kwaamheden en tot het beroepsadres evenals tot de vrij-
willig ter beschikking gestelde gegevens bedoeld in § 3, 4°;

6° «het Directoraat-Generaal gezondheidsberoepen,
Medische Bewaking en Welzijn op het Werk» van de Fede-
rale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de
Voedselketen en Leefmilieu en het Rijksinstituut voor
Ziekte- en Invaliditeitsverzekering hebben toegang tot de
gegevens met betrekking tot de erkenning;

}10[7° om een efficiënte opstart en werking te verzekeren
van de lokale zorgmeldpunten die in het kader van de grie-
pepidemie of -pandemie opgericht worden, en na akkoord
van het sectoraal Comité van de sociale zekerheid en gezond-
heid, omschreven in artikel 37 van de wet van 15 januari
1990 betreffende de instelling en de organisatie van een
Kruispuntbank van de sociale zekerheid, kunnen alle identi-
ficatiegegevens meegedeeld worden aan de burgemeesters
en de gouverneurs van de provincie of van het administratief
arrondissement Brussel-Hoofdstad, of hun vervangers;]10

}11[8° het eHealth-platform, opgericht door de wet van
21 augustus 2008 houdende oprichting en organisatie van
het eHealth-platform, heeft toegang tot alle identificatie-
gegevens, tot de gegevens betreffende de erkenning, als-
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ook tot die betreffende de machtiging tot uitoefening
maar niet, ingeval van intrekking van de machtiging tot
uitoefening, tot de gegevens betreffende de redenen die
tot de intrekking hebben geleid;]11

}12[9° de autoriteiten van andere Lid-Staten hebben
toegang tot gegevens geregistreerd in de federale data-
bank van de beoefenaars van de gezondheidszorgberoe-
pen, in de context van grensoverschrijdende gezondheids-
zorg, overeenkomstig de hoofdstukken II en III en de nati-
onale maatregelen ter uitvoering van de uniale bepalingen
inzake de bescherming van persoonsgegevens, in het bij-
zonder de Richtlijnen 95/46/EG en 2002/58/EG, en het
beginsel van het vermoeden van onschuld. De uitwisseling
van informatie vindt plaats via het informatiesysteem in-
terne markt dat is ingesteld bij Beschikking 2008/49/EG
van de Commissie van 12 december 2007 inzake de be-
scherming van persoonsgegevens bij de invoering van het
informatiesysteem interne markt (IMI).]12

§ 6. De in de }13[permanente]13 federale databank van de
beoefenaars van de gezondheidszorgberoepen geregistreerde
gegevens zijn eigendom van de Belgische Staat. De commer-
cialisering van de inhoud van de gegevens, door verkoop, ver-
huur, verspreiding of elke andere vorm van terbeschikking-

stelling aan derden is verboden. Meer algemeen is, ter onder-
steuning van de activiteit van de wettige gebruiker.]1

}1. – Ingevoegd bij art. 4 wet 29 januari 2003, B.S., 26 februari 2003
}2. – § 1, lid 1, gewijzigd bij art. 157 wet 10 april 2014, B.S., 30 april 2014,
err., B.S., 4 juni 2014, err., B.S., 2 juli 2014
}3. – § 4, inleidende zin, gewijzigd bij art. 157 wet 10 april 2014, B.S.,
30 april 2014, err., B.S., 4 juni 2014, err., B.S., 2 juli 2014
}4. – § 4, 5°, gewijzigd bij art. 99 wet 18 maart 2016, B.S., 30 maart 2016,
inwerkingtreding: 1 april 2016 (art. 195, inleidende zin)
}5. – § 4, 7°, vervangen bij art. 2, 1°, K.B. 11 februari 2014, B.S., 13 maart 2014
}6. – § 4, 7°bis, ingevoegd bij art. 67 wet 19 december 2008, B.S.,
31 december 2008, err., B.S., 17 februari 2009, inwerkingtreding:
7 november 2009 (art. 8 K.B. 7 oktober 2009, B.S., 28 oktober 2009)
}7. – § 4, 12°, ingevoegd bij art. 13 wet 12 december 2010, B.S., 22 december
2010, err., B.S., 12 januari 2011, inwerkingtreding: 1 februari 2011 (art. 18)
}8. – § 5, inleidende zin, gewijzigd bij art. 157 wet 10 april 2014, B.S.,
30 april 2014, err., B.S., 4 juni 2014, err., B.S., 2 juli 2014
}9. – § 5, 4°, gewijzigd bij art. 2, 2°, K.B. 11 februari 2014, B.S., 13 maart 2014
}10. – § 5, 7°, ingevoegd bij art. 1 K.B. 10 november 2009, B.S.,
17 november 2009, inwerkingtreding: 30 april 2009 (art. 2, lid 1); be-
krachtigd bij art. 2, 3°, wet 23 maart 2010, B.S., 29 maart 2010
}11. – § 5, 8°, ingevoegd bij art. 43 wet (I) 29 maart 2012, B.S., 30 maart 2012
}12. – § 5, 9°, ingevoegd bij art. 2, 3°, K.B. 11 februari 2014, B.S., 13 maart
2014
}13. – § 6 gewijzigd bij art. 157 wet 10 april 2014, B.S., 30 april 2014, err.,
B.S., 4 juni 2014, err., B.S., 2 juli 2014

K.B. 16 december 1994 houdende wijziging van het koninklijk besluit van 23 oktober 1964 tot 
bepaling van de normen die door de ziekenhuizen en hun diensten moeten worden nageleefd

 (B.S., 31 januari 1995)

Art. 1.  In punt III «Organisatorische normen» van de ru-
briek «A. Algemene normen die op al de inrichtingen toe-
passelijk zijn» van de bijlage bij het koninklijk besluit van
23 oktober 1964 tot bepaling van de normen die door de
ziekenhuizen en hun diensten moeten worden nageleefd,
zoals gewijzigd door de koninklijke besluiten van
12 januari 1970, 24 maart 1974, 14 augustus 1987,
7 november 1988, 4 maart 1991 en 17 oktober 1991,
wordt een 9°quater ingevoegd, luidend als volgt:

9°quater. Bescherming van de persoonlijke levens-
sfeer bij de verwerking van persoonsgegevens van patiën-
ten, in het bijzonder medische gegevens.

a) Elk ziekenhuis dient, voor wat betreft de verwer-
king van persoonsgegevens die betrekking hebben op pa-
tiënten, in het bijzonder medische gegevens, te beschikken
over een reglement voor de bescherming van de persoon-
lijke levenssfeer.

b) De bepalingen van dat reglement betreffende de
persoonlijke rechten dienen aan de patiënten te worden
medegedeeld samen met de kennisgeving van de gege-
vens bedoeld in artikel 4 van de wet van 8 december 1992
tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten op-
zichte van de verwerking van persoonsgegevens.

c) Het reglement vermeldt, voor elke verwerking,
minstens het volgende:

– de doeleinden van de verwerking;
– in voorkomend geval, de wet, het decreet of de or-

donnantie of de reglementaire akte waarbij de geautoma-
tiseerde verwerking wordt ingesteld;

– de identiteit en het adres van de houder van het be-
stand en van de persoon die namens de houder kan optreden;

– de naam van de in f) bedoelde geneesheer;
– de naam van de in g) bedoelde veiligheidsconsulent;

– de identiteit en het adres van de bewerker(s);
– de rechten en plichten van de bewerker(s);
– de categorieën van personen die toegang hebben

tot of gemachtigd zijn tot het verkrijgen van de persoons-
gegevens van medische aard van de verwerking;

– de categorieën van personen wier gegevens ver-
werkt worden;

– de aard van de verwerkte gegevens en de manier
waarop ze worden verkregen;

– de organisatie van het circuit van de te verwerken
medische gegevens;

– de procedure volgens welke, indien noodzakelijk,
gegevens geanonimiseerd worden;

– de beveiligingsprocedures ten einde toevallige of
ongeoorloofde van gegevens, toevallig verlies of ongeoor-
loofde toegang, wijziging of verspreiding van gegevens
tegen te gaan;

– de termijn waarna, in voorkomend geval, de gegevens
niet meer mogen bewaard, gebruikt of verspreid worden;

– de onderlinge verbanden, de onderlinge verbindin-
gen of elke ander vorm van vergelijking van gegevens die
worden verwerkt;

– de onderlinge verbindingen en raadplegingen;
– de gevallen waarin gegevens worden verwijderd;
– de wijze waarop de patiënten hun rechten bedoeld

in de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de
persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking
van persoonsgegevens kunnen uitoefenen.

d) Het reglement vermeldt het door de Commissie
voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer toege-
kende identificatienummer van de verwerking waarop het
betrekking heeft en dient, binnen dertig dagen na de inwer-
kingtreding van dit artikel, te worden overgemaakt aan de



II. Belgische wet- en regelgeving • 8. Gezondheidsrecht  
K.B. 16 december 1994 - Ziekenhuizen, normen (Art. 2)

362 Larcier Geannoteerde Wetboeken – Privacy (17 oktober 2018) – © Larcier

Commissie voor toezicht op en evaluatie van statistische ge-
gevens die verband houden met de medische activiteiten in
de ziekenhuizen. Alle wijzigingen aan bedoeld reglement
aangebracht dienen, binnen de dertig dagen na de be-
krachtiging door de bevoegde instanties van de inrichtende
macht, worden overgemaakt aan de Commissie voor toe-
zicht op en evaluatie van statistische gegevens die verband
houden met de medische activiteiten in de ziekenhuizen.

e) De Commissie voor toezicht op en evaluatie van
statistische gegevens die verband houden met de medische
activiteiten in de ziekenhuizen, houdt de in a) bedoelde re-
glementen ter beschikking van de Commissie voor de be-
scherming van de persoonlijke levenssfeer en deelt om de
zes maanden aan de Commissie de geactualiseerde lijst
mede van de ontvangen reglementen en wijzigingen van
reglementen.

f) De houder van het bestand wijst de geneesheer aan
die de verantwoordelijkheid en het toezicht uitoefent be-

doeld in artikel 7, eerste lid van de wet van 8 december
1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten
opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

g) De houder van het bestand wijst een veiligheids-
consulent aan belast met de veiligheid van de informatie.
De veiligheidsconsulent staat de verantwoordelijke voor
het dagelijks beheer met raad bij inzake alle aspecten van
de veiligheid van de informatie. De opdracht van de veilig-
heidsconsulent kan door Ons nader worden omschreven.

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van
de zevende maand volgend op zijn bekendmaking.

Art. 3. Onze Vice-Eerste Minister en Minister van Justitie
en Economische Zaken, Onze Minister van Sociale Zaken
en Onze Minister van Maatschappelijke Integratie, Volks-
gezondheid en Leefmilieu zijn, ieder wat hem betreft, be-
last met de uitvoering van dit besluit.

K.B. 3 mei 1999 betreffende het Algemeen Medisch Dossier
 (B.S., 17 juli 1999)

Art. 1. § 1. Onder «Algemeen Medisch Dossier» (AMD)
wordt in de zin van dit besluit verstaan: een functionele en se-
lectieve verzameling van relevante medische, sociale en ad-
ministratieve gegevens m.b.t. een patiënt, die het voorwerp
uitmaken van een manuele of geïnformatiseerde verwerking.

Het algemeen medisch dossier heeft als doel de kwali-
teit van de zorgverstrekking te optimaliseren en onnodig
dubbel gebruik van handelingen te vermijden.

§ 2. Het «Algemeen Medisch Dossier» omvat de vol-
gende gegevens: de socio-administratieve gegevens m.b.t.
de patiënt, ziektegeschiedenis en antecedenten (doorge-
stane ziekten, operaties, vaccinatiestatus), een lijst van de
problemen (allergieën, medicatie), de verslagen van ge-
neesheren-specialisten en van andere zorgverstrekkers,
alsmede de laboratoriumonderzoeken, een deel dat meer
specifiek bestemd is voor de huisarts, en in voorkomend
geval, dossiers voor specifieke rubrieken.

§ 3. De Minister tot wiens bevoegdheid de Volksgezond-
heid behoort kan, op voorstel van de «Hoge Raad voor de
Gezondheidsberoepen – Afdeling Artsen» bedoeld in
artikel 35terdecies van het koninklijk besluit nr. 78 van
10 november 1967 betreffende de uitoefening van de ge-
neeskunst, de verpleegkunde, de paramedische beroepen
en de geneeskundige commissies, aanbevelingen formule-
ren ter precisering van de structuur en de werking van het
«Algemeen Medisch Dossier».

§ 4. Onder «Globaal Medisch Dossier», zoals bedoeld in
het koninklijk besluit van 29 april 1999 tot wijziging van het
koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling
van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen
inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzor-
ging en uitkeringen wordt verstaan, het «Algemeen Medisch
Dossier», zoals gedefinieerd bij onderhavig besluit, geno-
men in uitvoering van artikel 35duodecies van het koninklijk
besluit nr. 78 van 10 november 1967, ingevoegd bij de wet
van 29 april 1996, vervangen bij de wet van 10 december
1997 en gewijzigd bij de wet van 16 april 1998.

Art. 2. Er is één «Algemeen Medisch Dossier» per patiënt.
Het wordt beheerd door een huisarts.

Art. 3. § 1. Een patiënt kan vrij de huisarts kiezen die zijn
«Algemeen Medisch Dossier» beheert; hij kan zijn keuze
wijzigen.

In dit geval, zijn de bepalingen van artikel 13, § 1, van het
voormeld koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967,
van toepassing op alle gegevens van het Algemeen Medisch
Dossier zoals bepaald in artikel 1, § 2, met uitzondering van
het deel dat meer specifiek bestemd is voor de huisarts.

§ 2. De betrokken patiënt maakt zijn keuze kenbaar aan
de verzekeringsinstelling waarbij hij is aangesloten. Deze
verzekeringsinstelling deelt aan de directie Geneeskunde-
praktijk van het Ministerie van Sociale Zaken, Volksge-
zondheid en Leefmilieu, via het RIZIV, het aantal patiënten
mee waarvoor iedere huisarts een Algemeen Medisch Dos-
sier beheert per geneesheer.

§ 3. De uitvoeringsmodaliteiten van de regels bepaald in
§§ 1 en 2 van dit artikel worden na overleg in het «Overleg-
comité» bedoeld in het koninklijk besluit van 5 juni 1998
houdende oprichting van een Overlegcomité tussen de Mi-
nister van Volksgezondheid, de Minister van Sociale Zaken,
de beroepsverenigingen van de artsen en de verzekerings-
instellingen, door de Ministers tot wiens bevoegdheid de
Volksgezondheid en Sociale Zaken behoren, nader bepaald.

Art. 4. § 1. De huisarts-beheerder van een «AMD» deelt,
met toestemming van de patiënt, aan collega's huisartsen
of geneesheren-specialisten die de betrokken patiënt be-
handelen alle nodige en nuttige gegevens mee.

§ 2. Bij behandeling van een patiënt, vragen de huisart-
sen of de geneesheren-specialisten naar de eventuele huis-
arts-beheerder van een AMD en delen aan deze laatste de
nodige en nuttige gegevens mee. De patiënt kan zich hier-
tegen verzetten.

§ 3. De uitvoeringsmodaliteiten van de regels bepaald in
de §§ 1 en 2 van dit artikel, worden na overleg in het «Over-
legcomité» bedoeld in het koninklijk besluit van 5 juni 1998
houdende oprichting van een Overlegcomité tussen de Mi-
nister van Volksgezondheid, de Minister van Sociale Zaken,
de beroepsverenigingen van de artsen en de verzekerings-
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instellingen, door de Ministers tot wiens bevoegdheid de
Volksgezondheid en Sociale Zaken behoren, nader bepaald.
Art. 5. Dit besluit treedt in de dag van zijn publicatie in
het Belgisch Staatsblad.

Art. 6. Onze Minister van Volksgezondheid en Onze Mi-
nister van Sociale Zaken zijn, ieder wat hem betreft, belast
met de uitvoering van dit besluit.

K.B. 3 mei 1999 houdende bepaling van de algemene minimumvoorwaarden waarvan het medisch 
dossier, bedoeld in artikel 15 van de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987, 

moet voldoen
 (B.S., 30 juli 1999, err., B.S., 5 november 1999)

Art. 1. § 1. In een ziekenhuis, zoals bedoeld in artikel 2,
van de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op
7 augustus 1987, wordt voor elke patiënt een medisch dos-
sier aangelegd. Dit dossier vormt samen met het verpleeg-
kundig dossier het patiëntendossier.

§ 2. Het medisch dossier mag bijgehouden en bewaard
worden in een elektronische vorm, mits voldaan wordt aan
alle in dit besluit gestelde voorwaarden. De Minister die de
Volksgezondheid onder zijn bevoegdheid heeft kan prakti-
sche modaliteiten bepalen betreffende de elektronische
uitwisseling van gegevens uit het medisch dossier.

§ 3. Het medisch dossier dient gedurende minstens der-
tig jaar in het ziekenhuis bewaard te worden.
Art. 2. § 1. Het medisch dossier bevat ten minste de vol-
gende documenten en gegevens:

1° de identiteit van de patiënt;
2° familiale en persoonlijke antecedenten, de huidige

ziektegeschiedenis, de gegevens der voorgaande raadple-
gingen en hospitalisaties;

3° de uitslagen van de klinische, radiologische, biologi-
sche, functionele en histo-pathologische onderzoeken;

4° de adviezen van de geconsulteerde geneesheren;
5° de voorlopige en definitieve diagnose;
6° de ingestelde behandeling; bij een chirurgische in-

greep, het operatief protocol en het anesthesieprotocol;
7° de evolutie van de aandoening;
8° het verslag van een eventuele lijkschouwing;
9° een afschrift van het ontslagverslag;
}1[10° voor elke transfusie het toegediende labiel bloed-

product (met eenheid- of lotnummer), de datum en het
uur van toediening, de toedieners (arts en verpleegkun-
dige), de indicatie voor de transfusie, de eventuele reacties
en een klinische en/of biologische evaluatie van de doel-
treffendheid van de interventie.]1

§ 2. De in § 1, 3°, 4°, 5°, 6° en 8°, bedoelde stukken die-
nen respectievelijke door de verantwoordelijke arts, de ge-
consulteerde geneesheren, de arts die de diagnose gesteld
heeft, de behandelende chirurg en anesthesist en de ana-
tomopatholoog ondertekend te zijn.

}2[§ 3. Het document dat in § 1, 10°, bedoelde gegevens
bevat, wordt opgesteld in de dienst waar het eerste labiel
bloedproduct wordt toegediend en het volgt de patiënt
gedurende zijn gans verblijf in het ziekenhuis tot bij de
dienst waar de patiënt het ziekenhuis verlaat.]2  {3

}1. – § 1, lid 1, 10°, ingevoegd bij art. 1, a), K.B. 16 april 2002, B.S., 25 juni
2002
}2. – § 3 toegevoegd bij art. 1, b), K.B. 16 april 2002, B.S., 25 juni 2002
F 3. – Op uiterlijk 1 september 2019 luidt dit art. als volgt:

Art. 2. § 1. Het medisch dossier bevat ten minste de volgende
documenten en gegevens:

1° de identiteit van de patiënt;

2° familiale en persoonlijke antecedenten, de huidige ziekte-
geschiedenis, de gegevens der voorgaande raadplegingen en
hospitalisaties;

3° de uitslagen van de klinische, radiologische, biologische,
functionele en histo-pathologische onderzoeken;

4° de adviezen van de geconsulteerde geneesheren;
5° de voorlopige en definitieve diagnose;
6° de ingestelde behandeling; bij een chirurgische ingreep,

het operatief protocol en het anesthesieprotocol;
7° de evolutie van de aandoening;
8° het verslag van een eventuele lijkschouwing;
9° een afschrift van het ontslagverslag;
}4[10° voor elke transfusie het toegediende labiel bloedpro-

duct (met eenheid- of lotnummer), de datum en het uur van toe-
diening, de toedieners (arts en verpleegkundige), de indicatie
voor de transfusie, de eventuele reacties en een klinische en/of bi-
ologische evaluatie van de doeltreffendheid van de interventie;]4

}5[11° indien een vrouw of meisje, ongeacht haar leeftijd, een
vorm van genitale verminking ondergaan heeft, wordt dit goed
gedocumenteerd vermeld in het medisch dossier, ook het type
genitale verminking. Ook het land en de regio van oorsprong
van de betrokken vrouw of haar familie worden vermeld.]5

}6[Indien er een vraag gesteld wordt naar herinfibulatie, wordt
dit eveneens gedocumenteerd vermeld in het medisch dossier.]6

§ 2. De in § 1, 3°, 4°, 5°, 6° en 8°, bedoelde stukken dienen respec-
tievelijke door de verantwoordelijke arts, de geconsulteerde genees-
heren, de arts die de diagnose gesteld heeft, de behandelende chi-
rurg en anesthesist en de anatomopatholoog ondertekend te zijn.

}7[§ 3. Het document dat in § 1, 10°, bedoelde gegevens be-
vat, wordt opgesteld in de dienst waar het eerste labiel bloedpro-
duct wordt toegediend en het volgt de patiënt gedurende zijn
gans verblijf in het ziekenhuis tot bij de dienst waar de patiënt
het ziekenhuis verlaat.]7

}4. – § 1, lid 1, 10°, ingevoegd bij art. 1, a), K.B. 16 april 2002, B.S., 25 juni
2002
}5. – § 1, lid 1, 11°, ingevoegd bij art. 4 wet 18 juni 2018, B.S.,
27 september 2018, inwerkingtreding: uiterlijk 1 september 2019 (art. 6)
}6. – § 1, lid 2, ingevoegd bij art. 4 wet 18 juni 2018, B.S., 27 september
2018, inwerkingtreding: uiterlijk 1 september 2019 (art. 6)
}7. – § 3 toegevoegd bij art. 1, b), K.B. 16 april 2002, B.S., 25 juni 2002

Art. 3. § 1. Het in artikel 2, § 1, 9°, bedoeld ontslagverslag
omvat:

1° het voorlopig verslag dat de onmiddellijke continuï-
teit van de zorg waarborgt;

2° het volledig verslag over het ziekenhuisverblijf, onder-
tekend door de arts die voor de patiënt verantwoordelijk is.

§ 2. Het in § 1, 1°, bedoelde verslag wordt:
1° hetzij aan de patiënt meegegeven die het aan zijn be-

handelende arts en aan ieder betrokken arts bezorgt;
2° hetzij aan de behandelende arts en ieder betrokken

arts bezorgd.
Bedoeld verslag bevat alle informatie die het voor elke

door de patiënt geconsulteerde arts moet mogelijk maken
de continuïteit der zorg te verzekeren.
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§ 3. Het in § 1, 2°, bedoeld verslag wordt door de arts
van het ziekenhuis aan de door de patiënt aangewezen
arts overgemaakt.

Dit rapport omvat de meest kenmerkende anamneti-
sche, klinische, technische en therapeutische gegevens
over de hospitalisatie en de vereiste nazorg.
Art. 4. Het medisch dossier, in het bijzonder het ontslag-
verslag, moet de therapeutische en diagnostische aanpak
getrouw weergeven.
Art. 5. De stukken vermeld in artikel 4 vormen de basis
voor de registratie van de Minimale Klinische Gegevens,
bedoeld in artikel 153, § 2, 3°, van de wet van 29 april 1996
houdende sociale bepalingen.
Art. 6. § 1. De dossiers van alle patiënten die de dienst
verlaten hebben worden geklasseerd en bewaard in een

medisch archief dat bij voorkeur centraal en elektronisch,
of minstens op het niveau van de dienst wordt gegroepeerd
met een enig nummer per patiënt binnen het ziekenhuis.

De dossiers moeten steeds geraadpleegd kunnen wor-
den door de geneesheren die betrokken zijn bij de behan-
deling van de patiënt.

§ 2. De patiënt of zijn wettelijk vertegenwoordiger heeft
recht om, door toedoen van een door hem gekozen ge-
neesheer, kennis te krijgen van de hem betreffende gege-
vens in het medisch dossier.

Art. 7. Dit besluit treedt in werking zes maanden nadat
het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 8. Onze Minister van Volksgezondheid en Pensioe-
nen en Onze Minister van Sociale Zaken zijn, ieder wat
hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

K.B. 8 juli 2003 houdende vaststelling van de voorwaarden waaraan de ombudsfunctie in de 
ziekenhuizen moet voldoen

 (B.S., 26 augustus 2003)

K.B. 27 april 2007 houdende bepaling van de regels volgens welke bepaalde ziekenhuisgegevens 
moeten worden medegedeeld aan de Minister die de Volksgezondheid onder zijn bevoegdheid heeft

 (B.S., 10 juli 2007)

(Uittreksel)

TITEL I

REGISTRATIE VAN DE MINIMALE 
ZIEKENHUISGEGEVENS

HOOFDSTUK I

ALGEMENE BEPALINGEN EN DEFINITIES

Art. 3. § 1. De registratie van de minimale ziekenhuisge-
gevens heeft tot doel het te voeren gezondheidsbeleid te
ondersteunen, onder meer voor wat betreft:

1° de vaststelling van de behoeften aan ziekenhuisvoor-
zieningen;

2° de omschrijving van de kwalitatieve en kwantitatieve
erkenningsnormen van de ziekenhuizen en hun diensten;

3° de organisatie van de financiering van de ziekenhuizen;
4° het bepalen van het beleid inzake de uitoefening van

de geneeskunst;
5° het uitstippelen van een epidemiologisch beleid.
§ 2. De registratie van de minimale ziekenhuisgegevens

heeft ook tot doel het beleid binnen de ziekenhuizen te on-
dersteunen, onder meer door middel van een algemene en
individuele feedback opdat de ziekenhuizen zich kunnen po-
sitioneren en opdat de ziekenhuizen hun intern beleid kun-
nen bijsturen.

}1[§ 3. De registratie van de minimale ziekenhuisgegevens
heeft eveneens tot doel de opdrachten van het Observato-
rium voor patiëntenmobiliteit te helpen verwezenlijken, meer
bepaald de opdrachten omschreven in artikel 4, § 2, 1°, 2° en
5°, van de wet van 4 juni 2007 tot wijziging van de wetgeving
met het oog op de bevordering van de patiëntenmobiliteit.]1

}1. – § 3 toegevoegd bij art. 1 K.B. 28 maart 2013, B.S., 2 april 2013, in-
werkingtreding: 1 april 2013 (art. 5)

Art. 4. De minimale ziekenhuisgegevens worden geregi-
streerd:

1° voor alle verblijven die opgenomen zijn in het budget
van financiële middelen, overeenkomstig Titel III,
Hoofdstuk V, van de wet op de ziekenhuizen, gecoördi-
neerd op 7 augustus 1987;

2° voor alle andere verblijven die minstens één over-
nachting inhouden, maar niet opgenomen zijn in het bud-
get van financiële middelen;

3° voor alle verblijven waarbij de patiënt uit het zieken-
huis ontslagen wordt op dezelfde dag als die waarop hij is
opgenomen, overeenkomstig het akkoord, zoals bedoeld
in artikel 42 van de wet van 14 juli 1994 betreffende de ver-
plichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uit-
keringen, geldend gedurende de periode van het verblijf;

4° voor alle verblijven van pasgeborenen;
5° voor alle contacten binnen het specialisme spoedge-

vallen;
6° voor alle verblijven, opgesomd in punten 1° tot 5°

van dit artikel, van buitenlandse patiënten die onder de
voornoemde categorieën zouden vallen indien ze inwo-
ners van België zouden zijn.

Deze gegevens dienen, overeenkomstig de bepalingen
van dit besluit, medegedeeld te worden aan de Minister die
de Volksgezondheid onder zijn bevoegdheid heeft.

Art. 5. De minimale ziekenhuisgegevens worden geregi-
streerd voor een periode van 6 maanden.

De administratieve en de medische gegevens, zoals res-
pectievelijk bedoeld in artikelen 11 en 12 van dit besluit,
dienen continu geregistreerd te worden tijdens de in het
eerste lid van dit artikel bedoelde registratieperiode.

De verpleegkundige en de personeelsgegevens, zoals
respectievelijk bedoeld in artikelen 13 en 14 van dit be-
sluit, dienen tijdens de in het eerste lid van dit artikel be-
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doelde registratieperiode, per dag geregistreerd te worden
gedurende de hierna bepaalde periodes van 15 dagen.
Deze periodes betreffen de eerste 15 dagen van de maan-
den maart, juni, september en december.
Art. 7. In ieder ziekenhuis wordt minstens één persoon
door de beheerder aangeduid als contactpersoon ten aan-
zien van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid,
Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. De identi-
teit van deze persoon of personen en elke wijziging ervan,
wordt medegedeeld aan de Minister die de Volksgezond-
heid onder zijn bevoegdheid heeft.

HOOFDSTUK II

TOEGANKELIJKHEID VAN DE DATABANK
Art. 8. De Minister die de Volksgezondheid onder zijn be-
voegdheid heeft is de verantwoordelijke voor de verwer-
king van de ziekenhuisgegevens.

De Directeur-generaal van het Directoraat-generaal Or-
ganisatie van de Gezondheidszorgvoorzieningen van de
Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid
van de Voedselketen en Leefmilieu is de verwerker van de
bedoelde gegevens.

De verwerking gebeurt onder de verantwoordelijkheid
van een beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg, met
name een dokter in de genees-, heel- en verloskunde.
Art. 9. § 1. Alle persoonsgegevens worden binnen de Fede-
rale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de
Voedselketen en Leefmilieu in een beveiligde databank opge-
slagen. De in het vorige artikel bedoelde beroepsbeoefenaar
in de gezondheidszorg heeft als enige toegang tot de volle-
dige databank. Voor de analyses dienen afzonderlijke bestan-
den aangemaakt te worden enkel met de gegevens nodig om
aan een specifieke doelstellingen, zoals bedoeld in artikel 3
en 19 te kunnen voldoen. De selectie en de toegang tot deze
gegevens zijn de verantwoordelijkheid van de in het vorige
artikel bedoelde beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg.

§ 2. De gegevens in de databank van ziekenhuisgegevens
worden bewaard gedurende een termijn van 30 jaar. De sleu-
tel om de gegevens te verbinden met het medisch dossier van
de patiënt binnen het betrokken ziekenhuis met name het re-
gistratienummer van de patiënt en het verblijfsnummer,
zoals beschreven in artikelen 11, 1°, b) en c) van dit besluit,
wordt echter reeds vernietigd na een termijn van 10 jaar.
Art. 10. Gegevens die zijn opgenomen in de databank van
ziekenhuisgegevens kunnen aan derden ter beschikking ge-
steld worden in het kader van een eenmalige en tijdelijke stu-
die. Deze studies moeten kaderen binnen de doelstellingen
zoals deze uiteengezet zijn in artikel 3 en 19 van dit besluit.
Bovendien dient de studie zuiver wetenschappelijk van aard
te zijn en dus geen enkel commercieel doel na te streven.

Hiertoe dient de aanvrager:
a) een gemotiveerde aanvraag te richten aan de verant-

woordelijke voor de verwerking waarin wordt uiteengezet
over welke gegevens hij wenst te beschikken en voor welke
studie, toepassing, duur, ...;

b) te beschikken over de principiële machtiging van het
bevoegde Sectoraal Comité bedoeld in artikel 31bis van de
wet van 8 december 1992 tot bescherming van de per-
soonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van
persoonsgegevens;

c) de gegevens te vernietigen nadat de betrokken studie
werd afgerond.

TITEL II

REGISTRATIE VAN GEGEVENS IN HET KADER 
VAN DE FUNCTIE «MOBIELE URGENTIEGROEP»

HOOFDSTUK I

ALGEMENE BEPALINGEN EN DEFINITIES

Art. 17. Deze titel is van toepassing op alle functies «mo-
biele urgentiegroep», erkend op basis van het koninklijk
besluit van 10 augustus 1998 houdende vaststelling van
de normen waaraan een functie «mobiele urgentiegroep»
(MUG) moet voldoen om te worden erkend.

Art. 18. Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan
onder:

1° «MUG»: mobiele urgentiegroep;
2° «dienst 100»: het in de wet van 8 juli 1964 betref-

fende de dringende geneeskundige hulpverlening be-
doelde eenvormig oproepstelsel;

3° «interventienummer»: een nummer, gegeven door
de dienst 100, dat uniek per interventie dient te zijn;

4° «MUG-fichenummer»: een nummer, gegeven door de
MUG-functie dat uniek per patiënt binnen de interventie
dient te zijn.

Art. 19. De registratie van MUG-gegevens heeft tot doel
het te voeren gezondheidsbeleid te ondersteunen, onder
meer voor wat betreft:

1° de evaluatie van de programmatie van de erkende
MUG-functies, in het bijzonder of de programmatie af-
doende is in functie van de geografische spreiding en in
functie van het aantal MUG's dat opgenomen is in de wer-
king van de dringende geneeskundige hulpverlening vol-
gens artikel 1 van het ministerieel besluit van 29 januari
2003 tot opname van de erkende functies «mobiele urgen-
tiegroep» in de dringende geneeskundige hulpverlening;

2° de evaluatie van het functioneren van de MUG-functies,
meer bepaald op het gebied van een adequate en onmiddel-
lijke verzorging van zieken of slachtoffers van ongevallen.

Art. 20. De MUG-gegevens worden geregistreerd voor
alle oproepen waarbij een interventie van een MUG heeft
plaats gehad en dit startend van de ontvangst van de op-
roep tot de aankomst van de patiënt in een ziekenhuis en
de terugkeer van de MUG op zijn standplaats of de oproep
voor een andere interventie.

Art. 21. De registratie van de gegevens dient dagelijks te
gebeuren met behulp van de beveiligde internettoepas-
sing die daartoe door de Federale Overheidsdienst Volks-
gezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
ter beschikking zal gesteld worden.

De definitieve overmaking van de gegevens aan de Fe-
derale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van
de Voedselketen en Leefmilieu dient te gebeuren ten laat-
ste 7 dagen na de in artikel 19 bedoelde interventie.

HOOFDSTUK II

TOEGANKELIJKHEID VAN DE DATABANK

Art. 22. De toegankelijkheid van de databank van MUG-
gegevens wordt geregeld overeenkomstig de bepalingen
van de artikelen 8 tot en met 10 van dit besluit.
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K.B. 9 mei 2007 tot uitvoering van artikel 278 van de programmawet (I) van 24 december 2002
 (B.S., 31 mei 2007)

Art. 1. }1[Het Intermutualistisch Agentschap, bedoeld in
artikel 278 van de programmawet (I) van 24 december 2002,
wordt ertoe gemachtigd de in het vijfde lid van het voor-
noemde artikel bedoelde representatieve steekproef samen
te stellen onder de vorm van één of meerdere steekproefbe-
standen en te actualiseren op 31 december van elk kalender-
jaar. De gegevens worden voorafgaand gecodeerd door de
verzekeringsinstelling en overgemaakt aan een intermediaire
organisatie, die ze een tweede maal codeert alvorens ze wor-
den overgemaakt aan het Intermutualistisch Agentschap.]1

}1. – Vervangen bij art. 1 K.B. 21 maart 2013, B.S., 8 april 2013, inwer-
kingtreding: 1 januari 2013 (art. 6)

Art. 2. Het Intermutualistisch Agentschap geeft aan de in-
stellingen bedoeld in artikel 278, tweede lid, van de pro-
grammawet (I) van 24 december 2002 alsmede aan het Fe-
deraal Planbureau, op permanente wijze, via een beveiligde
verbinding, toegang tot de door haar getrokken perma-
nente representatieve steekproef. Bij de samenstelling van
de ter beschikking te stellen steekproefbestanden zal het In-
termutualistisch Agentschap hetzij een aantal persoons- of
zorgkenmerken die aanleiding zouden kunnen geven tot de
identificatie van een verzekerde slechts op een voldoende
hoog aggregatieniveau weergeven zodat zulke identificatie
wordt uitgesloten, hetzij het aantal variabelen dermate be-
perken dat identificatie door een combinatie van de waar-
den van de verschillende variabelen onmogelijk wordt.

}1[Het Intermutualistisch Agentschap heeft ook zelf op
permanente wijze, via een beveiligde verbinding, toegang
tot de door haar getrokken permanente representatieve
steekproef. Hiervoor wordt een effectieve en afdoende
scheiding ingevoerd binnen het Intermutualistisch Agent-
schap tussen het beheer van de permanente representatieve
steekproef enerzijds en het inhoudelijk gebruik ervan an-
derzijds. Ook houdt het Intermutualistisch Agentschap een
login-journaal van de toegangen bij waarin nagegaan kan
worden wie welke verwerking heeft uitgevoerd, op welk
tijdstip, met welke gegevens en voor welke doeleinden.]1

De in artikel 5 bedoelde commissie wordt belast met de
specificatie van de aan te maken gecodeerde gegevensbe-
standen. Overeenkomstig het voornoemde artikel 278, vijfde
lid, gebruiken de instellingen die toegang krijgen tot de aldus
wat de identiteit van de verzekerde betreft, gecodeerde gege-
vens van deze steekproef, deze gegevens enkel in het kader
van hun wettelijke of krachtens de wet voorziene beheers- en
onderzoeksopdrachten en voor hun wettelijke of krachtens
de wet voorziene controle- en evaluatietaken. Ze zullen aan
derden enkel anonieme gegevens meedelen. Het is aan elke
gebruiker verboden handelingen te verrichten die, hetzij
rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks, tot identificatie van de per-
sonen, opgenomen in de steekproef zouden kunnen leiden.

De steekproefgegevens van de prestatiejaren 2002, 2003
en 2004 worden ter beschikking gesteld binnen de tien
dagen na de bekendmaking van dit besluit, de steekproef-
gegevens van de prestatiejaren 2005 en volgende uiterlijk
op 31 december van het jaar dat volgt op het prestatiejaar.
}1. – Lid 2 ingevoegd bij art. 2 K.B. 21 maart 2013, B.S., 8 april 2013, in-
werkingtreding: 8 april 2013 (art. 6)

Art. 3. }1[Het Intermutualistisch Agentschap ontvangt
voor de terbeschikkingstelling van de permanente repre-
sentatieve steekproef aan de in artikel 2 bedoelde instellin-

gen, en de technische ondersteuning daaraan verbonden,
een jaarlijkse vergoeding.

Voor het werkingsjaar 2013 bedraagt de vergoeding
maximaal 200.000 euro per jaar. Het bedrag van de jaar-
lijkse vergoeding wordt bepaald in functie van het aantal
beschikbare prestatiejaren, het aantal instellingen die toe-
gang hebben tot de permanente representatieve steek-
proef, en het aantal werkdagen voor actualisering en per-
manentie enerzijds en voor ondersteuning en ontwikkeling
anderzijds. De technische commissie bedoeld in artikel 5
doet een voorstel van toewijzing van het bedrag van de
jaarlijkse vergoeding op basis van voormelde parameters.
Dit voorstel wordt uiterlijk de eerste week van de maand
december van het jaar voorafgaand aan het werkingsjaar
overgemaakt aan de Algemene raad van de verzekering
voor geneeskundige verzorging. De Algemene raad beslist
over de toewijzing van het bedrag van de jaarlijkse vergoe-
ding voor het volgende werkingsjaar. De betaling van de
helft van het bedrag van de jaarlijkse vergoeding zoals op-
genomen in het goedgekeurde voorstel, gebeurt tijdens de
maand juli van het werkingsjaar. Tijdens de maand januari
van het jaar volgend op het werkingsjaar, wordt vervolgens
de andere helft betaald van het bedrag van de jaarlijkse ver-
goeding zoals opgenomen in het goedgekeurde voorstel, te
verminderen in functie van de mate van uitvoering tijdens
het werkingsjaar van de vooropgestelde opdrachten. De
technische commissie bedoeld in artikel 5 maakt tegen ui-
terlijk de eerste week van de maand december van het wer-
kingsjaar een gedetailleerde onkostennota over aan de Al-
gemene raad van de verzekering voor geneeskundige ver-
zorging met betrekking tot de uitvoering tijdens het wer-
kingsjaar van de gebudgetteerde opdrachten.

Het bedrag van maximaal 200.000 euro wordt op
1 januari van elk jaar aangepast op grond van de evolutie,
tussen 30 juni van het voorlaatste jaar en 30 juni van het
vorige jaar, van de waarde van de gezondheidsindex, be-
doeld in artikel 1 van het koninklijk besluit van 8 december
1997 tot bepaling van de toepassingsmodaliteiten voor de
indexering van de prestaties in de regeling van de ver-
plichte verzekering voor geneeskundige verzorging.

De vergoeding wordt betaald door het Rijksinstituut
voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering na voorlegging van
de kostenstaten en wordt aangerekend op de begroting
voor administratiekosten van het Instituut.]1

}1. – Vervangen bij art. 3 K.B. 21 maart 2013, B.S., 8 april 2013, inwer-
kingtreding: 1 januari 2013 (art. 6)

Art. 4. Met het oog op het optimaal gebruik van de steek-
proefgegevens wordt onder terbeschikkingstelling van de
steekproefbestanden verstaan: de permanente toegang,
op werkdagen, via een beveiligde verbinding, die zowel
een online consultatie en gebruik toelaat, als het geheel of
gedeeltelijk downloaden van de steekproefgegevens, en de
overdracht van de steekproefgegevens via magnetische of
elektronische drager.

De steekproefgegevens van een prestatiejaar blijven per-
manent toegankelijk via een beveiligde verbinding tot 31 de-
cember van het }1[dertigste]1 jaar dat volgt op het prestatie-
jaar. Na verloop van }1[dertig]1 jaar na een prestatiejaar wor-
den de steekproefgegevens van dat prestatiejaar vernietigd.
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}1. – Lid 2 gewijzigd bij art. 4 K.B. 21 maart 2013, B.S., 8 april 2013, in-
werkingtreding: 1 januari 2013 (art. 6)

Art. 5. Er wordt een technische commissie opgericht die
vastlegt aan welke praktische en kwaliteitscriteria de terbe-
schikkingstelling van de steekproefbestanden moet vol-
doen en die de naleving van deze kwaliteitscriteria onder-
zoekt. Deze kwaliteitscriteria hebben betrekking op de re-
presentativiteit van de steekproef, de volledigheid van de
data, de permanente toegankelijkheid en de continuïteit
van de technische ondersteuning. De commissie houdt te-
vens toezicht op de maatregelen die worden genomen om
de identificatie van de in de steekproef opgenomen verze-
kerden te vermijden en geeft haar goedkeuring aan de over-
eenkomst die in dat kader wordt gesloten met een betrouw-
bare derde. De commissie brengt jaarlijks verslag van haar
werkzaamheden uit aan de Algemene Raad van de verzeke-
ring voor geneeskundige verzorging en aan de Commissie
voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

De commissie is samengesteld uit twee vertegenwoordi-
gers van de Commissie voor de bescherming van de persoon-
lijke levenssfeer, twee vertegenwoordigers van het Intermu-
tualistisch Agentschap en twee vertegenwoordigers van elke
instelling die toegang heeft tot de steekproefbestanden. Het
voorzitterschap van de commissie wordt waargenomen
door de Leidend ambtenaar van de Dienst voor geneeskun-
dige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invali-
diteitsverzekering of diegene die hij daartoe aanwijst. De
commissie stelt een huishoudelijk reglement op waarin met
name zijn werkingsregels nader worden bepaald.
Art. 6. Het Intermutualistisch Agentschap is de verant-
woordelijke voor de verwerking van de representatieve
steekproef. De in artikel 2 bedoelde instellingen die steek-
proefgegevens geheel of gedeeltelijk downloaden en/of aan
wie steekproefgegevens via magnetische of elektronische
drager werden overgedragen, zijn verantwoordelijk voor de
verdere manipulatie van deze gegevens binnen hun instel-
ling.

De instellingen moeten beschikken over een consulent in-
formatie, veiligheid en bescherming van de persoonlijke le-
venssfeer. Deze persoon heeft een adviserende, documente-
rende, stimulerende en controlerende taak inzake de toepas-
sing van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van
de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking
van persoonsgegevens. }1[De consulent informatie, veilig-
heid en bescherming van de persoonlijke levenssfeer binnen

het Intermutualistisch Agentschap valideert elke bewerking
van het Intermutualistisch Agentschap met betrekking tot
de permanente representatieve steekproef en controleert of
de verplichtingen zoals bedoeld in artikel 2 inzake scheiding
van beheer van de permanente representatieve steekproef
en zijn gebruik en inzake login-journaal van de toegangen
werden nageleefd voor de betrokken verwerking.]1 Deze in-
stellingen moeten eveneens beschikken, al dan niet onder
hun personeel, over een beoefenaar in de gezondheidszorg
onder wiens toezicht en controle de verwerking van per-
soonsgegevens betreffende de gezondheid gebeurt. De voor-
noemde veiligheidsconsulent en de beoefenaar in de ge-
zondheidszorg zien er op toe dat de door het Intermutualis-
tisch Agentschap ter beschikking gestelde gegevens worden
gebruikt overeenkomstig de bepalingen van dit besluit.

De instellingen nemen alle noodzakelijke maatregelen
om de toegang tot deze gegevens te beperken tot de perso-
nen die uitdrukkelijk zijn belast met het gebruik van deze
gegevens en enkel voor zover zij deze gegevens nodig heb-
ben om hun opdrachten uit te voeren. De instellingen
waken erover, elk wat hen betreft, dat alle personen die toe-
gang hebben tot de gegevensbestanden van de representa-
tieve steekproef ertoe gehouden zijn het vertrouwelijke ka-
rakter van de gegevens in acht te nemen. De veiligheids-
consulenten van de betrokken instellingen houden een lijst
bij van de raadplegingen, zodat kan worden nagegaan wie
op welk tijdstip welke verwerking heeft toegepast, op welke
gegevens en voor welke doeleinden. Deze lijst mag geen in-
houdelijke gegevens bevatten en wordt door de veiligheids-
consulent ter beschikking gehouden van de Commissie
voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

De instellingen nemen de nodige beschermings- en vei-
ligheidsmaatregelen om de toevallige of ongeoorloofde ver-
nietiging van de gegevens, het toevallige verlies van de ge-
gevens, de ongeoorloofde toegang tot de gegevens, hun on-
geoorloofde verspreiding, hun wijziging of hun koppeling
met andere gegevens waarover zij beschikken te vermijden.

}1. – Lid 2 gewijzigd bij art. 5, 2°, K.B. 21 maart 2013, B.S., 8 april 2013,
inwerkingtreding: 8 april 2013 (art. 6)

Art. 7. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in
het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 8. Onze Minister van Sociale Zaken en Volksgezond-
heid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Protocolakkoord 29 april 2013 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse 
Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, het 

Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie met het oog op het optimaal elektronisch 
uitwisselen en delen van informatie en gegevens tussen de actoren bevoegd inzake de gezondheids- 

en welzijnssector en de bijstand aan personen
 (B.S., 18 juni 2013)

HOOFDSTUK I

ALGEMENE PRINCIPES EN DOELSTELLINGEN

Art. 1. Partijen wensen samen te werken met als doel een
veilige elektronische informatie-uitwisseling en gegevens-
deling tussen alle actoren bevoegd voor de gezondheids-
en welzijnssector en de bijstand aan personen te bevorde-

ren, met de nodige waarborgen op het vlak van de infor-
matieveiligheid en de vertrouwelijkheid van gegevens, de
bescherming van de persoonlijke levenssfeer en het res-
pect van het beroepsgeheim.

De Partijen beogen hiermee onder andere het optimali-
seren van de kwaliteit en de continuïteit van de zorg en de
veiligheid van de patiënt evenals de vereenvoudiging van
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de medisch-administratieve formaliteiten voor alle betrok-
ken actoren.

De Partijen hergebruiken de door het eHealth-platform
aangeboden basisdiensten en respecteren de door het eHe-
alth-platform, in nauwe samenwerking met de actoren ver-
tegenwoordigd door het Overlegcomité, vastgelegde ICT-
gerelateerde functionele en technische standaarden. Tech-
nische en semantische interoperabiliteit vormt immers een
wezenlijk element bij het delen en het uitwisselen van me-
dische gegevens. De gehanteerde regels, normen, criteria
en standaarden (connectoren, gehomologeerde software-
pakketten, enz.) moeten omwille van de samenhang en de
integratie gemeenschappelijk of compatibel zijn en ook zo-
veel mogelijk afgestemd op internationale standaarden.

In het belang van de kwaliteit van de zorg van de patiënt
en van de administratieve vereenvoudiging voor de zorg-
verleners dient het «only once»-principe (maximaal herge-
bruik van de gegevens door authentieke bronnen te ge-
bruiken) toegepast te worden in alle projecten en diensten
met toegevoegde waarde in het kader van «de Roadmap/
het Actieplan e-gezondheid 2013-2018».

Om te voldoen aan de wederzijdse en onvoorwaardelijke
verplichting inzake delen van informatie, die is opgenomen
in het institutionele akkoord, garanderen de Partijen de uit-
wisseling van beschikbare medisch-administratieve gege-
vens tussen de gemachtigde actoren in het belang van de
patiënt en met volledige inachtneming van diens rechten
inzake privacy en het medische beroepsgeheim.

De Partijen bevestigen tevens hun engagement inzake
de implementatie van de doelstellingen van «de Road-
map/het Actieplan e-gezondheid 2013-2018», die de richt-
lijnen voor de informatisering in de gezondheidszorg voor
de komende vijf jaar vaststelt en die vastgelegd werd tij-
dens de slotsessie van de Ronde Tafel conferentie over «In-
formatisering in de gezondheidszorg» van 20 december
2012, met als globale doelstelling het veralgemenen van
het gebruik van e-gezondheidsdiensten rond de patiënt.

Art. 2. Onderhavig protocolakkoord is geen samenwer-
kingsakkoord zoals bedoeld in art. 92bis van de bijzondere
wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen.
Onder meer met verwijzing naar vermeld actieprogramma
streven Partijen er naar een consensus voor een samen-
werkingsakkoord te bereiken binnen een termijn die over-
eengekomen wordt door de Interministeriële Conferentie.

De Partijen bevestigen tevens de mogelijkheid om, in
voorkomend geval op een asymmetrische wijze, in het
kader van onderhavig protocolakkoord bijkomend onder-
linge of bilaterale projectafspraken te kunnen maken. Dit
betekent o.a. dat een Partij via het eHealth-platform speci-
fieke projecten kan ontwikkelen.

HOOFDSTUK II

BEHEER EN WERKING

Art. 3. § 1. De Federale Staat verbindt er zich toe, na de
ondertekening van onderhavig protocolakkoord, om ver-
tegenwoordigers van de andere Partijen uit te nodigen om

deel te nemen aan de zittingen van het Beheerscomité van
het eHealth-platform met raadgevende stem. Deze verte-
genwoordiging wordt samengesteld als volgt:

– twee leden benoemd en ontslagen door de Vlaamse
Gemeenschap;

– twee leden gezamenlijk benoemd en ontslagen door
de Franse Gemeenschap, het Waals Gewest en de Franse
Gemeenschapscommissie;

– één lid benoemd en ontslagen door de Gemeenschap-
pelijke Gemeenschapscommissie;

– één lid benoemd en ontslagen door de Duitstalige Ge-
meenschap.

Door met raadgevende stem aanwezig te zijn in het Be-
heerscomité van het eHealth-platform en reeds effectief
deel te nemen aan het Overlegcomité met de gebruikers
van het eHealth-platform, zijn de partijen het eens over het
belang om de verwezenlijking van «de Roadmap/het Ac-
tieplan e-gezondheid 2013-2018» gezamenlijk op te vol-
gen en er verslag over uit te brengen. Dankzij deze geïnte-
greerde monitoring van alle informatiseringsprojecten in
de gezondheidszorg kunnen de besluitvorming en het be-
leid ter zake op elkaar afgestemd worden en kan de samen-
hang tussen beide gegarandeerd worden.

§ 2. Daarnaast verbinden de Partijen zich er toe om de-
zelfde vertegenwoordiging, evenwel met stemrecht, op te
nemen in hogervermeld samenwerkingsakkoord, zodra de
Bijzondere financieringswet gestemd is.

§ 3. Bij de besluitvorming in het Beheerscomité van het
eHealth-platform zal tussen de vertegenwoordigers van alle
Partijen van dit Protocolakkoord unanimiteit worden nage-
streefd. Indien unanimiteit niet mogelijk blijkt, kunnen
asymmetrische afspraken, zoals bedoeld in artikel 2, tweede
lid, worden gemaakt.

HOOFDSTUK III

FINANCIERING

Art. 4. § 1. De basisdiensten, die door het eHealth-platform
werden ontwikkeld overeenkomstig artikel 5, 4° van de wet
van 21 augustus 2008 houdende oprichting en organisatie
van het eHealth-platform, worden gefinancierd door de Fede-
rale Staat en ter beschikking gesteld van de andere Partijen.

§ 2. Zodra de Bijzondere financieringswet is gestemd,
zullen alle Partijen bijdragen tot de financiering van de
uitvoering van dit protocolakkoord, volgens een verdeels-
leutel die wordt vastgesteld in de Interministeriële Confe-
rentie Volksgezondheid.

§ 3. De Partijen voorzien daarnaast in voorkomend
geval in eigen evenredige financiële bijdragen in het geval
van onderlinge of bilaterale projectafspraken.

HOOFDSTUK IV

SLOTBEPALINGEN

Art. 5. Dit protocolakkoord treedt in werking vanaf
29 april 2013 tot de herziening of de opheffing ervan.
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Wet 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective
 (B.S., 2 oktober 1991, err., B.S., 11 februari 1993)

(Uittreksel)

HOOFDSTUK III

UITOEFENINGSVOORWAARDEN

Art. 4. Het beroep van privé-detective mag, behoudens
uitzondering toegestaan door de Minister van Binnen-
landse Zaken }1[of door een agent die hij heeft aangewe-
zen]1, enkel als hoofdberoep worden uitgeoefend.

}2[De in het eerste lid bedoelde uitzondering zal kunnen
worden toegekend:

– hetzij aan de privé-detective waarvan de activiteit een
inherent bestanddeel uitmaakt van de hoofdactiviteit;

– hetzij aan de privé-detective die voor de eerste maal de
vergunning tot uitoefening van het beroep ontvangt. In dit
geval zal de vergunning tot uitoefening als bijberoep slechts
worden toegekend voor de eerste termijn van vijf jaar.]2

}1. – Lid 1 gewijzigd bij art. 60 wet 28 april 2010, B.S., 10 mei 2010
}2. – Lid 2 vervangen bij art. 4 wet 30 december 1996, B.S., 14 februari
1997, inwerkingtreding: 14 februari 1997 (art. 17)

Art. 5. }1[...]1

}2[Het is de privé-detective verboden personen die zich be-
vinden in niet voor het publiek toegankelijke plaatsen, met
behulp van enig toestel te bespieden of te doen bespieden, of
opzettelijk beelden van hen op te nemen dan wel te doen op-
nemen, zonder dat de beheerder van die plaats en de betrok-
ken personen daarvoor hun toestemming hebben gegeven.]2

Het is de privé-detective verboden enig toestel op te stel-
len, te doen opstellen of ter beschikking te stellen van de
opdrachtgever of van derden met het opzet een van de }3[in
het eerste lid]3 omschreven handelingen te verrichten.
}1. – Lid 1 opgeheven bij art. 13, § 3, wet 30 juni 1994, B.S., 24 januari
1995
}2. – Lid 2 vervangen bij art. 5, 1°, wet 30 december 1996, B.S.,
14 februari 1997, inwerkingtreding: 14 februari 1997 (art. 17)
}3. – Lid 3 gewijzigd bij art. 5, 2°, wet 30 december 1996, B.S., 14 februari
1997, inwerkingtreding: 14 februari 1997 (art. 17)

Art. 6. }1[De Koning kan, bij een in Ministerraad overlegd
besluit, het gebruik van bepaalde middelen en methoden
door de privé-detectives in de uitoefening van hun activi-
teiten, beperken of verbieden.]1

}1. – Vervangen bij art. 6 wet 30 december 1996, B.S., 14 februari 1997,
inwerkingtreding: 14 februari 1997 (art. 17)
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Art. 7. Het is de privé-detective verboden betreffende de
personen die het voorwerp zijn van zijn beroepsactivitei-
ten, informatie in te winnen omtrent de politieke, gods-
dienstige, filosofische of vakbondsovertuiging en omtrent
de uiting van die overtuiging }1[of omtrent het lidmaat-
schap van een ziekenfonds.]1

Het is de privé-detective verboden informatie in te win-
nen omtrent de seksuele geaardheid van de personen die
het voorwerp zijn van zijn activiteiten, behalve indien het
gaat om gedrag dat strijdig is met de wet of een reden tot
echtscheiding kan opleveren indien hij optreedt op ver-
zoek van een van de echtgenoten.

Het is de privé-detective verboden informatie in te win-
nen omtrent de gezondheid }2[of de raciale of etnische
herkomst]2 van de personen die het voorwerp zijn van zijn
activiteiten.
}1. – Lid 1 gewijzigd bij art. 7, 1°, wet 30 december 1996, B.S., 14 februari
1997, inwerkingtreding: 14 februari 1997 (art. 17)
}2. – Lid 3 gewijzigd bij art. 7, 2°, wet 30 december 1996, B.S., 14 februari
1997, inwerkingtreding: 14 februari 1997 (art. 17)

Art. 10. Behoudens het bepaalde in artikel 16, § 2, mag
de privé-detective de inlichtingen die hij bij het vervullen

van zijn opdracht ingewonnen heeft, niet bekendmaken
aan andere personen dan zijn opdrachtgever of degenen
die door deze behoorlijk zijn gemachtigd.

Hij mag gedurende een periode van drie jaar vanaf het
eindverslag geen opdrachten aanvaarden strijdig met de
belangen van de opdrachtgever.

De privé-detective mag zijn opdrachtgever enkel de in-
formatie ter beschikking stellen die betrekking heeft op de
opdracht zoals omschreven }1[in de overeenkomst be-
doeld in artikel 8, § 1 of in het opdrachtenregister bedoeld
in artikel 8, § 2.]1

}1. – Lid 3 gewijzigd bij art. 10 wet 30 december 1996, B.S., 14 februari
1997, inwerkingtreding: 14 februari 1997 (art. 17)

Art. 14. Het is de privé-detective verboden zich op eni-
gerlei wijze voor te doen als lid van een politiedienst of een
openbare inlichtingendienst.

Indien de privé-detective deel heeft uitgemaakt van een
politiedienst of een openbare inlichtingendienst, mag hij
in de uitoefening van zijn beroepswerkzaamheden daar-
van geen melding maken.

Wet 5 augustus 1992 op het politieambt
 (B.S., 22 december 1992)

(Uittreksel)

HOOFDSTUK I

ALGEMENE BEPALINGEN

Art. 1. De politiediensten vervullen hun opdrachten onder
het gezag en de verantwoordelijkheid van de overheden die
daartoe door of krachtens de wet worden aangewezen.

Bij het vervullen van hun opdrachten van bestuurlijke of
gerechtelijke politie, waken de politiediensten over de na-
leving en dragen zij bij tot de bescherming van de individu-
ele rechten en vrijheden, evenals tot de democratische ont-
wikkeling van de maatschappij.

Om hun opdrachten te vervullen, gebruiken zij slechts
dwangmiddelen onder de voorwaarden die door de wet
worden bepaald.

Art. 2. Deze wet is van toepassing op }1[de federale poli-
tie en de lokale politie]1 bij de parketten, }1[...]1.

Ze is ook van toepassing op de spoorwegpolitie, de zee-
vaartpolitie }2[...]2, die bijzondere politiediensten zijn.

Deze politiediensten maken deel uit van de openbare
macht.
}1. – Lid 1 gewijzigd bij art. 8, 1°, wet 17 november 1998, B.S.,
11 december 1998, inwerkingtreding: door de Koning te bepalen (art. 22);
wat de zeevaartpolitie betreft treedt art. 8, 1° in werking op 1 april 1999
(art. 1 K.B. 29 januari 1999, B.S., 13 februari 1999); gewijzigd bij art. 150
wet 7 december 1998, B.S., 5 januari 1999, inwerkingtreding: 1 januari
2001 (art. 260, lid 6, zoals gewijzigd bij art. 55 wet 27 december 2000,
B.S., 6 januari 2001, err., B.S., 6 april 2001)
}2. – Lid 2 opgeheven bij art. 8, 2°-5°, wet 17 november 1998, B.S.,
11 december 1998, inwerkingtreding art. 8, 2°: door de Koning te bepalen
(art. 22); uitgezonderd wat de zeevaartpolitie betreft: inwerkingtreding:
1 april 1999 (art. 1 K.B. 29 januari 1999, B.S., 13 februari 1999); inwerkingtre-
ding art. 8, 3°: 1 maart 1999 (art. 7); inwerkingtreding art. 8, 4°: 1 maart 1999
(art. 1, lid 1, K.B. 1 februari 1999, B.S., 13 februari 1999); inwerkingtreding

art. 8, 5°: door de Koning te bepalen (art. 22), uitgezonderd wat de zeevaart-
politie betreft: 1 april 1999 (art. 1 K.B. 29 januari 1999, B.S., 13 februari 1999)

Art. 3. In deze wet wordt verstaan onder:
1° politiemaatregel: elke juridische of materiële uitvoer-

bare handeling van bestuurlijke of gerechtelijke politie die
voor de burgers een aanwijzing, een verplichting of een
verbod inhoudt;

2° politieoverheid: de overheid door of krachtens de wet
aangewezen om juridische politiemaatregelen te nemen
en om politiemaatregelen uit te voeren of door de politie-
diensten te doen uitvoeren;

3° politieambtenaar: een lid van een politiedienst door
of krachtens de wet bevoegd om bepaalde politiemaatre-
gelen te nemen of uit te voeren en daden van bestuurlijke
of gerechtelijke politie te stellen;

4° agent van gerechtelijke politie: de politieambtenaar
door of krachtens de wet belast met opdrachten van de ge-
rechtelijke politie zonder bekleed te zijn met de hoedanig-
heid van officier van gerechtelijke politie, hulpofficier van
de procureur des Konings }1[...]1 of met deze van officier
van gerechtelijke politie;

5° agent van bestuurlijke politie: }2[het lid van het ope-
rationeel kader]2 door of krachtens de wet belast met op-
drachten van bestuurlijke politie zonder bekleed te zijn
met de hoedanigheid van officier van bestuurlijke politie;

}3[6° Controleorgaan op de politionele informatie,
hierna benoemd «Controleorgaan»: het orgaan bedoeld in
artikel 36ter van de wet van 8 december 1992 tot bescher-
ming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de
verwerking van persoonsgegevens;]3

}4[7° lid van het operationeel kader: categorie van perso-
neelsleden van de politiediensten die bestaat uit de politie-
ambtenaren, de beveiligingsassistenten van politie, de
agenten van politie en de beveiligingsagenten van politie;]4
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}5[8° gekwalificeerde elektronische handtekening: de
handtekening bedoeld in artikel 3.12 van de Verordening
(EU) nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad
van 23 juli 2014 betreffende de elektronische identificatie
en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de
interne markt en tot intrekking van Richtlijn 1999/93/EG;]5

}6[9° geavanceerd elektronisch zegel: het zegel bedoeld
in artikel 3. 26 van de Verordening (EU) nr. 910/2014 van
het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 be-
treffende de elektronische identificatie en vertrouwens-
diensten voor elektronische transacties in de interne markt
en tot intrekking van Richtlijn 1999/93/EG.]6

}1. – 4° gewijzigd bij art. 2 wet 19 juli 2018, B.S., 21 augustus 2018
}2. – 5° gewijzigd bij art. 9, a), wet 12 november 2017, B.S., 27 november
2017, inwerkingtreding: 1 januari 2018 (art. 22, lid 1)
}3. – 6° toegevoegd bij art. 2 wet 18 maart 2014, B.S., 28 maart 2014
}4. – 7° toegevoegd bij art. 9, b) , wet 12 november 2017, B.S.,
27 november 2017, inwerkingtreding: 1 januari 2018 (art. 22, lid 1)
}5. – 8° toegevoegd bij art. 59 wet 25 mei 2018, B.S., 30 mei 2018
}6. – 9° toegevoegd bij art. 59 wet 25 mei 2018, B.S., 30 mei 2018

Art. 4. }1[Met de hoedanigheid van officier van bestuur-
lijke politie zijn bekleed:

– de provinciegouverneurs;
– de arrondissementscommissarissen;
– de burgemeesters;
– de officieren van de federale politie en van de lokale

politie.]1

Bij in Ministerraad overlegd besluit kan de Koning aan
de politieambtenaren bekleed met de hoedanigheid van
officier van gerechtelijke politie, hulpofficieren van de pro-
cureur des Konings, die de leiding van de door Hem be-
paalde permanente interventiediensten uitoefenen, de
hoedanigheid van officier van bestuurlijke politie toeken-
nen tijdens de uitoefening van die functie.

}2[De Koning bepaalt de gevallen waarin de hoedanig-
heid van agent of officier van bestuurlijke politie van een
personeelslid dat buiten de politiediensten is tewerkge-
steld, wordt geschorst.]2

}1. – Lid 1 vervangen bij art. 151 wet 7 december 1998, B.S., 5 januari
1999, inwerkingtreding: 1 januari 2001 (art. 260, lid 6, zoals gewijzigd bij
art. 55 wet 27 december 2000, B.S., 6 januari 2001, err., B.S., 6 april 2001)
}2. – Lid 3 toegevoegd bij art. 16 wet 21 december 2013, B.S.,
31 december 2013

}1[HOOFDSTUK IV

DE ALGEMENE VORM EN VOORWAARDEN VAN 
UITVOERING VAN DE OPDRACHTEN]1

}1. Opschrift ingevoegd bij art. 4 wet 21 maart 2018, B.S., 16 april 2018,
inwerkingtreding: 25 mei 2018 (art. 89, lid 1)

}1[Afdeling 1
Zichtbaar gebruik van camera's]1

}1. Opschrift ingevoegd bij art. 5 wet 21 maart 2018, B.S., 16 april 2018,
inwerkingtreding: 25 mei 2018 (art. 89, lid 1)
}1[Art. 25/1. § 1. Deze afdeling regelt de plaatsing en
het gebruik van camera's op zichtbare wijze door de poli-
tiediensten.

De camera's waarvan de modaliteiten voor plaatsing en
gebruik door de politiediensten worden geregeld door of
krachtens een bijzondere wetgeving worden niet beoogd
door deze afdeling.

§ 2. De bepalingen onder deze afdeling zijn van toepas-
sing op de politiediensten, wanneer ze in real time toegang

hebben tot beelden van bewakingscamera's geplaatst door
andere verantwoordelijken voor de verwerking, met toepas-
sing van de wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaat-
sing en het gebruik van bewakingscamera's of van andere
wetten, als deze toegang opname van de beelden bij de poli-
tiediensten zelf inhoudt.]1

}1. – Ingevoegd bij art. 6 wet 21 maart 2018, B.S., 16 april 2018, inwer-
kingtreding: 25 mei 2018 (art. 89, lid 1)
}1[Art. 25/2. § 1. Voor de toepassing van deze wet,
wordt verstaan onder:

1° mobiele camera: de camera die wordt verplaatst tij-
dens het gebruik ervan;

2° tijdelijk vaste camera: de camera die voor een be-
perkte tijd op een plaats wordt opgesteld;

3° intelligente camera: de camera die ook onderdelen
en software bevat, die al dan niet gekoppeld aan registers
of bestanden, de verzamelde beelden al dan niet auto-
noom kunnen verwerken;

4° niet-besloten plaats: elke plaats die niet door een om-
sluiting is afgebakend en vrij toegankelijk is voor het pu-
bliek, waaronder de openbare wegen beheerd door de
openbare overheden bevoegd voor het wegbeheer;

5° voor het publiek toegankelijke besloten plaats: elk
gebouw of elke door een omsluiting afgebakende plaats,
bestemd voor het gebruik door het publiek waar diensten
aan het publiek kunnen worden verstrekt;

6° niet voor het publiek toegankelijke besloten plaats:
elk gebouw of elke door een omsluiting afgebakende
plaats die uitsluitend bestemd is voor het gebruik door de
gewoonlijke gebruikers;

7° omsluiting: afbakening van een plaats bestaande uit
minstens een duidelijke visuele afscheiding of een aandui-
ding waardoor de plaatsen duidelijk van elkaar onder-
scheiden kunnen worden.

§ 2. Wordt als zichtbaar beschouwd:
1° het gebruik van vaste camera's, in voorkomend geval

tijdelijk, aangegeven met een door de Koning vastgesteld
pictogram, na advies van de bevoegde toezichthoudende
autoriteit voor de verwerking van persoonsgegevens;

2° het gebruik van mobiele camera's:
a) hetzij gemonteerd aan boord van politievoertuigen, -

vaartuigen, -luchtvaartuigen of elk ander vervoermiddel
van de politie, dat als dusdanig geïdentificeerd kan worden;

b) hetzij met mondelinge waarschuwing uitgaande van
leden van het operationeel kader van de politiediensten,
die als dusdanig identificeerbaar zijn.]1

}1. – Ingevoegd bij art. 7 wet 21 maart 2018, B.S., 16 april 2018, inwer-
kingtreding: 25 mei 2018 (art. 89, lid 1)
}1[Art. 25/3. § 1. In het kader van hun opdrachten, kun-
nen de politiediensten camera's op zichtbare wijze gebrui-
ken, onder de volgende voorwaarden:

1° in de niet-besloten plaatsen en de besloten plaatsen
waarvan zij de beheerder zijn: vaste, tijdelijk vaste of mo-
biele camera's, die in voorkomend geval intelligent zijn;

2° in voor het publiek toegankelijke besloten plaatsen,
waarvan zij niet de beheerder zijn:

a) mobiele camera's, die in voorkomend geval intelli-
gent zijn, tijdens de duur van een interventie;

b) vaste en tijdelijk vaste camera's, die in voorkomend
geval intelligent zijn, mits het akkoord van de beheerder van
de plaats, in de luchthavens, havenfaciliteiten zoals bedoeld
in artikel 5, 6°, van de wet van 5 februari 2007 betreffende
de maritieme beveiliging, stations van het openbaar vervoer,
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en plaatsen die door hun aard aan een bijzonder veiligheids-
risico onderhevig zijn, aangeduid bij koninklijk besluit vast-
gesteld na overleg in de Ministerraad, waarvan het ontwerp
voor advies wordt voorgelegd aan de bevoegde toezichthou-
dende autoriteit voor de verwerking van persoonsgegevens;

c) tijdelijk vaste camera's, die in voorkomend geval in-
telligent zijn, in het kader van de uitvoering van gespecia-
liseerde opdrachten van bescherming van personen, tij-
dens de duur van de operatie;

d) tijdelijk vaste camera's, die in voorkomend geval in-
telligent zijn, in het kader van de uitvoering van gespecia-
liseerde opdrachten van bescherming van goederen, voor
zover de beheerder van de plaats zich hiertegen niet heeft
verzet, tijdens de duur van de operatie;

3° in niet voor het publiek toegankelijke besloten plaat-
sen, waarvan zij niet de beheerders zijn:

a) mobiele camera's, die in voorkomend geval intelli-
gent zijn, tijdens de duur van een interventie;

b) tijdelijk vaste camera's, die in voorkomend geval in-
telligent zijn, in het kader van de uitvoering van gespecia-
liseerde opdrachten van bescherming van personen, tij-
dens de duur van de operatie;

c) tijdelijk vaste camera's, die in voorkomend geval in-
telligent zijn, in het kader van de uitvoering van gespecia-
liseerde opdrachten van bescherming van goederen, voor
zover de beheerder van de plaats zich hiertegen niet heeft
verzet, tijdens de duur van de operatie;

§ 2. Het zichtbare gebruik van camera's voor het inwin-
nen van informatie van bestuurlijke politie bedoeld in
artikel 44/5, § 1, is uitsluitend toegelaten in de gevallen
bedoeld in artikel 44/5, § 1, eerste lid, 2° tot 6°. Wat
artikel 44/5, § 1, eerste lid, 5°, betreft, kan dat gebruik bo-
vendien alleen worden toegelaten ten aanzien van de cate-
gorieën van personen bedoeld in artikelen 18, 19 en 20.

§ 3. Camera's mogen noch beelden opleveren die de in-
timiteit van een persoon schenden, noch gericht zijn op
het inwinnen van informatie over de raciale of etnische
oorsprong van een persoon, zijn religieuze of levensbe-
schouwelijke overtuigingen, zijn politieke opvattingen,
zijn vakbondslidmaatschap, zijn gezondheidstoestand,
zijn seksleven of zijn seksuele geaardheid.]1

}1. – Ingevoegd bij art. 8 wet 21 maart 2018, B.S., 16 april 2018, inwer-
kingtreding: 25 mei 2018 (art. 89, lid 1)
}1[Art. 25/4.  § 1. Een politiedienst kan camera's plaat-
sen en gebruiken overeenkomstig artikel 25/3, of op zicht-
bare wijze gebruik maken van camera's geplaatst door der-
den zoals bedoeld in artikel 25/1, § 2, op het grondgebied
dat onder zijn bevoegdheid valt, na voorafgaande principi-
ële toestemming van:

1° de gemeenteraad, wanneer het gaat om een politie-
zone;

2° de Minister van Binnenlandse Zaken of zijn gemach-
tigde, voor de diensten van de federale politie.

§ 2. Om deze toestemming te bekomen wordt er een
aanvraag ingediend bij de in paragraaf 1 aangewezen be-
voegde overheid door:

1° de korpschef, wanneer het gaat om een politiezone;
2° de territoriaal bevoegde bestuurlijke directeur- coör-

dinator, of de directeur van de aanvragende dienst, wan-
neer het gaat om een dienst die deel uitmaakt van de fede-
rale politie.

De in het eerste lid bedoelde toestemmingsaanvraag pre-
ciseert het type camera, de doeleinden waarvoor de camera's
zullen worden geïnstalleerd of gebruikt, evenals de gebruiks-
modaliteiten ervan, en voor wat betreft de vaste camera's ook
de plaats. Deze aanvraag houdt rekening met een impact- en
risicoanalyse op het vlak van de bescherming van de per-
soonlijke levenssfeer en op operationeel niveau, met name
wat de categorieën van verwerkte persoonsgegevens betreft,
de proportionaliteit van de aangewende middelen, de te be-
reiken operationele doelstellingen en de bewaartermijn van
de gegevens die nodig is om deze doelstellingen te bereiken.

Bij wijziging van het type camera of van de gebruiks-
doeleinden ervan, alsook wat de vaste camera's betreft, in
geval van wijziging van de plaats, wordt een nieuwe toe-
stemming aangevraagd.

§ 3. In geval van met redenen omklede hoogdringend-
heid, waarbij de in paragraaf 1 bedoelde toestemming nog
niet werd bekomen, vraagt de korpschef dan wel de be-
stuurlijke directeur-coördinator of de directeur van de aan-
vragende dienst, afhankelijk van het geval, mondeling de
toestemming aan de bevoegde overheid om gebruik te
maken van camera's in het kader van de specifieke op-
dracht die de hoogdringendheid rechtvaardigt. Deze mon-
delinge toestemming wordt vervolgens zo spoedig moge-
lijk schriftelijk bevestigd door de bevoegde overheid.

Wat betreft de politiezones, kan de bevoegde overheid
vertegenwoordigd worden door de betrokken burgmees-
ter om de mondelinge toestemming te geven in het geval
van hoogdringendheid zoals bedoeld in het eerste lid.

§ 4. Elke beslissing tot toestemming bedoeld in paragraaf 1
wordt ter kennis gebracht van de procureur des Konings.

In het geval bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, 2°, wordt
de beslissing tot toestemming ter kennis gebracht van de
burgemeester en de korpschef.

De in paragraaf 1 bedoelde toestemming wordt open-
baar gemaakt wanneer zij betrekking heeft op opdrachten
van bestuurlijke politie.

§ 5. De in paragraaf 1 bedoelde toestemming wordt
niet gevraagd, als het gaat om het plaatsen en het gebruik
van camera's in besloten plaatsen waarvan de politiedien-
sten de beheerders zijn.]1

}1. – Ingevoegd bij art. 9 wet 21 maart 2018, B.S., 16 april 2018, inwer-
kingtreding: 25 mei 2018 (art. 89, lid 1)
}1[Art. 25/5.  § 1. Het gebruik van camera's vindt plaats
op beslissing en onder de verantwoordelijkheid van de po-
litieambtenaar bedoeld in de artikelen 7 tot 7/3, die waakt
over de naleving van de proportionaliteits- en subsidiari-
teitsbeginselen.

§ 2. Wanneer andere personen dan leden van de politie-
diensten in real time toegang hebben tot de beelden van de
camera's waarvan de plaatsing en het gebruik door deze wet
worden geregeld, in het kader van de uitoefening van de be-
voegdheden die hen worden toevertrouwd door of krach-
tens de wet die hun opdrachten regelt, gebeurt het bekijken
van deze beelden in real time onder toezicht van de politie-
diensten, behoudens in de gevallen waarin de wet voorziet.]1

}1. – Ingevoegd bij art. 10 wet 21 maart 2018, B.S., 16 april 2018, inwer-
kingtreding: 25 mei 2018 (art. 89, lid 1)
}1[Art. 25/6.  De informatie en persoonsgegevens die
verzameld worden door middel van camera's kunnen wor-
den geregistreerd en bewaard voor een duur van niet meer
dan twaalf maanden, te rekenen vanaf de registratie ervan,
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tenzij in een andere termijn voorzien wordt in afdeling 12
van dit hoofdstuk.]1

}1. – Ingevoegd bij art. 11 wet 21 maart 2018, B.S., 16 april 2018, inwer-
kingtreding: 25 mei 2018 (art. 89, lid 1)
}1[Art. 25/7.  § 1. De toegang tot de in artikel 25/6 be-
doelde persoonsgegevens en informatie wordt toegelaten
gedurende een periode van een maand, te rekenen vanaf
de registratie ervan, op voorwaarde dat het operationeel
gemotiveerd is en dat het noodzakelijk is voor de uitoefe-
ning van een welbepaalde opdracht.

Na de eerste bewaarmaand is de toegang tot die per-
soonsgegevens en informatie enkel voor doeleinden van
gerechtelijke politie mogelijk mits een schriftelijke en met
redenen omklede beslissing van de procureur des Konings.

De toegang tot deze persoonsgegevens en informatie is
beveiligd, alle toegangen worden dagelijks bijgewerkt en de
concrete redenen van de bevragingen worden geregistreerd.

§ 2. De persoonsgegevens en informatie bedoeld in
paragraaf 1 kunnen na anonimisering worden gebruikt
voor didactische en pedagogische doeleinden in het kader
van de opleiding van de leden van de politiediensten.]1

}1. – Ingevoegd bij art. 12 wet 21 maart 2018, B.S., 16 april 2018, inwer-
kingtreding: 25 mei 2018 (art. 89, lid 1)
}1[Art. 25/8. Een register met alle gebruiken van ca-
mera's wordt bijgehouden bij de betrokken politiedienst en
op een digitale wijze bewaard. De Koning bepaalt de inhoud
van dit register, na advies van de bevoegde toezichthou-
dende autoriteit voor de verwerking van persoonsgegevens.

Een nationaal register met de geolocalisatie van alle door
de politiediensten gebruikte vaste camera's wordt door de
federale politie bijgehouden en op digitale wijze bewaard.

De in het eerste en tweede lid bedoelde registers wor-
den, op verzoek, ter beschikking gesteld van de bevoegde
toezichthoudende autoriteit voor de verwerking van per-
soonsgegevens, van het Controleorgaan op de politionele
informatie, van de bestuurlijke en gerechtelijke politieover-
heden, van de functionaris voor gegevensbescherming, en
van de consulent voor de veiligheid en de bescherming van
de persoonlijke levenssfeer bedoeld in artikel 44/3, § 1.]1

}1. – Ingevoegd bij art. 13 wet 21 maart 2018, B.S., 16 april 2018, inwer-
kingtreding: 25 mei 2018 (art. 89, lid 1)

}1[...]1

}1. Opschrift opgeheven bij art. 3 wet 21 maart 2018, B.S., 16 april 2018,
inwerkingtreding: 25 mei 2018 (art. 89, lid 1)

}1[Afdeling 2

Bezoek van bepaalde plaatsen]1

}1. Opschrift ingevoegd bij art. 14 wet 21 maart 2018, B.S., 16 april 2018,
inwerkingtreding: 25 mei 2018 (art. 89, lid 1)

Art. 26. }1[De politieambtenaren]1 kunnen steeds de
voor het publiek toegankelijke plaatsen alsook de verlaten
onroerende goederen betreden teneinde toe te zien op de
handhaving van de openbare orde en de naleving van de
politiewetten en -verordeningen.

}2[Zij]2 kunnen steeds diezelfde plaatsen betreden ten-
einde opdrachten van gerechtelijke politie uit te voeren.

Met inachtneming van de onschendbaarheid van de wo-
ning kunnen zij hotelinrichtingen en andere logiesverstrek-
kende inrichtingen bezoeken. Zij kunnen zich door de eige-

naars, exploitanten of aangestelden van die inrichtingen de in-
schrijvingsdocumenten van de reizigers doen overleggen.  {3

}1. – Lid 1 gewijzigd bij art. 180, 1°, wet 7 december 1998, B.S., 5 januari
1999, inwerkingtreding: 1 januari 2001 (art. 260, lid 6, zoals gewijzigd bij
art. 55 wet 27 december 2000, B.S., 6 januari 2001, err., B.S., 6 april 2001)
}2. – Lid 2 gewijzigd bij art. 180, 2°, wet 7 december 1998, B.S., 5 januari
1999, inwerkingtreding: 1 januari 2001 (art. 260, lid 6, zoals gewijzigd bij
art. 55 wet 27 december 2000, B.S., 6 januari 2001, err., B.S., 6 april 2001)

J 3. – Winkelruimtes tijdens de gewone openingsuren als bedoeld in
art. 113, § 2, wet Handelspraktijken 14 juli 1991 zijn voor het publiek toe-
gankelijke plaatsen in de zin van art. 26, eerste lid, wet Politieambt (Cass.,
30 november 2004, P.04.0823.N).

}1[Afdeling 3

Fouilleringen]1

}1. Opschrift ingevoegd bij art. 15 wet 21 maart 2018, B.S., 16 april 2018,
inwerkingtreding: 25 mei 2018 (art. 89, lid 1)

Art. 27. }1[Onverminderd de bepalingen betreffende de
noodplanning, kunnen de politieambtenaren, bij het uit-
oefenen van hun opdrachten van bestuurlijke politie, bij
ernstig en nakend gevaar voor rampen, onheil of schade-
gevallen of wanneer het leven of de lichamelijke integriteit
van personen ernstig wordt bedreigd, zowel `s nachts als
overdag gebouwen, bijgebouwen en vervoermiddelen
doorzoeken in elk van de volgende gevallen:

1° op verzoek van de persoon die het werkelijk genot
heeft van een niet voor het publiek toegankelijke plaats of
mits de toestemming van die persoon;

2° wanneer het hun op die plaats gemelde gevaar een
uitermate ernstig en ophanden zijnde karakter vertoont
dat het leven of de lichamelijke integriteit van personen
bedreigt en op geen andere wijze kan worden afgewend.]1

Bij het vervullen van de opdrachten van bestuurlijke poli-
tie, kunnen de politieambtenaren }2[...]2 in geval van ernstig
en nakend gevaar, eveneens onbebouwde zones doorzoeken.

Het in dit artikel bedoelde doorzoeken mag slechts ge-
schieden om personen op te sporen die in gevaar verkeren
of om de oorzaak van het gevaar op te sporen en, in voor-
komend geval, te verhelpen.

De ontruiming van die gebouwen of zones evenals van
hun onmiddellijke omgeving kan in diezelfde gevallen
door een officier van bestuurlijke politie bevolen worden.

In deze verschillende gevallen, dient de bevoegde bur-
gemeester zo spoedig mogelijk op de hoogte te worden ge-
brachte alsmede, naargelang de omstandigheden en in de
mate van het mogelijke, de persoon die het werkelijk genot
heeft van het gebouw, van het vervoermiddel of van de
doorzochte zone of van het gebouw of de zone die werd
ontruimd.  {3

}1. – Lid 1, na wijziging, vervangen bij art. 4 wet 19 juli 2018, B.S.,
21 augustus 2018
}2. – Lid 2 gewijzigd bij art. 181, 2°, wet 7 december 1998, B.S., 5 januari
1999, inwerkingtreding: 1 januari 2001 (art. 260, lid 6, zoals gewijzigd bij
art. 55 wet 27 december 2000, B.S., 6 januari 2001, err., B.S., 6 april 2001)

J 3. – De toestemming tot het uitvoeren van een huiszoeking moet
schriftelijk gegeven worden door de persoon die het werkelijk genot heeft
van de te doorzoeken plaats. Een man geeft een schriftelijke toestemming
tot het uitvoeren van een huiszoeking in zijn woning, maar zijn echtge-
note niet. Dit gebrek aan schriftelijke toestemming leidt niet tot nietigheid
van de vaststellingen die tijdens de huiszoeking zijn gedaan tegen de man
(Cass., 15 oktober 2002, NjW, 15 januari 2003, 16).

Art. 28. § 1. De politieambtenaren kunnen bij het vervul-
len van hun opdrachten van bestuurlijke politie en om er
zich van te vergewissen dat een persoon geen wapen draagt
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of enig voorwerp dat gevaarlijk is voor de openbare orde,
een veiligheidsfouillering doen in de volgende gevallen:

1° indien de politieambtenaar, op grond van de gedra-
gingen van deze persoon, van materiële aanwijzingen of
van de omstandigheden, redelijke gronden heeft om te
denken dat de persoon die aan een identiteitscontrole
wordt onderworpen in de gevallen en de voorwaarden be-
paald in artikel 34, een wapen zou kunnen dragen of enig
voorwerp dat gevaarlijk is voor de openbare orde;

2° wanneer een persoon het voorwerp uitmaakt van een
}1[bestuurlijke arrestatie of gerechtelijke vrijheidsbene-
ming]1;

3° wanneer personen deelnemen aan openbare bijeen-
komsten die een reële bedreiging vormen voor de open-
bare orde;

4° wanneer de personen toegang hebben tot plaatsen
waar de openbare orde wordt bedreigd.

De veiligheidsfouillering gebeurt door het betasten van
het lichaam en de kleding van de gefouilleerde persoon
evenals door de controle van de bagage. Zij mag niet langer
duren dan de daartoe noodzakelijke tijd en de persoon mag
te dien einde niet langer dan één uur worden opgehouden.

In de in 3° en 4° bedoelde gevallen wordt de fouillering
uitgevoerd op bevel en onder verantwoordelijkheid van een
officier van bestuurlijke politie; zij wordt uitgevoerd door een
politieambtenaar van hetzelfde geslacht als de gefouilleerde.

§ 2. Bij het vervullen van hun gerechtelijke opdrachten,
kunnen de politieambtenaren een gerechtelijke fouillering
verrichten van de personen die het voorwerp uitmaken
van een gerechtelijke }2[vrijheidsbeneming]2, alsook van
de personen ten aanzien van wie aanwijzingen bestaan
dat zij overtuigingsstukken of bewijsmateriaal in verband
met een misdaad of wanbedrijf bij zich dragen.

De gerechtelijke fouillering mag niet langer duren dat
de daartoe noodzakelijke tijd en de persoon mag te dien
einde niet langer dan zes uur worden opgehouden.

De gerechtelijke fouillering wordt uitgevoerd overeen-
komstig de richtlijnen en onder verantwoordelijkheid van
een officier van gerechtelijke politie.

§ 3. De politieambtenaren kunnen personen die in een
cel worden opgesloten vooraf op het lichaam fouilleren.

Deze fouillering heeft tot doel zich ervan te vergewissen
dat de persoon niet in het bezit is van voorwerpen of stof-
fen die gevaarlijk zijn voor hemzelf of voor anderen of die
van die aard zijn een ontvluchting te vergemakkelijken en
mag niet langer duren dan de daartoe noodzakelijke tijd.
Zij wordt uitgevoerd door een politieambtenaar of een an-
dere persoon van hetzelfde geslacht als de gefouilleerde en
naargelang van het geval, overeenkomstig de richtlijnen
en onder verantwoordelijkheid van een officier van be-
stuurlijke of gerechtelijke politie.

§ 4. }3[Om de veiligheid van het internationaal vervoer
te verzekeren, }3[kan]3 }3[de bevoegde overheid van be-
stuurlijke politie]3, binnen de perken van }3[haar]3 be-
voegdheden, veiligheidsfouilleringen voorschrijven, uit te
voeren in de omstandigheden en volgens de nadere regels
die }3[zij bepaalt]3.]3  {4É10

}1. – § 1, lid 1, 2°, gewijzigd bij art. 19, a), wet 31 oktober 2017, B.S.,
29 november 2017, inwerkingtreding: 29 november 2017 (art. 31)
}2. – § 2, lid 1, gewijzigd bij art. 19, b), wet 31 oktober 2017, B.S.,
29 november 2017, inwerkingtreding: 29 november 2017 (art. 31)
}3. – § 4 vervangen bij art. 16 wet 17 november 1998, B.S., 11 december
1998, inwerkingtreding: 1 maart 1999 (art. 1 KB 26 januari 1999, B.S.,
30 januari 1999); gewijzigd bij art. 182 wet 7 december 1998, B.S.,

5 januari 1999, inwerkingtreding: 1 januari 2001 (art. 260, lid 6, zoals ge-
wijzigd bij art. 55 wet 27 december 2000, B.S., 6 januari 2001, err., B.S.,
6 april 2001); uitgezonderd wat de zeevaartpolitie betreft: inwerkingtre-
ding: 1 april 1999 (art. 1 K.B. 29 januari 1999, B.S., 13 februari 1999); ge-
wijzigd bij art. 25 wet 19 april 1999, B.S., 13 mei 1999, inwerkingtreding:
1 januari 2001 (art. 31, lid 7)

J 4. – Een vraag van politieambtenaren aan iemand om vrijwillig zijn
zakken leeg te maken is geen fouillering in de zin van art. 28 van de wet op
het Politieambt. Evenmin is het onderzoek naar de aard, de samenstelling of
de inhoud van een voorwerp dat vrijwillig is overhandigd aan de politieamb-
tenaren een fouillering (Cass., 19 maart 2002, NjW, 6 november 2002, 8).

J 5. – Nu fouilleren zoals bedoeld in art. 28 wet Politieambt het zintuig-
lijk speuren is in, op of onder de kleding van een aanwezige persoon of de
controle van de bagage van die persoon, maakt geen fouillering uit in de
zin van de wet het onderzoek naar de aard, de samenstelling of de inhoud
van een bij een politioneel optreden vrijwillig aan een bevoegde politie-
ambtenaar overhandigd voorwerp (Cass., 19 maart 2002, P.00.1597.N).

J 6. – Uit het onderlinge verband van de art. 28, § 1, 4° en 34, § 2, wet
Politieambt volgt dat een persoon die toegang heeft tot een plaats waar de
openbare orde wordt bedreigd, niet enkel aan een veiligheidsfouillering
kan worden onderworpen maar ook aan een identiteitscontrole (Cass.,
18 mei 2004, P.03.1664.N).

J 7. – De omstandigheid dat de gefouilleerde geen document heeft
voorgelegd tijdens zijn vrijheidsberoving, maakt van die fouillering nog
geen veiligheidsfouillering (Cass., 10 augustus 2004, P.04.1105.F).

J 8. – Het arrest van het hof van beroep, kamer van inbeschuldiging-
stelling, dat aanneemt dat de politieagenten tot iemands veiligheidsfouil-
lering zijn overgegaan na vaststelling van diens verdachte gedrag aan het
stuur van een wagen die hun dienstwagen de voorrang afsneed, aan een
op die plaats onaangepaste snelheid reed en achtereenvolgens verschil-
lende kruispunten overstak zonder rekening te houden met het wegver-
keer, beslist naar recht dat de fouillering van de voormelde persoon op re-
delijke gronden verantwoord was (Cass., 19 november 2008, P.08.1625.F).

J 9. – Conform art. 28, § 1, wet Politieambt kan een veiligheidsfouille-
ring gewettigd zijn ten overstaan van een chauffeur die geen voorrang ge-
geven heeft aan een dienstwagen van de politie, die met een onaange-
paste snelheid reed en die achtereenvolgens verschillende kruispunten
heeft overgestoken zonder rekening te houden met het wegverkeer (Cass.,
19 november 2008, P.08.1625.F).

J 10. – De artikelen 28, § 2, en 34, § 1, tweede lid, van de wet van
5 augustus 1992 op het politieambt, in de interpretatie dat het controle-
ren van de identiteit en het fouilleren van een persoon zonder dat aan de
in die bepalingen vastgestelde voorwaarden is voldaan, niet noodzakelijk
de nietigheid van het ermee verkregen bewijs met zich meebrengen,
schenden niet de artikelen 10, 11, 12 en 22 van de Grondwet, al dan niet
in samenhang gelezen met de artikelen 6.1 en 8 van het Europees Verdrag
voor de rechten van de mens (Grondwettelijk Hof nr. 139/2011, 27 juli
2011, B.S., 29 november 2011).

Art. 29. De politieambtenaren kunnen overgaan tot het
doorzoeken van een voertuig of enig ander vervoermiddel
zowel in het verkeer als geparkeerd, op de openbare weg of
voor het publiek toegankelijke plaatsen indien zij, op
grond van de gedragingen van de bestuurder of de passa-
giers, van materiële aanwijzingen of van omstandigheden
van tijd of plaats redelijke gronden hebben om te denken
dat het voertuig of vervoermiddel werd gebruikt, wordt ge-
bruikt of zou kunnen worden gebruikt:

1° om een misdrijf te plegen;
2° om opgespoorde personen of personen die aan een

identiteitscontrole willen ontsnappen een schuilplaats te
geven of te vervoeren;

3° om een voor de openbare orde gevaarlijk voorwerp,
overtuigingsstukken of bewijsmateriaal in verband met
een misdrijf op te slaan of te vervoeren.

Zij kunnen dit eveneens wanneer de bestuurder weigert
te laten controleren of zijn voertuig in overeenstemming is
met de wet.

Het doorzoeken van een voertuig mag nooit langer duren
dan de tijd vereist door de omstandigheden die het recht-
vaardigen. Het voertuig mag niet langer dan één uur worden
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opgehouden voor het doorzoeken uitgevoerd in het raam
van het vervullen van de opdrachten van bestuurlijke politie.

Het doorzoeken van een voertuig dat permanent als wo-
ning is ingericht en dat op het ogenblik van het doorzoe-
ken daadwerkelijk als woning wordt gebruikt, wordt ge-
lijkgesteld met huiszoeking.  {1

J 1. – De rechter stelt in feite en dus onaantastbaar vast of de politie-
ambtenaar op grond van materiële aanwijzingen redelijk kan denken dat
het voertuig wordt gebruikt voor het plegen van een misdrijf (Cass., 16
juni 2015, P.15.0599.N).

}1[Afdeling 4
Bestuurlijke inbeslagneming en aanhouding]1

}1. Opschrift ingevoegd bij art. 16 wet 21 maart 2018, B.S., 16 april 2018,
inwerkingtreding: 25 mei 2018 (art. 89, lid 1)

Art. 30. }1[§ 1. De }2[leden van het operationeel kader]2

mogen, in de plaatsen waartoe zij wettelijk toegang heb-
ben, de voorwerpen of dieren die een gevaar betekenen
voor het leven of de lichamelijke integriteit van personen
of de veiligheid van goederen aan het vrije beschikkings-
recht van de eigenaar, de bezitter of de houder onttrekken,
zolang zulks met het oog op de openbare veiligheid of de
openbare rust vereist is.

Deze bestuurlijke inbeslagneming geschiedt overeen-
komstig de richtlijnen en onder de verantwoordelijkheid
van een officier van bestuurlijke politie.

§ 2. De voorwerpen die zijn in beslag genomen bij wijze
van bestuurlijke maatregel, worden gedurende maximaal
zes maanden ter beschikking gehouden van de houder, be-
zitter of eigenaar tenzij het om dwingende redenen van
openbare veiligheid gerechtvaardigd is om ze onmiddellijk
te vernietigen.

Tot die vernietiging wordt besloten door de bevoegde
overheid van bestuurlijke politie.

§ 3. De Koning kan de nadere regels bepalen voor het
bewaren, teruggeven of vernietigen van de in beslag geno-
men voorwerpen.]1

}1. – Na wijzigingen, vervangen bij art. 8 wet 21 april 2016, B.S., 29 april
2016, inwerkingtreding: door de Koning te bepalen (art. 94, lid 1)
}2. – § 1, lid 1, gewijzigd bij art. 12 wet 12 november 2017, B.S.,
27 november 2017, inwerkingtreding: 1 januari 2018 (art. 22, lid 1)

Art. 31. Bij het vervullen van hun opdrachten van be-
stuurlijke politie en onverminderd de bevoegdheden uit-
drukkelijk toegekend bij wetten van bijzondere politie,
kunnen de }1[politieambtenaren]1 in geval van volstrekte
noodzaak overgaan tot de bestuurlijke aanhouding:

1° van een persoon die hen hindert in het vervullen van
hun opdracht het verkeer vrij te houden;

2° van een persoon die de openbare rust daadwerkelijk
verstoort;

3° van een persoon, ten aanzien van wie er op grond van
zijn gedragingen, van materiële aanwijzingen of van om-
standigheden, redelijke gronden zijn om te denken dat hij
voorbereidingen treft om een misdrijf te plegen dat de open-
bare rust of de openbare veiligheid ernstig in gevaar brengt,
met als doel hem te beletten een dergelijk misdrijf te plegen;

4° van een persoon die een misdrijf pleegt dat de open-
bare rust of de openbare veiligheid ernstig in gevaar
brengt, teneinde dit misdrijf te doen ophouden.

In de in het tweede lid van artikel 22 gepreciseerde geval-
len kunnen de politieambtenaren overgaan tot de bestuur-
lijke aanhouding van personen die de openbare rust versto-
ren en hen van de plaats van de samenscholing verwijderen.

De vrijheidsbeneming mag nooit langer duren dan de tijd
vereist door de omstandigheden die haar rechtvaardigen en
mag in geen geval twaalf uur te boven gaan. }2[De maxi-
male vasthoudingsduur wordt van twaalf uur op vierentwin-
tig uur gebracht indien de bestuurlijke aanhouding gebeurt
in de controlezones bepaald in artikel 1 van de Belgisch-
Frans-Britse Overeenkomst, ondertekend te Brussel op 15
december 1993 met betrekking tot het treinverkeer tussen
België en het Verenigd Koninkrijk via de vaste kanaalverbin-
ding}3[, behalve wanneer een andere termijn van vrijheids-
beneming voorzien is in de nationale reglementering of de
internationale reglementering die België verbindt]3.]2

}4[}5[...]5]4
}6[...]6

}1. – Lid 1, inleidende zin, gewijzigd bij art. 184 wet 7 december 1998,
B.S., 5 januari 1999, inwerkingtreding: 1 januari 2001 (art. 260, lid 6, zoals
gewijzigd bij art. 55 wet 27 december 2000, B.S., 6 januari 2001, err., B.S.,
6 april 2001)
}2. – Lid 3 aangevuld bij art. 2 wet 29 augustus 1997
}3. – Lid 3 aangevuld bij art. 5, 1°, wet 19 juli 2018, B.S., 21 augustus 2018
}4. – Lid 4 ingevoegd bij art. 3 wet 29 augustus 1997, B.S., 19 maart 1999
}5. – Lid 4 opgeheven bij art. 53 wet (IV) 25 april 2007, B.S., 8 mei 2007,
err., B.S., 8 oktober 2007
}6. – Lid 5 opgeheven bij art. 5, 2°, wet 19 juli 2018, B.S., 21 augustus 2018

Art. 32. In geval van samenloop van een gerechtelijke
}1[arrestatie]1 in de zin van artikel 15, 1° en 2°, met een be-
stuurlijke }1[arrestatie]1, mag de vrijheidsbeneming niet
langer dan }2[achtenveertig]2 uur duren.  {3É4

}1. – Gewijzigd bij art. 20, 1°, wet 31 oktober 2017, B.S., 29 november
2017, inwerkingtreding: 29 november 2017 (art. 31)
}2. – Gewijzigd bij art. 20, 2°, wet 31 oktober 2017, B.S., 29 november
2017, inwerkingtreding: 29 november 2017 (art. 31)

J 3. – Artikel 32 Wet Politieambt dat bepaalt dat in geval van samen-
loop van een gerechtelijke aanhouding in de zin van artikel 15, 1° en 2°,
van die wet, met een bestuurlijke aanhouding, de vrijheidsberoving niet
langer mag duren dan vierentwintig uren, heeft betrekking op de toestand
waarin feiten die behoren tot eenzelfde feitencomplex, zowel aanleiding
geven tot een bestuurlijke aanhouding als tot een gerechtelijke aanhou-
ding die gepaard gaat met of volgt op deze bestuurlijke aanhouding (Cass.,
15 december 2015, P.15.1548.N).

J 4. – Schendt de artikelen 12, tweede lid, Grondwet, 32 Wet Politieambt,
2 en 18, § 1, eerste lid, Voorlopige Hechteniswet, het arrest van de kamer van
inbeschuldigingstelling dat de beslissing bevestigt van de raadkamer waar-
bij de voorlopige hechtenis bij een eerste verschijning werd gehandhaafd,
wanneer de redenen ervan niet toelaten uit te maken of er sprake is van een
samenloop van een gerechtelijke aanhouding met een bestuurlijke aanhou-
ding in de zin van artikel 32 Wet Politieambt en of dienvolgens het bevel tot
aanhouding regelmatig aan de eiser werd betekend binnen vierentwintig
uur vanaf zijn vrijheidsbeneming (Cass., 15 december 2015, P.15.1548.N).

Art. 33. De agent van bestuurlijke politie die een bestuur-
lijke aanhouding verricht, verwittigt hiervan zo spoedig
mogelijk de officier van bestuurlijke politie onder wiens
gezag hij ressorteert.

De officier van bestuurlijke politie die een bestuurlijke aan-
houding verricht of handhaaft, doet die aanhouding registre-
ren en brengt hiervan zo spoedig mogelijk de burgemeester
}1[van de betrokken gemeente]1 of, in voorkomend geval, de
speciaal bevoegde bestuurlijke politieoverheid op de hoogte.

}2[...]2
}3[...]3

}1. – Lid 2 gewijzigd bij art. 185 wet 7 december 1998, B.S., 5 januari
1999, inwerkingtreding: 1 januari 2001 (art. 260, lid 6, zoals gewijzigd bij
art. 55 wet 27 december 2000, B.S., 6 januari 2001, err., B.S., 6 april 2001)
}2. – Lid 3 opgeheven bij art. 54 wet (IV) 25 april 2007, B.S., 8 mei 2007,
err., B.S., 8 oktober 2007
}3. – Lid 4 opgeheven bij art. 54 wet (IV) 25 april 2007, B.S., 8 mei 2007,
err., B.S., 8 oktober 2007
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}1[Art. 33bis. Elke vrijheidsberoving wordt ingeschre-
ven in het register van de vrijheidsberovingen.

Dit register is de weergave van het chronologisch ver-
loop van de vrijheidsberoving vanaf het begin tot het einde
ervan of tot het ogenblik van de overdracht van de betrok-
ken persoon aan de bevoegde overheden of diensten.

De inhoud en de vorm van het register van de vrijheids-
berovingen en de voorwaarden waaronder de gegevens
worden bewaard, worden door de Koning bepaald.]1

}1. – Ingevoegd bij art. 55 wet (IV) 25 april 2007, B.S., 8 mei 2007, err.,
B.S., 8 oktober 2007
}1[Art. 33ter.  Elke bestuurlijke aangehouden persoon
moet in kennis worden gesteld van:

– de vrijheidsberoving;
– de redenen van de vrijheidsberoving;
– de maximale duur van deze vrijheidsberoving;
– de materiële procedure van de opsluiting;
– de mogelijkheid tot het nemen van dwangmaatregelen.
De in deze wet bedoelde rechten die uit de vrijheidsbero-

ving voortvloeien worden hetzij mondeling hetzij schrifte-
lijk en in een taal die hij begrijpt medegedeeld aan elke per-
soon die het voorwerp uitmaakt van een bestuurlijke aan-
houding, en dit op het ogenblik dat de officier van bestuur-
lijke politie de vrijheidsberoving verricht of handhaaft.

Deze kennisgeving wordt schriftelijk bevestigd in het re-
gister van de vrijheidsberovingen. De mededeling van de
rechten van de aangehoudenen kan collectief georgani-
seerd worden mits deze procedure als dusdanig wordt op-
genomen in het register.]1

}1. – Ingevoegd bij art. 56 wet (IV) 25 april 2007, B.S., 8 mei 2007, err.,
B.S., 8 oktober 2007
}1[Art. 33quater. Elke persoon die het voorwerp uit-
maakt van een bestuurlijke aanhouding, mag vragen dat
een vertrouwenspersoon wordt verwittigd.

Wanneer de officier van bestuurlijke politie ernstige re-
denen heeft om aan te nemen dat het verwittigen van een
derde persoon een gevaar inhoudt voor de openbare orde
en veiligheid, kan hij beslissen aan dit verzoek geen gevolg
te geven en maakt hij hiervan melding in het register van
de vrijheidsberovingen met opgave van de redenen die tot
zijn beslissing heeft geleid.

Indien de van de vrijheid beroofde persoon minderjarig
is, wordt de persoon die belast is met het toezicht erop
hiervan ambtshalve verwittigd.]1

}1. – Ingevoegd bij art. 57 wet (IV) 25 april 2007, B.S., 8 mei 2007, err.,
B.S., 8 oktober 2007
}1[Art. 33quinquies. Elke persoon die het voorwerp
uitmaakt van een bestuurlijke aanhouding heeft recht op
medische bijstand.

Onverminderd het recht voorzien in het eerste lid, heeft
elke persoon die het voorwerp uitmaakt van een bestuur-
lijke aanhouding subsidiair het recht een onderzoek door
een arts naar keuze te vragen. De kosten voor dit onder-
zoek vallen ten laste van de betrokken persoon.]1

}1. – Ingevoegd bij art. 58 wet (IV) 25 april 2007, B.S., 8 mei 2007, err.,
B.S., 8 oktober 2007
}1[Art. 33sexies. Elke persoon die het voorwerp uit-
maakt van een vrijheidsberoving heeft tijdens de ganse
duur van zijn vrijheidsberoving recht op voldoende drink-
water, het gebruik van aangepast sanitair en, rekening
houdende met het tijdstip, recht op een maaltijd.]1

}1. – Ingevoegd bij art. 59 wet (IV) 25 april 2007, B.S., 8 mei 2007, err.,
B.S., 8 oktober 2007

}1[Art. 33septies. De Koning bepaalt de nadere regels
betreffende de toerekening van de kosten en de praktische
organisatie ingevolge de toepassing van de artikelen
33quinquies, eerste alinea, en 33sexies.]1

}1. – Ingevoegd bij art. 62 wet (IV) 25 april 2007, B.S., 8 mei 2007, err.,
B.S., 8 oktober 2007

}1[Afdeling 5
Identiteitscontrole]1

}1. Opschrift ingevoegd bij art. 17 wet 21 maart 2018, B.S., 16 april 2018,
inwerkingtreding: 25 mei 2018 (art. 89, lid 1)

Art. 34. § 1. De politieambtenaren controleren de identi-
teit van ieder persoon wiens vrijheid wordt benomen of die
}1[een feit strafbaar met een administratieve of strafrechte-
lijke sanctie]1 heeft gepleegd.

Zij kunnen eveneens de identiteit controleren van ieder
persoon indien zij, op grond van zijn gedragingen, materi-
ële aanwijzingen of omstandigheden van tijd of plaats re-
delijke gronden hebben om te denken dat hij wordt opge-
spoord, dat hij heeft gepoogd of zich voorbereidt om een
misdrijf te plegen of dat hij de openbare orde zou kunnen
verstoren of heeft verstoord.

§ 2. Overeenkomstig de richtlijnen en onder de verant-
woordelijkheid van een officier van bestuurlijke politie,
kunnen }2[de politieambtenaren]2 eveneens de identiteit
controleren van ieder persoon die een plaats wenst te be-
treden die het voorwerp is van een bedreiging in de zin van
artikel 28, § 1, 3° en 4°.

§ 3. Teneinde de openbare veiligheid te handhaven of
de naleving te verzekeren van de wettelijke bepalingen
met betrekking tot de toegang tot het grondgebied, het
verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelin-
gen, kunnen de overheden van bestuurlijke politie, binnen
de perken van hun bevoegdheden, identiteitscontroles
voorschrijven, uit te voeren door de politiediensten in de
omstandigheden die deze overheden bepalen.

§ 4. De identiteitsstukken die aan de politieambtenaar
overhandigd worden, mogen slechts ingehouden worden
gedurende de voor de verificatie van de identiteit noodza-
kelijke tijd en moeten daarna onmiddellijk aan de betrok-
kene worden teruggegeven.

Indien de persoon waarvan sprake in voorgaande para-
grafen weigert of in de onmogelijkheid verkeert het bewijs
te leveren van zijn identiteit, alsook indien zijn identiteit
twijfelachtig is, mag hij worden opgehouden gedurende
de voor de verificatie van zijn identiteit noodzakelijke tijd.

De mogelijkheid moet hem worden geboden zijn identi-
teit te bewijzen op eender welke wijze.

In geen geval mag de betrokkene te dien einde langer
dan twaalf uur worden opgehouden.

}3[Indien de vrijheidsberoving geschiedt met het oog op
het verifiëren van de identiteit, maakt de politieambtenaar
die deze verrichting doet, daarvan melding in het register
van de vrijheidsberovingen.]3  {4É5

}1. – § 1, lid 1, gewijzigd bij art. 10 wet 21 april 2016, B.S., 29 april 2016
}2. – § 2 gewijzigd bij art. 186 wet 7 december 1998, B.S., 5 januari 1999,
inwerkingtreding: 1 januari 2001 (art. 260, lid 6, zoals gewijzigd bij art. 55
wet 27 december 2000, B.S., 6 januari 2001, err., B.S., 6 april 2001)
}3. – § 4, lid 5, vervangen bij art. 60 wet (IV) 25 april 2007, B.S., 8 mei
2007, err., B.S., 8 oktober 2007
J 4. – Artikel 34, § 1, tweede lid, van de wet van 5 augustus 1992 op het
politieambt, in de interpretatie dat het controleren van de identiteit van
een persoon zonder dat aan de voorwaarden van die bepaling is voldaan,
niet noodzakelijk de nietigheid van het ermee verkregen bewijs met zich
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meebrengt, schendt noch de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, al dan
niet in samenhang gelezen met de artikelen 12 en 22 ervan en met de ar-
tikelen 6.1 en 8 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens,
noch de artikelen 12 en 22 van de Grondwet (Grondwettelijk Hof nr. 158/
2010, 22 december 2010, B.S., 25 februari 2011).

J 5. – De artikelen 28, § 2, en 34, § 1, tweede lid, van de wet van 5 augustus
1992 op het politieambt, in de interpretatie dat het controleren van de identi-
teit en het fouilleren van een persoon zonder dat aan de in die bepalingen
vastgestelde voorwaarden is voldaan, niet noodzakelijk de nietigheid van het
ermee verkregen bewijs met zich meebrengen, schenden niet de artikelen 10,
11, 12 en 22 van de Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met de arti-
kelen 6.1 en 8 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens (Grond-
wettelijk Hof nr. 139/2011, 27 juli 2011, B.S., 29 november 2011).

}1[Afdeling 6
Bescherming tegen publieke nieuwsgierigheid]1

}1. Opschrift ingevoegd bij art. 18 wet 21 maart 2018, B.S., 16 april 2018,
inwerkingtreding: 25 mei 2018 (art. 89, lid 1)

Art. 35. }1[De }2[leden van het operationeel kader]2]1

mogen }3[van hun vrijheid benomen]3 personen, buiten
noodzaak, niet aan publieke nieuwsgierigheid blootstellen.

}4[Zij mogen deze personen zonder hun instemming
niet onderwerpen of laten onderwerpen aan vragen of
beeldopnamen gemaakt door journalisten of derden die
vreemd zijn aan hun zaak.]4

Behalve om hun verwanten te verwittigen, mogen zij de
identiteit van de betrokken personen niet bekend maken
zonder daartoe de instemming van de bevoegde gerechte-
lijke instantie te hebben verkregen.
}1. – Lid 1 gewijzigd bij art. 187 wet 7 december 1998, B.S., 5 januari
1999, inwerkingtreding: 1 januari 2001 (art. 260, lid 6, zoals gewijzigd bij
art. 55 wet 27 december 2000, B.S., 6 januari 2001, err., B.S., 6 april 2001)
}2. – Lid 1 gewijzigd bij art. 13 wet 12 november 2017, B.S., 27 november
2017, inwerkingtreding: 1 januari 2018 (art. 22, lid 1)
}3. – Lid 1 gewijzigd bij art. 21 wet 31 oktober 2017, B.S., 29 november
2017, inwerkingtreding: 29 november 2017 (art. 31)
}4. – Lid 2 vervangen bij art. 11 wet 21 april 2016, B.S., 29 april 2016

}1[Afdeling 7
Berekening van de termijnen]1

}1. Opschrift ingevoegd bij art. 19 wet 21 maart 2018, B.S., 16 april 2018,
inwerkingtreding: 25 mei 2018 (art. 89, lid 1)

Art. 36. De termijnen bedoeld in de artikelen 28, 29, 31,
32 en 34 gaan in vanaf het ogenblik waarop de betrokken
persoon}1[...]1 niet meer beschikt over de vrijheid van
komen en gaan.
}1. – Gewijzigd bij art. 14 wet 12 november 2017, B.S., 27 november 2017

}1[Afdeling 8
Gebruik van dwangmiddelen]1

}1. Opschrift ingevoegd bij art. 20 wet 21 maart 2018, B.S., 16 april 2018,
inwerkingtreding: 25 mei 2018 (art. 89, lid 1)

Art. 37. Bij het vervullen van zijn opdrachten van be-
stuurlijke of gerechtelijke politie kan }1[elk lid van het ope-
rationeel kader]1, rekening houdend met de risico's die
zulks meebrengt, geweld gebruiken om een wettig doel na
te streven dat niet op een andere wijze kan worden bereikt.

Elk gebruik van geweld moet redelijk zijn en in verhou-
ding tot het nagestreefd doel.

Aan elk gebruik van geweld gaat een waarschuwing
vooraf, tenzij dit gebruik daardoor onwerkzaam zou worden.
}1. – Lid 1 gewijzigd bij art. 15 wet 12 november 2017, B.S., 27 november
2017, inwerkingtreding: 1 januari 2018 (art. 22, lid 1)

}1[Art. 37bis.  Onverminderd de bepal ingen van
artikel 37, mogen de }2[leden van het operationeel kader]2

enkel in de volgende gevallen een persoon boeien:
1° bij de overbrenging, de uithaling en de bewaking van

gedetineerden;
2° bij de bewaking van een persoon die het voorwerp uit-

maakt van een }3[gerechtelijke vrijheidsbeneming of be-
stuurlijke arrestatie]3, als het noodzakelijk wordt beschouwd,
gelet op de omstandigheden onder meer op grond van:

– }4[het gedrag van de persoon bij of tijdens de vrij-
heidsbeneming;]4;

– diens gedrag bij vroegere vrijheidsberovingen;
– de aard van het gepleegd misdrijf;
– de aard van de veroorzaakte storing van de openbare

orde;
– het verzet of geweld tegen de }5[vrijheidsbeneming]5;
– het ontvluchtingsgevaar;
– het gevaar dat betrokkene voor zichzelf, voor de poli-

tieambtenaar, agent van politie of derden vormt;
– het gevaar dat betrokkene zal trachten bewijzen te

vernietigen of schade te veroorzaken.]1

}1. – Ingevoegd bij art. 61 wet (IV) 25 april 2007, B.S., 8 mei 2007, err.,
B.S., 8 oktober 2007
}2. – Inleidende zin gewijzigd bij art. 16 wet 12 november 2017, B.S.,
27 november 2017, inwerkingtreding: 1 januari 2018 (art. 22, lid 1)
}3. – 2°, inleidende zin, gewijzigd bij art. 22, a), wet 31 oktober 2017, B.S.,
29 november 2017, inwerkingtreding: 29 november 2017 (art. 31)
}4. – 2°, eerste streepje, vervangen bij art. 22, b), wet 31 oktober 2017,
B.S., 29 november 2017, inwerkingtreding: 29 november 2017 (art. 31)
}5. – 2°, vijfde streepje, gewijzigd bij art. 22, c), wet 31 oktober 2017, B.S.,
29 november 2017, inwerkingtreding: 29 november 2017 (art. 31)

Art. 38. Onverminderd de bepalingen van artikel 37,
kunnen de }1[leden van het operationeel kader]1 slechts
gebruik maken van vuurwapens tegen personen in de vol-
gende gevallen:

1° in het geval van wettige verdediging in de zin van de
artikelen 416 en 417 van het Strafwetboek;

2° tegen gewapende personen of in de richting van
voertuigen aan boord waarvan zich gewapende personen
bevinden, in geval van misdaad of van een op heterdaad
ontdekt wanbedrijf in de zin van artikel 41 van het Wet-
boek van Strafvordering, welke misdaad of welk wanbe-
drijf met geweld zijn gepleegd, indien redelijkerwijze mag
aangenomen worden dat die personen in het bezit zijn van
vuurwapens klaar voor gebruik en dat zij deze wapens zul-
len gebruiken tegen personen;

3° wanneer in het geval van volstrekte noodzakelijk-
heid, de }2[leden van het operationeel kader]2 }3[...]3 de
aan hun bescherming toevertrouwde personen, posten,
vervoer van gevaarlijke goederen of plaatsen op geen an-
dere wijze kunnen verdedigen.

In dit geval mogen de vuurwapens slechts gebruikt wor-
den overeenkomstig de richtlijnen en onder verantwoor-
delijkheid van een officier van bestuurlijke politie;

4° wanneer in het geval van volstrekte noodzakelijk-
heid, de }4[leden van het operationeel kader]4 }5[...]5 de
personen die aan hun bescherming zijn toevertrouwd in
het raam van de uitvoering van een opdracht van gerech-
telijke politie op geen andere wijze kunnen verdedigen.

In dit geval mogen de vuurwapens enkel worden ge-
bruikt overeenkomstig de richtlijnen en onder verant-
woordelijkheid van een officier van gerechtelijke politie.

Het gebruik van wapens geregeld in 2°, 3° en 4°, ge-
schiedt eerst na waarschuwing met luide stem of met enig
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ander beschikbaar middel, een waarschuwingsschot inbe-
grepen, tenzij dit gebruik daardoor onwerkzaam zou wor-
den.
}1. – Lid 1, inleidende zin, gewijzigd bij art. 17 wet 12 november 2017,
B.S., 27 november 2017, inwerkingtreding: 1 januari 2018 (art. 22, lid 1)
}2. – Lid 1, 3°, al. 1, gewijzigd bij art. 17 wet 12 november 2017, B.S.,
27 november 2017, inwerkingtreding: 1 januari 2018 (art. 22, lid 1)
}3. – Lid 1, 3°, al. 1, gewijzigd bij art. 188, 1°, wet 7 december 1998, B.S.,
5 januari 1999, inwerkingtreding: 1 januari 2001 (art. 260, lid 6, zoals ge-
wijzigd bij art. 55 wet 27 december 2000, B.S., 6 januari 2001, err., B.S.,
6 april 2001)
}4. – Lid 1, 4°, gewijzigd bij art. 17 wet 12 november 2017, B.S.,
27 november 2017, inwerkingtreding: 1 januari 2018 (art. 22, lid 1)
}5. – Lid 1, 4°, gewijzigd bij art. 188, 2°, wet 7 december 1998, B.S., 5 januari
1999, inwerkingtreding: 1 januari 2001 (art. 260, lid 6, zoals gewijzigd bij
art. 55 wet 27 december 2000, B.S., 6 januari 2001, err., B.S., 6 april 2001)

Art. 39. }1[...]1

}1. – Na wijziging, opgeheven bij art. 189 wet 7 december 1998, B.S.,
5 januari 1999, inwerkingtreding: 1 januari 2001 (art. 260, lid 6, zoals ge-
wijzigd bij art. 55 wet 27 december 2000, B.S., 6 januari 2001, err., B.S.,
6 april 2001)

}1[Afdeling 9
Processen-verbaal]1

}1. Opschrift ingevoegd bij art. 21 wet 21 maart 2018, B.S., 16 april 2018,
inwerkingtreding: 25 mei 2018 (art. 89, lid 1)

Art. 40. }1[§ 1. De klachten en aangiften die worden in-
gediend bij de leden van het operationeel kader evenals de
inlichtingen die zij hebben verkregen en de vaststellingen
die zij gedaan hebben in verband met misdrijven, alsook de
vaststellingen gedaan door de leden van het administratief
en logistiek kader bedoeld in artikel 118 van de wet van
7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde
politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, wanneer zij
gemachtigd zijn om processen-verbaal op te stellen,
maken het voorwerp uit van processen-verbaal die aan de
bevoegde gerechtelijke overheid worden overgezonden.

De processen-verbaal worden opgesteld in gemateriali-
seerde of gedematerialiseerde vorm.

§ 2. Het gedematerialiseerde proces-verbaal wordt door
de verbalisant ondertekend door middel van een gekwali-
ficeerde elektronische handtekening.

§ 3. In afwijking van § 2 wordt een geavanceerd elektro-
nisch zegel als elektronische handtekening gebruikt:

1° wanneer de verbalisant wettelijk niet gehouden is
zich bij naam te identificeren in het proces-verbaal;

2° voor de processen-verbaal met betrekking tot de vast-
stellingen verricht in het kader van artikelen 62 en 65, § 1,
van de wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over
het wegverkeer;

3° voor bepaalde categorieën processen-verbaal met be-
trekking tot bepaalde strafbare feiten die, afhankelijk van
de aard van de feiten en omstandigheden van de zaak, niet
of nog niet worden vervolgd door het openbaar ministerie.

Het College van procureurs-generaal bepaalt deze cate-
gorieën in een richtlijn.

De processen-verbaal ondertekend met behulp van een
geavanceerd elektronisch zegel worden gelijkgesteld met
de processen-verbaal ondertekend met behulp van een
handgeschreven handtekening.

De Koning bepaalt de veiligheidsmaatregelen en de mi-
nimale technische normen waaraan politie-informaticasy-
stemen moeten voldoen die het geavanceerd elektronisch
zegel produceren, evenals de vermeldingen die voorko-

men in het geavanceerd elektronisch zegel en in de gekwa-
lificeerde elektronische handtekening.

§ 4. Er wordt een systeem voor het beheer van de toe-
gangen tot de systemen voor de verwerking van de proces-
sen-verbaal ingevoerd om te verzekeren dat alleen de ge-
machtigde personen na authenticatie beschikken over een
toegang of een schrijfrecht in deze systemen.

De systemen voor de verwerking van de processen-ver-
baal maken het voorwerp uit van veiligheidsmaatregelen
die de vertrouwelijkheid, de beschikbaarheid, de traceer-
baarheid en de integriteit van deze systemen en van de ge-
gevens van de processen-verbaal verzekeren.

De elektronische of handmatige doorgifte van de pro-
cessen-verbaal moet worden beveiligd volgens de regels
van de kunst.

§ 5. De voorkeur gaat uit naar de elektronische door-
gifte van de gedematerialiseerde processen-verbaal aan de
bevoegde gerechtelijke overheid.

De Minister van Justitie en het College van procureurs-
generaal bepalen door middel van een gemeenschappe-
lijke richtlijn de nadere regels van deze elektronische door-
gifte en de datum waarop de doorgifte van de elektronisch
ondertekende processen-verbaal aanvang neemt.]1  {2É5

}1. – Na wijziging, vervangen bij art. 60 wet 25 mei 2018, B.S., 30 mei
2018

J 2. – Een ambtshalve, zonder opdracht van de Procureur des Konings of
van de onderzoeksrechter, door een lid van de federale politie van de gerech-
telijke dienst van een arrondissement opgesteld proces-verbaal houdende de
vaststelling van een gemeenrechtelijk misdrijf is een daad van onderzoek die
de verjaring van de strafvordering stuit (Cass., 28 maart 2006, P.05.1705.N).

J 3. – Informatie over nog te plegen of reeds gepleegde maar nog niet aan
het licht gebrachte strafbare feiten, die dusdanig concreet is dat die feiten
een in tijd en ruimte bepaalbaar misdrijf gaan vormen, houdt geen verband
met de in art. 28bis, § 2, Sv. bedoelde gegevensverwerking, maar verplicht tot
het opstellen van een proces-verbaal overeenkomstig art. 40 wet Politie-
ambt, het vatten van de daders en het verzamelen van bewijzen; ongeacht de
omstandigheid dat daarbij ook gegevens moeten worden ingezameld als bij-
komend bewijsmateriaal of tot identificatie van de daders, vormen die op-
sporingen geen proactieve recherche, die een voorafgaande geschreven toe-
stemming zouden behoeven (Cass., 2 oktober 2007, P.07.0685.N).

J 4. – De politieambtenaren en het openbaar ministerie worden ge-
acht loyaal op te treden en het komt aan de partijen toe aannemelijk te
maken dat de politie en het openbaar ministerie voor hen relevante infor-
matie niet hebben opgenomen of laten opnemen in een proces-verbaal en
dat dit hun recht van verdediging heeft geschaad; de rechter oordeelt
daarover onaantastbaar in feite (Cass., 2 juni 2015, P.15.0263.N).

J 5. – Het staat aan de politieambtenaren die met schriftelijke machtiging
van het openbaar ministerie een proactief onderzoek voeren, om indien dit
onderzoek concrete informatie oplevert over een in de tijd en in de ruimte be-
paalde misdrijf, onder de verantwoordelijkheid van het openbaar ministerie,
daarover proces-verbaal op te stellen overeenkomstig artikel 40 Wet Politie-
ambt, daders te vatten en bewijzen te verzamelen; slechts die informatie die
relevant is met betrekking tot het misdrijf waarvoor dit proces-verbaal wordt
opgesteld, moet worden vermeld en informatie die geen betrekking heeft op
dit misdrijf moet niet worden vermeld (Cass., 2 juni 2015, P.15.0263.N).

}1[Afdeling 10

Identificatie en legitimatie]1

}1. Opschrift ingevoegd bij art. 22 wet 21 maart 2018, B.S., 16 april 2018,
inwerkingtreding: 25 mei 2018 (art. 89, lid 1)

Art. 41. }1[§ 1. Alle }2[leden van het operationeel kader]2

in functie dienen in alle omstandigheden te kunnen wor-
den geïdentificeerd.

}3[Leden van het operationeel kader]3 in uniform dra-
gen een naamplaatje dat op zichtbare en leesbare wijze is
aangebracht op een welbepaalde plaats van hun uniform.
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Voor bepaalde interventies kunnen de korpschef, de
commissaris-generaal, de directeur-generaal of hun afge-
vaardigde evenwel beslissen het naamplaatje te vervangen
door een interventienummer.

De }4[leden van het operationeel kader]4 die in burger-
kledij tegenover een persoon optreden, of ten minste een
van hen, dragen een armband die op zichtbare en leesbare
wijze het interventienummer vermeldt waarvan zij houder
zijn, behalve wanneer de omstandigheden het niet toelaten.

Wanneer de persoon tegenover wie zij optreden hierom
verzoekt, doen de }5[leden van het operationeel kader]5

van hun hoedanigheid blijken door middel van het legiti-
matiebewijs waarvan zij houder zijn, behalve wanneer de
omstandigheden het niet toelaten.

Hetzelfde geldt wanneer }6[leden van het operationeel
kader]6 in uniform zich aanmelden aan de woning van een
persoon.

}7[Het in het derde lid bedoelde interventienummer be-
staat uit vijf cijfers die afgeleid zijn van het identificatie-
nummer van }8[het lid van het operationeel kader]8.]7

De Koning legt de nadere regels vast die de identificatie,
in alle omstandigheden, van de }9[leden van het operatio-
neel kader]9 mogelijk maken.

§ 2. Onverminderd artikel 47bis, § 1, 3, van het Wet-
boek van strafvordering, staat de naam van de }10[leden
van het operationeel kader]10 niet vermeld in de aanvan-
kelijke voor die gelegenheid opgestelde processen-verbaal
indien zij optreden onder een interventienummer met toe-
passing van § 1.]1  {11É12

}1. – Vervangen bij art. 2 wet 4 april 2014, B.S., 28 mei 2014, inwerking-
treding: 9 mei 2016 (art. 91 wet 21 april 2016, B.S., 29 april 2016)
}2. – § 1, lid 1, gewijzigd bij art. 18, 1°, wet 12 november 2017, B.S.,
27 november 2017, inwerkingtreding: 1 januari 2018 (art. 22, lid 1)
}3. – § 1, lid 2, gewijzigd bij art. 18, 2°, wet 12 november 2017, B.S.,
27 november 2017, inwerkingtreding: 1 januari 2018 (art. 22, lid 1)
}4. – § 1, lid 4, gewijzigd bij art. 18, 3°, wet 12 november 2017, B.S.,
27 november 2017, inwerkingtreding: 1 januari 2018 (art. 22, lid 1)
}5. – § 1, lid 5, gewijzigd bij art. 18, 2°, wet 12 november 2017, B.S.,
27 november 2017, inwerkingtreding: 1 januari 2018 (art. 22, lid 1)
}6. – § 1, lid 6, gewijzigd bij art. 18, 4°, wet 12 november 2017, B.S.,
27 november 2017, inwerkingtreding: 1 januari 2018 (art. 22, lid 1)
}7. – § 1, lid 7, vervangen bij art. 12 wet 21 april 2016, B.S., 29 april 2016
}8. – § 1, lid 7, gewijzigd bij art. 18, 5°, wet 12 november 2017, B.S.,
27 november 2017, inwerkingtreding: 1 januari 2018 (art. 22, lid 1)
}9. – § 1, lid 8, gewijzigd bij art. 18, 6°, wet 12 november 2017, B.S.,
27 november 2017, inwerkingtreding: 1 januari 2018 (art. 22, lid 1)
}10. – § 2 gewijzigd bij art. 18, 7°, wet 12 november 2017, B.S.,
27 november 2017, inwerkingtreding: 1 januari 2018 (art. 22, lid 1)

R 11. – Zie Omzendbrief GPI 5, 4 april 2001 betreffende de nieuwe legi-
timatiekaart van de politieambtenaren en de hulpagenten van politie. -
Praktische regeling, B.S., 25 april 2001
R 12. – Zie K.B. 21 februari 2002 betreffende de legitimatiekaarten van
de politieambtenaren en van de hulpagenten van politie van de federale
politie en van de lokale politie, B.S., 9 april 2002

}1[Afdeling 11
Bijstand bij de uitvoering van de opdrachten en 

«sterke arm»]1

}1. Opschrift ingevoegd bij art. 23 wet 21 maart 2018, B.S., 16 april 2018,
inwerkingtreding: 25 mei 2018 (art. 89, lid 1)

Art. 42. Wanneer hij in gevaar gebracht wordt bij het ver-
vullen van zijn opdracht of wanneer personen in gevaar
zijn, kan ieder }1[lid van het operationeel kader]1 de hulp
of bijstand vorderen van de ter plaatse aanwezige perso-
nen en in geval van absolute noodzaak kan hij eveneens de
hulp of bijstand vorderen van enig ander nuttig persoon.

De gevorderde hulp of bijstand mag de persoon die ze
verleent niet in gevaar brengen.  {2

}1. – Lid 1 gewijzigd bij art. 19 wet 12 november 2017, B.S., 27 november
2017, inwerkingtreding: 1 januari 2018 (art. 22, lid 1)
J 2. – Het arrest dat overweegt dat de Staat, die, met toepassing van
art. 42 wet 5 augustus 1992 ieder politieambtenaar toestaat de hulp of bij-
stand te vorderen van een nuttig persoon, een voertuig heeft toever-
trouwd aan een persoon met het verzoek het te depanneren, ervoor dient
te zorgen dat hij een einde maakt aan de door hem geschapen toestand
van stalling van het voertuig, verantwoordt naar recht zijn beslissing dat
de Staat aan die persoon de stallingskosten van het voertuig moet betalen
(Cass., 11 september 2009, C.08.0277.F).

Art. 43. Bij het vervullen van hun opdrachten verlenen
de }1[leden van het operationeel kader]1 elkaar te allen
tijde wederzijdse bijstand en zorgen zij voor een doeltref-
fende samenwerking.

}2[...]2

Bij onmiddellijk gevaar voor personen en indien zijn mid-
delen ontoereikend blijken, kan ieder officier van bestuurlijke
politie van een bepaalde politiedienst de bijstand vorderen
van andere bevoegde }3[leden van het operationeel kader]3.

De gevorderde politiedienst brengt de overheid onder
wiens gezag hij ressorteert hiervan zo spoedig mogelijk op
de hoogte.
}1. – Lid 1 gewijzigd bij art. 20 wet 12 november 2017, B.S., 27 november
2017, inwerkingtreding: 1 januari 2018 (art. 22, lid 1)
}2. – Lid 2 opgeheven bij art. 17 wet 17 november 1998, B.S. ,
11 december 1998, inwerkingtreding: 1 maart 1999 (art. 1, lid 1, K.B.
1 februari 1999, B.S., 13 februari 1999)
}3. – Lid 3 gewijzigd bij art. 20 wet 12 november 2017, B.S., 27 november
2017, inwerkingtreding: 1 januari 2018 (art. 22, lid 1)

Art. 44. De politiediensten lenen de sterke arm wanneer
zij daartoe wettelijk worden gevorderd.

Zij kunnen eveneens worden belast met het betekenen
en ten uitvoer leggen van gerechtelijke bevelen.

Wanneer de politiediensten worden gevorderd om aan
de officieren van gerechtelijke politie en aan de ministeri-
ële ambtenaren de sterke arm te lenen, staan zij hen bij om
hen te beschermen tegen gewelddaden en feitelijkheden
die tegen hen kunnen worden gepleegd of om hen in staat
te stellen de moeilijkheden weg te nemen waardoor zij
zouden worden belet hun opdracht te vervullen.

}1[Afdeling }2[12]2

Het informatiebeheer]1

}1. Opschrift ingevoegd bij art. 4 wet 18 maart 2014, B.S., 28 maart 2014
}2. Opschrift hernummerd bij art. 24 wet 21 maart 2018, B.S., 16 april
2018, inwerkingtreding: 25 mei 2018 (art. 89, lid 1)

}1[Onderafdeling 1
Algemene regels betreffende het informatiebeheer]1

}1. Opschrift ingevoegd bij art. 5 wet 18 maart 2014, B.S., 28 maart 2014
}1[Art. 44/1. § 1. In het kader van de uitoefening van hun
opdrachten, bedoeld in }2[hoofdstuk III]2, afdeling 1, kun-
nen de politiediensten informatie en persoonsgegevens ver-
werken voor zover deze laatste toereikend, terzake dienend
en niet overmatig van aard zijn in het licht van de doelein-
den van bestuurlijke en van gerechtelijke politie waarvoor
ze verkregen worden en waarvoor ze later verwerkt worden.

§ 2. Met het oog op het uitoefenen van hun opdrachten
mogen de politiediensten, volgens de door de Koning be-
paalde nadere regels, na advies van de Commissie ter be-
scherming van de persoonlijke levenssfeer, persoonsgege-
vens zoals bedoeld in artikel 6 van de wet van 8 december
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1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten
opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, verza-
melen en verwerken.

§ 3. Wanneer de politiediensten in het kader van de uit-
oefening van hun opdrachten van bestuurlijke politie ken-
nis krijgen van persoonsgegevens en informatie die van
belang zijn voor de uitoefening van de gerechtelijke poli-
tie, stellen zij de bevoegde gerechtelijke overheden daar-
van onverwijld, zonder enige beperking en met schrifte-
lijke bevestiging in kennis.

§ 4. Wanneer de politiediensten in het kader van de uitoe-
fening van hun opdrachten van gerechtelijke politie kennis
krijgen van persoonsgegevens en informatie die van belang
zijn voor de uitoefening van de bestuurlijke politie en die aan-
leiding kunnen geven tot beslissingen van bestuurlijke poli-
tie, stellen zij de bevoegde bestuurlijke politieoverheden daar-
van onverwijld, zonder enige beperking en met schriftelijke
bevestiging in kennis, behoudens wanneer dit de uitoefening
van de strafvordering in het gedrang kan brengen, maar on-
verminderd de maatregelen die noodzakelijk zijn in geval van
een ernstig en onmiddellijk gevaar voor de bescherming van
personen en van de openbare veiligheid of gezondheid.]1  {3

}1. – Na wijziging, opnieuw ingevoegd bij art. 6 wet 18 maart 2014, B.S.,
28 maart 2014
}2. – § 1 gewijzigd bij art. 25 wet 21 maart 2018, B.S., 16 april 2018, in-
werkingtreding: 25 mei 2018 (art. 89, lid 1)
J 3. – Artikel 17 Wet Bescherming Persoonlijke Levenssfeer legt aan de
verantwoordelijke van geautomatiseerde verwerking van gegevens de ver-
plichting op daarvan voorafgaandelijk aangifte te doen bij de Commissie
voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer; noch het gegeven dat
de politiediensten op grond van artikel 44/1 Wet Politieambt persoonsgege-
vens mogen verwerken noch de aan de politiediensten door het koninklijk
besluit van 4 juni 2003 houdende afwijking van de machtiging bedoeld in ar-
tikel 36bis van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoon-
lijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, ten
gunste van de algemene nationale gegevensbank van de geïntegreerde poli-
tie, gestructureerd op twee niveaus, verleende vrijstelling van machtiging van
het sectoraal comité voor de federale overheid voor het verrichten van elek-
tronische mededelingen hebben tot gevolg dat er geen voorafgaande aan-
gifte moet worden gedaan van verwerkingen als bedoeld door artikel 17 Wet
Bescherming Persoonlijke Levenssfeer (Cass., 26 mei 2015, P.14.0069.N).
}1[Art. 44/2. }2[§ 1.]2  Wanneer de uitoefening van de
opdrachten van bestuurlijke politie en van gerechtelijke
politie vereist dat de politiediensten de persoonsgegevens
en de informatie bedoeld in artikel 44/1 structureren zodat
ze rechtstreeks kunnen worden teruggevonden, worden
deze verwerkt in een operationele politionele gegevens-
bank die behoort tot een van de in het tweede lid bedoelde
categorieën van gegevensbanken volgens de eigen doel-
stellingen van elke categorie van gegevensbanken.

De categorieën van operationele politionele gegevens-
banken zijn:

1° de Algemene Nationale Gegevensbank, hierna
«A.N.G.» genoemd;

2° de basisgegevensbanken;
3° de bijzondere gegevensbanken.
De in het eerste lid bedoelde doelstellingen worden res-

pectievelijk nader bepaald in de artikelen 44/7, 44/11/2,
§ 1 en 44/11/3, § 2.]1

}3[§ 2. Wanneer de gezamenlijke uitoefening door alle of
een deel van de overheden, organen, organismen, diensten,
directies of de commissie bedoeld in artikel 44/11/3ter, elk
binnen het kader van hun wettelijke bevoegdheden, van de
opdrachten ter voorkoming en ter opvolging van het terro-
risme in de zin van artikel 8, 1°, b) van de wet van
30 november 1998 houdende regeling van de inlichtingen-

en veiligheidsdienst, of het extremisme in de zin van artikel 8,
1°, c) van dezelfde wet wanneer dat tot terrorisme kan leiden,
vereist dat deze de persoonsgegevens en de informatie met
betrekking tot deze opdrachten structureren zodat ze recht-
streeks kunnen worden teruggevonden, worden deze per-
soonsgegevens en informatie verwerkt in een of meerdere ge-
meenschappelijke gegevensbanken.

De voorwaarden van de oprichting van de gemeen-
schappelijke gegevensbanken en van de verwerking van
persoonsgegevens en informatie in deze gegevensbanken
worden bepaald in artikel 44/11/3bis.

Artikel 139, tweede lid, van het Strafwetboek is van toe-
passing op de gemeenschappelijke gegevensbanken.]3

}4[§ 3. Wanneer in de uitvoering van de opdrachten van
bestuurlijke en gerechtelijke politie, technische hulpmid-
delen worden gebruikt om automatisch persoonsgegevens
en informatie van technische aard te verzamelen, zodanig
gestructureerd dat zij rechtstreeks kunnen worden terug-
gevonden, worden deze gegevens verwerkt in een techni-
sche gegevensbank.

Een technische gegevensbank wordt gecreëerd inge-
volge het gebruik van:

1° intelligente camera's voor de automatische nummer-
plaatherkenning;

2° intelligente systemen voor de automatische num-
merplaatherkenning.

Onder intelligente systemen voor de automatische
nummerplaatherkenning wordt verstaan elke intelligente
software die het mogelijk maakt om automatisch de door
camera's geregistreerde beelden te verwerken, om de
nummerplaatgegevens eruit te halen op basis van be-
paalde vooropgestelde criteria.

Een technische gegevensbank kan zowel op lokaal als
op nationaal niveau gecreëerd worden.

De voorwaarden voor de oprichting van dit type van ge-
gevensbank en de voorwaarden voor de verwerking van de
persoonsgegevens en informatie die hierin worden bijge-
houden worden verder bepaald in artikelen 44/11/3sexies
tot 44/11/3decies.]4

}1. – Na wijziging, opnieuw ingevoegd bij art. 7 wet 18 maart 2014, B.S.,
28 maart 2014
}2. – § 1 genummerd bij art. 7 wet 27 april 2016, B.S., 9 mei 2016
}3. – § 2 toegevoegd bij art. 7 wet 27 april 2016, B.S., 9 mei 2016
}4. – § 3 toegevoegd bij art. 26 wet 21 maart 2018, B.S., 16 april 2018, in-
werkingtreding: 25 mei 2018 (art. 89, lid 1)

}1[Onderafdeling 2
De consulent voor de veiligheid en de bescherming van de 

persoonlijke levenssfeer]1

}1. Opschrift ingevoegd bij art. 8 wet 18 maart 2014, B.S., 28 maart 2014
}1[Art. 44/3.  § 1. De verwerking van de persoonsgege-
vens bedoeld in artikel 44/1 met inbegrip van deze uitge-
voerd in de gegevensbanken bedoeld in artikel 44/2 ge-
beurt overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot be-
scherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van
de verwerking van persoonsgegevens en zonder afbreuk te
doen aan de wet van 24 juni 1955 betreffende de archieven.

Deze persoonsgegevens en de in artikel 44/2 bedoelde
informatie staan in rechtstreeks verband met de finaliteit
van de verwerking.

Elke politiezone }2[en het commissariaat-generaal, elke
directeur-generaal]2 en elke directie van de federale politie
die persoonsgegevens en informatie bedoeld in artikel 44/
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1, met inbegrip van deze ingevoegd in de gegevensbanken
bedoeld in }3[artikel 44/2, § 1]3 }4[en § 3]4, verwerkt, wijst
een consulent voor de veiligheid en de bescherming van de
persoonlijke levenssfeer aan.

Deze consulent voor de veiligheid en de bescherming
van de persoonlijke levenssfeer kan zijn functies uitoefe-
nen voor verschillende lokale politiezones of voor verschil-
lende directies}5[, algemene directies en het commissari-
aat-generaal]5 van de federale politie.

De consulent voor de veiligheid en de bescherming van
de persoonlijke levenssfeer wordt meer in het bijzonder be-
last met:

1° het verstrekken van deskundige adviezen inzake de
bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de beveili-
ging van persoonsgegevens en informatie en inzake hun
verwerking;

2° het opstellen, het toepassen, het bijwerken en het
controleren van een beleid inzake de beveiliging en de be-
scherming van de persoonlijke levenssfeer;

3° de uitvoering van de andere opdrachten inzake de be-
scherming van de persoonlijke levenssfeer en de beveiliging
die door de Koning worden bepaald of die hem respectieve-
lijk door zijn korpschef of zijn directeur}6[, zijn directeur-ge-
neraal of de commissaris-generaal]6 worden toevertrouwd.

De consulent voor de veiligheid en de bescherming van
de persoonlijke levenssfeer is ook belast met de contacten
met de Commissie voor de bescherming van de persoon-
lijke levenssfeer.

Hij oefent zijn taken volledig onafhankelijk uit. Hij
brengt rechtstreeks verslag uit aan de korpschef van de lo-
kale politie indien hij tot de lokale politie behoort of aan de
directeur}7[, aan de directeur-generaal of aan de commis-
saris-generaal]7 indien hij tot de federale politie behoort.

De Koning kan nadere regels bepalen volgens dewelke
de consulent voor de veiligheid en de bescherming van de
persoonlijke levenssfeer zijn opdrachten uitvoert.

}8[§ 1/1. Een consulent voor de veiligheid en de bescher-
ming van de persoonlijke levenssfeer wordt gezamenlijk door
de Ministers van Binnenlandse Zaken en van Justitie aange-
wezen voor de persoonsgegevens en de informatie die ver-
werkt worden in het kader van de gemeenschappelijke gege-
vensbanken bedoeld in artikel 44/2, § 2. Hij is voor deze gege-
vensbanken belast met de opdrachten bedoeld in § 1, vijfde
lid, en meer in het bijzonder waakt hij over de algemene voor-
waarden voor de rechtmatigheid van de verwerking zoals be-
paald in de artikelen 4 tot 8 van de wet van 8 december 1992
tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte
van de verwerking van persoonsgegevens.

Deze consulent voor de veiligheid en de bescherming
van de persoonlijke levenssfeer is tevens belast met de con-
tacten met het Orgaan en het Comité bedoeld in
artikel 44/6, tweede lid.

Hij oefent zijn taken volledig onafhankelijk uit ten over-
staan van de overheden, organen, organismen, diensten,
directies of de commissie bedoeld in artikel 44/11/3ter. Hij
brengt rechtstreeks verslag uit aan de Ministers van Bin-
nenlandse Zaken en van Justitie.

De functie van consulent voor de veiligheid en de be-
scherming van de persoonlijke levenssfeer mag noch uit-
gevoerd worden door de beheerder noch door de operatio-
neel verantwoordelijke respectievelijk bedoeld in
artikel 44/11/3bis, §§ 9 en 10.

Na advies van de Commissie voor de bescherming van
de persoonlijke levenssfeer kan de Koning nadere regels
bepalen volgens dewelke de consulent voor de veiligheid
en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer zijn op-
drachten uitvoert onder meer in het kader van zijn relatie
met de overheden, organen, organismen, diensten, direc-
ties of commissies bedoeld in artikel 44/11/3ter.]8

§ 2. Er wordt een platform gecreëerd, genaamd «platform
voor de veiligheid en de bescherming van de gegevens».

Dit platform wordt belast met het waken over de geco-
ördineerde realisatie van het werk van de consulenten
voor de veiligheid en de bescherming van de persoonlijke
levenssfeer. De samenstelling en de nadere werkingsregels
van dit platform worden door de Koning bepaald.]1  {9É10

}1. – Na wijziging, opnieuw ingevoegd bij art. 9 wet 18 maart 2014, B.S.,
28 maart 2014
}2. – § 1, lid 3, gewijzigd bij art. 38, 1°, wet 26 maart 2014, B.S., 31 maart
2014, inwerkingtreding: 1 april 2014 (art. 47)
}3. – § 1, lid 3, gewijzigd bij art. 8, 1°, wet 27 april 2016, B.S., 9 mei 2016
}4. – § 1, lid 3, gewijzigd bij art. 27 wet 21 maart 2018, B.S., 16 april 2018,
inwerkingtreding: 25 mei 2018 (art. 89, lid 1)
}5. – § 1, lid 4, gewijzigd bij art. 38, 2°, wet 26 maart 2014, B.S., 31 maart
2014, inwerkingtreding: 1 april 2014 (art. 47)
}6. – § 1, lid 5, 3°, gewijzigd bij art. 38, 3°, wet 26 maart 2014, B.S.,
31 maart 2014, inwerkingtreding: 1 april 2014 (art. 47)
}7. – § 1, lid 7, gewijzigd bij art. 38, 4°, wet 26 maart 2014, B.S., 31 maart
2014, inwerkingtreding: 1 april 2014 (art. 47)
}8. – § 1/1 ingevoegd bij art. 8, 2°, wet 27 april 2016, B.S., 9 mei 2016

R 9. – Zie K.B. 6 december 2015 betreffende de consulenten voor de veilig-
heid en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en het platform voor
de veiligheid en de bescherming van de gegevens, B.S., 28 december 2015

R 10. – Zie K.B. 21 juli 2016 betreffende de gemeenschappelijke gege-
vensbank Foreign Terrorist Fighters en tot uitvoering van sommige bepa-
lingen van de afdeling 1bis «Het informatiebeheer» van hoofdstuk IV van
de wet op het politieambt, B.S., 22 september 2016
}1[Art. 44/4.  § 1. De persoonsgegevens en de informatie
bedoeld in artikel 44/1 met inbegrip van deze ingevoegd in
de gegevensbanken bedoeld in artikel 44/2 met betrekking
tot de opdrachten van bestuurlijke politie worden verwerkt
onder het gezag van de Minister van Binnenlandse Zaken.

Onverminderd de eigen bevoegdheden van de gerech-
telijke overheden, worden de persoonsgegevens en de in-
formatie bedoeld in artikel 44/1 met inbegrip van deze in-
gevoegd in de gegevensbanken bedoeld in artikel 44/2
met betrekking tot de opdrachten van gerechtelijke politie
verwerkt onder het gezag van de Minister van Justitie.

§ 2. De Ministers van Binnenlandse Zaken en van Justitie
bepalen, elk binnen het kader van hun bevoegdheden, bij
richtlijn de maatregelen die nodig zijn om het beheer en de
veiligheid, waaronder in het bijzonder de aspecten met be-
trekking tot de betrouwbaarheid, de vertrouwelijkheid, de
beschikbaarheid, de traceerbaarheid en de integriteit van de
persoonsgegevens en de informatie die worden verwerkt in
de gegevensbanken bedoeld in artikel 44/2, te verzekeren.

De korpschefs voor de lokale politie en }2[de commissa-
ris-generaal, de directeurs-generaal en]2 de directeurs voor
de federale politie staan borg voor de goede uitvoering van
deze richtlijnen }3[voor wat de gegevensbanken bedoeld
in artikel 44/2, § 1 }4[en § 3,]4 betreft]3.

}5[De beheerder waarborgt de goede uitvoering van
deze richtlijnen voor wat de gegevensbanken bedoeld in
artikel 44/2, § 2, betreft.]5

§ 3. De Ministers van Binnenlandse Zaken en van Justitie
bepalen, elk binnen het kader van hun bevoegdheden, bij
richtlijn de toereikende, terzake dienende en niet overma-
tige maatregelen met betrekking tot de koppeling van de
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gegevensbanken bedoeld in artikel 44/2 onderling of met
andere gegevensbanken waartoe de politiediensten wette-
lijk toegang hebben in het kader van de uitoefening van
hun opdrachten van bestuurlijke en van gerechtelijke poli-
tie.]1

}6[§ 4. De Ministers van Binnenlandse Zaken en van
Justitie bepalen bij gemeenschappelijke richtlijn de toerei-
kende, terzake dienende en niet overmatige maatregelen
met betrekking tot de koppeling of correlatie van de tech-
nische gegevensbanken bedoeld in artikel 44/2, § 3, met
de gegevensbanken bedoeld in artikel 44/2, § 1 en 2, of
met andere gegevensbanken waartoe de politiediensten
toegang hebben door of krachtens de wet of internatio-
nale verdragen die België binden.

Deze gemeenschappelijke richtlijn houdt rekening met
criteria inzake tijd, ruimte en frequentie van de koppelin-
gen en correlaties. Zij wijst minstens de overheid aan die
dit soort maatregelen toestaat, alsook de gegevensbanken
die onderling kunnen worden verbonden.]6

}1. – Na wijziging, opnieuw ingevoegd bij art. 10 wet 18 maart 2014, B.S.,
28 maart 2014
}2. – § 2, lid 2, gewijzigd bij art. 39 wet 26 maart 2014, B.S., 31 maart
2014, inwerkingtreding: 1 april 2014 (art. 47)
}3. – § 2, lid 2, aangevuld bij art. 9, 1°, wet 27 april 2016, B.S., 9 mei 2016
}4. – § 2, lid 2, gewijzigd bij art. 28, 1°, wet 21 maart 2018, B.S., 16 april
2018, inwerkingtreding: 25 mei 2018 (art. 89, lid 1)
}5. – § 2, lid 3, ingevoegd bij art. 9, 2°, wet 27 april 2016, B.S., 9 mei 2016
}6. – § 4 toegevoegd bij art. 28, 2°, wet 21 maart 2018, B.S., 16 april 2018,
inwerkingtreding: 25 mei 2018 (art. 89, lid 1)

}1[Onderafdeling 3
Categorieën van in de A.N.G. en in de 

basisgegevensbanken geregistreerde persoonsgegevens]1

}1. Opschrift, na wijziging, opnieuw ingevoegd bij art. 11 wet 18 maart
2014, B.S., 28 maart 2014
}1[Art. 44/5.  § 1. De persoonsgegevens die voor doel-
einden van bestuurlijke politie verwerkt worden in de ge-
gevensbanken bedoeld in }2[artikel 44/2, § 1]2, tweede lid,
1° en 2°, zijn:

1° de contactgegevens van de vertegenwoordigers van
verenigingen die vrijwillig door laatstgenoemden worden
meegedeeld of die openbaar beschikbaar zijn, om het be-
heer van gebeurtenissen mogelijk te maken;

2° de gegevens met betrekking tot de personen die betrok-
ken zijn bij fenomenen van bestuurlijke politie waaronder
verstaan wordt het geheel van problemen die de openbare
orde verstoren en die gepaste maatregelen van bestuurlijke
politie vereisen omdat zij van dezelfde aard en terugkerend
zijn, door dezelfde personen gepleegd worden of gericht zijn
op dezelfde categorieën van slachtoffers of plaatsen;

3° de gegevens met betrekking tot de leden van een na-
tionale of internationale groepering die de openbare orde
zoals bedoeld in artikel 14 zou kunnen verstoren;

4° de gegevens met betrekking tot de personen die schade
kunnen toebrengen aan te beschermen personen of roe-
rende en onroerende goederen en de gegevens met betrek-
king tot de personen die er het doelwit van kunnen uitmaken;

5° de gegevens met betrekking tot de in de artikelen 18
tot 21 bedoelde personen;

6° de gegevens met betrekking tot de personen die gere-
gistreerd zijn inzake gerechtelijke politie voor een straf-
baar feit dat gepleegd werd in het kader van de openbare
ordehandhaving.

De gegevens bedoeld in deze paragraaf omvatten even-
eens de gegevens die verwerkt worden in het kader van de
internationale politionele samenwerking in strafzaken.

§ 2. De lijst met de fenomenen bedoeld in § 1, 2° en de
groeperingen bedoeld in § 1, 3°, wordt minstens jaarlijks
uitgewerkt door de Minister van Binnenlandse Zaken, op
basis van een gezamenlijk voorstel van de federale politie,
het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse en de in-
lichtingen- en veiligheidsdiensten.

§ 3. De persoonsgegevens die voor doeleinden van ge-
rechtelijke politie verwerkt worden in de gegevensbanken
bedoeld in }3[artikel 44/2, § 1]3, tweede lid, 1° en 2°, zijn:

1° de gegevens met betrekking tot de verdachten van
een strafbaar feit en de veroordeelde personen;

2° de gegevens met betrekking tot de daders en ver-
dachten van een door de politie vastgestelde administra-
tief gesanctioneerde inbreuk;

3° de gegevens met betrekking tot de personen die op
verdachte wijze overleden zijn;

4° de gegevens met betrekking tot de vermiste personen;
5° de gegevens met betrekking tot de ontsnapte perso-

nen of de personen die gepoogd hebben te ontsnappen;
6° de gegevens met betrekking tot de strafuitvoering en

de strafuitvoeringsmodaliteiten;
7° de gegevens met betrekking tot de getuigen van een

strafbaar feit;
8° de gegevens met betrekking tot de personen bedoeld

in artikel 102, 1° tot 3°, van het Wetboek van strafvordering;
9° de gegevens met betrekking tot de slachtoffers van een

strafbaar feit.
§ 4. De persoonsgegevens die voor doeleinden van ge-

rechtelijke politie verwerkt worden in de gegevensbanken be-
doeld in }4[artikel 44/2, § 1]4, tweede lid, 2°, zijn bovendien:

1° de gegevens met betrekking tot de personen die zich
burgerlijke partij hebben gesteld of de benadeelde personen;

2° de gegevens met betrekking tot de burgerrechtelijk
aansprakelijke personen van een strafbaar feit.

§ 5. De in §§ 3 en 4 bedoelde gegevens omvatten even-
eens de gegevens die verwerkt worden in het kader van de
internationale gerechtelijke en politionele samenwerking
in strafzaken.

§ 6. Wanneer de politie ambtshalve, door de betrokken
persoon of zijn advocaat, bij toepassing van artikel 646 van
het Wetboek van strafvordering of op enige andere wijze,
kennis heeft van het feit dat de gegevens niet langer beant-
woorden aan de voorwaarden om verwerkt te worden in het
kader van de §§ 1, 3 of 4, worden deze gegevens bijgewerkt.]1

}1. – Na wijziging, opnieuw ingevoegd bij art. 12 wet 18 maart 2014, B.S.,
28 maart 2014, inwerkingtreding § 3, 9°: door de Koning te bepalen en ten
laatste twee jaren na de inwerkingtreding van de andere bepalingen van
deze wet (art. 57, lid 1)
}2. – § 1, lid 1, inleidende zin, gewijzigd bij art. 10 wet 27 april 2016, B.S.,
9 mei 2016
}3. – § 3, inleidende zin, gewijzigd bij art. 10 wet 27 april 2016, B.S., 9 mei
2016
}4. – § 4, inleidende zin, gewijzigd bij art. 10 wet 27 april 2016, B.S., 9 mei
2016

}1[Onderafdeling 4
Het Controleorgaan op de politionele informatie]1

}1. Opschrift ingevoegd bij art. 13 wet 18 maart 2014, B.S., 28 maart 2014
}1[Art. 44/6.  De controle op de verwerking van de infor-
matie en de gegevens bedoeld in artikel 44/1, met inbe-
grip van deze ingevoegd in de gegevensbanken bedoeld in
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}2[artikel 44/2, § 1]2 }3[en § 3]3, wordt door het Controle-
orgaan op de politionele informatie verzekerd.]1

}4[Met eerbied voor de uitoefening van hun respectieve-
lijke bevoegdheden, wordt de controle op de verwerking van
de in de gegevensbanken bedoeld in artikel 44/2, § 2, vervatte
informatie en persoonsgegevens gezamenlijk verzekerd door:

a) het Controleorgaan op de politionele informatie;
b) het Vast Comité van toezicht op de inlichtingen- en

veiligheidsdiensten, bedoeld in artikel 28 van de wet van
18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op politie- en in-
lichtingendiensten en op het Coördinatieorgaan voor de
dreigingsanalyse.]4

}5[Zij kunnen op elk moment de aanbevelingen uitvaar-
digen die zij noodzakelijk achten voor de in de gemeen-
schappelijke gegevensbanken uitgevoerde verwerkingen.]5

}1. – Na wijziging, opnieuw ingevoegd bij art. 14 wet 18 maart 2014, B.S.,
28 maart 2014
}2. – Lid 1 gewijzigd bij art. 11, 1°, wet 27 april 2016, B.S., 9 mei 2016
}3. – Lid 1 gewijzigd bij art. 29 wet 21 maart 2018, B.S., 16 april 2018, in-
werkingtreding: 25 mei 2018 (art. 89, lid 1)
}4. – Lid 2 toegevoegd bij art. 11, 2°, wet 27 april 2016, B.S., 9 mei 2016
}5. – Lid 3 toegevoegd bij art. 11, 2°, wet 27 april 2016, B.S., 9 mei 2016

}1[Onderafdeling 5

De A.N.G.]1

}1. Opschrift ingevoegd bij art. 15 wet 18 maart 2014, B.S., 28 maart 2014
}1[Art. 44/7.  De A.N.G. is de politionele gegevensbank
die de gegevens bedoeld in artikel 44/5 en de informatie
bevat die voor het geheel van de politiediensten nodig zijn
om hun opdrachten uit te oefenen en die het mogelijk maakt:

1° de personen bedoeld in artikel 44/5, §§ 1 en 3, te
identificeren;

2° de personen die toegang hebben tot de A.N.G. te
identificeren;

3° de politionele persoonsgegevens en informatie te co-
ördineren en te kruisen;

4° de antecedenten van bestuurlijke politie en van ge-
rechtelijke politie op nationaal niveau te controleren;

5° de door de politiediensten uitgevoerde controles te
ondersteunen door aan te geven welke maatregelen moe-
ten genomen worden, hetzij op basis van een beslissing
van de bevoegde overheden van bestuurlijke of van ge-
rechtelijke politie, hetzij op basis van het bestaan van ante-
cedenten van bestuurlijke of van gerechtelijke politie;

6° de bepaling en de uitwerking van het politie-en vei-
ligheidsbeleid te ondersteunen.

Wat de registratie in de A.N.G. betreft van de gegevens
bedoeld in artikel 44/5, § 3, 1°, met betrekking tot een
minderjarige jonger dan 14 jaar, is de toestemming van de
bevoegde magistraat vereist.

De politiediensten zenden ambtshalve de in het eerste
lid bedoelde gegevens en informatie aan de A.N.G. toe.]1

}1. – Na wijziging, opnieuw ingevoegd bij art. 16 wet 18 maart 2014, B.S.,
28 maart 2014
}1[Art. 44/8.  In afwijking van artikel 44/7, derde lid,
wordt de verplichting tot voeding van de A.N.G. uitgesteld
wanneer en zolang de bevoegde magistraat, met instemming
van de federale procureur, meent dat deze voeding de uitoe-
fening van de strafvordering of de veiligheid van een persoon
in het gedrang kan brengen. In voorkomend geval kan de fe-
derale procureur de regels voor deze afwijking bepalen.

De federale procureur gaat op regelmatige tijdstippen
de noodzaak tot behoud van het uitstel van de voeding van
de A.N.G. na.]1

}1. – Na wijziging, opnieuw ingevoegd bij art. 17 wet 18 maart 2014, B.S.,
28 maart 2014
}1[Art. 44/9.  § 1. De persoonsgegevens bedoeld in
artikel 44/5, § 1, verwerkt in de A.N.G. voor doeleinden
van bestuurlijke politie, worden gearchiveerd wanneer zij
ontoereikend, niet ter zake dienend of overmatig van aard
zijn, en in ieder geval:

1° voor de persoonsgegevens bedoeld in artikel 44/5,
§ 1, 1°, drie jaar vanaf de laatste registratie;

2° voor de persoonsgegevens bedoeld in artikel 44/5,
§ 1, 2° tot 6°, vijf jaar vanaf de laatste registratie;

De gegevens bedoeld in artikel 44/5, § 1, 2° tot 6°, wor-
den niet gearchiveerd zolang:

a) er een te nemen maatregel is op basis van een beslissing
van een bevoegde bestuurlijke of gerechtelijke overheid; of

b) de gegevens betreffende de betrokkene die in de A.N.G.
verwerkt worden op basis van artikel 44/5, § 3, 1°, 2° of 6°,
niet gearchiveerd werden met toepassing van § 2, a), 2°.

§ 2. De persoonsgegevens bedoeld in artikel 44/5, § 3,
verwerkt in de A.N.G. voor doeleinden van gerechtelijke po-
litie, worden gearchiveerd wanneer zij ontoereikend, niet ter
zake dienend of overmatig van aard zijn, en in ieder geval:

a) voor de in artikel 44/5, § 3, 1°, 2° en 6°, bedoelde per-
sonen:

1° een jaar vanaf de registratie van het feit wanneer het
een als overtreding gekwalificeerd feit betreft;

2° tien jaar vanaf de registratie van het feit wanneer het
een als wanbedrijf gekwalificeerd feit betreft, en dertig jaar
vanaf de registratie van het feit wanneer het een als mis-
daad gekwalificeerd feit betreft.

Wanneer door dezelfde persoon een nieuw feit wordt ge-
pleegd terwijl de archiveringstermijn van het vorige feit of van
één van de vorige feiten nog niet bereikt is, wordt de regel van
het eerste lid toegepast op elk gepleegd feit en vindt de archi-
vering van de persoonsgegevens voor het geheel van de feiten
plaats wanneer de termijnen voor alle feiten bereikt zijn.

Wanneer een in artikel 44/5, § 3, 1°, 2° en 6°, bedoelde
persoon die zich in de in het eerste lid, 2°, bedoelde voorwaar-
den bevindt, voor een periode van minstens 5 jaar het voor-
werp uitmaakt van een effectieve gevangenisstraf, een terbe-
schikkingstelling van de regering of een internering, wordt
de in het eerste lid, 2°, bedoelde bewaartermijn opgeschort
ten belope van de duur van de straf of van de maatregel.

De gegevens bedoeld in artikel 44/5, § 3, worden niet
gearchiveerd zolang:

– er een te nemen maatregel is op basis van een beslissing
van een bevoegde bestuurlijke of gerechtelijke overheid; of

– er een openstaand opsporings- of gerechtelijk onderzoek
in de zin van de artikelen 28bis en 55 van het Wetboek van
strafvordering is en waarvoor aan de politie onderzoeksop-
drachten werden bevolen, zolang de politie niet ingelicht
werd door de bevoegde magistraat over het eind van het ge-
noemde opsporingsonderzoek of gerechtelijk onderzoek;

b) voor de in artikel 44/5, § 3, 4°, bedoelde personen,
vijf jaar vanaf het ogenblik waarop de persoon terugge-
vonden werd;

c) voor de in artikel 44/5, § 3, 5°, bedoelde personen,
tien jaar vanaf het ogenblik waarop de persoon opnieuw
}2[van zijn vrijheid benomen]2 werd of vanaf de ontsnap-
pingspoging;
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d) voor de in artikel 44/5, § 3, 7° tot 9°, bedoelde perso-
nen, tien jaar vanaf de registratie van het laatste strafbaar
feit waarvan zij getuige of slachtoffer zijn, met dien ver-
stande dat de gegevens niet gearchiveerd worden zolang:

– er een te nemen maatregel is op basis van een beslissing
van een bevoegde bestuurlijke of gerechtelijke overheid; of

– er een openstaand opsporings- of gerechtelijk onderzoek
in de zin van de artikelen 28bis en 55 van het Wetboek van
strafvordering is en waarvoor aan de politie onderzoeksop-
drachten werden bevolen, zolang de politie niet ingelicht
werd door de bevoegde magistraat over het einde van het ge-
noemde opsporingsonderzoek of gerechtelijk onderzoek.

De in artikel 44/5, § 3, 3°, bedoelde personen kunnen niet
gearchiveerd worden zolang er een openstaand onderzoek is.

In afwijking van eerste lid, a) tot d) worden de gegevens
met betrekking tot de in artikel 44/5, § 3, 1° tot 9°, bedoelde
personen in ieder geval gearchiveerd vijf jaar vanaf de regi-
stratie van de laatste informatie betreffende een strafbaar feit,
wanneer dit niet gelokaliseerd is in de tijd of in de ruimte.]1

}1. – Na wijziging, opnieuw ingevoegd bij art. 18 wet 18 maart 2014, B.S.,
28 maart 2014, inwerkingtreding: door de Koning te bepalen en ten laat-
ste twee jaren na de inwerkingtreding van de andere bepalingen van deze
wet (art. 57, lid 1)
}2. – § 2, lid 1, c), gewijzigd bij art. 23 wet 31 oktober 2017, B.S.,
29 november 2017, inwerkingtreding: 29 november 2017 (art. 31)
}1[Art. 44/10.  § 1. De persoonsgegevens en informatie
die in de A.N.G. worden verwerkt voor doeleinden van be-
stuurlijke of van gerechtelijke politie worden gedurende
dertig jaar gearchiveerd.

Na afloop van deze termijn, worden de persoonsgege-
vens en informatie gewist onverminderd de archiefwet van
24 juni 1955.

§ 2. De archieven van de A.N.G. kunnen beperkt worden
geraadpleegd voor de volgende doeleinden:

1° de kennisneming en de exploitatie van de anteceden-
ten inzake bestuurlijke of gerechtelijke politie in het kader
van een onderzoek met betrekking tot een misdaad;

2° de hulp, in het kader van onderzoeken, bij de identifi-
catie op basis van de vingerafdrukken van de personen be-
doeld in artikel 44/5, § 3, 1°;

3° de ondersteuning bij het bepalen en het uitwerken
van het politie- en veiligheidsbeleid;

4° op basis van een schriftelijke vraag van de Minister
van Binnenlandse Zaken, de verdediging van de politiedien-
sten in rechte en de opvolging van de processen in herzie-
ning waarbij in de A.N.G. vervatte gegevens betrokken zijn.

Het resultaat van de exploitatie van de archieven van de
A.N.G. voor het in het eerste lid, 3° bedoelde doeleinde is
geanonimiseerd.]1

}1. – Na wijziging, opnieuw ingevoegd bij art. 19 wet 18 maart 2014, B.S.,
28 maart 2014
}1[Art. 44/11.  § 1. De A.N.G. wordt ontwikkeld en be-
heerd door een directie }2[van de algemene directie van het
middelenbeheer en de informatie]2 van de federale politie.

}3[...]3

Deze directie wordt geleid door een directeur die wordt
bijgestaan door een adjunct-directeur. Eén ervan is lid van
de federale politie en de andere behoort tot de lokale politie.

De Koning bepaalt de nadere regels van hun aanwijzing.
§ 2. De politieambtenaren belast met het beheer van de

A.N.G. worden aangewezen door de Koning na advies van
het in artikel 44/6 bedoelde Controleorgaan.

Een benoeming, aanwijzing of herplaatsing wordt hen
uitsluitend toegekend op initiatief of met het akkoord van
de bevoegde minister en na advies van dit Controleorgaan.
De nadere regels hiervan worden bepaald door de Koning.

Een tuchtrechtelijke procedure ten aanzien van deze po-
litieambtenaren voor feiten gepleegd tijdens de duur van
hun aanwijzing kan slechts worden ingesteld met instem-
ming of op bevel van de Minister van Binnenlandse Zaken.

Het advies van het Controleorgaan wordt ingewonnen
voor tuchtprocedures die niet door de minister bevolen
worden.]1

}1. – Na wijziging, opnieuw ingevoegd bij art. 20 wet 18 maart 2014, B.S.,
28 maart 2014
}2. – § 1, lid 1, gewijzigd bij art. 40, 1°, wet 26 maart 2014, B.S., 31 maart
2014, inwerkingtreding: 1 oktober 2014 (art. 47)
}3. – § 1, lid 2, opgeheven bij art. 40, 2°, wet 26 maart 2014, B.S.,
31 maart 2014, inwerkingtreding: 1 oktober 2014 (art. 47)
}1[Art. 44/11/1.  Elk lid van de politiediensten dat,
ofwel willens en wetens persoonsgegevens of informatie
achterhoudt die van belang zijn voor de uitoefening van de
strafvordering of persoonsgegevens of informatie van be-
stuurlijke politie die aanleiding kunnen geven tot het
nemen van maatregelen die noodzakelijk zijn voor de be-
scherming van personen, van de openbare veiligheid of van
de openbare gezondheid achterhoudt, ofwel willens en we-
tens nalaat de A.N.G. te voeden overeenkomstig artikel 44/
7, zal worden gestraft met een gevangenisstraf van één
maand tot zes maanden en een geldboete van zesentwintig
tot vijfhonderd euro of met één van die straffen alleen.

De bepalingen van Boek I van het Strafwetboek, met in-
begrip van hoofdstuk VII en artikel 85, zijn van toepassing
op dit misdrijf.]1

}1. – Ingevoegd bij art. 21 wet 18 maart 2014, B.S., 28 maart 2014

}1[Onderafdeling 6
Basisgegevensbanken]1

}1. Opschrift ingevoegd bij art. 22 wet 18 maart 2014, B.S., 28 maart 2014
}1[Art. 44/11/2.  § 1. De basisgegevensbanken zijn de
politionele gegevensbanken die opgericht worden ten be-
hoeve van het geheel van de geïntegreerde politie en die
tot doel hebben de opdrachten van bestuurlijke en van ge-
rechtelijke politie uit te oefenen door de erin vervatte per-
soonsgegevens en informatie te exploiteren en door de be-
voegde overheden te informeren over de uitoefening van
deze opdrachten.

Deze gegevensbanken worden ontwikkeld door de in
artikel 44/11, § 1, eerste lid. bedoelde directie }2[van de al-
gemene directie van het middelenbeheer en de informa-
tie]2 van de federale politie

}3[...]3

§ 2. De persoonsgegevens en informatie die worden ver-
werkt in de basisgegevensbanken zijn, met uitzondering
van de persoonsgegevens en informatie die betrekking
hebben op het beheer van onderzoeken, slechts beschik-
baar en rechtstreeks raadpleegbaar door de politiediensten
die ze geregistreerd hebben of de politiediensten die ze,
wegens hun wettelijke opdrachten, moeten coördineren.

De gegevens die betrekking hebben op de opdrachten van
bestuurlijke politie zijn toegankelijk gedurende vijf jaar vanaf de
dag van de registratie ervan.

De gegevens die betrekking hebben op de opdrachten van
gerechtelijke politie zijn toegankelijk gedurende vijftien jaar
vanaf de dag van de registratie ervan.
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§ 3. Na het verstrijken van de termijn van vijftien jaar bedoeld
in § 2, derde lid, zijn de persoonsgegevens en de informatie die
enkel betrekking hebben op de opdrachten van gerechtelijke
politie raadpleegbaar:

1° gedurende een nieuwe termijn van vijftien jaar en dit uit-
sluitend op basis van het notitienummer van het proces-verbaal,
het nummer van het informatierapport of het dossiernummer;

2° gedurende een nieuwe termijn van dertig jaar en dit uit-
sluitend in het kader van een onderzoek betreffende misdaden.

§ 4. In afwijking van § 2, derde lid, en van § 3, zijn de gege-
vens en informatie betreffende de opdrachten van gerechtelijke
politie met betrekking tot de niet-concrete feiten toegankelijk
gedurende vijf jaar vanaf hun registratie.

§ 5. In afwijking van § 2, derde lid, en van § 3, zijn de in de ba-
sisgegevensbanken verwerkte gegevens en informatie die betrek-
king hebben op de in het koninklijk besluit van 1 december 1975
houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer
en van het gebruik van de openbare weg bepaalde misdrijven
toegankelijk gedurende vijf jaar vanaf de registratie ervan.

§ 6. De in de basisgegevensbanken betreffende het beheer
van de onderzoeken verwerkte gegevens en informatie over de
onderzoeken die gevoerd worden in het kader van een opspo-
ringsonderzoek in de zin van artikel 28bis van het Wetboek van
strafvordering of in het kader van een gerechtelijk onderzoek in
de zin van artikel 56 van het Wetboek van strafvordering waar-
voor er aan de politie onderzoeksopdrachten bevolen werden,
zijn beschikbaar gedurende dertig jaar vanaf het ogenblik dat
het eind van het onderzoek door de bevoegde magistraat aan de
politie meegedeeld wordt.

In uitzonderlijke omstandigheden, kan de bevoegde procureur-
generaal op met redenen omklede wijze beslissen dat bij het ver-
strijken van deze termijn, alle of een gedeelte van de onderzoeks-
gegevens die vervat zijn in een basisgegevensbank die betrekking
heeft op de onderzoeken, bewaard dienen te blijven gedurende
een nieuwe hernieuwbare periode van hoogstens tien jaar.

§ 7. Onverminderd de archiefwet van 24 juni 1955 wor-
den de persoonsgegevens en de informatie gewist na het
verstrijken van de in dit artikel bedoelde termijnen.]1

}1. – Ingevoegd bij art. 23 wet 18 maart 2014, B.S., 28 maart 2014, inwer-
kingtreding § 2, lid 2 en 3 en § 3 tot 6: door de Koning te bepalen en ten
laatste twee jaren na de inwerkingtreding van de andere bepalingen van
deze wet (art. 57, lid 1)
}2. – § 1, lid 2, gewijzigd bij art. 41, 1°, wet 26 maart 2014, B.S., 31 maart
2014, inwerkingtreding: 1 oktober 2014 (art. 47)
}3. – § 1, lid 3, opgeheven bij art. 41, 2°, wet 26 maart 2014, B.S.,
31 maart 2014, inwerkingtreding: 1 oktober 2014 (art. 47)

}1[Onderafdeling 7
Bijzondere gegevensbanken]1

}1. Opschrift ingevoegd bij art. 24 wet 18 maart 2014, B.S., 28 maart 2014
}1[Art. 44/11/3.  § 1. In uitzonderlijke omstandigheden
en voor de uitoefening van hun opdrachten van bestuur-
lijke en gerechtelijke politie kunnen de korpschefs voor de
lokale politie }2[en de commissaris-generaal, de directeurs-
generaal]2 en de directeurs voor de federale politie, voor bij-
zondere behoeften, bijzondere gegevensbanken oprichten
waarvan zij de verantwoordelijke voor de verwerking zijn.

§ 2. De oprichting van een bijzondere gegevensbank
wordt door minstens een van de volgende bijzondere be-
hoeften verantwoord:

a) de noodzaak om persoonsgegevens en informatie te
classificeren in de zin van de wet van 11 december 1998
betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen,
veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen;

b) de technische of functionele onmogelijkheid om de
A.N.G. te voeden met alle of een gedeelte van de in deze ge-
gevensbanken verwerkte persoonsgegevens en informatie;

c) het niet ter zake dienend of overmatige karakter van de
centralisering van alle of een gedeelte van de persoonsgege-

vens of de informatie in de A.N.G., in het kader van de uitoefe-
ning van de opdrachten van bestuurlijke politie en van ge-
rechtelijke politie.

§ 3. Voorafgaand aan haar oprichting, geeft de verant-
woordelijke voor de verwerking de bijzondere gegevens-
bank aan bij het Controleorgaan bedoeld in artikel 44/6
dat binnen 30 dagen vanaf de ontvangst van de aangifte
een advies uitvaardigt.

In het geval waarin het Controleorgaan aanbevelingen
uitvaardigt met betrekking tot de bijzondere gegevensbank
en de verantwoordelijke van de verwerking geen gevolg
geeft aan deze aanbevelingen, zendt het Controleorgaan
zijn analyse over aan de bevoegde minister en, in voorko-
mend geval, aan het College van procureurs-generaal.

§ 4. Onverminderd de registratie of de archivering van
de gegevens in overeenstemming met de }3[artikelen 44/
2, § 1,]3 lid 2, 1°, en 44/10, worden de bijzondere gege-
vensbanken gewist van zodra de in § 1 bedoelde bijzon-
dere behoeften verdwijnen.

§ 5. Het Controleorgaan houdt een centraal register van
de bijzondere gegevensbanken bij.

Daarin wordt onder meer melding gemaakt van de data
van oprichting en uitwissing van die gegevensbanken, van
het positief of negatief karakter van het in § 3 bedoelde ad-
vies, van de verantwoordelijke voor de verwerking, van de
voorwaarden inzake toegang alsmede van de wijze van me-
dedeling van de daarin verwerkte gegevens en inlichtingen.

Dit centraal register is toegankelijk voor de Minister van
Binnenlandse Zaken of zijn afgevaardigde, de Minister van
Justitie of zijn afgevaardigde, de bevoegde controleoverhe-
den, de gerechtelijke overheden, de overheden van be-
stuurlijke politie en de politiediensten.]1

}1. – Ingevoegd bij art. 25 wet 18 maart 2014, B.S., 28 maart 2014
}2. – § 1 gewijzigd bij art. 42 wet 26 maart 2014, B.S., 31 maart 2014, in-
werkingtreding: 1 april 2014 (art. 47)
}3. – § 4 gewijzigd bij art. 12 wet 27 april 2016, B.S., 9 mei 2016

}1[Onderafdeling 7bis
De gemeenschappelijke gegevensbanken]1

}1. Opschrift ingevoegd bij art. 13 wet 27 april 2016, B.S., 9 mei 2016
}1[Art. 44/11/3bis. § 1. Voor de gezamenlijke uitoefe-
ning van de opdrachten bedoeld in artikel 44/2, § 2, kun-
nen de Ministers van Binnenlandse Zaken en van Justitie
gezamenlijk gemeenschappelijke gegevensbanken oprich-
ten waarvan zij de verantwoordelijken voor de verwerking
worden.

§ 2. De oprichting van een gemeenschappelijke gege-
vensbank wordt gemotiveerd door een van de volgende
doeleinden:

1° de strategische, tactische of operationele noodzaak
om gezamenlijk persoonsgegevens en informatie te verwer-
ken voor het uitoefenen van de respectievelijke bevoegdhe-
den van de overheden, organen, organismen, diensten, di-
recties of de commissie bedoeld in artikel 44/2, § 2;

2° de hulp bij het nemen van beslissingen door de be-
stuurlijke overheden of de overheden van bestuurlijke po-
litie of van gerechtelijke politie.

§ 3. Voorafgaand aan haar oprichting, doen de Minis-
ters van Binnenlandse Zaken en van Justitie aangifte van
de gemeenschappelijke gegevensbank alsook van de ver-
werkingsmodaliteiten, waaronder deze met betrekking tot
de registratie van de gegevens en van de verschillende cate-
gorieën en types van persoonsgegevens en informatie die
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verwerkt worden bij het Comité en het Orgaan bedoeld in
artikel 44/6, tweede lid, die gezamenlijk een advies uit-
brengen binnen de 30 dagen vanaf de ontvangst van de
aangifte.

§ 4. De gemeenschappelijke gegevensbanken maken de
verwerking van verschillende categorieën van persoonsge-
gevens mogelijk onder meer met betrekking tot personen,
groeperingen, organisaties en fenomenen die toereikend,
ter zake dienend en niet overmatig zijn in verhouding tot
de opdrachten bedoeld in artikel 44/2, § 2, en de doelein-
den bedoeld in § 2.

Voor elke gemeenschappelijke gegevensbank bepaalt,
na advies van de Commissie voor de bescherming van de
persoonlijke levenssfeer, een koninklijk besluit vastgesteld
na overleg in de Ministerraad de types van verwerkte per-
soonsgegevens, de regels op het gebied van de verantwoor-
delijkheden op het vlak van de bescherming van de per-
soonlijke levenssfeer van de organen, diensten, overheden
en organismen die gegevens verwerken, de regels op het
gebied van de veiligheid van de verwerkingen, de regels van
het gebruik, de bewaring en de uitwissing van de gegevens.

§ 5. Onverminderd de archiefwet van 24 juni 1955,
worden de in de gemeenschappelijke gegevensbanken be-
waarde persoonsgegevens uitgewist vanaf het ogenblik
dat de doeleinden bedoeld in § 2 verdwijnen, en ten laatste
30 jaar na de laatste verwerking.

Na de laatste verwerking wordt er minimaal om de drie
jaar onderzocht of de persoonsgegevens nog steeds een
rechtstreeks verband houden met een van de doeleinden van
§ 2. Indien dit niet het geval is, worden de gegevens uitgewist.

§ 6. Alle door de directies, diensten, organen, organis-
men, overheden of de commissie uitgevoerde verwerkin-
gen in de gemeenschappelijke gegevensbanken maken
het voorwerp uit van een oplijsting die bewaard wordt ge-
durende 30 jaar vanaf de in de gemeenschappelijke gege-
vensbanken uitgevoerde verwerking.

§ 7. De persoonsgegevens en de informatie die uitge-
wist moeten worden, kunnen gearchiveerd worden gedu-
rende een termijn van maximum 30 jaar.

Na afloop van deze termijn, worden deze gegevens en
informatie uitgewist onverminderd de archiefwet van
24 juni 1955.

De raadpleging van de archieven van een gemeen-
schappelijke gegevensbank mag slechts gebeuren in het
kader van de volgende doeleinden:

1° de ondersteuning bij het bepalen en het uitwerken
van het politie- en veiligheidsbeleid inzake terrorisme en
extremisme dat tot terrorisme kan leiden;

2° de verwerking van de antecedenten in het kader van
onderzoek met betrekking tot een terrorismemisdaad;

3° de verdediging in rechte van de overheden bedoeld
in artikel 44/11/3bis, § 2, 2°.

Het resultaat van de exploitatie van de archieven van de
gemeenschappelijke gegevensbank voor het in het eerste
lid, 1°, bedoelde doeleinde is geanonimiseerd.

§ 8. Bijkomende nadere beheersregels van de gemeen-
schappelijke gegevensbanken kunnen bepaald worden
door een koninklijk besluit vastgesteld na overleg in de Mi-
nisterraad, na advies van de Commissie voor de bescher-
ming van de persoonlijke levenssfeer.

§ 9. Voor elke gemeenschappelijke gegevensbank wordt
op gezamenlijk voorstel van de Ministers van Binnen-
landse Zaken en van Justitie door de Koning een beheerder

aangewezen. Deze beheerder is belast met het technisch
en functioneel beheer van de gemeenschappelijke gege-
vensbank.

De beheerder verzekert minstens de volgende opdrachten:
– het creëren en het ter beschikking stellen van de ge-

meenschappelijke gegevensbank door een beroep te doen
op de noodzakelijke technische middelen op basis van de
mogelijkheden die voortvloeien uit de ICT-omgeving eigen
aan zijn dienst;

– het beheren van de gemeenschappelijke gegevens-
bank en er het onderhoud van verzekeren;

– het in functionele regels vertalen van de door de mi-
nisters krachtens § 3 aangegeven nadere regels met be-
trekking tot de verwerking van de informatie;

– de technische normen bepalen en doen toepassen die
noodzakelijk zijn voor de werking van de gemeenschappe-
lijke gegevensbank;

– een advies op technisch en/of functioneel vlak ver-
strekken op vraag van de operationeel verantwoordelijke
of van de consulent voor de veiligheid en de bescherming
van de persoonlijke levenssfeer;

– de rechten en de toegangen organiseren tot de in de ge-
meenschappelijke gegevensbank te voeren verwerkingen;

– een documentatie en een technische ondersteuning
aanbieden;

– het zowel op technisch als op functioneel vlak behe-
ren en behandelen van de rapportering van de veiligheids-
incidenten.

§ 10. Voor elke gemeenschappelijke gegevensbank
wordt op gezamenlijk voorstel van de Ministers van Bin-
nenlandse Zaken en van Justitie een operationeel verant-
woordelijke door de Koning aangewezen. Deze verant-
woordelijke is belast met het operationeel beheer van de
gemeenschappelijke gegevensbank.

De operationeel verantwoordelijke verzekert minstens
de volgende opdrachten:

– het controleren van de kwaliteit van de in de gemeen-
schappelijke gegevensbank verwerkte gegevens en zich
verzekeren van de relevantie ervan in verhouding tot de
doeleinden waarvoor de gegevensbank opgericht werd;

– een coördinatiefunctie uitoefenen voor de voeding
van de gemeenschappelijke gegevensbank door de ver-
schillende diensten;

– het organiseren van de passende samenwerking tus-
sen de partnerdiensten met het oog op de verwezenlijking
van de voorziene doeleinden;

– er op toe zien dat de exploitatie van de persoonsgege-
vens en de informatie beantwoordt aan de in § 2, beschre-
ven doeleinden.

§ 11. Voor elke gemeenschappelijke gegevensbank,
kunnen bijzondere opdrachten van de beheerder en van
de operationeel verantwoordelijke bepaald worden door
de Koning.]1  {2

}1. – Ingevoegd bij art. 13 wet 27 april 2016, B.S., 9 mei 2016

R 2. – Zie K.B. 21 juli 2016 betreffende de gemeenschappelijke gege-
vensbank Foreign Terrorist Fighters en tot uitvoering van sommige bepa-
lingen van de afdeling 1bis «Het informatiebeheer» van hoofdstuk IV van
de wet op het politieambt, B.S., 22 september 2016
}1[Art. 44/11/3ter. § 1. Op basis van de behoefte om
te kennen, zijn alle of een gedeelte van de persoonsgege-
vens en informatie van de gemeenschappelijke gegevens-
banken rechtstreeks toegankelijk voor het Orgaan en de
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volgende diensten die belast zijn met bevoegdheden in de
materies bedoeld in artikel 44/2, § 2:

a) het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse;
b) de geïntegreerde politie;
c) de inlichtingen- en veiligheidsdiensten.
§ 2. Op basis van de behoefte om te kennen, onder meer

op strategisch, tactisch of operationeel vlak, kunnen de
persoonsgegevens en de informatie van de gemeenschap-
pelijke gegevensbanken meegedeeld worden aan of recht-
streeks toegankelijk zijn voor de volgende diensten of het
voorwerp uitmaken van een rechtstreekse bevraging door
deze diensten wanneer zij belast zijn met bevoegdheden in
de domeinen die voorzien zijn in artikel 44/2, § 2:

a) de Vaste Commissie voor de lokale politie;
b) de Algemene Directie Crisiscentrum;
c) de Algemene Directie Veiligheid en Preventie van de

Federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken;
d) het directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen

en de penitentiaire inrichtingen;
e) de Federale overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Di-

rectoraat-generaal Consulaire Zaken;
f) het Openbaar Ministerie;
g) de Cel voor Financiële Informatieverwerking;
h) de Dienst Vreemdelingenzaken;
i) de onderzoeks- en opsporingsdiensten van de Alge-

mene Administratie der douane en accijnzen.
De Koning bepaalt bij een besluit vastgesteld na overleg

in de Ministerraad, na advies van de Commissie voor de be-
scherming van de persoonlijke levenssfeer, het type toe-
gang en de nadere regels ervan voor de organen, overhe-
den, directies of diensten bedoeld in het eerste lid.

§ 3. De Koning kan, bij een besluit vastgesteld na overleg
in de Ministerraad, na advies van de Commissie voor de be-
scherming van de persoonlijke levenssfeer andere Belgi-
sche openbare overheden, andere openbare organen of or-
ganismen of andere organen of organismen van openbaar
nut aanwijzen die door de wet belast zijn met de toepassing
van de strafwet of die wettelijke opdrachten van openbare
veiligheid hebben, die, wanneer zij belast zijn met bevoegd-
heden in de domeinen die voorzien zijn in artikel 44/2, § 2,
op basis van de behoefte om te kennen, onder meer op stra-
tegisch, tactisch of operationeel vlak een toegang kunnen
hebben tot de gemeenschappelijke gegevensbanken.

De Koning bepaalt bij een besluit vastgesteld na overleg
in de Ministerraad, na advies van de Commissie voor de be-
scherming van de persoonlijke levenssfeer, het type toe-
gang en de nadere regels ervan voor de organen, overhe-
den, directies of diensten bedoeld in het eerste lid.

Bovendien wijzen de Ministers van Binnenlandse Zaken
en van Justitie gezamenlijk, op basis van de behoefte om te
kennen, onder meer op strategisch, tactisch of operatio-
neel vlak, de organen, overheden of organismen bedoeld
in het eerste lid aan aan welke de uit de gemeenschappe-
lijke gegevensbanken voortkomende persoonsgegevens
en informatie kunnen meegedeeld worden.

Deze organen, overheden of organismen worden be-
paald in de voorafgaande aangifte bedoeld in artikel 44/
11/3bis, § 3.

§ 4. Het Orgaan en de diensten bedoeld in § 1 alsook de
directies, diensten, organen, organismen, overheden of
commissie bedoeld in §§ 2 en 3 die rechtstreeks toegang
hebben tot de gemeenschappelijke gegevensbanken zen-
den ambtshalve de in artikel 44/2, § 2, bedoelde persoons-

gegevens en informatie aan de gemeenschappelijke gege-
vensbanken toe. Deze persoongegevens en informatie
worden onder hun verantwoordelijkheid en volgens hun
interne validatieprocedures opgenomen in de gemeen-
schappelijke gegevensbanken overeenkomstig de nadere
regels die worden bepaald door de Koning, na het advies
bedoeld in artikel 44/11/3bis, § 3 te hebben ontvangen.

De persoonsgegevens en informatie ingevoerd in de ge-
meenschappelijke gegevensbanken worden onverwijld
meegedeeld aan de korpschef van elke betrokken politie-
zone. Met naleving van de voorwaarden bepaald in en met
toepassing van artikel 44/1, § 4, informeert hij de be-
voegde bestuurlijke politieoverheden.

§ 5. In afwijking van § 4, wordt de verplichting tot voeding
van de gemeenschappelijke gegevensbanken uitgesteld
wanneer en zolang de bevoegde magistraat, met instem-
ming van de federale procureur, meent dat deze voeding de
uitoefening van de strafvordering of de veiligheid van een
persoon in het gedrang kan brengen. In voorkomend geval
kan de federale procureur de nadere regels voor deze afwij-
king bepalen. De federale procureur gaat op regelmatige
tijdstippen de noodzaak tot behoud van het uitstel van de
voeding van de gemeenschappelijke gegevensbanken na.

In afwijking van § 4, wordt de verplichting tot voeding
van de gemeenschappelijke gegevensbanken uitgesteld
wanneer en zolang de leidinggevende van een inlichtin-
gen- en veiligheidsdienst oordeelt dat de deze voeding de
veiligheid van een persoon in gevaar kan brengen of
wanneer de informatie afkomstig is van een buitenlandse
dienst die uitdrukkelijk gevraagd heeft deze niet aan an-
dere diensten toe te zenden.]1  {2

}1. – Ingevoegd bij art. 13 wet 27 april 2016, B.S., 9 mei 2016

R 2. – Zie K.B. 21 juli 2016 betreffende de gemeenschappelijke gege-
vensbank Foreign Terrorist Fighters en tot uitvoering van sommige bepa-
lingen van de afdeling 1bis «Het informatiebeheer» van hoofdstuk IV van
de wet op het politieambt, B.S., 22 september 2016
}1[Art. 44/11/3quater. Met als doel het voorkomen
en het bestrijden van het terrorisme en het extremisme dat
tot terrorisme kan leiden, te versterken, kunnen de van een
gemeenschappelijke gegevensbank afkomstige persoons-
gegevens en informatie volgens de door de Koning be-
paalde nadere regels, na evaluatie door de beheerder, de
operationeel verantwoordelijke, het Orgaan en de dien-
sten bedoeld in artikel 44/11/3ter, § 1, meegedeeld wor-
den aan een derde overheid of een derde eenheid.]1  {2

}1. – Ingevoegd bij art. 13 wet 27 april 2016, B.S., 9 mei 2016

R 2. – Zie K.B. 21 juli 2016 betreffende de gemeenschappelijke gege-
vensbank Foreign Terrorist Fighters en tot uitvoering van sommige bepa-
lingen van de afdeling 1bis «Het informatiebeheer» van hoofdstuk IV van
de wet op het politieambt, B.S., 22 september 2016
}1[Art. 44/11/3quinquies. Voor de doeleinden be-
doeld in artikel 44/2, § 2, en onverminderd de internatio-
nale rechtsregels die België verbinden, kunnen de per-
soonsgegevens en de informatie van de gemeenschappe-
lijke gegevensbanken in overeenstemming met artikel 44/
11/13 meegedeeld worden aan buitenlandse politiedien-
sten, aan de internationale organisaties voor gerechtelijke
en politionele samenwerking en aan de internationale
rechtshandhavingdiensten.

Voor de doeleinden bedoeld in artikel 44/2, § 2, en onver-
minderd de internationale rechtsregels die België verbinden,
kunnen de persoonsgegevens en de informatie van de ge-
meenschappelijke gegevensbanken in overeenstemming
met de artikelen 21 en 22 van de wet van 8 december 1992
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tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte
van de verwerking van persoonsgegevens, meegedeeld wor-
den aan de buitenlandse inlichtingendiensten en aan de or-
ganen die belast zijn met de analyse van de dreiging of hun
gelijken.

De Koning bepaalt de nadere regels van de mededeling
bedoeld in het eerste en het tweede lid.]1  {2

}1. – Ingevoegd bij art. 13 wet 27 april 2016, B.S., 9 mei 2016

R 2. – Zie K.B. 21 juli 2016 betreffende de gemeenschappelijke gege-
vensbank Foreign Terrorist Fighters en tot uitvoering van sommige bepa-
lingen van de afdeling 1bis «Het informatiebeheer» van hoofdstuk IV van
de wet op het politieambt, B.S., 22 september 2016

}1[Onderafdeling 7ter
Technische gegevensbanken]1

}1. Opschrift ingevoegd bij art. 30 wet 21 maart 2018, B.S., 16 april 2018,
inwerkingtreding: 25 mei 2018 (art. 89, lid 1)
}1[Art. 44/11/3sexies. § 1. Voor de uitvoering van de
opdrachten van bestuurlijke en gerechtelijke politie kun-
nen de Ministers van Binnenlandse Zaken en van Justitie,
gezamenlijk indien het gaat om middelen gewijd aan de
verwezenlijking van doeleinden van bestuurlijke en ge-
rechtelijke politie, of elk afzonderlijk indien het gaat om
exclusieve doeleinden, technische gegevensbanken creë-
ren zoals bedoeld in artikel 44/2, § 3, waarvan zij de ver-
antwoordelijke(n) voor de verwerking worden.

Voor de uitvoering van de opdrachten van bestuurlijke
en gerechtelijke politie kan de korpschef van een lokale po-
litiezone technische gegevensbanken zoals bedoeld in
artikel 44/2, § 3, creëren, waarvan hij de verantwoorde-
lijke voor de verwerking wordt.

§ 2. De in de lokale technische gegevensbanken vervatte
persoonsgegevens en informatie worden doorgezonden aan
de overeenstemmende nationale technische gegevensbank.]1

}1. – Ingevoegd bij art. 31 wet 21 maart 2018, B.S., 16 april 2018, inwer-
kingtreding: 25 mei 2018 (art. 89, lid 1)
}1[Art. 44/11/3septies. De opdrachten van bestuur-
lijke of gerechtelijke politie die het gebruik van een techni-
sche gegevensbank rechtvaardigen, zijn de volgende:

1° de hulp bij de uitvoering van de opdrachten van ge-
rechtelijke politie betreffende:

a) het opsporen en de vervolging van wanbedrijven en
misdaden, met inbegrip van de uitvoering van straffen of
vrijheidsbeperkende maatregelen;

b) de inbreuken betreffende de politie over het wegver-
keer, met toepassing van artikel 62 van de wet van
16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer;

c) het opsporen van personen van wie de verdwijning
onrustwekkend is, wanneer er ernstige vermoedens of
aanwijzingen bestaan dat de fysieke integriteit van de ver-
miste persoon in onmiddellijk gevaar is;

2° de hulp bij de uitvoering van de opdrachten van be-
stuurlijke politie voor de categorieën van personen bedoeld in
artikel 44/5, § 1, eerste lid, 2° tot 5°; wat artikel 44/5, § 1, eer-
ste lid, 5°, betreft, kan dat alleen betrekking hebben op de ca-
tegorieën van personen bedoeld in de artikelen 18, 19 en 20.]1

}1. – Ingevoegd bij art. 32 wet 21 maart 2018, B.S., 16 april 2018, inwer-
kingtreding: 25 mei 2018 (art. 89, lid 1)
}1[Art. 44/11/3octies. De verantwoordelijke voor de
verwerking bedoeld in artikel 44/11/3sexies, legt, vooraf-
gaand aan de oprichting ervan, het ontwerp van oprich-
ting van de technische gegevensbank, haar doeleinden en

haar verwerkingsmodaliteiten voor advies voor aan de
functionaris voor gegevensbescherming.

Deze adviesaanvraag wordt vergezeld door een impact-
en risicoanalyse op het vlak van de bescherming van de per-
soonlijke levenssfeer en op operationeel niveau, met name
wat de categorieën van verwerkte persoonsgegevens betreft,
de proportionaliteit van de aangewende middelen, de te be-
reiken operationele doelstellingen en de bewaartermijn van
de gegevens die nodig is om deze doelstellingen te bereiken.

De functionaris voor gegevensbescherming verstrekt
een advies binnen de dertig dagen vanaf de ontvangst van
de aanvraag.

In het geval waarin de functionaris voor gegevensbe-
scherming aanbevelingen uitvaardigt met betrekking tot
de technische gegevensbank en de verantwoordelijke voor
de verwerking geen gevolg geeft aan deze aanbevelingen,
zendt de functionaris voor gegevensbescherming zijn ana-
lyse over aan de bevoegde toezichthoudende autoriteit
voor de verwerking van persoonsgegevens.]1

}1. – Ingevoegd bij art. 33 wet 21 maart 2018, B.S., 16 april 2018, inwer-
kingtreding: 25 mei 2018 (art. 89, lid 1)
}1[Art. 44/11/3novies. Alle verwerkingen die in de
technische gegevensbanken werden uitgevoerd, worden op-
genomen in een logging die gedurende tien jaar vanaf de ver-
werking in de technische gegevensbanken wordt bewaard.]1

}1. – Ingevoegd bij art. 34 wet 21 maart 2018, B.S., 16 april 2018, inwer-
kingtreding: 25 mei 2018 (art. 89, lid 1)
}1[Art. 44/11/3decies.  § 1. De technische gegevens-
banken die werden gecreëerd naar aanleiding van het ge-
bruik van intelligente camera's voor de automatische
nummerplaatherkenning of van intelligente systemen
voor de automatische nummerplaatherkenning bevatten
de volgende gegevens, indien zij verschijnen op de beelden
van de camera's:

1° de datum, het tijdstip en de precieze plaats van langs-
rijden van de nummerplaat;

2° de kenmerken van het voertuig dat verbonden is aan
deze nummerplaat;

3° een foto van de nummerplaat aan de voorkant van
het voertuig en in voorkomend geval, aan de achterkant;

4° een foto van het voertuig;
5° in voorkomend geval, een foto van de bestuurder en

van de passagiers;
6° de logginggegevens van de verwerkingen.
§ 2. De in paragraaf 1 bedoelde persoonsgegevens en

informatie kunnen worden bewaard voor een duur van
niet meer dan twaalf maanden, te rekenen vanaf de regi-
stratie ervan.

Zodra deze gegevens voldoen aan de voorwaarden om
een gegevensbank bedoeld in artikel 44/2 § 1, 1° en 2°, te
voeden, worden zij hierin gekopieerd en bewaard, na ma-
nuele validatie binnen een termijn van één maand nadat
deze voorwaarden zijn voldaan.

§ 3. De verwerking van de persoonsgegevens en informa-
tie bedoeld in paragraaf 1, voor gerichte opsporingen in het
kader van de opdrachten van bestuurlijke politie, met inacht-
neming van de doeleinden bedoeld in artikel 44/11/3sep-
ties, is toegestaan gedurende een periode van één maand te
rekenen vanaf de registratie ervan, op voorwaarde dat zij ge-
motiveerd wordt op operationeel vlak en noodzakelijk voor
de uitoefening van een precieze opdracht. De beslissing
wordt genomen door een directeur of de door hem aange-
wezen officieren van bestuurlijke politie, wanneer het gaat
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om een dienst die deel uitmaakt van de federale politie, hetzij
door de korpschef of de door hem aangewezen officieren van
bestuurlijke politie, wanneer het gaat om een politiezone.

De verwerking van de persoonsgegevens en informatie
bedoeld in paragraaf 1 voor gerichte opsporingen in het
kader van de opdrachten van gerechtelijke politie, met in-
achtneming van de doeleinden bedoeld in artikel 44/11/
3septies, is toegestaan gedurende de hele bewaringsperiode
van de gegevens, op voorwaarde dat deze gemotiveerd
wordt op operationeel vlak en noodzakelijk voor de uitoefe-
ning van een precieze opdracht. De beslissing wordt geno-
men door een directeur of de door hem aangewezen officie-
ren van gerechtelijke politie, wanneer het gaat om een
dienst die deel uitmaakt van de federale politie, hetzij door
de korpschef of de door hem aangewezen officieren van ge-
rechtelijke politie, wanneer het gaat om een politiezone, het-
zij door de procureur des Konings. Na de eerste maand van
bewaring, wordt de beslissing genomen door de procureur
des Konings en ze kan enkel betrekking hebben op strafbare
feiten die een correctionele hoofdgevangenisstraf van een
jaar of een zwaardere straf tot gevolg kunnen hebben.

§ 4. Met inachtneming van de doeleinden bedoeld in
artikel 44/11/3septies, kunnen de persoonsgegevens en
informatie bedoeld in paragraaf 1 in correlatie worden ge-
bracht met:

1° lijsten waartoe de politiediensten wettelijk toegang
hebben of uittreksels van nationale of internationale poli-
tionele gegevensbanken waartoe de politiediensten toe-
gang hebben door of krachtens de wet of internationale
verdragen die België binden;

2° vooraf bepaalde beoordelingscriteria.
De inhoud van de lijsten of de uittreksels van de gegevens-

banken bedoeld in het eerste lid, 1°, die gebruikt worden
voor een correlatie, is onderworpen aan de toelating van:

1° voor de opdrachten van bestuurlijke politie: hetzij
een directeur of de door hem aangewezen officieren van
bestuurlijke politie, wanneer het gaat om een dienst die
deel uitmaakt van de federale politie, hetzij de korpschef of
de door hem aangewezen officieren van bestuurlijke poli-
tie, wanneer het gaat om een politiezone;

2° voor de opdrachten van gerechtelijke politie: hetzij
een directeur of de door hem aangewezen officieren van
gerechtelijke politie, wanneer het gaat om een dienst die
deel uitmaakt van de federale politie, hetzij de korpschef of
de door hem aangewezen officieren van gerechtelijke poli-
tie, wanneer het gaat om een politiezone, hetzij door de
procureur des Konings.

De beoordelingscriteria bedoeld in het eerste lid, 2°, wor-
den opgesteld na goedkeuring van de functionaris voor gege-
vensbescherming, mogen niet gericht zijn op de identificatie
van een individu en moeten doelgericht, evenredig en speci-
fiek zijn. Zij mogen niet gebaseerd zijn op gegevens die de ra-
ciale of etnische oorsprong van een persoon, zijn religieuze of
levensbeschouwelijke overtuigingen, zijn politieke opvattin-
gen, zijn vakbondslidmaatschap, zijn gezondheidstoestand,
zijn seksleven of zijn seksuele geaardheid onthullen.

De lijsten of uittreksels van gegevensbanken of de
vooraf bepaalde beoordelingscriteria die in correlatie moe-
ten worden gebracht met de persoonsgegevens en infor-
matie bedoeld in paragraaf 1 kunnen worden voorbereid
met als doel deze correlatie in real time tot stand te bren-
gen, op het moment van de verzameling van de gegevens
door de intelligente camera's of de intelligente systemen

voor de automatische nummerplaatherkenning, of na regi-
stratie van de gegevens.

Wanneer de correlatie bedoeld in het eerste lid, 1° en 2°,
wordt gerealiseerd in het kader van de uitoefening van de
opdrachten van bestuurlijke politie, kan het slechts plaats-
vinden:

1° in real time of tijdens een periode van één maand te
rekenen vanaf de registratie van de gegevens;

2° na kennisgeving aan het Controleorgaan, wanneer
het gaat om een correlatie met lijsten of uittreksels van ge-
gevensbanken bedoeld in het eerste lid, 1°.

Wanneer de correlatie bedoeld in het eerste lid, 1° en 2°,
wordt gerealiseerd in het kader van de uitoefening van de
opdrachten van gerechtelijke politie, kan het plaatsvinden
in real time of tijdens de hele bewaringsduur van de gege-
vens. Na de eerste bewaarmaand, kan het slechts plaats-
vinden mits toestemming van de procureur des Konings
en het kan enkel betrekking hebben op strafbare feiten die
een correctionele hoofdgevangenisstraf van een jaar of
een zwaardere straf tot gevolg kunnen hebben.]1

}1. – Ingevoegd bij art. 35 wet 21 maart 2018, B.S., 16 april 2018, inwer-
kingtreding: 25 mei 2018 (art. 89, lid 1)

}1[Onderafdeling 8
De mededeling van gegevens en de toegang tot de A.N.G.]1

}1. Opschrift ingevoegd bij art. 26 wet 18 maart 2014, B.S., 28 maart 2014
}1[Art. 44/11/4. § 1. Onder «mededeling van gegevens
en informatie» wordt verstaan, het doorzenden, met welk
middel ook, van persoonsgegevens bedoeld in artikel 44/
1, met inbegrip van deze vervat in de in artikel 44/2 be-
doelde gegevensbanken.

§ 2. Onder «rechtstreekse toegang» wordt een geautoma-
tiseerde verbinding met de A.N.G. verstaan die het mogelijk
maakt toegang te hebben tot de erin vervatte gegevens.

§ 3. Onder «rechtstreekse bevraging» wordt een be-
perkte rechtstreekse toegang tot alle of een gedeelte van
de volgende gegevens verstaan:

a) het bestaan van gegevens over een persoon met toe-
passing van de artikelen 44/5, § 1, eerste lid, 2° tot 6°, en
§ 3, 1° tot 9°;

b) de door de politie weerhouden kwalificatie betref-
fende de feiten waarvoor de persoon geregistreerd werd;

c) de noodzakelijke gegevens om meer informatie te be-
komen vanwege de bevoegde overheid;

d) de gegevens met betrekking tot de te nemen maatre-
gelen voor de in punt a) bedoelde personen.]1

}1. – Ingevoegd bij art. 27 wet 18 maart 2014, B.S., 28 maart 2014
}1[Art. 44/11/5. § 1. De mededeling, de rechtstreekse
toegang en de rechtstreekse bevraging gebeuren onver-
minderd de artikelen 44/1, §§ 3 en 4 en 44/8.

§ 2. De Koning kan de algemene nadere regels bepalen
met betrekking tot de veiligheidsmaatregelen en de duur
van de bewaring van de gegevens en informatie die verkre-
gen werden of waar een toegang toe verschaft werd met
toepassing van deze onderafdeling.]1

}1. – Ingevoegd bij art. 28 wet 18 maart 2014, B.S., 28 maart 2014
}1[Art. 44/11/6.  De in artikelen 44/11/7, 44/11/10 en
44/11/13 bedoelde overzending van gerechtelijke informatie
wordt onderworpen aan de toelating van de bevoegde ge-
rechtelijke overheid }2[behalve de in de in hoofdstuk I/1 van
de wet van 9 december 2004 betreffende de wederzijdse in-
ternationale rechtshulp in strafzaken en tot wijziging van
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artikel 90ter van het Wetboek van strafvordering, bedoelde
gevallen]2.]1

}1. – Ingevoegd bij art. 29 wet 18 maart 2014, B.S., 28 maart 2014
}2. – Aangevuld bij art. 11 wet 15 mei 2014, B.S., 7 augustus 2014, err.,
B.S., 19 januari 2015
}1[Art. 44/11/7. De persoonsgegevens en informatie
worden meegedeeld aan de bevoegde gerechtelijke over-
heden of overheden van bestuurlijke politie om hen toe te
laten hun wettelijke opdrachten uit te oefenen.]1

}1. – Ingevoegd bij art. 30 wet 18 maart 2014, B.S., 28 maart 2014
}1[Art. 44/11/8.  De persoonsgegevens en de informa-
tie kunnen ook worden meegedeeld aan het Vast Comité P
en aan de Dienst Enquêtes ervan, aan het Vast Comité I en
aan de Dienst Enquêtes ervan, aan het Controleorgaan}2[,
aan de Algemene Inspectie van de federale politie en van
de lokale politie]2 en aan het Coördinatieorgaan voor de
dreigingsanalyse om hen toe te laten hun wettelijke op-
drachten uit te oefenen.]1

}1. – Ingevoegd bij art. 31 wet 18 maart 2014, B.S., 28 maart 2014
}2. – Gewijzigd bij art. 6 wet 19 juli 2018, B.S., 21 augustus 2018
}1[Art. 44/11/9.  § 1. Om hen toe te laten hun wettelijke
opdrachten uit te oefenen, kunnen de persoonsgegevens
en de informatie, volgens de bij richtlijnen van de Ministers
van Binnenlandse Zaken en van Justitie, elk binnen het
kader van zijn bevoegdheden, bepaalde nadere regels ook
meegedeeld worden aan de volgende organen en diensten:

1° de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, onvermin-
derd artikel 14 van de organieke wet van 30 november
1998 betreffende de inlichtingen- en veiligheidsdiensten;

2° de Cel voor financiële informatieverwerking;
3° de Dienst vreemdelingenzaken;
4° de onderzoeks- en opsporingsdiensten }2[en de ad-

ministratie toezicht, controle en vaststellingen]2 van de Al-
gemene Administratie der douane en accijnzen.

§ 2. Na advies van het Controleorgaan kunnen ze even-
eens meegedeeld worden aan de Belgische openbare over-
heden, publieke organen of instellingen of instellingen van
openbaar nut die door de wet belast zijn met de toepassing
van de strafwet of die wettelijke verplichtingen inzake de
openbare veiligheid hebben, wanneer deze ze nodig heb-
ben voor de uitoefening van hun wettelijke opdrachten.

§ 3. De herhaalde of volumineuze mededeling van per-
soonsgegevens of informatie maakt het voorwerp uit van
een protocolakkoord tussen de diensten, organisaties, in-
stellingen of overheden die bestemmeling zijn van deze
gegevens of informatie en de commissaris-generaal van de
federale politie.

Dit protocol heeft minstens betrekking op de veilig-
heidsmaatregelen in verband met deze mededeling en op
de duur van de bewaring van deze gegevens en informatie.

§ 4. Onverminderd de op hen van toepassing zijnde
wettelijke bepalingen en zonder dat dit de uitoefening van
hun opdrachten in gevaar zou kunnen brengen, delen de
in §§ 1 en 2 bedoelde overheden, diensten, organen, orga-
nisaties of instellingen aan de politiediensten de gegevens
en informatie mee die zij in het kader van hun opdrachten
verwerken en die toereikend, ter zake dienend en niet over-
matig zijn in het licht van het waarborgen van de uitoefe-
ning van de politieopdrachten.

De nadere regels betreffende deze mededeling worden
nader bepaald in een door de betrokken ministers goedge-
keurd protocolakkoord.]1

}1. – Ingevoegd bij art. 32 wet 18 maart 2014, B.S., 28 maart 2014
}2. – § 1, 4°, gewijzigd bij art. 13 wet 21 april 2016, B.S., 29 april 2016

}1[Art. 44/11/10.  De Koning bepaalt, bij een besluit
vastgesteld na overleg in de Ministerraad, na advies van de
Commissie voor de bescherming van de persoonlijke le-
venssfeer, aan welke instellingen of personen de persoons-
gegevens die noodzakelijk zijn voor het vervullen van de
hen door of krachtens een wet, een decreet of een ordon-
nantie toevertrouwde opdrachten van openbaar nut die
aan wetenschappelijk onderzoek verbonden zijn, kunnen
meegedeeld worden. Hij bepaalt tevens de nadere regels
van deze mededeling.]1

}1. – Ingevoegd bij art. 33 wet 18 maart 2014, B.S., 28 maart 2014
}1[Art. 44/11/11.  Onverminderd artikel 13, § 3 van de
wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van som-
mige economische overheidsbedrijven, bepaalt de Koning
bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, na
advies van de Commissie voor de bescherming van de per-
soonlijke levenssfeer, de persoonsgegevens en informatie
die kunnen meegedeeld worden aan Bpost met het oog op
de administratieve behandeling van de onmiddellijke innin-
gen evenals de nadere regels van deze mededeling.]1

}1. – Ingevoegd bij art. 34 wet 18 maart 2014, B.S., 28 maart 2014
}1[Art. 44/11/12.  § 1. De Koning bepaalt bij een be-
sluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, na advies
van de Commissie voor de bescherming van de persoon-
lijke levenssfeer:

1° de nadere regels van de rechtstreekse toegang tot de
in de A.N.G. vervatte persoonsgegevens en informatie voor
de overheden bedoeld in artikel 44/11/7 en 44/11/8 in het
kader van de uitoefening van hun wettelijke opdrachten;

2° de nadere regels van de rechtstreekse bevraging van de
A.N.G. voor de overheden bedoeld in artikel 44/11/9 in het
kader van de uitoefening van hun wettelijke opdrachten.

§ 2. De nadere regels van de rechtstreekse bevraging of
van de rechtstreekse toegang, bedoeld in dit artikel heb-
ben minstens betrekking op:

a) de behoefte om te kennen;
b) de categorieën van personeelsleden die op basis van

de uitoefening van hun opdrachten over een rechtstreekse
toegang beschikken of over een mogelijkheid beschikken
om de A.N.G. rechtstreeks te bevragen;

c) de geautomatiseerde verwerkingen die uitgevoerd wor-
den op basis van de gegevens en informatie van de A.N.G.;

d) de verplichting tot naleving van het beroepsgeheim
door alle personen die rechtstreeks of onrechtstreeks ken-
nis nemen van de gegevens en informatie van de A.N.G.;

e) de veiligheidsmaatregelen, waaronder:
1° de beveiliging van de gebouwen en netwerken;
2° de verplichting om alle transacties op te lijsten en

deze opgelijste gegevens gedurende minimaal tien jaar te
bewaren;

f) de verplichting om voorafgaand aan het verkrijgen
van de rechtstreekse toegang of het recht op rechtstreekse
bevraging een opleiding te volgen;]1

}2[g) de evaluatie van de betrouwbaarheid, de omge-
ving en de antecedenten van de personeelsleden bedoeld
in punt b).]2  {3É5

}1. – Ingevoegd bij art. 35 wet 18 maart 2014, B.S., 28 maart 2014
}2. – § 2, g), toegevoegd bij art. 14 wet 21 april 2016, B.S., 29 april 2016

R 3. – Zie K.B. 30 oktober 2015 betreffende de rechtstreekse toegang
van het Vast Comité van toezicht op de politiediensten en van de Dienst En-
quêtes ervan tot de gegevens en de informatie van de Algemene Nationale
Gegevensbank bedoeld in artikel 44/7 van de wet op het politieambt, B.S.,
20 november 2015
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R 4. – Zie K.B. 30 oktober 2015 betreffende de rechtstreekse toegang
van het Controleorgaan tot de gegevens en de informatie van de Alge-
mene Nationale Gegevensbank bedoeld in artikel 44/7 van de wet op het
politieambt, B.S., 20 november 2015

R 5. – Zie K.B. 30 oktober 2015 betreffende de rechtstreekse toegang
van het Vast Comité van toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdien-
sten en de Dienst Enquêtes ervan tot de gegevens en de informatie van de
Algemene Nationale Gegevensbank bedoeld in artikel 44/7 van de wet op
het politieambt, B.S., 20 november 2015

}1[Art. 44/11/13.  § 1. De persoonsgegevens en infor-
matie kunnen meegedeeld worden aan de buitenlandse po-
litiediensten, aan de internationale organisaties voor ge-
rechtelijke en politionele samenwerking en aan de internati-
onale rechtshandhavingdiensten onder de voorwaarden be-
paald in een internationale rechtsregel die België verbindt of
bedoeld in de artikelen 21 en 22 van de wet van 8 december
1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten
opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Wat de
politiediensten van de Lid-Staten van de Europese Unie en
Interpol betreft, kunnen de persoonsgegevens en informatie
tevens meegedeeld worden onder de door de Koning bij een
besluit vastgesteld na overleg in de in Ministerraad, na ad-
vies van de Commissie voor de bescherming van de persoon-
lijke levenssfeer, bepaalde voorwaarden.

§ 2. De herhaalde of volumineuze mededeling van per-
soonsgegevens of informatie aan een in § 1 bedoelde dienst
of organisatie is enkel mogelijk onder de voorwaarden die
bepaald worden in een internationale rechtsregel die Bel-
gië verbindt of, wat de diensten en organisaties van de Eu-
ropese Unie of van een van zijn Lid-Staten en wat Interpol
betreft, onder de door de Koning, bij een besluit vastgesteld
na overleg in de in Ministerraad, bepaalde voorwaarden.

§ 3. Wanneer een overeenkomstig § 1 meegedeeld ge-
geven niet meer correct blijkt, stellen de politiediensten de
bestemmeling op de hoogte en stellen zij alles in het werk
om de rechtzetting te bewerkstelligen.

§ 4. Een rechtstreekse toegang tot alle of een gedeelte
van de gegevens en informatie van de A.N.G. of een recht-
streekse bevraging van alle of een gedeelte van deze gege-
vens en informatie wordt enkel toegekend aan een in § 1 be-
doelde dienst of organisatie onder de voorwaarden bepaald
door een internationale rechtsregel die België verbindt.

§ 5. Dit artikel is van toepassing onverminderd de regels
die van toepassing zijn op de gerechtelijke samenwerking
in strafzaken.]1  {2

}1. – Ingevoegd bij art. 36 wet 18 maart 2014, B.S., 28 maart 2014

R 2. – Zie K.B. 30 oktober 2015 betreffende de voorwaarden verbonden
aan de mededeling van persoonsgegevens en informatie door de Belgische
politiediensten aan de leden van Interpol en Interpol, B.S., 20 november 2015

}1[HOOFDSTUK IV/1

DE SPECIFIEKE VORM EN VOORWAARDEN VAN 
UITVOERING VAN DE OPDRACHTEN]1

}1. Opschrift ingevoegd bij art. 40 wet 21 maart 2018, B.S., 16 april 2018,
inwerkingtreding: 25 mei 2018 (art. 89, lid 1)

}1[Afdeling 1

Toezicht op het gebruik van de specifieke vorm en 
voorwaarden van uitvoering van de opdrachten]1

}1. Opschrift ingevoegd bij art. 41 wet 21 maart 2018, B.S., 16 april 2018,
inwerkingtreding: 25 mei 2018 (art. 89, lid 1)

}1[Art. 46/1.  Het Controleorgaan op de politionele in-
formatie zoals bedoeld in artikel 44/6, hierna «Controleor-
gaan» genoemd, wordt belast met het toezicht op de in dit
hoofdstuk bedoelde specifieke vormen en voorwaarden
van uitvoering van de opdrachten van de politiediensten.]1

}1. – Ingevoegd bij art. 42 wet 21 maart 2018, B.S., 16 april 2018, inwer-
kingtreding: 25 mei 2018 (art. 89, lid 1)

}1[Afdeling 2
Niet-zichtbaar gebruik van camera's]1

}1. Opschrift ingevoegd bij art. 43 wet 21 maart 2018, B.S., 16 april 2018,
inwerkingtreding: 25 mei 2018 (art. 89, lid 1)

}1[Onderafdeling 1
Algemene bepalingen]1

}1. Opschrift ingevoegd bij art. 44 wet 21 maart 2018, B.S., 16 april 2018,
inwerkingtreding: 25 mei 2018 (art. 89, lid 1)
}1[Art. 46/2.  Behalve wanneer deze afdeling expliciet
een andersluidende bepaling bevat, zijn de regels bedoeld in
de artikelen 25/1 tot 25/8 en de artikelen 44/1 tot 44/11/13
van toepassing op het niet-zichtbaar gebruik van camera's.]1

}1. – Ingevoegd bij art. 45 wet 21 maart 2018, B.S., 16 april 2018, inwer-
kingtreding: 25 mei 2018 (art. 89, lid 1)
}1[Art. 46/3.  De camera's waarvan de modaliteiten
voor plaatsing en gebruik door de politiediensten op niet-
zichtbare wijze worden geregeld door een bijzondere wet-
geving worden niet beoogd door deze afdeling.]1

}1. – Ingevoegd bij art. 46 wet 21 maart 2018, B.S., 16 april 2018, inwer-
kingtreding: 25 mei 2018 (art. 89, lid 1)

}1[Onderafdeling 2
Niet-zichtbaar gebruik van camera's omwille van 

bijzondere omstandigheden]1

}1. Opschrift ingevoegd bij art. 47 wet 21 maart 2018, B.S., 16 april 2018,
inwerkingtreding: 25 mei 2018 (art. 89, lid 1)
}1[Art. 46/4.  In afwijking van artikel 25/3, kunnen de tij-
delijk vaste en mobiele camera's, die in voorkomend geval
intelligent zijn, op niet-zichtbare wijze worden gebruikt in
niet-besloten plaatsen en voor het publiek toegankelijke be-
sloten plaatsen, mits voorafgaandelijke toestemming, in-
dien de omstandigheden de politieambtenaren niet in staat
stellen zich te identificeren of van die aard zijn dat ze het
zichtbaar gebruik van camera's ondoeltreffend maken, en
wanneer het gaat om één van de volgende situaties:

1° de situaties bedoeld in artikel 22, tweede lid;
2° het inwinnen van informatie van bestuurlijke politie

bedoeld in artikel 44/5, § 1, eerste lid, 2° en 3°, voor zover
het gaat om:

a) personen die geradicaliseerd zijn in de zin van
artikel 3, 15°, van de wet van 30 november 1998 hou-
dende regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdienst;

b) personen waarvoor er gegronde en zeer ernstige aan-
wijzingen bestaan dat zij zich naar een gebied wensen te
begeven waar terroristische groepen actief zijn, zoals gede-
finieerd in artikel 139 van het Strafwetboek in zulke om-
standigheden dat zij bij hun terugkeer in België een ern-
stige dreiging van terroristische misdrijven kunnen verte-
genwoordigen, zoals gedefinieerd in artikel 137 van het
Strafwetboek of dat deze personen buiten het nationale
grondgebied terroristische misdrijven willen plegen, zoals
gedefinieerd in artikel 137 van het Strafwetboek;
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3° het gebruik op een vervoermiddel van de politie, dat niet
als dusdanig herkenbaar is, voor het automatisch inlezen van
nummerplaten, teneinde geseinde voertuigen op te sporen.]1

}1. – Ingevoegd bij art. 48 wet 21 maart 2018, B.S., 16 april 2018, inwer-
kingtreding: 25 mei 2018 (art. 89, lid 1)
}1[Art. 46/5.  De in artikel 46/4 bedoelde voorafgaande-
lijke toestemming wordt gevraagd hetzij aan de commissa-
ris-generaal van de federale politie of aan het lid van het di-
rectiecomité van de federale politie dat hij aanwijst, wan-
neer de aanvragende dienst deel uitmaakt van de federale
politie, hetzij aan de korpschef van de lokale politiezone,
wanneer het gaat om een lokale politiezone.

In de gevallen bedoeld in artikel 46/4, eerste lid, 1° en
3°, wordt de toestemming geval per geval gegeven voor
het gebruik van een bepaald type, tijdelijk vaste of mobiele
camera, voor specifieke doeleinden, en voor een beperkte
duur. Indien hiermee tevens doeleinden van gerechtelijke
politie gepaard gaan, is het voorafgaand bindend advies
van de procureur des Konings vereist. De toestemming kan
worden verlengd onder dezelfde voorwaarden.

In het geval bedoeld in artikel 46/4, eerste lid, 2°, wordt
de toestemming verleend, na voorafgaand bindend advies
van de procureur des Konings en van de Veiligheid van de
Staat, met betrekking tot het risico dat de maatregel kan
hebben voor lopende onderzoeken. Deze toestemming
wordt geval per geval, schriftelijk en gemotiveerd verleend
voor het gebruik van een bepaald type tijdelijk vaste of mo-
biele camera, voor specifieke doeleinden, en voor een duur
van niet langer dan een maand. De beslissing weerspiegelt
in het bijzonder de naleving van de beginselen van propor-
tionaliteit en subsidiariteit. De toestemming kan worden
verlengd onder dezelfde voorwaarden.]1

}1. – Ingevoegd bij art. 49 wet 21 maart 2018, B.S., 16 april 2018, inwer-
kingtreding: 25 mei 2018 (art. 89, lid 1)
}1[Art. 46/6.  Elke toestemming en verlenging voor niet-
zichtbaar gebruik van camera's in de gevallen bedoeld in
artikel 46/4 wordt meegedeeld aan het Controleorgaan,
behalve wanneer het gebruik van camera's wordt uitge-
voerd onder het gezag van een magistraat.

Indien het Controleorgaan oordeelt dat niet is voldaan
aan de voorwaarden voor de beslissing, de verlenging of de
uitvoering van de maatregel, beveelt het op gemotiveerde
wijze de schorsing of stopzetting ervan en beveelt het dat
de gegevens die op deze wijze werden verkregen niet
mogen worden geëxploiteerd.

Deze met redenen omklede beslissing wordt onverwijld
meegedeeld hetzij aan de commissaris-generaal van de fe-
derale politie of aan het lid van het directiecomité van de
federale politie dat hij heeft aangewezen, hetzij aan de
korpschef van de betrokken lokale politiezone, afhankelijk
van het geval. Zij informeren hierover zelf onverwijld de
politieambtenaar bedoeld in de artikelen 7 tot 7/3, verant-
woordelijk voor de operatie.]1

}1. – Ingevoegd bij art. 50 wet 21 maart 2018, B.S., 16 april 2018, inwer-
kingtreding: 25 mei 2018 (art. 89, lid 1)

}1[Onderafdeling 3

Niet-zichtbaar gebruik van camera's bij de voorbereiding 
van acties van gerechtelijke politie of bij de handhaving 

van de openbare orde tijdens deze acties]1

}1. Opschrift ingevoegd bij art. 51 wet 21 maart 2018, B.S., 16 april 2018,
inwerkingtreding: 25 mei 2018 (art. 89, lid 1)

}1[Art. 46/7.  In afwijking van artikel 25/3, kan de politie-
ambtenaar bedoeld in de artikelen 7 tot 7/3 beslissen om op
niet-zichtbare wijze gebruik te maken van tijdelijk vaste of
mobiele camera's, die in voorkomend geval intelligent zijn,
voor het voorbereiden van acties van gerechtelijke politie die
gedekt zijn door een mandaat van de procureur des Konings
of van de onderzoeksrechter, teneinde het vlot verloop ervan
te verzekeren, en om de openbare orde en de veiligheid van
de betrokken politieambtenaren tijdens deze acties te garan-
deren, en dit meer bepaald in de gevallen waarin de omstan-
digheden de politieambtenaren niet in staat stellen zich te
identificeren of in de gevallen die van die aard zijn dat ze het
zichtbaar gebruik van camera's ondoeltreffend maken.]1

}1. – Ingevoegd bij art. 52 wet 21 maart 2018, B.S., 16 april 2018, inwer-
kingtreding: 25 mei 2018 (art. 89, lid 1)
}1[Art. 46/8.  De in artikel 46/7 bedoelde beslissing
wordt meegedeeld aan de procureur des Konings of aan de
onderzoeksrechter die het mandaat heeft geleverd voor de
betrokken actie van gerechtelijke politie.

Indien de procureur des Konings of de onderzoeksrechter
bedoeld in het eerste lid oordeelt dat niet is voldaan aan de
voorwaarden voor de beslissing of de uitvoering van de
maatregel, beveelt hij op gemotiveerde wijze de schorsing of
stopzetting ervan en beveelt hij dat de gegevens die op deze
wijze werden verkregen niet mogen worden geëxploiteerd.

Deze met redenen omklede beslissing wordt onverwijld
meegedeeld hetzij aan de commissaris-generaal van de fe-
derale politie of aan het lid van het directiecomité van de
federale politie dat hij heeft aangewezen, hetzij aan de
korpschef van de betrokken lokale politiezone, afhankelijk
van het geval. Zij informeren hierover zelf onverwijld de
politieambtenaar bedoeld in de artikelen 7 tot 7/3, verant-
woordelijk voor de operatie.]1

}1. – Ingevoegd bij art. 53 wet 21 maart 2018, B.S., 16 april 2018, inwer-
kingtreding: 25 mei 2018 (art. 89, lid 1)

}1[Onderafdeling 4

Niet-zichtbaar gebruik van camera's in het kader van 
gespecialiseerde opdrachten van bescherming van 

personen]1

}1. Opschrift ingevoegd bij art. 54 wet 21 maart 2018, B.S., 16 april 2018,
inwerkingtreding: 25 mei 2018 (art. 89, lid 1)
}1[Art. 46/9.  In het kader van de uitvoering van gespe-
cialiseerde opdrachten van bescherming van personen,
waarbij de omstandigheden de politieambtenaren en de
beschermingsassistenten niet in staat stellen zich te identi-
ficeren en de tijdelijk vaste of mobiele camera's, die in
voorkomend geval intelligent zijn, zichtbaar te gebruiken,
kan de in de artikelen 7 tot 7/3 bedoelde politieambtenaar,
in afwijking van artikel 25/3, beslissen om deze camera's
op niet-zichtbare wijze te gebruiken in niet-besloten plaat-
sen en voor het publiek toegankelijke besloten plaatsen,
onder de volgende voorwaarden:

1° deze mogelijkheid heeft het voorwerp uitgemaakt
van een principiële toestemming hetzij van de korpschef
hetzij van de commissaris-generaal of het lid van het direc-
tiecomité van de federale politie dat hij aanwijst, afhanke-
lijk van of het om de lokale of federale politie gaat;

2° de persoon die het voorwerp uitmaakt van deze be-
schermingsmaatregel heeft dit niet geweigerd.]1

}1. – Ingevoegd bij art. 55 wet 21 maart 2018, B.S., 16 april 2018, inwer-
kingtreding: 25 mei 2018 (art. 89, lid 1)
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}1[Art. 46/10.  De in artikel 46/9 bedoelde beslissing
wordt meegedeeld aan het Controleorgaan.

Indien het Controleorgaan oordeelt dat niet is voldaan aan
de voorwaarden voor de beslissing of de uitvoering van de
maatregel, beveelt het op gemotiveerde wijze de schorsing of
stopzetting ervan en beveelt het dat de gegevens die op deze
wijze werden verkregen niet mogen worden geëxploiteerd.

Deze met redenen omklede beslissing wordt onverwijld
meegedeeld hetzij aan de commissaris-generaal van de fe-
derale politie of aan het lid van het directiecomité van de
federale politie dat hij heeft aangewezen hetzij aan de
korpschef van de betrokken lokale politiezone, afhankelijk
van het geval. Zij informeren hierover zelf onverwijld de
politieambtenaar bedoeld in de artikelen 7 tot 7/3, verant-
woordelijk voor de operatie.]1

}1. – Ingevoegd bij art. 56 wet 21 maart 2018, B.S., 16 april 2018, inwer-
kingtreding: 25 mei 2018 (art. 89, lid 1)

}1[Onderafdeling 5

Niet-zichtbaar gebruik van camera's in het kader van het 
overbrengen van aangehouden of opgesloten personen, 

bedoeld in artikel 23]1

}1. Opschrift ingevoegd bij art. 57 wet 21 maart 2018, B.S., 16 april 2018,
inwerkingtreding: 25 mei 2018 (art. 89, lid 1)

}1[Art. 46/11. In afwijking van artikel 25/3, in het kader
van de uitvoering van opdrachten van overbrenging van
aangehouden of opgesloten personen, bedoeld in
artikel 23, waarbij de omstandigheden de politieambtena-
ren niet in staat stellen zich te identificeren en op zichtbare
wijze gebruik te maken van de tijdelijk vaste of mobiele ca-
mera's, die in voorkomend geval intelligent zijn, kan de po-
litieambtenaar bedoeld in de artikelen 7 tot 7/3 beslissen
om deze camera's op niet-zichtbare wijze te gebruiken, op
de niet-besloten plaatsen en de voor het publiek toeganke-
lijke besloten plaatsen om de veiligheid van de personen tij-
dens deze overbrenging te garanderen, op voorwaarde dat:

1° deze mogelijkheid voorafgaand het voorwerp heeft uit-
gemaakt van een gezamenlijke principiële machtiging van de
Minister van Binnenlandse Zaken en de Minister van Justitie;

2° deze politieambtenaar deel uitmaakt van een dienst
die gespecialiseerd is in de overbrenging van gevaarlijke
gedetineerden, die gebanaliseerde voertuigen gebruikt om
deze opdracht uit te voeren.]1

}1. – Ingevoegd bij art. 58 wet 21 maart 2018, B.S., 16 april 2018, inwer-
kingtreding: 25 mei 2018 (art. 89, lid 1)

}1[Onderafdeling 6

Registratie, bewaring en toegang tot de persoonsgegevens 
en informatie, en het register]1

}1. Opschrift ingevoegd bij art. 59 wet 21 maart 2018, B.S., 16 april 2018,
inwerkingtreding: 25 mei 2018 (art. 89, lid 1)

}1[Art. 46/12.  De informatie en persoonsgegevens die
verzameld worden door middel van niet zichtbare ca-
mera's kunnen worden geregistreerd en bewaard voor een

duur van niet meer dan twaalf maanden, te rekenen vanaf
de registratie ervan tenzij in een andere termijn voorzien
wordt in afdeling 12 van hoofdstuk IV.

In afwijking van het eerste lid, kunnen de persoonsge-
gevens en informatie die via niet-zichtbare camera's zijn
verzameld krachtens artikel 46/7, geregistreerd, bewaard
en gebruikt worden voor tactische doeleinden vanaf de
voorbereiding van de actie van gerechtelijke politie tot de
afloop van die actie. De persoonsgegevens en informatie
kunnen enkel langer worden bewaard en worden gebruikt
om toevallig vastgestelde strafbare feiten te bewijzen of
om de daders ervan te identificeren.

In afwijking van het eerste lid, kunnen de persoonsgege-
vens en informatie die via niet-zichtbare camera's zijn verza-
meld in het kader van de uitvoering van in artikel 46/9 be-
doelde gespecialiseerde opdrachten ter bescherming van
personen, geregistreerd, bewaard en gebruikt worden voor
tactische doeleinden voor de duur van de opdracht, behalve
indien de persoon die het voorwerp uitmaakt van deze be-
schermingsmaatregel, dit weigert. De persoonsgegevens en
informatie kunnen enkel langer worden bewaard en worden
gebruikt bij toevallig vastgestelde strafbare feiten teneinde
deze feiten te bewijzen of om de daders ervan te identificeren.

In afwijking van het eerste lid, kunnen de persoonsgege-
vens en de informatie die werden verzameld door middel van
niet-zichtbare camera's, in het kader van de uitvoering van
opdrachten van overbrenging van aangehouden of opgeslo-
ten personen, bedoeld in artikel 46/11, geregistreerd, be-
waard en gebruikt worden voor tactische doeleinden voor de
duur van de opdracht. De persoonsgegevens en informatie
kunnen uitsluitend voor een langere duur worden bewaard
en gebruikt bij toevallig vastgestelde strafbare feiten, teneinde
deze feiten te bewijzen of de daders ervan te identificeren.]1

}1. – Ingevoegd bij art. 60 wet 21 maart 2018, B.S., 16 april 2018, inwer-
kingtreding: 25 mei 2018 (art. 89, lid 1)

}1[Art. 46/13. De toegang tot de in artikel 46/12 be-
doelde persoonsgegevens en informatie wordt toegelaten
tijdens een periode van een maand, te rekenen vanaf de re-
gistratie ervan, op voorwaarde dat het operationeel gemo-
tiveerd is en dat het noodzakelijk is voor de uitoefening
van een welbepaalde opdracht.

Na de eerste bewaarmaand is de toegang tot die per-
soonsgegevens en informatie enkel voor doeleinden van
gerechtelijke politie mogelijk mits een schriftelijke en met
redenen omklede beslissing van de procureur des Konings
of de onderzoeksrechter.

De toegang tot deze persoonsgegevens en informatie is
beveiligd en alle toegangen worden dagelijks bijgewerkt.]1

}1. – Ingevoegd bij art. 61 wet 21 maart 2018, B.S., 16 april 2018, inwer-
kingtreding: 25 mei 2018 (art. 89, lid 1)

}1[Art. 46/14.  Het in artikel 25/8 bedoelde register met
een overzicht met alle gebruiken van camera's, bevat een on-
derdeel betreffende het niet-zichtbare gebruik van camera's.]1

}1. – Ingevoegd bij art. 62 wet 21 maart 2018, B.S., 16 april 2018, inwer-
kingtreding: 25 mei 2018 (art. 89, lid 1)
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Wet 2 juni 1998 houdende oprichting van een Informatie- en Adviescentrum inzake de schadelijke 
sektarische organisaties en van een Administratieve coördinatiecel inzake de strijd tegen 

schadelijke sektarische organisaties
 (B.S., 25 november 1998)

Wet 30 november 1998 houdende regeling van de }1[inlichtingen- en veiligheidsdiensten]1
 (B.S., 18 december 1998)

}1. Opschrift gewijzigd bij art. 2 wet 30 maart 2017, B.S., 28 april 2017
R 2. Zie wet 30 juli 2018 tot oprichting van lokale integrale veiligheidscellen inzake radicalisme, extremisme en terrorisme, B.S., 14 september 2018

(Uittreksel)

HOOFDSTUK I

ALGEMENE BEPALINGEN

Art. 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in
artikel 78 van de Grondwet.

Art. 2. }1[§ 1.]1 Deze wet is van toepassing op de Veiligheid
van de Staat, burgerlijke inlichtingen- en veiligheidsdienst,
en op de }2[Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid]2, mi-
litaire inlichtingen- en veiligheidsdienst, die de twee inlich-
tingen- en veiligheidsdiensten van het Koninkrijk zijn.

Bij het vervullen van hun opdrachten zorgen die dien-
sten voor de naleving van, en dragen bij tot de bescher-
ming van de individuele rechten en vrijheden alsook tot de
democratische ontwikkeling van de maatschappij.

}3[}4[De methoden voor het verzamelen van gegevens
door de inlichtingen- en veiligheidsdiensten bedoeld in deze
wet]4 kunnen niet worden gebruikt met het doel de individu-
ele rechten en vrijheden te verminderen of te belemmeren.]3

}5[Ieder gebruik van een specifieke of uitzonderlijke me-
thode voor het verzamelen van gegevens impliceert het
naleven van de principes van subsidiariteit en proportiona-
liteit.]5}6[Bij de evaluatie van het subsidiariteitsprincipe
wordt rekening gehouden met de risico's die de uitvoering
van de inlichtingenopdracht inhoudt voor de veiligheid
van de agenten en van derden.]6

}7[§ 2. Het is de inlichtingen- en veiligheidsdiensten
verboden gegevens die worden beschermd door ofwel het
beroepsgeheim van een advocaat of een arts, ofwel door
het bronnengeheim van een journalist te verkrijgen, te
analyseren of te exploiteren.

Bij uitzondering en ingeval de betrokken dienst vooraf
over ernstige aanwijzingen beschikt dat de advocaat, de
arts of de journalist persoonlijk en actief meewerkt of heeft
meegewerkt aan het ontstaan of aan de ontwikkeling van
de potentiële }8[dreiging]8, zoals bedoeld in de artikelen 7,
1° }9[...]9 en 11, }10[of aan de activiteiten van buitenlandse
inlichtingendiensten op Belgisch grondgebied]10 kunnen
deze beschermde gegevens }11[...]11 verkregen, geanaly-
seerd of geëxploiteerd worden.]7

§ 3. }12[Onverminderd de wet van 11 december 1998 be-
treffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, vei-
ligheidsattesten en veiligheidsadviezen, de wet van 11 april
1994 betreffende de openbaarheid van bestuur en de wet
van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke
levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsge-
gevens, en op verzoek van iedere persoon met een persoon-
lijk en wettig belang die onder de Belgische rechtsmacht

valt, informeert het diensthoofd deze persoon schriftelijk dat
hij het voorwerp heeft uitgemaakt van een methode bedoeld
in de artikelen 18/12, 18/14 of 18/17, op voorwaarde dat:

1° een periode van meer dan tien jaar is verstreken sinds
het beëindigen van de methode;

2° door de kennisgeving geen schade kan worden toe-
gebracht aan een inlichtingenonderzoek;

3° geen afbreuk wordt gedaan aan de verplichtingen
bedoeld in de artikelen 13, derde lid en 13/4, tweede lid;

4° door de kennisgeving geen schade kan worden toege-
bracht aan de betrekkingen die België met vreemde Staten
en internationale of supranationale instellingen onderhoudt.

In de hypothese dat het verzoek onontvankelijk is of dat
de betrokken persoon niet het voorwerp geweest is van
een methode bedoeld in de artikelen 18/12, 18/14 of 18/
17 of indien de voorwaarden voor de kennisgeving niet
vervuld zijn, informeert het diensthoofd de persoon dat er
geen gevolg kan gegeven worden aan zijn verzoek in toe-
passing van deze paragraaf.

In de hypothese dat het verzoek ontvankelijk is, dat de
betrokken persoon het voorwerp geweest is van een me-
thode bedoeld in de artikelen 18/12, 18/14 of 18/17 en
dat de voorwaarden voor de kennisgeving vervuld zijn,
geeft het diensthoofd aan welke methode werd ingezet en
op welke wettelijke basis.

Het diensthoofd van de betrokken inlichtingen- en vei-
ligheidsdienst informeert het Vast Comité I over elk verzoek
om informatie en over het geleverde antwoord, en verstrekt
eveneens een beknopte motivatie. De toepassing van deze
bepaling maakt het voorwerp uit van het verslag van het
Vast Comité I aan de Kamer van volksvertegenwoordigers
bedoeld in artikel 35, § 2, van de wet van 18 juli 1991 tot re-
geling van het toezicht op politie- en inlichtingendiensten
en op het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse.

De Koning bepaalt, bij een besluit vastgesteld na overleg
in de Ministerraad, na advies van de Nationale Veiligheids-
raad, de nadere regels waaraan het verzoek moet voldoen.]12

}1. – § 1 genummerd bij art. 2, 1°, wet 4 februari 2010, B.S., 10 maart
2010, inwerkingtreding: 1 september 2010 (art. 40)
}2. – § 1, lid 1, gewijzigd bij art. 3, lid 3, wet 30 maart 2017, B.S., 28 april 2017
}3. – § 1, lid 3, ingevoegd bij art. 2, 1°, wet 4 februari 2010, B.S., 10 maart
2010, inwerkingtreding: 1 september 2010 (art. 40)
}4. – § 1, lid 3, gewijzigd bij art. 4, 1°, wet 30 maart 2017, B.S., 28 april 2017
}5. – § 1, lid 4, ingevoegd bij art. 2, 1°, wet 4 februari 2010, B.S., 10 maart
2010, inwerkingtreding: 1 september 2010 (art. 40)
}6. – § 1, lid 4, aangevuld bij art. 4, 2°, wet 30 maart 2017, B.S., 28 april 2017
}7. – § 2 toegevoegd bij art. 2, 2°, wet 4 februari 2010, B.S., 10 maart
2010, inwerkingtreding: 1 september 2010 (art. 40)
}8. – § 2, lid  2, gewijzigd bij art. 3, lid 1, wet 30 maart 2017, B.S., 28 april 2017
}9. – § 2, lid 2, gewijzigd bij art. 3, lid 5, wet 30 maart 2017, B.S., 28 april 2017
}10. – § 2, lid 2, gewijzigd bij art. 4, 3°, a) wet 30 maart 2017, B.S., 28 april
2017
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}11. – § 2, lid 2, gewijzigd bij art. 4, 3°, b), wet 30 maart 2017, B.S.,
28 april 2017
}12. – § 3 opnieuw ingevoegd bij art. 4, 4°, wet 30 maart 2017, B.S.,
28 april 2017

Art. 3. In deze wet wordt verstaan onder:
1° }1[«Nationale Veiligheidsraad»: de binnen de Rege-

ring opgerichte Raad die belast is met de door de Koning
vastgestelde taken van nationale veiligheid;]1

2° «agent»: ieder lid van het statutair of contractueel
personeel en iedere militair die zijn functie uitoefent bin-
nen één van de in artikel 2 genoemde inlichtingen- en vei-
ligheidsdiensten;

3° }2[lid van het interventieteam:
a) voor de Veiligheid van de Staat, de agent bedoeld in

de artikelen 22 tot 35 die belast is met de bescherming van
het personeel, de infrastructuur en de goederen van de
Veiligheid van de Staat;

b) voor de Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid, de
agent bedoeld in de artikelen 22 tot 35 die belast is met de
bescherming van het personeel, de infrastructuur en de goe-
deren van de Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid;]2

4° «}3[Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid]3»: de
}3[Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid]3;

}4[5° «de minister»: de Minister van Justitie voor wat de
Veiligheid van de Staat betreft, en de Minister van Lands-
verdediging voor wat de }5[Algemene Dienst Inlichting en
Veiligheid]5 betreft;]4

}6[6° «de commissie»: de bestuurlijke commissie belast
met het toezicht op de specifieke en uitzonderlijke metho-
den voor het verzamelen van gegevens door de inlichtingen-
en veiligheidsdiensten, die wordt opgericht bij artikel 43/1;]6

}7[7° «het Vast Comité I»: het Vast Comité van Toezicht
op de inlichtingendiensten, zoals bedoeld in de wet van
18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op de politie- en
inlichtingendiensten en op het Coördinatieorgaan voor de
dreigingsanalyse;]7

}8[8° «het diensthoofd»: enerzijds, de administrateur-
generaal van de Veiligheid van de Staat of, bij verhinde-
ring, de dienstdoende administrateur-generaal, en ander-
zijds, het hoofd van de }9[Algemene Dienst Inlichting en
Veiligheid]9 of, bij verhindering, het dienstdoende hoofd;]8

}10[9° «de inlichtingenofficier»:
a) voor de Veiligheid van de Staat, de agent }11[...]11 die

ten minste de graad van commissaris heeft;
b) voor de }12[Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid]12,

de aan deze dienst toegewezen officier, alsook de burgeramb-
tenaar die ten minste de graad van commissaris heeft;]10

}13[10° «communicatie»: elke overbrenging, uitzending, of
ontvangst van tekens, seinen, geschriften, beelden, klanken
of gegevens van alle aard, per draad, radio-elektriciteit, opti-
sche seingeving of een ander elektromagnetisch systeem; de
communicatie per telefoon, gsm, mobilofoon, telex, telefax of
elektronische gegevensoverdracht via computer of compu-
ternetwerk, evenals iedere andere privécommunicatie;]13

}14[11° «elektronische communicatienetwerken»: de
elektronische communicatienetwerken als bedoeld in
artikel 2, 3°, van de wet van 13 juni 2005 betreffende de
elektronische communicatie;]14

}15[11°/1 «verstrekker van een elektronische communi-
catiedienst»: iedereen die binnen het Belgisch grondgebied,
op welke wijze ook, een dienst beschikbaar stelt of aan-
biedt, die bestaat in het overbrengen van signalen via elek-
tronische communicatienetwerken, of er in bestaat gebrui-

kers toe te laten via een elektronisch communicatienetwerk
informatie te verkrijgen, te ontvangen of te verspreiden;]15

}16[12° }17[«voor het publiek toegankelijke plaats»: elke
plaats, openbaar of privé, waartoe het publiek toegang kan
hebben;]17]16

}18[12°/1 «niet voor het publiek toegankelijke plaats die
niet aan het zicht onttrokken is»: elke plaats waartoe het
publiek geen toegang heeft en die voor iedereen zichtbaar
is vanaf de openbare weg zonder hulpmiddel of kunst-
greep, met uitzondering van de binnenkant van gebouwen
die niet voor het publiek toegankelijk zijn;]18

}19[13° «post»: de postzending zoals gedefinieerd in
artikel 131, 6°, 7° en 11°, van de wet van 21 maart 1991 be-
treffende de hervorming van sommige economische over-
heidsbedrijven;]19

}20[14° «technisch }21[middel]21»: een configuratie van
componenten die signalen detecteert, deze overbrengt,
hun registratie activeert en de signalen registreert, }22[met
uitzondering van:]22]20

}23[a) een apparaat dat gebruikt wordt voor het nemen
van foto's;]23

}24[b) een mobiel apparaat dat gebruikt wordt voor de
opname van bewegende beelden indien het nemen van
foto's de discretie en de veiligheid van de agenten niet kan
verzekeren en op voorwaarde dat dit gebruik voorafgaand
is toegestaan door het diensthoofd of zijn gedelegeerde.
Enkel relevant geachte vaste beelden worden bewaard. De
overige beelden worden vernietigd binnen een maand na
de dag van de opname;]24

}25[15° «radicaliseringsproces»: een proces waarbij een
individu of een groep van individuen op dusdanige wijze
wordt beïnvloed dat dit individu of deze groep van indivi-
duen mentaal gevormd wordt of bereid is tot het plegen
van terroristische handelingen;]25

}26[16° «journalist»: een journalist die gerechtigd is de
titel van beroepsjournalist te dragen overeenkomstig de
wet van 30 december 1963 betreffende de erkenning en
de bescherming van de titel van beroepsjournalist;]26

}27[17° «bronnengeheim»: het geheim zoals omschre-
ven in de wet van 7 april 2005 tot bescherming van de
journalistieke bronnen;]27

}28[18° «Directeur Operaties van de Veiligheid van de
Staat»: de agent van de buitendiensten van de Veiligheid
van de Staat, bekleed met de graad van commissaris-gene-
raal, die belast is met de leiding van de buitendiensten van
de Veiligheid van de Staat;]28

}29[19° «vergrendeld voorwerp»: een voorwerp dat ge-
opend moet worden met behulp van een valse sleutel of
via braak;]29

}30[20° «observatie»: het waarnemen van één of meer-
dere personen, hun aanwezigheid of gedrag, of van zaken,
plaatsen of gebeurtenissen;]30

}31[21° «doorzoeking»: het betreden, bezichtigen en on-
derzoeken van een plaats alsook het bezichtigen en onder-
zoeken van een voorwerp.]31

}1. – 1° opnieuw ingevoegd bij art. 5, a), wet 30 maart 2017, B.S., 28 april
2017
}2. – 3° opnieuw ingevoegd bij art. 5, b), wet 30 maart 2017, B.S., 28 april
2017
}3. – 4° gewijzigd bij art. 3, lid 3, wet 30 maart 2017, B.S., 28 april 2017
}4. – 5° toegevoegd bij art. 3 wet 4 februari 2010, B.S., 10 maart 2010, in-
werkingtreding: 1 september 2010 (art. 40)
}5. – 5° gewijzigd bij art. 3, lid 3, wet 30 maart 2017, B.S., 28 april 2017
}6. – 6° toegevoegd bij art. 3 wet 4 februari 2010, B.S., 10 maart 2010, in-
werkingtreding: 1 september 2010 (art. 40)
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}7. – 7° toegevoegd bij art. 3 wet 4 februari 2010, B.S., 10 maart 2010, in-
werkingtreding: 1 september 2010 (art. 40)
}8. – 8° toegevoegd bij art. 3 wet 4 februari 2010, B.S., 10 maart 2010, in-
werkingtreding: 1 september 2010 (art. 40)
}9. – 8° gewijzigd bij art. 3, lid 3, wet 30 maart 2017, B.S., 28 april 2017
}10. – 9° toegevoegd bij art. 3 wet 4 februari 2010, B.S., 10 maart 2010,
inwerkingtreding: 1 september 2010 (art. 40)
}11. – 9°, a), gewijzigd bij art. 5, c), wet 30 maart 2017, B.S., 28 april 2017
}12. – 9°, b), gewijzigd bij art. 3, lid 3, wet 30 maart 2017, B.S., 28 april 2017
}13. – 10° toegevoegd bij art. 3 wet 4 februari 2010, B.S., 10 maart 2010,
inwerkingtreding: 1 september 2010 (art. 40)
}14. – 11° toegevoegd bij art. 3 wet 4 februari 2010, B.S., 10 maart 2010,
inwerkingtreding: 1 september 2010 (art. 40)
}15. – 11°/1 ingevoegd bij art. 5, d), wet 30 maart 2017, B.S., 28 april 2017
}16. – 12° toegevoegd bij art. 3 wet 4 februari 2010, B.S., 10 maart 2010,
inwerkingtreding: 1 september 2010 (art. 40)
}17. – 12° vervangen bij art. 5, e), wet 30 maart 2017, B.S., 28 april 2017
}18. – 12°/1 ingevoegd bij art. 5, f), wet 30 maart 2017, B.S., 28 april 2017
}19. – 13° toegevoegd bij art. 3 wet 4 februari 2010, B.S., 10 maart 2010,
inwerkingtreding: 1 september 2010 (art. 40)
}20. – 14° toegevoegd bij art. 3 wet 4 februari 2010, B.S., 10 maart 2010,
inwerkingtreding: 1 september 2010 (art. 40)
}21. – 14°, inleidende zin, gewijzigd bij art. 5, g), eerste streepje, wet
30 maart 2017, B.S., 28 april 2017
}22. – 14°, inleidende zin, gewijzigd bij art. 5, g), tweede streepje, wet
30 maart 2017, B.S., 28 april 2017
}23. – 14°, a), ingevoegd bij art. 5, g), tweede streepje, wet 30 maart 2017,
B.S., 28 april 2017
}24. – 14°, b), ingevoegd bij art. 5, g), tweede streepje, wet 30 maart 2017,
B.S., 28 april 2017
}25. – 15° toegevoegd bij art. 3 wet 4 februari 2010, B.S., 10 maart 2010,
inwerkingtreding: 1 september 2010 (art. 40)
}26. – 16° toegevoegd bij art. 3 wet 4 februari 2010, B.S., 10 maart 2010,
inwerkingtreding: 1 september 2010 (art. 40)
}27. – 17° toegevoegd bij art. 3 wet 4 februari 2010, B.S., 10 maart 2010,
inwerkingtreding: 1 september 2010 (art. 40)
}28. – 18° toegevoegd bij art. 3 wet 4 februari 2010, B.S., 10 maart 2010,
inwerkingtreding: 1 september 2010 (art. 40)
}29. – 19° toegevoegd bij art. 5, h), wet 30 maart 2017, B.S., 28 april 2017
}30. – 20° toegevoegd bij art. 5, h), wet 30 maart 2017, B.S., 28 april 2017
}31. – 21° toegevoegd bij art. 5, h), wet 30 maart 2017, B.S., 28 april 2017

HOOFDSTUK II

ORGANISATIE EN OPDRACHTEN

Afdeling 1
De Veiligheid van de Staat

Art. 4. De Veiligheid van de Staat vervult haar opdrachten
door tussenkomst van de Minister van Justitie, overeenkom-
stig de richtlijnen van }1[de Nationale Veiligheidsraad]1.
}1. – Gewijzigd bij art. 6 wet 6 december 2015, B.S., 17 december 2015,
inwerkingtreding: 28 januari 2015 (art. 13)

Art. 5. § 1. Voor de uitvoering van haar opdrachten staat
de Veiligheid van de Staat onder het gezag van de Minister
van Justitie.

§ 2. De Minister van Binnenlandse Zaken kan echter de
Veiligheid van de Staat vorderen in verband met de uitvoe-
ring van de opdrachten bepaald }1[bij artikel 7, 1°]1, wan-
neer ze betrekking hebben op de handhaving van de open-
bare orde en op de bescherming van personen.

In dat geval preciseert de Minister van Binnenlandse Za-
ken, zonder zich te mengen in de organisatie van de dienst,
het voorwerp van de vordering en kan hij aanbevelingen
doen en precieze aanwijzingen geven omtrent de in het
werk te stellen middelen en aan te wenden geldmiddelen.

Wanneer het niet mogelijk is gevolg te geven aan deze
aanbevelingen en aanwijzingen omdat hun uitvoering de uit-
voering van andere opdrachten in het gedrang zou brengen,
wordt de Minister van Binnenlandse Zaken hierover zo spoe-

dig mogelijk ingelicht. Die ontheft de Veiligheid van de Staat
niet van de verplichting om de vorderingen uit te voeren.

§ 3. De Minister van Justitie wordt belast met de organisatie
en het algemeen bestuur van de Veiligheid van de Staat, inzon-
derheid op het vlak van de uitgaven, het beheer en de oplei-
ding van het personeel, de inwendige orde en de tucht, de
wedden en de vergoedingen, alsook de uitrusting.  {2

}1. – § 2, lid 1, gewijzigd bij art. 18 wet 21 april 2016, B.S., 29 april 2016,
inwerkingtreding: 23 maart 2017 (art. 1 K.B. 19 maart 2017, B.S.,
23 maart 2017)

R 2. – Zie K.B. 5 december 2006 betreffende het algemeen bestuur en de
ondersteuningscel van de Veiligheid van de Staat, B.S., 8 december 2006

Art. 6. § 1. De Minister van Binnenlandse Zaken wordt,
overeenkomstig de §§ 2, 3 en 4, betrokken bij de organisatie
en het bestuur van de Veiligheid van de Staat, wanneer die
organisatie en dat bestuur een rechtstreekse invloed hebben
op de uitvoering van de opdrachten inzake de handhaving
van de openbare orde en de bescherming van personen.

Meent de Minister van Justitie geen gevolg te kunnen
geven aan een verzoek van de Minister van Binnenlandse
Zaken, dan licht hij hem in over de redenen hiervan.

§ 2. De medeondertekening door de Minister van Bin-
nenlandse Zaken is vereist voor:

1° elk wetsontwerp betreffende de Veiligheid van de Staat;
2° elk ontwerp van reglementair besluit betreffende de

algemene organisatie van de Veiligheid van de Staat.
§ 3. Het eensluidend advies van de Minister van Binnen-

landse Zaken is vereist voor:
1° }1[...]1

2° elk ontwerp van koninklijk besluit betreffende de be-
noeming en de aanwijzing van de ambtenaren-generaal
van de Veiligheid van de Staat;

3° }2[...]2

4° }3[...]3

5° }4[...]4

6° }5[...]5

7° elk ontwerp van reglementair besluit betreffende de
specifieke bevoegdheden van de ambtenaar die de leiding
heeft van de Veiligheid van de Staat.

De Minister van Binnenlandse Zaken verstrekt zijn ad-
vies binnen de termijn bepaald door de Minister van Justi-
tie. Deze termijn mag niet minder dan twintig werkdagen
bedragen. In geval van gemotiveerde dringende noodza-
kelijkheid, kan deze termijn tot vijf werkdagen terugge-
bracht worden. Wanneer deze termijnen verstreken zijn,
wordt het advies geacht eensluidend te zijn. Het niet-een-
sluidend advies wordt met redenen omkleed.

§ 4. De Koning bepaalt de aangelegenheden betreffende de
organisatie en het bestuur van de Veiligheid van de Staat, an-
dere dan die bedoeld in de §§ 2 en 3, en die een rechtstreekse
invloed hebben op de uitvoering van de opdrachten inzake de
handhaving van de openbare orde en de bescherming van
personen, en waarvoor de Minister van Justitie de Minister van
Binnenlandse Zaken om advies verzoekt of inlicht, alsook de
nadere regels in dit verband.  {6É7

}1. – § 3, lid 1, 1°, opgeheven bij art. 19 wet 21 april 2016, B.S., 29 april
2016, inwerkingtreding: 23 maart 2017 (art. 1 K.B. 19 maart 2017, B.S.,
23 maart 2017)
}2. – § 3, lid 1, 3°, opgeheven bij art. 19 wet 21 april 2016, B.S., 29 april
2016, inwerkingtreding: 23 maart 2017 (art. 1 K.B. 19 maart 2017, B.S.,
23 maart 2017)
}3. – § 3, lid 1, 4°, opgeheven bij art. 19 wet 21 april 2016, B.S., 29 april
2016, inwerkingtreding: 23 maart 2017 (art. 1 K.B. 19 maart 2017, B.S.,
23 maart 2017)
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}4. – § 3, lid 1, 5°, opgeheven bij art. 19 wet 21 april 2016, B.S., 29 april
2016, inwerkingtreding: 23 maart 2017 (art. 1 K.B. 19 maart 2017, B.S.,
23 maart 2017)
}5. – § 3, lid 1, 6°, opgeheven bij art. 19 wet 21 april 2016, B.S., 29 april
2016, inwerkingtreding: 23 maart 2017 (art. 1 K.B. 19 maart 2017, B.S.,
23 maart 2017)

R 6. – § 3, 5°: zie M.B. 6 juni 2009 tot vaststelling van de verschillende
modellen legitimatiekaarten voor de personeelsleden van de Veiligheid
van de Staat, B.S., 25 juni 2009
R 7. – Zie K.B. 5 december 2006 betreffende het algemeen bestuur en de
ondersteuningscel van de Veiligheid van de Staat, B.S., 8 december 2006

Art. 7. De Veiligheid van de Staat heeft als opdracht:
1° het inwinnen, analyseren en verwerken van inlichtin-

gen die betrekking hebben op elke activiteit die de inwen-
dige veiligheid van de Staat en het voortbestaan van de de-
mocratische en grondwettelijke orde, de uitwendige veilig-
heid van de Staat en de internationale betrekkingen, het
wetenschappelijk of economisch potentieel, zoals gedefi-
nieerd door }1[de Nationale Veiligheidsraad]1, of elk ander
fundamenteel belang van het land, zoals gedefinieerd
door de Koning op voorstel van }1[de Nationale Veilig-
heidsraad]1, bedreigt of zou kunnen bedreigen;

2° het uitvoeren van de veiligheidsonderzoeken die
haar overeenkomstig de richtlijnen van }2[de Nationale
Veiligheidsraad]2 worden toevertrouwd;

3° }3[...]3
}4[3°/1 het inwinnen, analyseren en verwerken van inlich-

tingen die betrekking hebben op de activiteiten van buiten-
landse inlichtingendiensten op Belgisch grondgebied;]4

4° het uitvoeren van alle andere opdrachten die haar
door of krachtens de wet worden toevertrouwd.  {5

}1. – 1° gewijzigd bij art. 6 wet 6 december 2015, B.S., 17 december 2015,
inwerkingtreding: 28 januari 2015 (art. 13)
}2. – 2° gewijzigd bij art. 6 wet 6 december 2015, B.S., 17 december 2015,
inwerkingtreding: 28 januari 2015 (art. 13)
}3. – 3° opgeheven bij art. 20 wet 21 april 2016, B.S., 29 april 2016, inwer-
kingtreding: 23 maart 2017 (art. 1 K.B. 19 maart 2017, B.S., 23 maart 2017)
}4. – 3°/1 ingevoegd bij art. 2 wet 29 januari 2016, B.S., 24 februari 2016

R 5. – Zie K.B. 6 oktober 2000 betreffende de mededeling door de gemeen-
ten van informatie, opgenomen in de bevolkingsregisters en het vreemdelin-
genregister, aan de Veiligheid van de Staat, B.S., 11 november 2000

Art. 8. Voor de toepassing van artikel 7 wordt verstaan
onder:

1° «activiteit die bedreigt of zou kunnen bedreigen»: elke
individuele of collectieve activiteit ontplooid in het land of
vanuit het buitenland die verband kan houden met spionage,
inmenging, terrorisme, extremisme, proliferatie, schadelijke
sektarische organisaties, criminele organisaties, daarbij inbe-
grepen de verspreiding van propaganda, de aanmoediging of
de rechtstreekse of onrechtstreekse steun, onder meer door
het verstrekken van financiële, technische of logistieke mid-
delen, het verstrekken van }1[informatie]1 over mogelijke
doelwitten, de ontwikkeling van structuren en van actiecapa-
citeit en de verwezenlijking van de nagestreefde doeleinden.

Voor de toepassing van het vorige lid wordt verstaan on-
der:

a) spionage: het opzoeken of het verstrekken van
}2[niet voor het publiek toegankelijke informatie]2 en het
onderhouden van geheime verstandhoudingen die deze
handelingen kunnen voorbereiden of vergemakkelijken;

b) terrorisme: het gebruik van geweld tegen personen of
materiële belangen om ideologische of politieke redenen
met het doel zijn doelstellingen door middel van terreur,
intimidatie of }3[dreigingen]3 te bereiken }4[. Hieronder
wordt ook het radicaliseringproces begrepen ;]4

c) extremisme: racistische, xenofobe, anarchistische, nati-
onalistische, autoritaire of totalitaire opvattingen of bedoe-
lingen, ongeacht of ze van politieke, ideologische, confessio-
nele of filosofische aard zijn, die theoretisch of in de praktijk
strijdig zijn met de beginselen van de democratie of de men-
senrechten, met de goede werking van de democratische in-
stellingen of andere grondslagen van de rechtsstaat }5[.
Hieronder wordt ook het radicaliseringproces begrepen]5;

d) proliferatie: de handel of de transacties betreffende
materialen, producten, goederen of know-how die kunnen
bijdragen tot de productie of de ontwikkeling van non-con-
ventionele of zeer geavanceerde wapensystemen. In dit
verband worden onder meer bedoeld de ontwikkeling van
nucleaire, chemische en biologische wapenprogramma's,
de daaraan verbonden transmissiesystemen, alsook de
personen, structuren of landen die daarbij betrokken zijn;

e) schadelijke sektarische organisatie: elke groep met fi-
losofische of religieuze inslag of die voorwendt dat te zijn
en die qua organisatie of in haar praktijk schadelijke on-
wettige activiteiten uitoefent, individuen of de maatschap-
pij nadeel berokkent of de menselijke waardigheid schendt;

f) criminele organisatie: iedere gestructureerde vereni-
ging van meer dan twee personen die duurt in de tijd, met
als oogmerk het in onderling overleg plegen van misdaden
en wanbedrijven, om direct of indirect vermogensvoorde-
len te verkrijgen, waarbij gebruik gemaakt wordt van inti-
midatie, }6[dreiging]6, geweld, listige kunstgrepen of cor-
ruptie, of waarbij commerciële of andere structuren worden
aangewend om het plegen van misdrijven te verbergen of te
vergemakkelijken. In dit kader worden bedoeld de vormen
en structuren van de criminele organisaties die wezenlijk
betrekking hebben op de activiteiten bedoeld in artikel 8,
1°, a) tot e) en g), of die destabiliserende gevolgen kunnen
hebben op het politieke of sociaal-economische vlak;

g) inmenging: de poging om met ongeoorloofde, be-
drieglijke of clandestiene middelen beslissingsprocessen te
beïnvloeden.

2° «de inwendige veiligheid van de Staat en het voortbe-
staan van de democratische en grondwettelijke orde»:

a) de veiligheid van de instellingen van de Staat en het
vrijwaren van de continuïteit van de regelmatige werking
van de rechtsstaat, de democratische instellingen, de ele-
mentaire beginselen die eigen zijn aan iedere rechtsstaat,
alsook de mensenrechten en de fundamentele vrijheden;

b) de veiligheid en de fysieke en morele vrijwaring van
personen en de veiligheid en de vrijwaring van goederen.

3° «de uitwendige veiligheid van de Staat en de interna-
tionale betrekkingen»: het vrijwaren van de onschend-
baarheid van het nationaal grondgebied, van de soeverei-
niteit en de onafhankelijkheid van de Staat, van de belan-
gen van de landen waarmee België gemeenschappelijke
doeleinden nastreeft, alsook van de internationale en an-
dere betrekkingen die België met vreemde Staten en inter-
nationale of supranationale instellingen onderhoudt.

4° «het wetenschappelijk of economisch potentieel»: de
vrijwaring van de essentiële elementen van het weten-
schappelijk of economisch potentieel.

5° }7[...]7  {8

}1. – 1°, al. 1, gewijzigd bij art. 6, 1°, wet 30 maart 2017, B.S., 28 april
2017
}2. – 1°, al. 2, a), gewijzigd bij art. 6, 2°, wet 30 maart 2017, B.S., 28 april 2017
}3. – 1°, al. 2, b), gewijzigd bij art. 3, lid 2, wet 30 maart 2017, B.S., 28 april
2017
}4. – 1°, al. 2, b), aangevuld bij art. 6, 3°, wet 30 maart 2017, B.S., 28 april 2017
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}5. – 1°, al. 2, c), aangevuld bij art. 6, 4°, wet 30 maart 2017, B.S., 28 april 2017
}6. – 1°, al. 2, f), gewijzigd bij art. 3, lid 1, wet 30 maart 2017, B.S., 28 april
2017
}7. – 5° opgeheven bij art. 21 wet 21 april 2016, B.S., 29 april 2016, inwer-
kingtreding: 23 maart 2017 (art. 1 K.B. 19 maart 2017, B.S., 23 maart 2017)
R 8. – Zie K.B. 6 oktober 2000 betreffende de mededeling door de gemeen-
ten van informatie, opgenomen in de bevolkingsregisters en het vreemdelin-
genregister, aan de Veiligheid van de Staat, B.S., 11 november 2000

Art. 9. Op verzoek van de Veiligheid van de Staat verleent
de }1[Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid]1 zijn me-
dewerking aan de Veiligheid van de Staat bij het inwinnen
van inlichtingen wanneer militairen betrokken zijn bij acti-
viteiten bedoeld in artikel 7, 1° }2[en 3°/1]2.
}1. – Gewijzigd bij art. 3, lid 3, wet 30 maart 2017, B.S., 28 april 2017
}2. – Aangevuld bij art. 3 wet 29 januari 2016, B.S., 24 februari 2016

Afdeling 2
}1[De Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid]1

}1. Opschrift vervangen bij art. 3, lid 4, wet 30 maart 2017, B.S., 28 april 2017

Art. 10. § 1. De }1[Algemene Dienst Inlichting en Veilig-
heid]1 vervult zijn opdrachten door tussenkomst van de
Minister van Landsverdediging, overeenkomstig de richt-
lijnen van }2[de Nationale Veiligheidsraad]2.

§ 2. Voor de uitvoering van zijn opdrachten staat de
}3[Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid]3 onder het
gezag van de Minister van Landsverdediging.

§ 3. De Minister van Landsverdediging wordt belast met
de organisatie en het algemeen bestuur van de }4[Alge-
mene Dienst Inlichting en Veiligheid]4, inzonderheid voor
de uitgaven, het beheer en de opleiding van het personeel,
de inwendige orde en de tucht, de wedden en vergoedin-
gen, alsook de uitrusting.
}1. – § 1 gewijzigd bij art. 3, lid 3, wet 30 maart 2017, B.S., 28 april 2017
}2. – § 1 gewijzigd bij art. 6 wet 6 december 2015, B.S., 17 december
2015, inwerkingtreding: 28 januari 2015 (art. 13)
}3. – § 2 gewijzigd bij art. 3, lid 3, wet 30 maart 2017, B.S., 28 april 2017
}4. – § 3 gewijzigd bij art. 3, lid 3, wet 30 maart 2017, B.S., 28 april 2017

Art. 11.  § 1. }1[De Algemene Dienst Inlichting en Veilig-
heid heeft als opdracht:]1

}2[1° het inwinnen, analyseren en verwerken van inlich-
tingen die betrekking hebben op de factoren die de natio-
nale en internationale veiligheid beïnvloeden of kunnen
beïnvloeden in die mate dat de Krijgsmacht betrokken is of
zou kunnen worden om inlichtingensteun te bieden aan
hun lopende of eventuele komende operaties, alsook de in-
lichtingen die betrekking hebben op elke activiteit die:

a) de onschendbaarheid van het nationaal grondgebied
of de bevolking;

b) de militaire defensieplannen;
c) het wetenschappelijk en economisch potentieel met

betrekking tot de actoren, zowel de natuurlijke als de
rechtspersonen, die actief zijn in de economische en indu-
striële sectoren die verbonden zijn met defensie en die op-
genomen zijn in een op voorstel van de Minister van Justi-
tie en de Minister van Landsverdediging door de Nationale
Veiligheidsraad goedgekeurde lijst;

d) de vervulling van de opdrachten van de strijdkrachten;
e) de veiligheid van de Belgische onderdanen in het bui-

tenland;
f) elk ander fundamenteel belang van het land, zoals ge-

definieerd door de Koning op voorstel van de Nationale
Veiligheidsraad, bedreigt of zou kunnen bedreigen;

en er de bevoegde ministers onverwijld over inlichten
alsook de regering, op haar verzoek, advies te verlenen bij

de omschrijving van haar binnen- en buitenlands beleid
inzake veiligheid en defensie;]2

2° het zorgen voor het behoud van de militaire veiligheid
van het personeel dat onder de Minister van Landsverdedi-
ging ressorteert, de militaire installaties, wapens }3[en wa-
pensystemen]3, munitie, uitrusting, plannen, geschriften,
documenten, informatica- en verbindingssystemen of an-
dere militaire voorwerpen }4[en, in het kader van de cybe-
raanvallen op }3[wapensystemen,]3 militaire informatica-
en verbindingssystemen of systemen die de Minister van
Landsverdediging beheerst, de aanval neutraliseren en er de
daders van identificeren, onverminderd het recht onmiddel-
lijk met een eigen cyberaanval te reageren overeenkomstig
de bepalingen van het recht van de gewapende conflicten]4;

3° het beschermen van het geheim dat, krachtens de in-
ternationale verbintenissen van België of teneinde de on-
schendbaarheid van het nationaal grondgebied en de ver-
vulling van de opdrachten van de strijdkrachten te verze-
keren, verbonden is met de militaire installaties, wapens,
munitie, uitrusting, met de plannen, geschriften, docu-
menten of andere militaire voorwerpen, met de militaire
inlichtingen en verbindingen, alsook met de militaire in-
formatica- en verbindingssystemen of die systemen die de
Minister van Landsverdediging beheert;

4° het uitvoeren van de veiligheidsonderzoeken die
hem overeenkomstig de richtlijnen van }5[de Nationale
Veiligheidsraad]5 worden toevertrouwd;

}6[5° het inwinnen, analyseren en verwerken van inlich-
tingen die betrekking hebben op de activiteiten van buiten-
landse inlichtingendiensten op Belgisch grondgebied.]6

§ 2. Voor de toepassing van § 1 wordt verstaan onder:
1° «activiteit die de onschendbaarheid van het nationaal

grondgebied }7[of de bevolking]7 bedreigt of zou kunnen be-
dreigen»: elke uiting van het voornemen om, met middelen
van militaire aard, het gehele grondgebied of een gedeelte
ervan, alsook het luchtruim boven dat grondgebied of de ter-
ritoriale wateren, in te nemen, te bezetten of aan te vallen, of
de bescherming of het voortbestaan }7[van de gehele bevol-
king of een gedeelte ervan]7, het nationaal patrimonium of
het economisch potentieel van het land in gevaar te brengen;

2° «activiteit die de militaire defensieplannen bedreigt
of zou kunnen bedreigen»: elke uiting van het voornemen
om op ongeoorloofde wijze kennis te nemen van de plan-
nen betreffende de militaire verdediging van het nationaal
grondgebied, van het luchtruim boven dat grondgebied of
van de territoriale wateren en van de vitale belangen van
de Staat, of betreffende de gemeenschappelijke militaire
verdediging in het kader van een bondgenootschap of een
internationaal of supranationaal samenwerkingsverband;

}8[2°/1 «activiteit die het wetenschappelijk en econo-
misch potentieel bedreigt of zou kunnen bedreigen met
betrekking tot de actoren, zowel de natuurlijke als de
rechtspersonen, die actief zijn in de economische en indu-
striële sectoren en die opgenomen zijn in een op voorstel
van de Minister van Justitie en de Minister van Landsverde-
diging door }9[de Nationale Veiligheidsraad]9 goedge-
keurde lijst»: elke uiting van het voornemen om de essenti-
ële elementen van het wetenschappelijk en economisch
potentieel van deze actoren in het gedrang te brengen;]8

3° «activiteit die de vervulling van de opdrachten van de
strijdkrachten bedreigt of zou kunnen bedreigen»: elke ui-
ting van het voornemen om de paraatstelling, de mobilisa-
tie en de aanwending van de Belgische Krijgsmacht, van
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de geallieerde strijdkrachten of van intergeallieerde defen-
sie-organisaties te neutraliseren, te belemmeren, te sabote-
ren, in het gedrang te brengen of te verhinderen bij op-
drachten, acties of operaties in nationaal verband, in het
kader van een bondgenootschap of een internationaal of
supranationaal samenwerkingsverband;

4° «activiteit die de veiligheid van Belgische onderda-
nen in het buitenland bedreigt of zou kunnen bedreigen»:
elke uiting van het voornemen om het leven of de lichame-
lijke integriteit van Belgen in het buitenland en van hun fa-
milieleden collectief te schaden }10[...]10.

§ 3. Op verzoek van de }11[Algemene Dienst Inlichting
en Veiligheid]11 verleent de Veiligheid van de Staat zijn me-
dewerking bij het inwinnen van inlichtingen wanneer per-
sonen die niet ressorteren onder de Minister van Landsver-
dediging of niet behoren tot ondernemingen die overeen-
komsten uitvoeren, welke met hem, met internationale mi-
litaire organisaties of met derde landen worden gesloten in
militaire aangelegenheden, of die deelnemen aan een gun-
ningsprocedure van een overheidsopdracht die door de
laatstgenoemden werd uitgeschreven, betrokken zijn bij
activiteiten }12[bedoeld in paragraaf 1, 1°, 2°, 3° en 5°]12.

De maatregelen inzake industriële bescherming worden
enkel genomen wanneer de Minister van Landsverdediging,
derde landen of de organisaties waarmee België verdrags-
rechtelijk of contractueel verbonden is, hierom verzoeken.
}1. – § 1, inleidende zin, na wijziging, vervangen bij art. 7, a), wet
30 maart 2017, B.S., 28 april 2017
}2. – § 1, 1°, na wijzigingen, vervangen bij art. 7, a), wet 30 maart 2017,
B.S., 28 april 2017
}3. – § 1, 2°, gewijzigd bij art. 7, b), wet 30 maart 2017, B.S., 28 april 2017
}4. – § 1, 2°, aangevuld bij art. 4, 2°, wet 4 februari 2010, B.S., 10 maart
2010, inwerkingtreding: 1 september 2010 (art. 40)
}5. – § 1, 4°, gewijzigd bij art. 6 wet 6 december 2015, B.S., 17 december
2015, inwerkingtreding: 28 januari 2015 (art. 13)
}6. – § 1, 5°, ingevoegd bij art. 4, 1°; wet 29 januari 2016, B.S., 24 februari
2016
}7. – § 2, 1°, gewijzigd bij art. 7, c), wet 30 maart 2017, B.S., 28 april 2017
}8. – § 2, 2°/1, ingevoegd bij art. 4, 3°, wet 4 februari 2010, B.S., 10 maart
2010, inwerkingtreding: 1 september 2010 (art. 40)
}9. – § 2, 2°/1, gewijzigd bij art. 5 wet 6 december 2015, B.S.,
17 december 2015, inwerkingtreding: 28 januari 2015 (art. 13)
}10. – § 2, 4°, gewijzigd bij art. 7, d), wet 30 maart 2017, B.S., 28 april 2017
}11. – § 3, lid 1, gewijzigd bij art. 3, lid 3, wet 30 maart 2017, B.S., 28 april
2017
}12. – § 3, lid 1, gewijzigd bij art. 4, 2°, wet 29 januari 2016, B.S.,
24 februari 2016

HOOFDSTUK III
}1[DE UITOEFENING VAN DE INLICHTINGEN- EN 

VEILIGHEIDSOPDRACHTEN]1

}1. Opschrift vervangen bij art. 8 wet 30 maart 2017, B.S., 28 april 2017

Afdeling 1
}1[...]1

}1. Opschrift opgeheven bij art. 9 wet 30 maart 2017, B.S., 28 april 2017

}1[Afdeling 1]1

Algemene bepalingen
}1. Opschrift hernummerd bij art. 10 wet 30 maart 2017, B.S., 28 april 2017

Art. 12. Om hun opdrachten te vervullen, mogen de in-
lichtingen- en veiligheidsdiensten slechts dwangmiddelen
gebruiken onder de voorwaarden die door de wet worden
bepaald.

Art. 13. }1[De inlichtingen- en veiligheidsdiensten kun-
nen]1 }2[informatie]2 en persoonsgegevens opsporen, ver-
zamelen, ontvangen en verwerken die nuttig kunnen zijn
om hun opdrachten te vervullen en een documentatie bij-
houden, meer bepaald met betrekking tot de gebeurtenis-
sen, de groeperingen en de personen die een belang verto-
nen voor de uitoefening van hun opdrachten.

De in de documentatie vervatte inlichtingen moeten in
verband staan met de doeleinden van het gegevensbestand
en beperkt blijven tot de vereisten die eruit voortvloeien.

}3[}4[De inlichtingen- en veiligheidsdiensten waken
over de veiligheid van de gegevens die betrekking hebben
op hun bronnen en van de informatie en persoonsgege-
vens die deze bronnen leveren.]4]3

}5[De agenten van de inlichtingen- en veiligheidsdien-
sten hebben toegang tot de door hun dienst ingewonnen
en verwerkte informatie, inlichtingen en persoonsgege-
vens, voor zover deze nuttig zijn voor de uitoefening van
hun functie of opdracht.]5

}1. – Lid 1 gewijzigd bij art. 11 wet 30 maart 2017, B.S., 28 april 2017
}2. – Lid 1 gewijzigd bij art. 12, 1°, wet 29 mei 2016, B.S., 18 juli 2016
}3. – Lid 3 toegevoegd bij art. 5 wet 4 februari 2010, B.S., 10 maart 2010,
inwerkingtreding: 1 september 2010 (art. 40)
}4. – Lid 3 vervangen bij art. 12, 2°, wet 29 mei 2016, B.S., 18 juli 2016
}5. – Lid 4 toegevoegd bij art. 12, 3°, wet 29 mei 2016, B.S., 18 juli 2016

Afdeling 2
}1[...]1

}1. Opschrift opgeheven bij art. 23 wet 21 april 2016, B.S., 29 april 2016,
inwerkingtreding: 23 maart 2017 (art. 1 K.B. 19 maart 2017, B.S.,
23 maart 2017)

}1[Afdeling 2
De beschermings- en ondersteuningsmaatregelen]1

}1. Opschrift ingevoegd bij art. 12 wet 30 maart 2017, B.S., 28 april 2017
}1[Art. 13/1. }2[...]2 }3[Het is de agenten verboden straf-
bare feiten te plegen.]3

}4[In afwijking van het eerste lid, blijven vrij van straf de
agenten belast met de uitvoering van de methoden voor
het verzamelen van gegevens alsook de leden van het in-
terventieteam in het kader van hun functie, die overtredin-
gen, inbreuken op de wegcode of een gebruiksdiefstal be-
gaan die strikt noodzakelijk zijn voor het welslagen van de
uitvoering van de methode of ter verzekering van hun
eigen veiligheid of die van andere personen.]4

}5[Onverminderd het tweede lid, blijven vrij van straf de
agenten die bij de uitvoering van de in artikel 18/2 bedoelde
methoden, met het voorafgaand schriftelijk akkoord van de
Commissie gegeven binnen de vier dagen na ontvangst van
de schriftelijke vraag van het diensthoofd, strafbare feiten be-
gaan die strikt noodzakelijk zijn voor het welslagen van de
uitvoering van de methode of ter verzekering van hun eigen
veiligheid of die van andere personen. In geval van hoogdrin-
gendheid vraagt het diensthoofd het voorafgaand mondeling
akkoord van de voorzitter van de Commissie. Dit mondelinge
akkoord wordt zo spoedig mogelijk schriftelijk bevestigd door
de voorzitter van de Commissie. De Commissie of de voorzit-
ter brengt zijn akkoord ter kennis van het Vast Comité I.]5

}6[In afwijking van het derde lid, indien de strikte nood-
zaak om een strafbaar feit te begaan ter verzekering van de
veiligheid van agenten of andere personen onmogelijk
kon worden voorzien en het evenmin mogelijk was om het
voorafgaand akkoord te bekomen van de Commissie of
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van de voorzitter in geval van een hoogdringendheidspro-
cedure, brengt het diensthoofd de Commissie zo spoedig
mogelijk op de hoogte dat een strafbaar feit werd begaan.
Indien de Commissie, na evaluatie, besluit tot de strikte
noodzaak en de onvoorzienbaarheid van het strafbaar feit,
blijft de agent vrij van straf. De Commissie maakt dit ak-
koord over aan het Vast Comité I.]6

De strafbare feiten bedoeld }7[in het tweede tot vierde
lid]7 moeten in gelijke verhouding staan tot het door de in-
lichtingenopdracht nagestreefde doel en mogen in geen
geval afbreuk doen aan de fysieke integriteit van personen.

}8[...]8

Blijven vrij van straf, de leden van de commissie die
machtiging verlenen tot het plegen van strafbare feiten
zoals bedoeld in }9[het derde en het vierde lid]9.]1

}1. – Ingevoegd bij art. 6 wet 4 februari 2010, B.S., 10 maart 2010, inwer-
kingtreding: 1 september 2010 (art. 40)
}2. – Nummering opgeheven bij art. 14 wet 30 maart 2017, B.S., 28 april
2017
}3. – § 2, lid 1, vervangen bij art. 13, 1°, wet 30 maart 2017, B.S., 28 april 2017
}4. – § 2, lid 2, vervangen bij art. 13, 2°, wet 30 maart 2017, B.S., 28 april 2017
}5. – § 2, lid 3, vervangen bij art. 13, 3°, wet 30 maart 2017, B.S., 28 april 2017
}6. – § 2, lid 4, ingevoegd bij art. 13, 4°, wet 30 maart 2017, B.S., 28 april 2017
}7. – § 2, lid 5, gewijzigd bij art. 13, 5°, wet 30 maart 2017, B.S., 28 april 2017
}8. – § 2, lid 6, opgeheven bij art. 13, 6°, wet 30 maart 2017, B.S., 28 april
2017
}9. – § 2, lid 7, gewijzigd bij art. 13, 7°, wet 30 maart 2017, B.S., 28 april 2017
}1[Art. 13/2.]1 }2[ Een agent kan, om veiligheidsrede-
nen verbonden aan de bescherming van zijn persoon of
van derden, gebruik maken van een naam die hem niet
toebehoort alsook van een fictieve identiteit en hoedanig-
heid, volgens de door de Koning te bepalen nadere regels.

De in het eerste lid bedoelde maatregel mag niet auto-
noom aangewend worden voor het verzamelen van gege-
vens.

Elk actief gebruik van een fictieve identiteit dient tijde-
lijk en doelgericht te zijn en wordt vermeld in een lijst die
maandelijks overgemaakt wordt aan het Vast Comité I.

De inlichtingen- en veiligheidsdiensten kunnen, in het
kader van de aanmaak en het gebruik van een valse naam
of van een fictieve identiteit en hoedanigheid, valse docu-
menten vervaardigen, laten vervaardigen en gebruiken.

Elke aanmaak van officiële documenten ten bewijze van
een fictieve identiteit of hoedanigheid wordt gemachtigd
door het diensthoofd en wordt ter kennis gebracht van het
Vast Comité I.

In het kader van de uitvoering van de in dit artikel be-
doelde maatregelen kunnen de inlichtingen- en veilig-
heidsdiensten de medewerking vorderen van de ambtena-
ren en agenten van de openbare diensten.]2

}1. – Oud art. 13/1, § 1, hernummerd bij art. 14 wet 30 maart 2017, B.S.,
28 april 2017
}2. – Vervangen bij art. 14 wet 30 maart 2017, B.S., 28 april 2017

Art. }1[13/3]1 }2[§ 1. De inlichtingen- en veiligheids-
diensten kunnen rechtspersonen oprichten, volgens de
door de Koning te bepalen nadere regels. Die nadere regels
kunnen afwijken van de wettelijke bepalingen die van toe-
passing zijn in geval van ontbinding en vereffening van
een rechtspersoon.

§ 2. De inlichtingen- en veiligheidsdiensten kunnen rechts-
personen inzetten ter ondersteuning van hun opdrachten.

Onverminderd het eerste lid, worden de nadere regels
voor het inzetten van een rechtspersoon voor het verzame-
len van gegevens bepaald in artikel 18/13.

§ 3. De inlichtingen- en veiligheidsdiensten kunnen, in
het kader van de toepassing van paragrafen 1 en 2, valse do-
cumenten vervaardigen, laten vervaardigen en gebruiken.

§ 4. Elke oprichting van een rechtspersoon wordt ge-
machtigd door het diensthoofd en wordt ter kennis ge-
bracht van het Vast Comité I.

Elke inzet van een rechtspersoon buiten het geval voor-
zien in artikel 18/13, wordt vermeld in een lijst die maan-
delijks overgemaakt wordt aan het Vast Comité I.

§ 5. In het kader van de uitvoering van dit artikel kun-
nen de inlichtingen- en veiligheidsdiensten de medewer-
king vorderen van de ambtenaren en agenten van de
openbare diensten.]2

}1. – Oud art. 18/13, lid 1, hernummerd bij art. 15 wet 30 maart 2017,
B.S., 28 april 2017
}2. – Vervangen bij art. 15 wet 30 maart 2017, B.S., 28 april 2017
}1[Art. 13/4. De inlichtingen- en veiligheidsdiensten
kunnen de medewerking van derden verzoeken.

De diensten waken over de veiligheid van de gegevens
die betrekking hebben op de derden die een medewerking
aan hen verlenen of hebben verleend.

Het tweede, derde en vijfde lid van artikel 13/1 zijn van
toepassing op de derden die aan de uitvoering van een me-
thode noodzakelijke en rechtstreekse hulp en bijstand heb-
ben verleend.]1

}1. – Ingevoegd bij art. 16 wet 30 maart 2017, B.S., 28 april 2017

Afdeling 3
}1[...]1

}1. Opschrift opgeheven bij art. 23 wet 21 april 2016, B.S., 29 april 2016,
inwerkingtreding: 23 maart 2017 (art. 1 K.B. 19 maart 2017, B.S.,
23 maart 2017)

}1[Afdeling 3
De samenloop met een opsporings- of gerechtelijk 

onderzoek]1

}1. Opschrift ingevoegd bij art. 17 wet 30 maart 2017, B.S., 28 april 2017
}1[Art. }2[13/5.]2 De inlichtingen- en veiligheidsdiensten
waken erover geen onderzoeken te voeren die een bewuste
aantasting uitmaken van de }3[opdrachten van de bevoegde
magistraat]3 en die het goede verloop van opsporingsonder-
zoeken of gerechtelijke onderzoeken kunnen schaden.

Wanneer een inlichtingen- en veiligheidsdienst een on-
derzoek instelt dat een weerslag kan hebben op een opspo-
rings- of gerechtelijk onderzoek, mag deze dienst, indien
hij de in artikel 18/2 bedoelde methoden voor het verza-
melen van gegevens aanwendt, dit gerechtelijk- of opspo-
ringsonderzoek niet schaden.

De inlichtingen- en veiligheidsdienst brengt de commis-
sie hiervan op de hoogte. Onverminderd de overeenkomsten
gesloten met de gerechtelijke overheden, beslist de commis-
sie, in overleg met }4[...]4 de bevoegde magistraat en het
hoofd van de betrokken dienst }4[of de agent de hij daartoe
machtigt]4, of en volgens welke nadere regels de inlichtin-
gen- en veiligheidsdienst het onderzoek kan voortzetten. De
commissie brengt het Vast Comité I op de hoogte van haar
beslissing. De inlichtingen- en veiligheidsdienst voert zijn op-
dracht uit overeenkomstig de beslissing van de commissie.
De commissie ziet toe op de naleving van haar beslissing.]1

}1. – Ingevoegd bij art. 7 wet 4 februari 2010, B.S., 10 maart 2010, inwer-
kingtreding: 1 september 2010 (art. 40)
}2. – Oud art. 13/2 hernummerd bij art. 18 wet 30 maart 2017, B.S.,
28 april 2017
}3. – Lid 1 gewijzigd bij art. 18, 1°, wet 30 maart 2017, B.S., 28 april 2017
}4. – Lid 3 gewijzigd bij art. 18, 2°, wet 30 maart 2017, B.S., 28 april 2017
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}1[Afdeling 4
De methoden voor het verzamelen van gegevens]1

}1. Opschrift ingevoegd bij art. 19 wet 30 maart 2017, B.S., 28 april 2017

}1[Onderafdeling 1]1
}2[Gewone methoden voor het verzamelen van gegevens]2

}1. Opschrift hernummerd bij art. 20 wet 30 maart 2017, B.S., 28 april 2017

}2. Opschrift vervangen bij art. 8 wet 4 februari 2010, B.S., 10 maart 2010,
inwerkingtreding: 1 september 2010 (art. 40)

Art. 14. }1[...]1 }1[De gerechtelijke overheden]1, de amb-
tenaren en agenten van de openbare diensten}2[, die van
de politiediensten inbegrepen,]2 }1[kunnen]1 uit eigen be-
weging aan de betrokken inlichtingen- en veiligheids-
dienst }1[de informatie meedelen die nuttig is voor de uit-
voering van zijn opdrachten]1.

}3[Op verzoek van een inlichtingen- en veiligheids-
dienst, delen de gerechtelijke overheden, de ambtenaren
en agenten van de openbare diensten, die van de politie-
diensten inbegrepen, aan de betrokken inlichtingen- en
veiligheidsdienst, }4[...]4 }4[de informatie mee die nuttig is
voor de uitvoering van zijn opdrachten]4.]3

}5[Wanneer de gerechtelijke overheden, de ambtenaren
en de agenten van de openbare diensten, die van de poli-
tiediensten inbegrepen, van oordeel zijn dat het meedelen
van de informatie bedoeld in het tweede lid van aard is af-
breuk te doen aan een lopend opsporings- of gerechtelijk
onderzoek, of aan de verzameling van gegevens overeen-
komstig de }6[wet van 18 september 2017 tot voorkoming
van het witwassen van geld en de financiering van terro-
risme en tot beperking van het gebruik van contanten]6, of
iemand in zijn persoonlijke fysieke integriteit kan schaden,
kunnen zij binnen vijf werkdagen na ontvangst van de
aanvraag deze mededeling weigeren en delen zij de rede-
nen hiervan schriftelijk mee.]5

}7[Met inachtneming van de geldende wetgeving kun-
nen de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, overeenkomstig
de door de Koning vastgelegde algemene nadere regels, toe-
gang krijgen tot de gegevensbanken van de openbare sector
die nuttig zijn voor de uitoefening van hun opdrachten.]7

}1. – Lid 1 gewijzigd bij art. 21, 1°, wet 30 maart 2017, B.S., 28 april 2017
}2. – Lid 1 gewijzigd bij art. 9, 1°, wet 4 februari 2010, B.S., 10 maart
2010, inwerkingtreding: 1 september 2010 (art. 40)
}3. – Lid 2 vervangen bij art. 9, 2°, wet 4 februari 2010, B.S., 10 maart
2010, inwerkingtreding: 1 september 2010 (art. 40)
}4. – Lid 2 gewijzigd bij art. 21, 2°, wet 30 maart 2017, B.S., 28 april 2017
}5. – Lid 3 vervangen bij art. 9, 3°, wet 4 februari 2010, B.S., 10 maart
2010, inwerkingtreding: 1 september 2010 (art. 40)
}6. – Lid 3 gewijzigd bij art. 150 wet 18 september 2017, B.S., 6 oktober 2017
}7. – Lid 4 toegevoegd bij art. 9, 4°, wet 4 februari 2010, B.S., 10 maart
2010, inwerkingtreding: 1 september 2010 (art. 40)

Art. 15. De regels voor de mededeling van de gegevens die
voorkomen in de bevolkings- en vreemdelingenregisters als-
ook in het wachtregister van de vreemdelingen, worden vast-
gesteld bij een in ministerraad overlegd koninklijk besluit.

Art. 16. }1[De personen en organisaties die behoren tot
de privésector kunnen, onverminderd artikel 2, § 2, uit
eigen beweging aan de inlichtingen- en veiligheidsdien-
sten de informatie en persoonsgegevens meedelen die
nuttig zijn voor de uitvoering van hun opdrachten.

De inlichtingen- en veiligheidsdiensten kunnen, in het be-
lang van de uitoefening van hun opdrachten, onverminderd
artikel 2, § 2, informatie en persoonsgegevens inwinnen bij
personen en organisaties die behoren tot de privésector.]1

}1. – Na wijziging, vervangen bij art. 22 wet 30 maart 2017, B.S., 28 april
2017
}1[Art. 16/1. }2[ § 1. De inlichtingen- en veiligheids-
diensten kunnen, in het belang van de uitoefening van
hun opdrachten, zonder behulp van technische middelen
het volgende observeren:

1° voor het publiek toegankelijke plaatsen;
2° personen en voorwerpen die zich daar bevinden;
3° gebeurtenissen die daar plaatsvinden.
§ 2. De inlichtingen- en veiligheidsdiensten kunnen, in

het belang van de uitoefening van hun opdrachten, zonder
behulp van technische middelen:

1° voor het publiek toegankelijke plaatsen doorzoeken;
2° ter plaatse de inhoud doorzoeken van niet-vergren-

delde voorwerpen die zich daar bevinden en die niet be-
waakt zijn door de bezitter.]2]1

}1. – Ingevoegd bij art. 11 wet 4 februari 2010, B.S., 10 maart 2010, in-
werkingtreding: 1 september 2010 (art. 40)
}2. – Vervangen bij art. 23 wet 30 maart 2017, B.S., 28 april 2017
}1[Art. 16/2.  }2[§ 1.]2 De inlichtingen- en veiligheidsdien-
sten kunnen, in het belang van de uitoefening van hun op-
drachten, de medewerking vorderen van een operator van
een elektronisch communicatienetwerk of de verstrekker van
een elektronische communicatiedienst om over te gaan tot:

1° het identificeren van de abonnee of de gewoonlijke
gebruiker van een elektronische communicatiedienst of
van het gebruikte elektronische communicatiemiddel;

2° het identificeren van de elektronische communicatie-
diensten en -middelen waarop een bepaald persoon is ge-
abonneerd of die door een bepaald persoon gewoonlijk
worden gebruikt.

De vordering gebeurt schriftelijk door het diensthoofd of
zijn gedelegeerde. In geval van hoogdringendheid kan het
diensthoofd of zijn gedelegeerde deze gegevens mondeling
vorderen. Deze mondelinge vordering wordt binnen vier-
entwintig uur bevestigd door een schriftelijke vordering.

Iedere operator van een elektronisch communicatienet-
werk en iedere verstrekker van een elektronische communi-
catiedienst die wordt gevorderd, verstrekt aan het dienst-
hoofd of zijn gedelegeerde de gegevens waar om werd ver-
zocht binnen een termijn en overeenkomstig de nadere regels
te bepalen bij koninklijk besluit genomen op het voorstel van
de Minister van Justitie, de Minister van Landsverdediging en
de Minister bevoegd voor de elektronische communicatie.

Het diensthoofd of zijn gedelegeerde kan, mits naleving
van de principes van proportionaliteit en subsidiariteit en
mits de registratie van de raadpleging, de bedoelde gege-
vens ook verkrijgen met behulp van toegang tot de klan-
tenbestanden van de operator of van de dienstenverstrek-
ker. De Koning bepaalt, op voorstel van de Minister van
Justitie, de Minister van Landsverdediging en de Minister
bevoegd voor de elektronische communicatie, de techni-
sche voorwaarden waaronder deze toegang mogelijk is.

}3[§ 2. De inlichtingen- en veiligheidsdiensten kunnen, in
het belang van de uitoefening van hun opdrachten, de mede-
werking vorderen van een bank of financiële instelling om
over te gaan tot het identificeren van de eindegebruiker van
de in artikel 127 van de wet van 13 juni 2005 betreffende de
elektronische communicatie bedoelde voorafbetaalde kaart,
op basis van de referentie van een elektronische banktransac-
tie die verband houdt met de voorafbetaalde kaart en die
voorafgaand meegedeeld is door een operator of verstrekker
in toepassing van paragraaf 1.
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De vordering gebeurt schriftelijk door het diensthoofd of
zijn afgevaardigde. In geval van hoogdringendheid kan het
diensthoofd of zijn gedelegeerde deze gegevens mondeling
vorderen. Deze mondelinge vordering wordt binnen de
vierentwintig uur bevestigd door een schriftelijke vordering.

Iedere bank en iedere financiële instelling die wordt ge-
vorderd, verstrekt aan het diensthoofd of zijn afgevaar-
digde onverwijld de gegevens waar om werd verzocht.

De identificatiegegevens die de inlichtingen- en veilig-
heidsdiensten binnen het uitoefenen van de in deze para-
graaf bedoelde methode ontvangen, zijn beperkt tot de
identificatiegegevens bedoeld in paragraaf 1.]3

}4[§ 3.]4 Eenieder die weigert de aldus gevraagde gege-
vens mee te delen of de vereiste toegang te verschaffen,
wordt gestraft met geldboete van zesentwintig euro tot
tienduizend euro.

}5[§ 4.]5 Beide inlichtingen- en veiligheidsdiensten hou-
den een register bij van alle gevorderde identificaties en
van alle via rechtstreekse toegang verkregen identificaties.
Het Vast Comité I ontvangt van }5[de betrokken inlichtin-
gen- en veiligheidsdienst]5 maandelijks een lijst van de ge-
vorderde identificaties en van elke toegang.]1

}1. – Ingevoegd bij art. 222 wet 5 februari 2016, B.S., 19 februari 2016
}2. – § 1 genummerd bij art. 3, 1°, wet 1 september 2016, B.S.,
7 december 2016
}3. – § 2 ingevoegd bij art. 3, 2°, wet 1 september 2016, B.S., 7 december 2016
}4. – § 3 genummerd bij art. 3, 3°, wet 1 september 2016, B.S.,
7 december 2016
}5. – § 4 genummerd en gewijzigd bij art. 3, 4°, wet 1 september 2016,
B.S., 7 december 2016
}1[Art. 16/3.  § 1. De inlichtingen- en veiligheidsdiensten kun-
nen, in het belang van de uitoefening van hun opdrachten, mits af-
doende motivering, beslissen om toegang te hebben tot de passa-
giersgegevens bedoeld in artikel 27 van de wet van 25 december
2016 betreffende de verwerking van passagiersgegevens.

§ 2. De in § 1 bedoelde beslissing, wordt door een dienst-
hoofd genomen en schriftelijk overgemaakt aan de Passagiers-
informatie-eenheid bedoeld in hoofdstuk 7 van voormelde wet.
De beslissing wordt met de motivering van deze beslissing aan
het Vast Comité I betekend.

Het Vast Comité I verbiedt de inlichtingen- en veiligheids-
diensten om gebruik te maken van de gegevens die verzameld
werden in omstandigheden die niet aan de wettelijke voorwaar-
den voldoen.

De beslissing kan betrekking hebben op een geheel van gege-
vens die betrekking hebben op een specifiek inlichtingenonder-
zoek. In dit geval wordt de lijst van de raadplegingen van de pas-
sagiersgegevens een keer per maand aan het Vast Comité I
doorgegeven.]1

}1. – Ingevoegd bij art. 51 wet 25 december 2016, B.S., 25 januari 2017,
inwerkingtreding: door de Koning te bepalen per vervoerssector en voor
de reisoperatoren (art. 54); ten aanzien van de luchtvaartmaatschappijen:
7 augustus 2017 (art. 12 K.B. 18 juli 2017, B.S., 28 juli 2017 )
}1[Art. 16/4. § 1. Overeenkomstig de nadere regels be-
paald door de Koning, na advies van de bevoegde toezicht-
houdende autoriteit voor de verwerking van persoonsge-
gevens, is een rechtstreekse toegang toegestaan voor de
inlichtingen- en veiligheidsdiensten tot de informatie en
persoonsgegevens die verzameld worden door middel van
camera's waarvan het gebruik door de politiediensten is
toegestaan overeenkomstig hoofdstuk IV, afdeling 1, en
hoofdstuk IV/1, afdeling 2, van de wet op het politieambt
en die in het bijzonder worden verwerkt in de gegevens-
banken bedoeld in artikel 44/2 van de genoemde wet.

In afwijking van artikelen 25/5, § 2, en 46/2 van de wet
op het politieambt, oefenen de politiediensten geen con-
trole uit op het bekijken van beelden in real time door de
inlichtingen- en veiligheidsdiensten.

De informatie en persoonsgegevens bedoeld in het eerste
lid kunnen na anonimisering worden gebruikt voor didacti-
sche en pedagogische doeleinden in het kader van de oplei-
ding van de leden van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten.

§ 2. De inlichtingen- en veiligheidsdiensten kunnen, in het
belang van de uitoefening van hun opdrachten, op gerichte
wijze en na hun registratie toegang nemen tot de informatie
en persoonsgegevens van de gegevensbanken bedoeld in ar-
tikels 25/6, 44/2, § 3, tweede lid, 1° en 2°, en 46/12 van de wet
op het politieambt, indien dit gemotiveerd wordt op operatio-
neel vlak, noodzakelijk is voor de uitoefening van een precieze
opdracht en beslist wordt door een inlichtingenofficier.

Na de eerste maand van bewaring, wordt de toegang tot
de gegevens bedoeld in deze paragraaf toegestaan door
het diensthoofd of zijn gedelegeerde.

De beslissing van het diensthoofd of zijn gedelegeerde
wordt met de motivering van deze beslissing zo spoedig mo-
gelijk aan het Vast Comité I betekend. De beslissing kan be-
trekking hebben op een geheel van gegevens die betrekking
hebben op een specifiek inlichtingenonderzoek. In dit geval
wordt een lijst van de gerichte toegangen een maal per
maand aan het Vast Comité I doorgegeven. Het Vast Comité
I verbiedt de inlichtingen- en veiligheidsdiensten om gebruik
te maken van de gegevens die verzameld werden in omstan-
digheden die niet aan de wettelijke voorwaarden voldoen.

De toegang tot deze informatie en persoonsgegevens is
beveiligd, alle toegangen worden dagelijks bijgewerkt en de
concrete redenen van de bevragingen worden geregistreerd.

§ 3. De inlichtingen- en veiligheidsdiensten kunnen, in
het belang van de uitoefening van hun opdrachten, de in-
formatie en persoonsgegevens van de gegevensbanken be-
doeld in artikel 44/2, § 3, tweede lid, 1° en 2°, van de wet
op het politieambt in correlatie brengen met:

1° de gegevensbanken beheerd door de inlichtingen- en
veiligheidsdiensten of die voor hen rechtstreeks beschik-
baar of toegankelijk zijn in het kader van hun opdrachten,
of lijsten van personen uitgewerkt door de inlichtingen- en
veiligheidsdiensten in het kader van hun opdrachten;

2° vooraf bepaalde beoordelingscriteria.
De gegevensbanken of lijsten of de vooraf bepaalde be-

oordelingscriteria bedoeld in deze paragraaf worden voor-
bereid met als doel deze correlatie tot stand te brengen na
registratie van de gegevens.

De inhoud van de gegevensbanken of van de lijsten be-
doeld in het eerste lid, 1°, die gebruikt worden voor een
correlatie, is onderworpen aan de toelating van een inlich-
tingenofficier. De beslissing om de gegevensbanken of de
lijsten in correlatie te brengen, kan slaan op een geheel
van gegevens die betrekking hebben op een of meerdere
specifieke inlichtingenonderzoeken.

Elke lijst aan de hand waarvan de correlatie bedoeld in
het eerste lid, 1°, wordt uitgevoerd, wordt zo spoedig moge-
lijk doorgegeven aan het Vast Comité I. Het Vast Comité I
verbiedt de inlichtingen- en veiligheidsdiensten om gebruik
te maken van de gegevens die verzameld werden in omstan-
digheden die niet aan de wettelijke voorwaarden voldoen.

De beoordelingscriteria bedoeld in het eerste lid, 2°, wor-
den voorafgaandelijk aan het Vast Comité I voorgelegd. Cor-
relaties die deze beoordelingscriteria verder verfijnen, dienen
niet meer opnieuw voorgelegd te worden. Deze beoordelings-
criteria mogen niet gericht zijn op de identificatie van een in-
dividu en moeten doelgericht, evenredig en specifiek zijn.
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§ 4. De inlichtingen- en veiligheidsdiensten kunnen, in
het belang van de uitoefening van hun opdrachten, toe-
gang krijgen tot het register bedoeld in artikel 25/8,
tweede lid, van de wet op het politieambt.

§ 5. In geval de rechtstreekse toegang bedoeld in dit ar-
tikel mogelijk is, kan een inlichtingen- en veiligheidsdienst
niet eenzelfde rechtstreekse toegang verzoeken op basis
van artikel 14, tweede lid.

De bevoegde magistraat die oordeelt dat een recht-
streekse toegang tot de informatie en persoonsgegevens
het goede verloop van een opsporingsonderzoek of gerech-
telijk onderzoek kan schaden, kan besluiten om die toe-
gang tijdelijk onmogelijk te maken. Indien een inlichtin-
gen- en veiligheidsdienst ten aanzien van deze informatie
en persoonsgegevens gebruik maakt van de rechtstreekse
toegang, wordt haar meegedeeld dat deze onvolledig zijn.

§ 6. De inlichtingenofficier die de beslissingen voorzien
in dit artikel neemt, kan niet tegelijk de beheerder zijn van
het dossier waarop die beslissing betrekking heeft.]1

}1. – Ingevoegd bij art. 84 wet 21 maart 2018, B.S., 16 april 2018, inwer-
kingtreding: 25 mei 2018 (art. 89, lid 1)

Art. 17. }1[De inlichtingen- en veiligheidsdiensten kun-
nen, in het belang van de uitoefening van hun opdrachten,]1

steeds de voor het publiek toegankelijke plaatsen betreden
en, met inachtneming van de onschendbaarheid van de wo-
ning, hotelinrichtingen en andere logiesverstrekkende in-
richtingen bezoeken. Zij kunnen zich door de eigenaars, ex-
ploitanten of aangestelden van die inrichtingen de }2[in-
schrijvingsgegevens]2 van de reizigers doen overleggen.
}1. – Gewijzigd bij art. 24 wet 30 maart 2017, B.S., 28 april 2017
}2. – Gewijzigd bij art. 12 wet 4 februari 2010, B.S., 10 maart 2010, inwer-
kingtreding: 1 september 2010 (art. 40)

Art. 18. }1[De inlichtingen- en veiligheidsdiensten kunnen,
in het belang van de uitoefening van hun opdrachten,]1 een
beroep doen op menselijke bronnen }2[voor het verzamelen
van gegevens omtrent gebeurtenissen, voorwerpen, groepe-
ringen en natuurlijke personen of rechtspersonen die een be-
lang vertonen voor de uitoefening van hun opdrachten, con-
form de richtlijnen van }3[de Nationale Veiligheidsraad]3]2.
}1. – Gewijzigd bij art. 25 wet 30 maart 2017, B.S., 28 april 2017
}2. – Gewijzigd bij art. 13, 1° wet 4 februari 2010, B.S., 10 maart 2010, in-
werkingtreding: 1 september 2010 (art. 40)
}3. – Laatst gewijzigd bij art. 6 wet 6 december 2015, B.S., 17 december
2015, inwerkingtreding: 28 januari 2015 (art. 13)

}2[}1[Onderafdeling 2]1

Specifieke methoden en uitzonderlijke methoden voor het 
verzamelen van gegevens]2

}1. Opschrift hernummerd bij art. 26 wet 30 maart 2017, B.S., 28 april 2017

}2. Opschrift ingevoegd bij art. 14 wet 4 februari 2010, B.S., 10 maart
2010, inwerkingtreding: 1 september 2010 (art. 40)

}2[A. Algemene bepalingen]2

}1. Opschrift gewijzigd bij wet 30 maart 2017, B.S., 28 april 2017

}2. Opschrift ingevoegd bij art. 14 wet 4 februari 2010, B.S., 10 maart
2010, inwerkingtreding: 1 september 2010 (art. 40)
}1[Art. 18/1. Deze onderafdeling is van toepassing:

1° op de Veiligheid van de Staat voor de uitoefening,
}2[op of vanaf het grondgebied van het Rijk]2, van de op-
drachten bedoeld in }3[de artikelen 7, 1° en 3°/1 }4[...]4 ;]3,
onverminderd artikel 18/9, § 1, 1°;

2° op de }5[Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid]5

}6[, onverminderd artikel 18/9, § 1, 2°,]6 voor de uitoefe-

ning }7[...]7 van de opdrachten bedoeld in }8[de artikelen
11, § 1, 1° tot 3° en 5°, en § 2]8, }9[met uitzondering van de
interceptie van communicatie uitgezonden of ontvangen
in het buitenland alsook het binnendringen in een infor-
maticasysteem dat zich in het buitenland bevindt en het
maken van vaste of bewegende beelden uitgevoerd in het
buitenland, bedoeld in de artikelen 44 tot 44/5.]9]1

}1. – Ingevoegd bij art. 14 wet 4 februari 2010, B.S., 10 maart 2010, in-
werkingtreding: 1 september 2010 (art. 40)
}2. – 1° gewijzigd bij art. 27, a), wet 30 maart 2017, B.S., 28 april 2017
}3. – 1° gewijzigd bij art. 5, a), wet 29 januari 2016, B.S., 24 februari 2016
}4. – 1° gewijzigd bij art. 3, lid 5, wet 30 maart 2017, B.S., 28 april 2017
}5. – 2° gewijzigd bij art. 3, lid 3, wet 30 maart 2017, B.S., 28 april 2017
}6. – 2° gewijzigd bij art. 27, b), eerste streepje, wet 30 maart 2017, B.S.,
28 april 2017
}7. – 2° gewijzigd bij art. 27, b), tweede streepje, wet 30 maart 2017, B.S.,
28 april 2017
}8. – 2° gewijzigd bij art. 5, b), wet 29 januari 2016, B.S., 24 februari 2016
}9. – 2° gewijzigd bij art. 27, b), derde streepje, wet 30 maart 2017, B.S.,
28 april 2017
}1[Art. 18/2. § 1. }2[De specifieke methoden voor het
verzamelen van gegevens worden opgesomd in de artike-
len 18/4 tot 18/8.]2

 § 2. }3[De uitzonderlijke methoden voor het verzame-
len van gegevens worden opgesomd in de artikelen 18/11
tot 18/17.]3

§ 3. Als een in §§ 1 en 2 bedoelde methode aangewend
wordt ten opzichte van een advocaat, een arts of een jour-
nalist, of van hun lokalen of communicatiemiddelen die zij
voor beroepsdoeleinden gebruiken, of van hun woon-
plaats of verblijfplaats, mag deze methode niet uitgevoerd
worden zonder dat, naargelang het geval, de voorzitter van
de Orde van de Vlaamse balies, van de Ordre des barreaux
francophones et germanophone, van de Nationale Raad
van de Orde van Geneesheren of van de Vereniging van Be-
roepsjournalisten }4[of in geval van ziekte of verhindering
van de voorzitter diens plaatsvervanger]4 hiervan vooraf op
de hoogte is gebracht door de voorzitter van de commissie
bedoeld in artikel 3, 6°. De voorzitter van de commissie is
verplicht om de nodige inlichtingen te verstrekken aan de
voorzitter van de Orde of van de Vereniging van Beroeps-
journalisten, waarvan de advocaat, de arts of de journalist
deel uitmaakt }5[of aan de plaatsvervanger van de voorzit-
ter]5. De betrokken voorzitter }6[en zijn plaatsvervanger
zijn tot geheimhouding verplicht]6. De straffen bepaald in
artikel 458 van het Strafwetboek zijn van toepassing voor
inbreuken op deze verplichting tot geheimhouding.

Als een in §§ 1 en 2 bedoelde methode aangewend wordt
ten opzichte van een advocaat, een arts of een journalist, van
hun lokalen of communicatiemiddelen die zij voor beroeps-
doeleinden gebruiken, of van hun woonplaats of verblijf-
plaats, gaat de voorzitter van de commissie na of de via deze
methode verkregen gegevens een rechtstreeks verband heb-
ben met }7[de potentiële dreiging]7, wanneer zij beschermd
worden door het beroepsgeheim van een advocaat of arts of
door het bronnengeheim van een journalist. }7[Zo geen
rechtstreeks verband is aangetoond, verbiedt de Commissie
de inlichtingen- en veiligheidsdiensten deze gegevens te ex-
ploiteren.]7

Als een in § 2 bedoelde uitzonderlijke methode aange-
wend wordt ten opzichte van een advocaat, een arts of een
journalist, }8[kan]8 de voorzitter van de commissie of het
door hem aangewezen lid van de commissie aanwezig te
zijn bij de aanwending van deze methode.]1 }8[De voorzit-
ter houdt rekening met het risico dat zijn aanwezigheid
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kan hebben voor de uitoefening van de opdracht, zijn eigen
veiligheid en de veiligheid van de agenten en van derden.]8

}1. – Ingevoegd bij art. 14 wet 4 februari 2010, B.S., 10 maart 2010, in-
werkingtreding: 1 september 2010 (art. 40)
}2. – § 1, na wijziging, laatst vervangen bij art. 28, a), wet 30 maart 2017,
B.S., 28 april 2017
}3. – § 2 vervangen bij art. 28, b), wet 30 maart 2017, B.S., 28 april 2017
}4. – § 3, lid 1, gewijzigd bij art. 28, c), eerste streepje wet 30 maart 2017,
B.S., 28 april 2017
}5. – § 3, lid 1, gewijzigd bij art. 28, c), tweede streepje, wet 30 maart
2017, B.S., 28 april 2017
}6. – § 3, lid 1, gewijzigd bij art. 28, c), derde streepje, wet 30 maart 2017,
B.S., 28 april 2017
}7. – § 3, lid 2, gewijzigd bij art. 28, d), wet 30 maart 2017, B.S., 28 april 2017
}8. – § 3, lid 3, gewijzigd bij art. 28, e), wet 30 maart 2017, B.S., 28 april 2017

}1[B. Specifieke methoden voor het verzamelen van de 
gegevens]1

}1. Opschrift ingevoegd bij art. 14 wet 4 februari 2010, B.S., 10 maart
2010, inwerkingtreding: 1 september 2010 (art. 40)
}1[Art. 18/3. § 1. Rekening houdend met een potentiële
}2[dreiging]2 zoals bedoeld in artikel 18/1 kunnen de in
artikel 18/2, § 1, bedoelde specifieke methoden voor het
verzamelen van gegevens aangewend worden indien de
gewone methoden voor het verzamelen van gegevens on-
toereikend worden geacht om de informatie te verzamelen
die nodig is om de inlichtingenopdracht te volbrengen. De
specifieke methode moet worden gekozen in functie van
de graad van ernst van de potentiële }2[dreiging]2 waar-
voor ze wordt aangewend.

De specifieke methode kan slechts worden aangewend
na een schriftelijke en met redenen omklede beslissing van
het diensthoofd en na kennisgeving van deze beslissing
aan de commissie.

§ 2. }3[De beslissing van het diensthoofd vermeldt:
1° de aard van de specifieke methode;
2° naargelang het geval, de natuurlijke personen of

rechtspersonen, }4[feitelijke]4 verenigingen of groeperin-
gen, voorwerpen, plaatsen, gebeurtenissen of informatie
die het voorwerp uitmaken van de specifieke methode;

3° de potentiële dreiging die de specifieke methode
rechtvaardigt;

4° de feitelijke omstandigheden die de specifieke me-
thode rechtvaardigen, de motivering inzake subsidiariteit
en proportionaliteit, inbegrepen het verband tussen de be-
palingen onder 2° en 3°;

5° de periode waarin de specifieke methode kan wor-
den aangewend, te rekenen vanaf de kennisgeving van de
beslissing aan de Commissie;

6° de naam van de inlichtingenofficier(en) verantwoor-
delijk om de aanwending van de specifieke methode op te
volgen;

7° in voorkomend geval, het technisch middel dat ge-
bruikt wordt bij de aanwending van de specifieke methode
}5[in toepassing van de artikelen 18/4 of 18/5]5;

8° in voorkomend geval, de samenloop met een opspo-
rings- of gerechtelijke onderzoek;

9° }6[in voorkomend geval, de strafbare feiten die strikt
noodzakelijk zijn voor het welslagen van de uitvoering van
de methode of ter verzekering van de veiligheid van de
agenten of derden;]6

10° }7[in voorkomend geval, de ernstige aanwijzingen
waaruit blijkt dat de advocaat, de arts of de journalist per-
soonlijk en actief meewerkt of heeft meegewerkt aan het
ontstaan of de ontwikkeling van de potentiële dreiging;]7

11° }8[in voorkomend geval, de redenen die de hoog-
dringendheid rechtvaardigen;]8

12° }9[in geval toepassing wordt gemaakt van artikel
18/8, de motivering van de duur van de periode waarop de
inzameling van gegevens betrekking heeft;]9

}10[13° de datum van de beslissing;]10
}11[14° de handtekening van het diensthoofd.]11
}12[De vermeldingen bedoeld in de bepalingen onder 1°

tot 4°, 7°, 9°, 10°, 11° en 14° zijn op straffe van onwettig-
heid voorgeschreven.]12

§ 3. }13[In geval van hoogdringendheid kan het dienst-
hoofd de specifieke methode mondeling toestaan. Deze
mondelinge beslissing wordt bevestigd door een met rede-
nen omklede schriftelijke beslissing die de vermeldingen
bedoeld in paragraaf 2 bevat, en die uiterlijk de eerste
werkdag volgend op de datum van de beslissing moet toe-
komen op de zetel van de Commissie.

De inlichtingenofficier kan mondeling of schriftelijk de
medewerking vorderen van de personen bedoeld in de ar-
tikelen 18/6, 18/7 en 18/8. De aard van de methode wordt
hen meegedeeld. Op een mondelinge vordering volgt zo
spoedig mogelijk schriftelijke bevestiging ervan door de in-
lichtingenofficier.]13

§ 4. De specifieke methode kan enkel verlengd of her-
nieuwd worden mits een nieuwe beslissing van het dienst-
hoofd, die voldoet aan de voorwaarden bepaald in § 1.]1

}14[§ 5.]14 De specifieke methoden kunnen slechts wor-
den aangewend ten opzichte van een advocaat, een arts of
een journalist, of van communicatiemiddelen die ze voor
beroepsdoeleinden gebruiken, op voorwaarde dat de in-
lichtingen- en veiligheidsdienst vooraf over ernstige aan-
wijzingen beschikt dat de advocaat, de arts of de journalist
persoonlijk en actief meewerkt of heeft meegewerkt aan
het ontstaan of aan de ontwikkeling van de potentiële
}15[dreiging]15 en nadat de commissie, overeenkomstig
artikel 18/10 een eensluidend advies uitgebracht heeft op
}16[het ontwerp van beslissing]16 van het diensthoofd.

}17[§ 6.]17 De leden van de commissie kunnen op elk
ogenblik een controle uitoefenen op de wettigheid van de
maatregelen, hierbij inbegrepen de naleving van de princi-
pes van subsidiariteit en proportionaliteit.

Zij kunnen daartoe de plaatsen betreden waar de gege-
vens betreffende de specifieke methode door de inlichtin-
gen- en veiligheidsdiensten in ontvangst worden geno-
men of bewaard, zich alle nuttige stukken toe-eigenen en
de leden van de dienst horen.

De gegevens verkregen in omstandigheden die de vige-
rende wettelijke bepalingen niet naleven, worden onder het
toezicht van de }18[Commissie]18 bewaard overeenkomstig
de door de Koning bepaalde nadere regels en termijnen, na
advies van de commissie voor de bescherming van de per-
soonlijke levenssfeer. De commissie verbiedt de inlichtingen-
en veiligheidsdiensten deze gegevens te exploiteren en
schorst de aangewende methode indien deze nog lopende is.

De commissie stelt het Vast Comité I op eigen initiatief
en onverwijld in kennis van haar beslissing.

}19[§ 7.]19 De inlichtingenofficier die is aangesteld }20[om
de aanwending van de specifieke methode voor het verza-
melen van gegevens op te volgen]20, informeert het dienst-
hoofd regelmatig over de uitvoering van deze methode.

}21[§ 8. Het diensthoofd beëindigt de specifieke me-
thode wanneer de potentiële dreiging die haar rechtvaar-
digt weggevallen is, wanneer de methode niet langer nuttig
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is voor het doel waarvoor zij werd ingesteld, of wanneer hij
een onwettigheid heeft vastgesteld. Hij brengt zijn beslis-
sing zo spoedig mogelijk ter kennis van de Commissie.]21

}1. – Ingevoegd bij art. 14 wet 4 februari 2010, B.S., 10 maart 2010, in-
werkingtreding: 1 september 2010 (art. 40)
}2. – § 1, lid 1, gewijzigd bij art. 3, lid 1, wet 30 maart 2017, B.S., 28 april 2017
}3. – § 2 vervangen bij art. 13, c), wet 29 mei 2016, B.S., 18 juli 2016
}4. – § 2, lid 1, 2°, gewijzigd bij art. 29, a), eerste streepje wet 30 maart
2017, B.S., 28 april 2017
}5. – § 2, lid 1, 7°, aangevuld bij art. 29, a), tweede streepje wet 30 maart
2017, B.S., 28 april 2017
}6. – § 2, lid 1, 9°, vervangen bij art. 29, a), derde streepje wet 30 maart
2017, B.S., 28 april 2017
}7. – § 2, lid 1, 10°, vervangen bij art. 29, a), derde streepje wet 30 maart
2017, B.S., 28 april 2017
}8. – § 2, lid 1, 11°, vervangen bij art. 29, a), derde streepje wet 30 maart
2017, B.S., 28 april 2017
}9. – § 2, lid 1, 12°, vervangen bij art. 29, a), derde streepje wet 30 maart
2017, B.S., 28 april 2017
}10. – § 2, lid 1, 13°, ingevoegd bij art. 29, a), derde streepje wet 30 maart
2017, B.S., 28 april 2017
}11. – § 2, lid 1, 14°, ingevoegd bij art. 29, a), derde streepje wet 30 maart
2017, B.S., 28 april 2017
}12. – § 2, lid 2, ingevoegd bij art. 29, a), vierde streepje wet 30 maart
2017, B.S., 28 april 2017
}13. – § 3 laatst vervangen bij art. 29, b), wet 30 maart 2017, B.S., 28 april
2017
}14. – § 5 (oud § 1, lid 3) hernummerd bij art. 13, a), wet 29 mei 2016,
B.S., 18 juli 2016
}15. – § 5 gewijzigd bij art. 3, lid 1, wet 30 maart 2017, B.S., 28 april 2017
}16. – § 5 gewijzigd bij art. 29, c), wet 30 maart 2017, B.S., 28 april 2017
}17. – § 6 (oud § 2, lid 2-5), hernummerd bij art. 13, c), wet 29 mei 2016,
B.S., 18 juli 2016
}18. – § 6, lid 3, gewijzigd bij art. 29, d), wet 30 maart 2017, B.S., 28 april 2017
}19. – § 7 (oud § 1, lid 4) hernummerd bij art. 13, b), wet 29 mei 2016,
B.S., 18 juli 2016
}20. – § 7 gewijzigd bij art. 13, b), wet 29 mei 2016, B.S., 18 juli 2016
}21. – § 8 toegevoegd bij art. 13, e), wet 29 mei 2016, B.S., 18 juli 2016
}1[Art. 18/4. }2[ § 1. De inlichtingen- en veiligheids-
diensten kunnen, in het belang van de uitoefening van
hun opdrachten, met behulp van technische middelen het
volgende observeren:

1° voor het publiek toegankelijke plaatsen;
2° personen en voorwerpen die zich daar bevinden;
3° gebeurtenissen die daar plaatsvinden;
en er een technisch middel installeren, dat middel be-

dienen of het terugnemen.
§ 2. De inlichtingen- en veiligheidsdiensten kunnen, in

het belang van de uitoefening van hun opdrachten, al dan
niet met behulp van technische middelen het volgende ob-
serveren:

1° niet voor het publiek toegankelijke plaatsen die niet
aan het zicht onttrokken zijn;

2° personen en voorwerpen die zich daar bevinden;
3° gebeurtenissen die daar plaatsvinden;
zonder die plaatsen te betreden.]2]1
}3[§ 3. De observatie met behulp van technische middelen

kan uitgevoerd worden via een rechtstreekse toegang tot de
informatie en persoonsgegevens bedoeld in artikel 16/4, § 1.

In voorkomend geval kan ze worden uitgevoerd via de
correlatie bedoeld in artikel 16/4, § 3, waarbij de gegevens-
banken of lijsten of de vooraf bepaalde beoordelingscriteria
worden voorbereid met als doel deze correlatie in real time
tot stand te brengen, op het moment van de verzameling van
de gegevens door de intelligente camera's of de intelligente
systemen voor de automatische nummerplaatherkenning.

De beslissing van het diensthoofd kan slaan op een ge-
heel van gegevens die betrekking hebben op een specifiek
inlichtingenonderzoek.

De beoordelingscriteria bedoeld in artikel 16/4, § 3, eer-
ste lid, 2°, mogen niet gericht zijn op de identificatie van een
individu en moeten doelgericht, evenredig en specifiek zijn.

In afwijking van artikel 18/3, § 2, 2° tot 4°, vermeldt de
beslissing het fenomeen of de dreiging die het voorwerp
uitmaakt van de methode en het verband met de criteria.]3

}1. – Ingevoegd bij art. 14 wet 4 februari 2010, B.S., 10 maart 2010, in-
werkingtreding: 1 september 2010 (art. 40)
}2. – Vervangen bij art. 30 wet 30 maart 2017, B.S., 28 april 2017
}3. – § 3 toegevoegd bij art. 85 wet 21 maart 2018, B.S., 16 april 2018, in-
werkingtreding: 25 mei 2018 (art. 89, lid 1)
}1[Art. 18/5. }2[ De inlichtingen- en veiligheidsdiensten
kunnen, in het belang van de uitoefening van hun op-
drachten:

1° voor het publiek toegankelijke plaatsen doorzoeken
met behulp van technische middelen;

2° de inhoud doorzoeken van al dan niet vergrendelde
voorwerpen die zich daar bevinden;

3° al dan niet vergrendelde voorwerpen meenemen
voor een strikt beperkte duur, indien het onderzoek ervan
niet ter plaatse kan gebeuren om technische of veiligheids-
redenen. Die voorwerpen worden zo spoedig mogelijk te-
ruggeplaatst, tenzij dit het goede verloop van de opdracht
in de weg staat.]2]1

}1. – Ingevoegd bij art. 14 wet 4 februari 2010, B.S., 10 maart 2010, in-
werkingtreding: 1 september 2010 (art. 40)
}2. – Vervangen bij art. 31 wet 30 maart 2017, B.S., 28 april 2017
}1[Art. 18/6. § 1. De inlichtingen- en veiligheidsdien-
sten kunnen }2[, in het belang van de uitoefening van hun
opdrachten,]2 kennis nemen van de identificatiegegevens
van de afzender of de geadresseerde van al dan niet aan
een postoperator toevertrouwde post en van de identifica-
tiegegevens van de titularis van een postbus }2[...]2 . Wan-
neer de medewerking van een postoperator wordt gevor-
derd, richt het diensthoofd een schriftelijke vraag aan deze
operator. De aard van de beslissing wordt meegedeeld aan
de postoperator die wordt gevorderd.

§ 2. }3[...]3

§ 3. De postoperator die weigert de in dit artikel be-
doelde medewerking te verlenen wordt gestraft met geld-
boete van zesentwintig euro tot }4[twintigduizend euro]4.]1

}1. – Ingevoegd bij art. 14 wet 4 februari 2010, B.S., 10 maart 2010, in-
werkingtreding: 1 september 2010 (art. 40)
}2. – § 1 gewijzigd bij art. 32, 1°, wet 30 maart 2017, B.S., 28 april 2017
}3. – § 2 opgeheven bij art. 32, 2°, wet 30 maart 2017, B.S., 28 april 2017
}4. – § 3 gewijzigd bij art. 32, 3°, wet 30 maart 2017, B.S., 28 april 2017
}1[Art. 18/6/1.  De inlichtingen- en veiligheidsdiensten
kunnen, in het belang van de uitoefening van hun op-
drachten, vervoers- en reisgegevens vorderen van iedere
private verstrekker van een vervoers- of reisdienst. Het
diensthoofd stuurt een schriftelijke vordering. De aard van
de methode wordt meegedeeld aan de dienstenverstrekker
die wordt gevorderd.

De verstrekker van een vervoers- of reisdienst die weigert
om de in zijn bezit zijnde informatie die overeenkomstig dit
artikel gevorderd wordt, mee te delen, wordt gestraft met een
geldboete van zesentwintig euro tot twintigduizend euro.]1

}1. – Ingevoegd bij art. 33 wet 30 maart 2017, B.S., 28 april 2017
}1[Art. 18/7. § 1. }2[}3[In het belang van de uitoefening
van de opdrachten,]3 kan het diensthoofd, bij schriftelijke
beslissing, overgaan of doen overgaan tot:

1° de identificatie of de lokalisatie, met behulp van een
technisch middel, van de elektronische communicatie-
diensten en -middelen waarop een bepaald persoon is ge-
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abonneerd of die door een bepaald persoon gewoonlijk
worden gebruikt;

2° de vordering van de operator van een elektronisch
communicatienetwerk of van een verstrekker van een elek-
tronische communicatiedienst tot het bekomen van de ge-
gevens betreffende de betalingswijze, de identificatie van
het betalingsmiddel en het tijdstip van betaling voor het
abonnement of voor het gebruik van de elektronische
communicatiedienst. Een inlichtingen- en veiligheids-
dienst kan de bedoelde gegevens ook verkrijgen met be-
hulp van toegang tot de bestanden van de klanten van de
operator of van de verstrekker van de dienst.]2

§ 2. }4[...]4

§ 3. Iedere operator van een communicatienetwerk en ie-
dere verstrekker van een communicatiedienst die wordt ge-
vorderd om de in § 1 bedoelde gegevens mee te delen, ver-
strekt aan het diensthoofd de gegevens waarom werd ver-
zocht binnen een termijn en overeenkomstig de nadere regels
te bepalen bij koninklijk besluit genomen op het voorstel van
de Minister van Justitie, de Minister van Landsverdediging en
de Minister bevoegd voor de elektronische communicatie.

De Koning bepaalt, op voorstel van de Minister van Jus-
titie, de Minister van Landsverdediging en de Minister be-
voegd voor de elektronische communicatie, de voorwaar-
den waaronder de in § 1 bedoelde toegang mogelijk is
voor het diensthoofd.

Elke in het eerste lid bedoelde persoon die weigert de
aldus gevraagde gegevens mee te delen, wordt gestraft
met geldboete van zesentwintig euro tot }5[twintigdui-
zend euro]5.]1  {6

}1. – Ingevoegd bij art. 14 wet 4 februari 2010, B.S., 10 maart 2010, in-
werkingtreding: 1 september 2010 (art. 40)
}2. – § 1 vervangen bij art. 224 wet 5 februari 2016, B.S., 19 februari 2016
}3. – § 1, inleidende zin, gewijzigd bij art. 34, a), wet 30 maart 2017, B.S.,
28 april 2017
}4. – § 2 opgeheven bij art. 34, b), wet 30 maart 2017, B.S., 28 april 2017
}5. – § 3, lid 3, gewijzigd bij art. 34, c), wet 30 maart 2017, B.S., 28 april 2017

R 6. – Zie K.B. 12 oktober 2010 houdende de nadere regels voor de wet-
telijke medewerkingsplicht bij vorderingen door de inlichtingen- en veilig-
heidsdiensten met betrekking tot elektronische communicatie, B.S.,
8 november 2010
}1[Art. 18/8. § 1. }2[De inlichtingen- en veiligheidsdien-
sten kunnen, in het belang van de uitoefening van hun op-
drachten, zo nodig door daartoe de medewerking van de
operator van een elektronisch communicatienetwerk of
van de verstrekker van een elektronische communicatie-
dienst te vorderen, overgaan of doen overgaan tot:

1° het opsporen van de verkeersgegevens van elektroni-
sche communicatiemiddelen van waaruit of waarnaar
elektronische communicaties worden of werden gedaan;

2° het lokaliseren van de oorsprong of de bestemming
van elektronische communicaties.]2

In de gevallen bedoeld in het eerste lid worden voor elk
elektronisch communicatiemiddel waarvan de }3[ver-
keersgegevens]3 worden opgespoord of waarvan de oor-
sprong of de bestemming van de elektronische communi-
catie wordt gelokaliseerd de dag, het tijdstip en de duur en
indien nodig de plaats van de elektronische communicatie
aangegeven en vastgelegd in een verslag.

De aard van de beslissing wordt meegedeeld aan de ge-
vorderde operator van het elektronisch communicatienet-
werk of aan de verstrekker van de elektronische communi-
catiedienst die wordt gevorderd.

}4[§ 2. Wat betreft de toepassing van de methode be-
doeld in paragraaf 1 op de gegevens die worden bewaard
krachtens artikel 126 van de wet van 13 juni 2005 betref-
fende de elektronische communicatie, zijn de volgende be-
palingen van toepassing:

1° voor een potentiële dreiging die betrekking heeft op
een activiteit die verband kan houden met criminele organi-
saties of schadelijke sektarische organisaties, kan het dienst-
hoofd in zijn beslissing de gegevens slechts vorderen voor
een periode van zes maanden voorafgaand aan de beslissing;

2° voor een potentiële dreiging, andere dan deze be-
doeld in de bepalingen onder 1° en 3°, kan het diensthoofd
in zijn beslissing de gegevens vorderen voor een periode
van negen maanden voorafgaand aan de beslissing;

3° voor een potentiële dreiging die betrekking heeft op
een activiteit die verband kan houden met terrorisme of
extremisme, kan het diensthoofd in zijn beslissing de gege-
vens vorderen voor een periode van twaalf maanden voor-
afgaand aan de beslissing.]4

§ 3. Iedere operator van een elektronisch communicatie-
netwerk en iedere verstrekker van een elektronische commu-
nicatiedienst die verzocht wordt de in § 1 bedoelde gegevens
mee te delen, verstrekt het diensthoofd de gevraagde gege-
vens binnen een termijn en overeenkomstig de nadere regels
te bepalen bij koninklijk besluit genomen op voorstel van de
Minister van Justitie, de Minister van Landsverdediging en de
Minister bevoegd voor de Elektronische Communicatie.

Elke in het eerste lid bedoelde persoon die weigert zijn
technische medewerking te verlenen aan de vorderingen
bedoeld in dit artikel wordt gestraft met geldboete van zes-
entwintig euro tot }5[twintigduizend euro]5.]1

§ 4. }6[...]6  {7

}1. – Ingevoegd bij art. 14 wet 4 februari 2010, B.S., 10 maart 2010, in-
werkingtreding: 1 september 2010 (art. 40)
}2. – § 1, lid 1, vervangen bij art. 14, a), wet 29 mei 2016, B.S., 18 juli 2016
}3. – § 1, lid 2, gewijzigd bij art. 14, b), wet 29 mei 2016, B.S., 18 juli 2016
}4. – § 2 ingevoegd bij art. 14, c), wet 29 mei 2016, B.S., 18 juli 2016
}5. – § 3, lid 2, gewijzigd bij art. 35, a), wet 30 maart 2017, B.S., 28 april 2017
}6. – § 4, na wijziging, opgeheven bij art. 35, b), wet 30 maart 2017, B.S.,
28 april 2017

R 7. – Zie K.B. 12 oktober 2010 houdende de nadere regels voor de wet-
telijke medewerkingsplicht bij vorderingen door de inlichtingen- en veilig-
heidsdiensten met betrekking tot elektronische communicatie, B.S.,
8 november 2010

}1[C. Uitzonderlijke methoden voor het verzamelen van 
gegevens]1

}1. Opschrift ingevoegd bij art. 14 wet 4 februari 2010, B.S., 10 maart
2010, inwerkingtreding: 1 september 2010 (art. 40)
}1[Art. 18/9. § 1. De in artikel 18/2, § 2, bedoelde uit-
zonderlijke methoden voor het verzamelen van gegevens
kunnen worden aangewend:

1° }2[door de Veiligheid van de Staat, wanneer er een
ernstige potentiële dreiging bestaat voor een fundamen-
teel belang van het land bedoeld in artikel 8, 2° tot 4°, en
wanneer deze potentiële dreiging betrekking heeft op een
activiteit bedoeld in artikel 8, 1° of verband houdt met een
activiteit van een buitenlandse inlichtingendienst;]2

2° }3[door de Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid
wanneer er een ernstige potentiële dreiging bestaat voor
een fundamenteel belang bedoeld in artikel 11, § 1, 1° tot
3° en 5°, met uitzondering van elk ander fundamenteel be-
lang van het land bedoeld in artikel 11, § 1, 1°, f).]3
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§ 2. Bij uitzondering en rekening houdend met }4[een
potentiële dreiging zoals bedoeld in paragraaf 1]4 kunnen
de in artikel 18/2, § 2, bedoelde uitzonderlijke methoden
voor het verzamelen van gegevens slechts aangewend
worden indien de gewone en de specifieke methoden voor
het verzamelen van gegevens ontoereikend worden ge-
acht om de informatie te verzamelen die nodig is om de in-
lichtingenopdracht te volbrengen.

Het diensthoofd mag de aanwending van een uitzon-
derlijke methode slechts machtigen na eensluidend advies
van de commissie.

§ 3. De uitzonderlijke methode moet worden gekozen
in functie van de graad van de ernst van de potentiële
}5[dreiging]5 }6[...]6 .

§ 4. De uitzonderlijke methoden kunnen slechts aange-
wend worden ten opzichte van een advocaat, een arts of
een journalist, of van hun lokalen of communicatiemidde-
len die ze voor beroepsdoeleinden gebruiken, of van hun
verblijfplaats, of van hun woonplaats, op voorwaarde dat
de inlichtingen- en veiligheidsdienst vooraf over ernstige
aanwijzingen beschikt dat de advocaat, de arts of de jour-
nalist persoonlijk en actief meewerkt of heeft meegewerkt
aan het ontstaan of aan de ontwikkeling }7[van een ern-
stige potentiële dreiging bedoeld in paragraaf 1]7.]1

}1. – Ingevoegd bij art. 14 wet 4 februari 2010, B.S., 10 maart 2010, in-
werkingtreding: 1 september 2010 (art. 40)
}2. – § 1, 1°, na wijziging, vervangen bij art. 36, a), wet 30 maart 2017,
B.S., 28 april 2017
}3. – § 1, 2°, na wijzigingen, vervangen bij art. 36, b), wet 30 maart 2017,
B.S., 28 april 2017
}4. – § 2, lid 1, gewijzigd bij art. 36, c), wet 30 maart 2017, B.S., 28 april 2017
}5. – § 3 gewijzigd bij art. 3, lid 1, wet 30 maart 2017, B.S., 28 april 2017
}6. – § 3 gewijzigd bij art. 36, d), wet 30 maart 2017, B.S., 28 april 2017
}7. – § 4 gewijzigd bij art. 36, e), wet 30 maart 2017, B.S., 28 april 2017
}1[Art. 18/10. § 1. Het diensthoofd onderwerpt zijn
ontwerp van machtiging aan het eensluidend advies van
de commissie, die onderzoekt of de wettelijke bepalingen
voor het aanwenden van de uitzonderlijke methode voor
het verzamelen van gegevens, alsook de in artikel 18/9
§§ 2 en 3, bepaalde }2[principes van subsidiariteit en pro-
portionaliteit]2, zijn nageleefd en die de door § 2 voorge-
schreven vermeldingen controleert.

Behoudens andersluidende wettelijke bepaling mag de
periode tijdens welke de uitzonderlijke methode voor het
verzamelen van gegevens aangewend mag worden niet
langer duren dan twee maanden, }3[te rekenen vanaf de
machtiging,]3 onverminderd de mogelijkheid om de me-
thode te verlengen overeenkomstig § 5.

De inlichtingenofficier die is aangesteld }4[om de aan-
wending van de uitzonderlijke methode voor het verzame-
len van gegevens op te volgen]4, informeert op regelmatige
wijze het diensthoofd, dat op zijn beurt, overeenkomstig de
door de Koning bepaalde nadere regels en termijnen, de
commissie inlicht over de uitvoering van deze methode.

}5[Het diensthoofd beëindigt de uitzonderlijke methode
wanneer de ernstige potentiële dreiging die haar rechtvaar-
digt weggevallen is, wanneer de methode niet langer nut-
tig is voor het doel waarvoor zij werd ingesteld, of wanneer
hij een onwettigheid heeft vastgesteld. Hij brengt zijn be-
slissing zo spoedig mogelijk ter kennis van de Commissie.]5

§ 2. }6[Het ontwerp van machtiging van het dienst-
hoofd vermeldt:

1° de aard van de uitzonderlijke methode;
2° naargelang het geval, de natuurlijke personen of

rechtspersonen, feitelijke verenigingen of groeperingen,

voorwerpen, plaatsen, gebeurtenissen of informatie die
het voorwerp uitmaken van de uitzonderlijke methode;

3° de ernstige potentiële dreiging die de uitzonderlijke
methode voor het verzamelen van gegevens rechtvaardigt;

4° de feitelijke omstandigheden die de uitzonderlijke
methode rechtvaardigen, de motivering inzake subsidiari-
teit en proportionaliteit, inbegrepen het verband tussen de
bepalingen onder 2° en 3°;

5° de periode waarin de uitzonderlijke methode voor
het verzamelen van gegevens kan worden aangewend, te
rekenen vanaf de machtiging van het diensthoofd;

6° de naam van de inlichtingenofficier(en) verantwoor-
delijk om de aanwending van de uitzonderlijke methode
op te volgen;

7° in voorkomend geval, het technisch middel dat ge-
bruikt wordt bij de aanwending van de uitzonderlijke me-
thode in toepassing van de artikelen 18/11 of 18/12;

8° in voorkomend geval, de samenloop met een opspo-
rings- of gerechtelijk onderzoek;

9° in voorkomend geval, de strafbare feiten die strikt
noodzakelijk zijn voor het welslagen van de uitvoering van
de methode of ter verzekering van de veiligheid van de
agenten of derden;

10° in voorkomend geval, de ernstige aanwijzingen
waaruit blijkt dat de advocaat, de arts of de journalist per-
soonlijk en actief meewerkt of heeft meegewerkt aan het
ontstaan of de ontwikkeling van de potentiële dreiging;

11° in voorkomend geval, de redenen die de hoogdrin-
gendheid rechtvaardigen;

12° de datum van de machtiging;
13° de handtekening van het diensthoofd.
De in het eerste lid bedoelde vermeldingen zijn op

straffe van onwettigheid voorgeschreven.]6

§ 3. De commissie verleent haar eensluidend advies bin-
nen de vier dagen na ontvangst van }7[het ontwerp van
machtiging]7.

Indien de commissie een negatief advies uitbrengt, mag
de uitzonderlijke methode voor het verzamelen van gege-
vens door de betrokken dienst niet worden aangewend.

Indien de commissie geen advies uitbrengt binnen de
termijn van vier dagen }8[of zij de betrokken dienst mee-
deelt dat zij niet kan beraadslagen binnen die termijn over-
eenkomstig artikel 43, § 1, zevende lid]8, kan de betrokken
dienst de bevoegde minister aanzoeken, die al dan niet toe-
lating geeft om zo spoedig mogelijk de beoogde methode
uit te voeren. De minister deelt zijn beslissing mee aan de
voorzitters van de commissie en van het Vast Comité I.

Het diensthoofd brengt de minister op de hoogte van de
opvolging van de aldus toegelaten uitzonderlijke methode
door hem op regelmatige tijdstippen, zoals vastgelegd
door de minister in zijn toelating, een omstandig verslag
uit te brengen over het verloop van de methode.

De betrokken minister beëindigt de uitzonderlijke methode
die hij heeft toegestaan }9[wanneer de potentiële dreiging die
haar rechtvaardigt weggevallen is]9 of wanneer de methode
niet langer nuttig blijkt voor het doel waarvoor zij werd beslist.
Hij schorst de methode indien hij een onwettigheid vaststelt.
In dat geval brengt de betrokken minister zijn met redenen
omklede beslissing om de uitzonderlijke methode te beëindi-
gen of te schorsen, naargelang het geval, onverwijld ter kennis
van de commissie, het diensthoofd en het Vast Comité I.

§ 4. }10[In geval van hoogdringendheid en wanneer elk
uitblijven van de machtiging van aard is om de belangen
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bedoeld in artikel 18/9 ernstig in het gedrang te brengen,
kan het diensthoofd, nadat hij wegens de hoogdringend-
heid het mondeling eensluidend advies van de voorzitter
van de Commissie heeft verkregen, de uitzonderlijke me-
thode voor het verzamelen van gegevens mondeling
machtigen voor ten hoogste vijf dagen.]10

}11[Indien de voorzitter van de Commissie niet bereik-
baar is, kan het diensthoofd contact opnemen met een
ander lid van de Commissie.]11

}12[De voorzitter, of het andere gecontacteerde lid,
brengt de overige leden van de Commissie onmiddellijk op
de hoogte van zijn mondeling advies.]12

}13[De inlichtingenofficier kan schriftelijk de medewer-
king vorderen van de personen bedoeld in de artikelen 18/
14, 18/15, 18/16 en 18/17. De aard van de methode wordt
hen meegedeeld. Deze vordering wordt zo spoedig moge-
lijk aan het diensthoofd meegedeeld.]13

}14[Het diensthoofd geeft schriftelijke bevestiging van
de mondelinge machtiging en geeft daarvan kennis aan de
zetel van de Commissie, volgens de door de Koning vastge-
stelde nadere regels, ten laatste binnen de vierentwintig
uur vanaf deze machtiging. Deze schriftelijke bevestiging
bevat de in paragraaf 2 bedoelde vermeldingen.]14

}15[In voorkomend geval vermeldt die bevestiging de
redenen die de handhaving rechtvaardigen van de aan-
wending van de methode na de termijn van vijf dagen,
zonder de twee maanden bedoeld in paragraaf 1, tweede
lid, te boven te gaan. In dat geval geldt die bevestiging als
ontwerp van machtiging bedoeld in paragraaf 1.]15

}16[In geval de noodzaak tot handhaving van de methode
na de termijn van vijf dagen niet kon worden voorzien, of in
uitzonderlijke gevallen, kan het diensthoofd de verlenging
ervan machtigen volgens de procedure onder het eerste lid.]16

Indien de voorzitter een }17[mondeling]17 negatief ad-
vies uitbrengt, mag de uitzonderlijke methode voor het
verzamelen van gegevens door de betrokken dienst niet
worden aangewend.

Indien de voorzitter in geval van hoogdringendheid niet
onmiddellijk advies uitbrengt, kan de betrokken dienst de
bevoegde minister aanzoeken, die al dan niet de toelating
geeft de beoogde methode uit te voeren. De minister deelt
zijn beslissing mee aan de voorzitters van de commissie en
van het Vast Comité I.

Het diensthoofd brengt de minister op de hoogte van de
opvolging van de aldus toegelaten uitzonderlijke methode
door hem op regelmatige tijdstippen, zoals vastgelegd
door de minister in zijn toelating, een omstandig verslag
uit te brengen over het verloop van de methode.

De betrokken minister beëindigt de uitzonderlijke me-
thode die hij heeft toegestaan }18[wanneer de potentiële drei-
ging die haar rechtvaardigt weggevallen is]18 of wanneer de
methode niet langer nuttig blijkt voor het doel waarvoor zij
werd beslist. Hij schorst de methode indien hij een onwettig-
heid vaststelt. In dat geval brengt de betrokken minister zijn
met redenen omklede beslissing om de methode te beëindi-
gen of te schorsen, naargelang het geval, onverwijld ter ken-
nis van de commissie, het diensthoofd en het Vast Comité I.

In ieder geval wordt de uitzonderlijke methode stopge-
zet binnen }19[vijf dagen]19 na de door de betrokken mi-
nister verleende toelating }19[, behalve in de gevallen van
verlenging bedoeld in het vijfde en zesde lid ]19.

§ 5. Het diensthoofd kan, op voorafgaand eensluidend
advies van de commissie, de verlenging van de uitzonderlijke

methode voor het verzamelen van }20[gegevens]20 machti-
gen voor een nieuwe termijn die niet langer mag zijn dan
}21[...]21 twee maanden }22[te rekenen vanaf het verstrijken
van de lopende methode]22, onverminderd zijn verplichting
om de methode te beëindigen zodra }23[de potentiële drei-
ging die haar rechtvaardigt weggevallen is]23 }24[,]24 wan-
neer de methode niet langer nuttig is voor het doel waarvoor
zij werd beslist }24[of wanneer]24 hij een onwettigheid vast-
stelt. In dat geval brengt het diensthoofd van de betrokken
dienst zijn met redenen omklede beslissing om de methode
te beëindigen }25[...]25 ter kennis van de commissie.

Een tweede en elke volgende verlenging van de uitzonder-
lijke methode voor het verzamelen van }26[gegevens]26 is
slechts mogelijk indien er bijzondere omstandigheden aan-
wezig zijn, die de verlenging van het gebruik van deze me-
thode noodzaken. Deze bijzondere redenen worden in de be-
slissing opgenomen. Indien deze bijzondere omstandigheden
niet voorhanden zijn, dient de methode te worden beëindigd.

De voorwaarden bepaald in de paragrafen 1 tot 3 zijn
toepasselijk op de in deze paragraaf bepaalde wijzen van
verlenging van de uitzonderlijke methode voor het verza-
melen van gegevens.

§ 6. De leden van de commissie kunnen op elk ogenblik
controle uitoefenen op de wettigheid van de uitzonderlijke
methoden voor het verzamelen van gegevens, hierbij inbe-
grepen de naleving van de principes van subsidiariteit en
proportionaliteit bepaald in artikel 18/9, §§ 2 en 3.

Zij kunnen daartoe de plaatsen betreden waar de gege-
vens die met de uitzonderlijke methoden verzameld werden,
in ontvangst genomen of bewaard worden, zich alle nuttige
stukken toe-eigenen en de leden van de dienst horen.

De commissie beëindigt de uitzonderlijke methode voor
het verzamelen van gegevens wanneer zij vaststelt dat }27[de
potentiële dreiging die haar rechtvaardigt weggevallen is]27

of wanneer de uitzonderlijke methode niet meer nuttig blijkt
te zijn voor het doel waarvoor ze werd aangewend, of
schorst de uitzonderlijke methode ingeval van onwettigheid.

De gegevens verkregen in omstandigheden die de vige-
rende wettelijke bepalingen niet naleven, worden onder
het toezicht van de commissie bewaard overeenkomstig
de door de Koning bepaalde regels en termijnen, na advies
van de commissie voor de bescherming van de persoon-
lijke levenssfeer. De commissie verbiedt de inlichtingen- en
veiligheidsdiensten deze gegevens te exploiteren.

§ 7. De commissie stelt het Vast Comité I op eigen initiatief
in kennis }28[van het in § 2 bedoelde ontwerp van machti-
ging]28 van de betrokken inlichtingen- en veiligheidsdienst,
van het in § 3 bedoelde eensluidend advies }28[, van de in
paragraaf 4 bedoelde schriftelijke bevestiging van de monde-
linge machtiging]28, van de in § 5 bedoelde eventuele verlen-
ging van de uitzonderlijke methode voor het verzamelen van
gegevens en van haar in § 6 bedoelde beslissing om de me-
thode te beëindigen of in voorkomend geval te schorsen en de
exploitatie van de aldus verzamelde gegevens te verbieden.]1

}1. – Ingevoegd bij art. 14 wet 4 februari 2010, B.S., 10 maart 2010, in-
werkingtreding: 1 september 2010 (art. 40)
}2. – § 1, lid 1, gewijzigd bij art. 37, 1°, wet 30 maart 2017, B.S., 28 april 2017
}3. – § 1, lid 2, gewijzigd bij art. 37, 2°, wet 30 maart 2017, B.S., 28 april 2017
}4. – § 1, lid 3, gewijzigd bij art. 37, 3°, wet 30 maart 2017, B.S., 28 april 2017
}5. – § 1, lid 4, na wijziging, vervangen bij art. 37, 4°, wet 30 maart 2017,
B.S., 28 april 2017
}6. – § 2, na wijzigingen, vervangen bij art. 37, 5°, wet 30 maart 2017,
B.S., 28 april 2017
}7. – § 3, lid 1, gewijzigd bij art. 37, 6°, wet 30 maart 2017, B.S., 28 april 2017
}8. – § 3, lid 3, gewijzigd bij art. 37, 7°, wet 30 maart 2017, B.S., 28 april 2017
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}9. – § 3, lid 5, gewijzigd bij art. 37, 8°, wet 30 maart 2017, B.S., 28 april 2017
}10. – § 4, lid 1, vervangen bij art. 37, 9°, wet 30 maart 2017, B.S., 28 april
2017
}11. – § 4, lid 2, ingevoegd bij art. 37, 9°, wet 30 maart 2017, B.S., 28 april
2017
}12. – § 4, lid 3, ingevoegd bij art. 37, 9°, wet 30 maart 2017, B.S., 28 april
2017
}13. – § 4, lid 4, ingevoegd bij art. 37, 9°, wet 30 maart 2017, B.S., 28 april
2017
}14. – § 4, lid 5, ingevoegd bij art. 37, 9°, wet 30 maart 2017, B.S., 28 april
2017
}15. – § 4, lid 6, ingevoegd bij art. 37, 9°, wet 30 maart 2017, B.S., 28 april
2017
}16. – § 4, lid 7, ingevoegd bij art. 37, 9°, wet 30 maart 2017, B.S., 28 april
2017
}17. – § 4, lid 8, gewijzigd bij art. 37, 10°, wet 30 maart 2017, B.S., 28 april
2017
}18. – § 4, lid 11, gewijzigd bij art. 37, 11°, wet 30 maart 2017, B.S.,
28 april 2017
}19. – § 4, lid 12, gewijzigd bij art. 37, 12°, wet 30 maart 2017, B.S.,
28 april 2017
}20. – § 5, lid 1, gewijzigd bij art. 37, 13°, a), wet 30 maart 2017, B.S.,
28 april 2017
}21. – § 5, lid 1, gewijzigd bij art. 37, 13°, b), wet 30 maart 2017, B.S.,
28 april 2017
}22. – § 5, lid 1, gewijzigd bij art. 37, 13°, c), wet 30 maart 2017, B.S.,
28 april 2017
}23. – § 5, lid 1, gewijzigd bij art. 37, 13°, d), wet 30 maart 2017, B.S.,
28 april 2017
}24. – § 5, lid 1, gewijzigd bij art. 37, 13°, e), wet 30 maart 2017, B.S.,
28 april 2017
}25. – § 5, lid 1, gewijzigd bij art. 37, 13°, f), wet 30 maart 2017, B.S.,
28 april 2017
}26. – § 5, lid 2, gewijzigd bij art. 37, 14°, wet 30 maart 2017, B.S., 28 april
2017
}27. – § 6, lid 3, gewijzigd bij art. 37, 15°, wet 30 maart 2017, B.S., 28 april
2017
}28. – § 7 gewijzigd bij art. 37, 16°, wet 30 maart 2017, B.S., 28 april 2017
}1[Art. 18/11. }2[ § 1. De inlichtingen- en veiligheids-
diensten kunnen, in het belang van de uitoefening van
hun opdrachten, al dan niet met behulp van technische
middelen het volgende observeren:

1° niet voor het publiek toegankelijke plaatsen die aan
het zicht onttrokken zijn;

2° personen en voorwerpen die zich daar bevinden;
3° gebeurtenissen die daar plaatsvinden.
§ 2. De inlichtingen- en veiligheidsdiensten kunnen, in

het belang van de uitoefening van hun opdrachten, zonder
medeweten of toestemming van de eigenaar of zijn recht-
hebbende, op ieder ogenblik, niet voor het publiek toegan-
kelijke plaatsen die al dan niet aan het zicht onttrokken
zijn, betreden, teneinde:

1° de observatie te verrichten;
2° er een technisch middel te installeren, dat middel te

bedienen of het terug te nemen;
3° een vergrendeld voorwerp te openen om er een tech-

nisch middel in te plaatsen;
4° een voorwerp mee te nemen om een technisch mid-

del erop te installeren, dat voorwerp te bedienen en het
terug te plaatsen.

Het technisch middel of het meegenomen voorwerp
wordt zo spoedig mogelijk na de observatie teruggenomen
respectievelijk teruggeplaatst, tenzij dit het goede verloop
van de opdracht in de weg staat.]2]1

}3[§ 3. De observatie met behulp van technische middelen
kan uitgevoerd worden via een rechtstreekse toegang tot de
informatie en persoonsgegevens bedoeld in artikel 16/4, § 1.

In voorkomend geval kan ze worden uitgevoerd via de
correlatie bedoeld in artikel 16/4, § 3, waarbij de gegevens-

banken of lijsten of de vooraf bepaalde beoordelingscriteria
worden voorbereid met als doel deze correlatie in real time
tot stand te brengen, op het moment van de verzameling van
de gegevens door de intelligente camera's of de intelligente
systemen voor de automatische nummerplaatherkenning.

De beslissing van het diensthoofd kan slaan op een ge-
heel van gegevens die betrekking hebben op een specifiek
inlichtingenonderzoek.

De evaluatiecriteria bedoeld in artikel 16/4, § 3, eerste
lid, 2°, mogen niet gericht zijn op de identificatie van een
individu en moeten doelgericht, evenredig en specifiek zijn.

In afwijking van artikel 18/10, § 2, 2° tot 4°, vermeldt
het ontwerp van machtiging het fenomeen of de dreiging
die het voorwerp uitmaakt van de methode en het verband
met de criteria.]3

}1. – Ingevoegd bij art. 14 wet 4 februari 2010, B.S., 10 maart 2010, in-
werkingtreding: 1 september 2010 (art. 40)
}2. – Vervangen bij art. 38 wet 30 maart 2017, B.S., 28 april 2017
}3. – § 3 toegevoegd bij art. 86 wet 21 maart 2018, B.S., 16 april 2018, in-
werkingtreding: 25 mei 2018 (art. 89, lid 1)
}1[Art. 18/12. }2[De inlichtingen- en veiligheidsdien-
sten kunnen, in het belang van de uitoefening van hun op-
drachten, zonder medeweten of toestemming van de eige-
naar of zijn rechthebbende, op ieder ogenblik:

1° niet voor het publiek toegankelijke plaatsen doorzoe-
ken, al dan niet met behulp van technische middelen;

2° de inhoud doorzoeken van al dan niet vergrendelde
voorwerpen die zich daar bevinden;

3° al dan niet vergrendelde voorwerpen meenemen voor
een strikt beperkte duur, indien het onderzoek ervan niet ter
plaatse kan gebeuren om technische of veiligheidsredenen;

4° deze plaatsen betreden om de voorwerpen terug te
plaatsen.

Die voorwerpen worden zo spoedig mogelijk terugge-
plaatst, tenzij dit het goede verloop van de opdracht in de
weg staat.]2]1

}1. – Ingevoegd bij art. 14 wet 4 februari 2010, B.S., 10 maart 2010, in-
werkingtreding: 1 september 2010 (art. 40)
}2. – Vervangen bij art. 39 wet 30 maart 2017, B.S., 28 april 2017
}1[Art. 18/13. }2[De inlichtingen- en veiligheidsdien-
sten kunnen, in het belang van de uitoefening van hun op-
drachten, een rechtspersoon bedoeld in artikel 13/3, § 1,
inzetten teneinde gegevens te verzamelen omtrent ge-
beurtenissen, voorwerpen, groeperingen en natuurlijke
personen of rechtspersonen die een belang vertonen voor
de uitoefening van hun opdrachten.]2

}3[...]3
}4[De methode is toegelaten zolang als nodig is voor het

doel waarvoor ze wordt aangewend.]4

De betrokken inlichtingen- en veiligheidsdienst brengt om
de twee maanden verslag uit aan de commissie over de evolu-
tie van de operatie die }5[...]5 het beroep op een rechtspersoon
noodzakelijk maakte. Dit verslag benadrukt de elementen die
hetzij het behoud, hetzij de stopzetting van de uitzonderlijke
methode rechtvaardigen. Indien het verslag het einde van
deze methode aanbeveelt, stelt de commissie de nadere re-
gels vast volgens welke de aldus opgerichte rechtspersoon
moet verdwijnen. Deze nadere regels kunnen afwijken van de
wettelijke bepalingen die van toepassing zijn in geval van
ontbinding en vereffening van een rechtspersoon.]1

}1. – Ingevoegd bij art. 14 wet 4 februari 2010, B.S., 10 maart 2010, in-
werkingtreding: 1 september 2010 (art. 40)
}2. – Lid 1 vervangen bij art. 40, 1°, wet 30 maart 2017, B.S., 28 april 2017
}3. – Lid 2 opgeheven bij art. 40, 2°, wet 30 maart 2017, B.S., 28 april 2017
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}4. – Lid 3 vervangen bij art. 40, 3°, wet 30 maart 2017, B.S., 28 april 2017
}5. – Lid 4 gewijzigd bij art. 40, 4°, wet 30 maart 2017, B.S., 28 april 2017
}1[Art. 18/14. § 1. In het belang van de uitoefening van
hun opdrachten kunnen de inlichtingen- en veiligheidsdien-
sten }2[...]2 de al dan niet aan een postoperator toevertrouwde
post }2[openmaken en kennisnemen]2 van de inhoud ervan.

De in het eerste lid bedoelde postoperator is ertoe ge-
houden de post waarop de machtiging betrekking heeft
tegen ontvangstbewijs af te geven aan een }3[...]3 agent
van de dienst, op vertoon van zijn legitimatiebewijs en een
schriftelijke vraag van het diensthoofd. Deze vraag ver-
meldt, naargelang het geval, de aard van het eensluidend
advies van de commissie, de aard van het eensluidend ad-
vies van de voorzitter van de commissie of de aard van de
toelating van de betrokken minister.

§ 2. De diensten zien erop toe dat een door een postope-
rator afgegeven postzending, na onderzoek ervan, onver-
wijld aan de postoperator wordt teruggegeven voor ver-
dere verzending.

§ 3. De postoperator die weigert de medewerking te ver-
lenen als bedoeld in de §§ 1 en 2 wordt gestraft met geld-
boete van zesentwintig tot }4[twintigduizend euro]4.

§ 4. De Staat is burgerrechtelijk aansprakelijk jegens de
postoperator voor de schade toegebracht aan de hem toe-
vertrouwde post.]1

}1. – Ingevoegd bij art. 14 wet 4 februari 2010, B.S., 10 maart 2010, in-
werkingtreding: 1 september 2010 (art. 40)
}2. – § 1, lid 1, gewijzigd bij art. 41, 1°, wet 30 maart 2017, B.S., 28 april 2017
}3. – § 1, lid 2, gewijzigd bij art. 41, 2°, wet 30 maart 2017, B.S., 28 april 2017
}4. – § 3 gewijzigd bij art. 41, 3°, wet 30 maart 2017, B.S., 28 april 2017
}1[Art. 18/15. § 1. In het belang van de uitoefening van
hun opdrachten kunnen de inlichtingen- en veiligheids-
diensten }2[de volgende gegevens vorderen]2:

1° de lijst van bankrekeningen, bankkluizen of financiële
instrumenten zoals bepaald in artikel 2, 1°, van de wet van
2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële
sector en de financiële diensten, waarvan de geviseerde per-
soon titularis, gevolmachtigde of de uiteindelijke gerech-
tigde is, en, in voorkomend geval, alle gegevens hieromtrent;

2° de bankverrichtingen die in een bepaald tijdvak zijn
uitgevoerd op één of meer van deze bankrekeningen of fi-
nanciële instrumenten, met inbegrip van de bijzonderheden
betreffende iedere rekening van herkomst of bestemming;

3° de gegevens met betrekking tot de titularissen of ge-
volmachtigden die in een bepaald tijdvak tot deze bank-
kluizen toegang hebben of hadden.

§ 2. De bank of de financiële instelling is ertoe gehou-
den de gevraagde informatie onverwijld te verstrekken aan
een }3[...]3 agent van de dienst, op vertoon van zijn legiti-
matiebewijs en een schriftelijke aanvraag van het dienst-
hoofd. Deze vraag vermeldt, naargelang het geval, de aard
van het eensluidend advies van de commissie, de aard van
het eensluidend advies van de voorzitter van de commissie
of de aard van de machtiging van de betrokken minister.

De bank of de financiële instelling die de in dit artikel
bedoelde medewerking weigert te verlenen, wordt gestraft
met geldboete van zesentwintig euro tot }4[twintigdui-
zend euro]4.]1

}1. – Ingevoegd bij art. 14 wet 4 februari 2010, B.S., 10 maart 2010, in-
werkingtreding: 1 september 2010 (art. 40)
}2. – § 1, inleidende zin, gewijzigd bij art. 42, 1°, wet 30 maart 2017, B.S.,
28 april 2017
}3. – § 2, lid 1, gewijzigd bij art. 42, 2°, wet 30 maart 2017, B.S., 28 april 2017
}4. – § 2, lid 2, gewijzigd bij art. 42, 2°, wet 30 maart 2017, B.S., 28 april 2017

}1[Art. 18/16. § 1. Behoudens met betrekking tot de in-
formaticasystemen van de rechterlijke macht en de admini-
stratieve rechtscolleges, kunnen de inlichtingen- en veilig-
heidsdiensten, in het belang van de uitoefening van hun op-
drachten, }2[...]2 al dan niet met behulp van technische mid-
delen, valse signalen, valse sleutels of valse hoedanigheden:

1° toegang }3[...]3 krijgen tot een informaticasysteem;
2° er elke beveiliging van }4[opheffen]4;
3° er technische voorzieningen in }5[aanbrengen]5 ten-

einde de door het informaticasysteem opgeslagen, verwerkte
of doorgestuurde gegevens te ontcijferen en te decoderen;

4° er de door het informaticasysteem }6[...]6 opgeslagen,
verwerkte of doorgestuurde gegevens op eender welke
manier van }7[overnemen]7.

De in het eerste lid bedoelde methode kan slechts aan-
gewend worden tegenover de informaticasystemen van de
overheid, mits voorafgaande toestemming van de betrok-
ken overheid.

Het in het eerste lid bedoelde binnendringen door de in-
lichtingen- en veiligheidsdiensten in de informaticasyste-
men kan enkel het verzamelen van relevante gegevens die
erin werden opgeslagen, verwerkt of doorgestuurd tot doel
hebben, zonder dat er een onomkeerbare vernietiging of
wijziging van deze gegevens gebeurt.

De inlichtingen- en veiligheidsdiensten waken erover
dat bij de installatie van de in het eerste lid, 3°, bedoelde
technische dispositieven derden geen niet-toegelaten toe-
gang kunnen krijgen tot deze systemen via de tussenkom-
sten van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten.

§ 2. }8[De inlichtingen- en veiligheidsdiensten kunnen,
zonder medeweten of toestemming van de eigenaar of zijn
rechthebbende, op ieder ogenblik, niet voor het publiek
toegankelijke plaatsen betreden en zich toegang verschaf-
fen tot al dan niet vergrendelde voorwerpen, teneinde:

1° informaticasystemen binnen te dringen;
2° er een technisch middel te installeren, dat middel te

bedienen of het terug te nemen;
3° de informaticasystemen mee te nemen en ze terug te

plaatsen.
Het technisch middel of de informaticasystemen wor-

den zo spoedig mogelijk na het binnendringen teruggeno-
men respectievelijk teruggeplaatst, tenzij dit het goede ver-
loop van de opdracht in de weg staat.]8

§ 3. Het diensthoofd kan van de personen van wie hij ver-
moedt dat zij een bijzondere kennis hebben van het in § 1
bedoelde informaticasysteem of van de diensten die het
mogelijk maken de gegevens die door het informati-
casysteem zijn opgeslagen, verwerkt of doorgestuurd te be-
veiligen of te versleutelen, met een schriftelijke beslissing
eisen dat zij informatie verstrekken over de werking van dat
systeem en over de manier om toegang te krijgen tot de in-
houd van het informaticasysteem onder een begrijpelijke
vorm }9[en dat zij hun medewerking verlenen aan het bin-
nendringen in een informaticasysteem]9. Deze vraag ver-
meldt, naargelang het geval, de aard van het eensluidend
advies van de commissie, de aard van het eensluidend ad-
vies van de voorzitter van de commissie of de aard van de
toelating van de betrokken minister.

§ 4. Eenieder die zijn technische medewerking weigert
te verlenen aan de in § 3 bedoelde vorderingen wordt ge-
straft met geldboete van zesentwintig tot }10[twintigdui-
zend euro]10.
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§ 5. Ingeval het binnendringen in een informati-
casysteem tot gevolg heeft dat de exploitatie van dit sys-
teem volledig of gedeeltelijk wordt verstoord, is de Staat
slechts burgerrechtelijk aansprakelijk voor de schade aldus
veroorzaakt indien dit binnendringen geen verband hield
met het verzamelen van gegevens met betrekking tot een
ernstige }11[dreiging]11 voor de fysieke integriteit van één
of meer personen, hierbij inbegrepen de terroristische mis-
drijven bedoeld in artikel 137 van het Strafwetboek.]1

}1. – Ingevoegd bij art. 14 wet 4 februari 2010, B.S., 10 maart 2010, in-
werkingtreding: 1 september 2010 (art. 40)
}2. – § 1, lid 1, inleidende zin, gewijzigd bij art. 43, 1°, wet 30 maart 2017,
B.S., 28 april 2017
}3. – § 1, lid 1, 1°, gewijzigd bij art. 43, 3°, a), wet 30 maart 2017, B.S.,
28 april 2017
}4. – § 1, lid 1, 2°, gewijzigd bij art. 43, 3°, b), wet 30 maart 2017, B.S.,
28 april 2017
}5. – § 1, lid 1, 3°, gewijzigd bij art. 43, 3°, c), wet 30 maart 2017, B.S.,
28 april 2017
}6. – § 1, lid 1, 4°, gewijzigd bij art. 43, 2°, wet 30 maart 2017, B.S.,
28 april 2017
}7. – § 1, lid 1, 4°, gewijzigd bij art. 43, 3°, d), wet 30 maart 2017, B.S.,
28 april 2017
}8. – § 2 vervangen bij art. 43, 4°, wet 30 maart 2017, B.S., 28 april 2017
}9. – § 3 gewijzigd bij art. 43, 5°, wet 30 maart 2017, B.S., 28 april 2017
}10. – § 4 gewijzigd bij art. 43, 6°, wet 30 maart 2017, B.S., 28 april 2017
}11. – § 5 gewijzigd bij art. 3, lid 1, wet 30 maart 2017, B.S., 28 april 2017
}1[Art. 18/17. § 1. In het belang van de uitvoering van
hun opdrachten kunnen de inlichtingen- en veiligheids-
diensten }2[...]2 communicaties }2[onderscheppen, er ken-
nis van nemen en ze registreren]2.

§ 2. }3[Hiertoe kunnen de inlichtingen- en veiligheids-
diensten, zonder medeweten of toestemming van de eige-
naar of zijn rechthebbende, op ieder ogenblik, al dan niet
voor het publiek toegankelijke plaatsen betreden, teneinde:

1° er een technisch middel te installeren, dat middel te
bedienen of het terug te nemen;

2° een vergrendeld voorwerp te openen om er een tech-
nisch middel in te plaatsen;

3° het voorwerp mee te nemen waarop het technisch
middel zal worden geïnstalleerd, dat voorwerp te bedienen
en het terug te plaatsen.

Het technisch middel of het meegenomen voorwerp
wordt zo spoedig mogelijk na de onderschepping terugge-
nomen respectievelijk teruggeplaatst, tenzij dit het goede
verloop van de opdracht in de weg staat.]3

§ 3. Indien er een ingreep nodig is op een elektronisch
communicatienetwerk, wordt de operator van het netwerk
of de verstrekker van een elektronische communicatie-
dienst met een schriftelijke vraag van het diensthoofd ge-
vorderd en is hij, als gevolg van deze aanvraag ertoe ge-
houden zijn technische medewerking te verlenen. Deze
vraag vermeldt, naargelang het geval, de aard van het een-
sluidend advies van de commissie, de aard van het eenslui-
dend advies van de voorzitter van de commissie of de aard
van de toelating van de betrokken minister.

Eenieder die zijn technische medewerking weigert te
verlenen aan de in het eerste lid bedoelde vorderingen,
wordt gestraft met een geldboete van zesentwintig euro
tot }4[twintigduizend euro]4. De nadere regels en termij-
nen voor deze technische medewerking worden door de
Koning vastgesteld, op voorstel van de Ministers van Justi-
tie, van Landsverdediging en van de Minister bevoegd voor
de Elektronische Communicatie.

§ 4. De communicaties die verzameld werden aan de
hand van de in § 1 bedoelde uitzonderlijke methode wor-

den opgenomen. Het voorwerp van de uitzonderlijke me-
thode alsook de dagen en uren waarop deze is uitgevoerd,
worden opgenomen bij het begin en op het einde van ie-
dere opname die erop betrekking heeft.

Alleen die delen van de opname van communicaties die
door het diensthoofd of, naargelang het geval, in zijn op-
dracht door de directeur Operaties of de persoon die hij
daartoe heeft aangewezen voor de Veiligheid van de Staat,
of door de officier of de burgerambtenaar, die minstens de
graad van commissaris heeft, voor de }5[Algemene Dienst
Inlichting en Veiligheid]5 relevant worden geacht, kunnen
worden overgeschreven.

Iedere notitie die in het kader van de uitvoering van de
uitzonderlijke methode door de daartoe aangewezen perso-
nen werd genomen en die niet werd opgenomen in een ver-
slag, wordt vernietigd door de in het tweede lid vermelde
personen of door de persoon die zij hiertoe aanwijzen. Deze
vernietiging maakt het voorwerp uit van een vermelding in
het bijzondere register waarin wordt voorzien in § 6.

§ 5. De opnamen worden samen met de eventuele over-
schrijving van de relevant geachte communicaties of de
eventuele vertaling bewaard, op een beveiligde plaats die
het diensthoofd aanduidt overeenkomstig de vereisten van
de wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie
en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en vei-
ligheidsadviezen.

§ 6. Een regelmatig bijgehouden bijzonder register
bevat een overzicht van elk van de in de §§ 1 en 2 bedoelde
maatregelen.

Het overzicht vermeldt de datum en het uur waarop de
maatregel is gestart en waarop hij werd beëindigd.

§ 7. }6[De opnamen van communicaties worden volgens
de door de Koning vastgestelde nadere regels en onder het
toezicht van de Commissie en van een door het diensthoofd
hiertoe aangestelde agent, vernietigd binnen een termijn van
vijf jaar die aanvangt op de dag van de opname. Met het voor-
afgaand schriftelijk akkoord van de Commissie kan het
diensthoofd beslissen om de bewaringsperiode te verlengen
wanneer de opname nog noodzakelijk is in het kader van een
inlichtingenonderzoek of van een gerechtelijke procedure.
De totale bewaringsperiode mag tien jaar niet te boven gaan
behalve wanneer een opname nog noodzakelijk is in het
kader van een gerechtelijke procedure. De vernietiging wordt
vermeld in het in paragraaf 6 vermelde bijzonder register.

De overschrijvingen van de relevant geachte communi-
caties en de eventuele vertalingen worden bewaard en ver-
nietigd overeenkomstig artikel 21.]6]1

}1. – Ingevoegd bij art. 14 wet 4 februari 2010, B.S., 10 maart 2010, in-
werkingtreding: 1 september 2010 (art. 40)
}2. – § 1 gewijzigd bij art. 44, 1°, wet 30 maart 2017, B.S., 28 april 2017
}3. – § 2 vervangen bij art. 44, 2°, wet 30 maart 2017, B.S., 28 april 2017
}4. – § 3, lid 2, gewijzigd bij art. 44, 3°, wet 30 maart 2017, B.S., 28 april 2017
}5. – § 4, lid 2, gewijzigd bij art. 3, lid 3, wet 30 maart 2017, B.S., 28 april 2017
}6. – § 7 vervangen bij art. 44, 4°, wet 30 maart 2017, B.S., 28 april 2017

}1[Onderafdeling 3

Gemeenschappelijke bepaling voor sommige methoden 
voor het verzamelen van gegevens]1

}1. Opschrift ingevoegd bij art. 45 wet 30 maart 2017, B.S., 28 april 2017
}1[Art. 18/18. De Koning legt de tarieven vast voor de
medewerking van }2[de natuurlijke]2 personen en rechts-
personen aan }2[de methoden bedoeld in artikel 16/2 en
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in de onderafdeling 2]2, waarbij Hij rekening houdt met de
werkelijke kostprijs van deze medewerking.]1

}1. – Ingevoegd bij art. 14 wet 4 februari 2010, B.S., 10 maart 2010, in-
werkingtreding: 1 september 2010 (art. 40)

}2. – Gewijzigd bij art. 46 wet 30 maart 2017, B.S., 28 april 2017

}1[Afdeling 5]1

De mededeling van de gegevens

}1. Opschrift hernummerd bij art. 47 wet 30 maart 2017, B.S., 28 april 2017

Art. 19. De inlichtingen- en veiligheidsdiensten delen de
inlichtingen bedoeld in artikel 13, tweede lid, slechts mee
aan de betrokken ministers en de betrokken gerechtelijke
en administratieve overheden, aan de politiediensten en
aan alle bevoegde instanties en personen overeenkomstig
de doelstellingen van hun opdrachten alsook aan de in-
stanties en personen die het voorwerp zijn van een }1[drei-
ging]1 bedoeld in de artikelen 7 en 11.

Met eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van de
personen en voor zover de voorlichting van het publiek of het
algemeen belang dit vereist, mogen de administrateur-gene-
raal van de Veiligheid van de Staat en de chef van de }2[Alge-
mene Dienst Inlichting en Veiligheid]2, of de persoon die elk
van hen aanwijst, inlichtingen aan de pers mededelen.
}1. – Lid 1 gewijzigd bij art. 3, lid 1, wet 30 maart 2017, B.S., 28 april 2017

}2. – Lid 2 gewijzigd bij art. 3, lid 2, wet 30 maart 2017, B.S., 28 april 2017

}1[Art. 19/1.  Wanneer de aanwending van de speci-
fieke of uitzonderlijke methoden ernstige aanwijzingen
aan het licht brengt over het plegen van een misdaad of
wanbedrijf of, op grond van een redelijk vermoeden wijst
op te plegen of reeds gepleegde maar nog niet aan het licht
gebrachte strafbare feiten, brengen de betrokken diensten
dit onverwijld ter kennis aan de commissie met het oog op
de toepassing van artikel 29 van het Wetboek van strafvor-
dering. Deze commissie onderzoekt de verzamelde gege-
vens ongeacht de drager waarop ze vastgelegd werden.

Indien de commissie het bestaan vaststelt van ernstige
aanwijzingen die kunnen leiden tot het plegen van een
misdaad of wanbedrijf of van een redelijk vermoeden van
te plegen of reeds gepleegde maar nog niet aan het licht
gebrachte strafbare feiten, stelt de voorzitter daarvan een
niet-geclassificeerd proces-verbaal op. Dit proces-verbaal
wordt onverwijld overgezonden aan de procureur des Ko-
nings of aan de federale procureur, nadat het diensthoofd
vooraf gehoord werd over de voorwaarden van deze over-
zending }2[en over de inhoud van het proces-verbaal]2.

}3[Dit proces-verbaal vermeldt de ernstige aanwijzin-
gen die eventueel in rechte kunnen worden gebruikt.]3

Dit proces-verbaal mag niet de exclusieve grond, noch de
overheersende maatregel zijn voor de veroordeling van een
persoon. De elementen vervat in dit proces-verbaal moeten in
overheersende mate steun vinden in andere bewijsmiddelen.

De procureur des Konings of de federale procureur licht
de voorzitter van de commissie in over de gevolgen die aan
de overzending van het proces-verbaal worden gegeven.
De voorzitter van de commissie licht op zijn beurt het
diensthoofd van de betrokken dienst in.]1

}1. – Ingevoegd bij art. 15 wet 4 februari 2010, B.S., 10 maart 2010, in-
werkingtreding: 1 september 2010 (art. 40)

}2. – Lid 2 aangevuld bij art. 48, 1°, wet 30 maart 2017, B.S., 28 april 2017

}3. – Lid 3 vervangen bij art. 48, 2°, wet 30 maart 2017, B.S., 28 april 2017

}1[Afdeling 6]1

De samenwerking tussen de diensten

}1. Opschrift hernummerd bij art. 49 wet 30 maart 2017, B.S., 28 april 2017

Art. 20. § 1. De inlichtingen- en veiligheidsdiensten, de
politiediensten, de administratieve en gerechtelijke over-
heden zorgen voor een zo doeltreffend mogelijke weder-
zijdse samenwerking. De inlichtingen- en veiligheidsdien-
sten zorgen er eveneens voor dat er samenwerking is met
de buitenlandse inlichtingen- en veiligheidsdiensten.

§ 2. Wanneer ze daartoe door hen aangezocht worden
kunnen de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, binnen de
perken van een protocol goedgekeurd door de betrokken
ministers, hun medewerking en in het bijzonder hun tech-
nische bijstand verlenen aan de gerechtelijke en bestuur-
lijke overheden.

§ 3. }1[De Nationale Veiligheidsraad]1 bepaalt de in
artikel 19, eerste lid, bedoelde voorwaarden waaronder de
inlichtingen worden meegedeeld en de voorwaarden van
de in § 1 van dit artikel bedoelde samenwerking.

}2[§ 4. Voor de opdrachten omschreven in artikel 7, 3°/
1 en artikel 11, § 1, 5°, sluiten de }3[Veiligheid van de
Staat]3 en de }4[Algemene Dienst Inlichting en Veilig-
heid]4, een samenwerkingsakkoord op grond van richtlij-
nen verkregen van de Nationale Veiligheidsraad.]2

}1. – § 3 gewijzigd bij art. 7 wet 6 december 2015, B.S., 17 december
2015, inwerkingtreding: 28 januari 2015 (art. 13)
}2. – § 4 toegevoegd bij art. 7 wet 29 januari 2016, B.S., 24 februari 2016
}3. – § 4 gewijzigd bij art. 3, lid 6, wet 30 maart 2017, B.S., 28 april 2017
}4. – § 4 gewijzigd bij art. 3, lid 3, wet 30 maart 2017, B.S., 28 april 2017

}1[Afdeling 7]1

De bewaring en de vernietiging
van de gegevens

}1. Opschrift hernummerd bij art. 50 wet 30 maart 2017, B.S., 28 april 2017

Art. 21. Persoonsgegevens verwerkt in het kader van de
toepassing van huidige wet worden bewaard voor een
duur die niet langer mag zijn dan die welke noodzakelijk is
om de doeleinden waarvoor ze opgeslagen worden, met
uitzondering van de gegevens die een door het Rijksarchief
erkend historisch karakter hebben.

Zij worden slechts vernietigd na een zekere termijn vol-
gende op de laatste verwerking waarvan zij het voorwerp
zijn geweest.

De Koning legt, na advies van de Commissie voor de be-
scherming van de persoonlijke levenssfeer, de termijn vast
tijdens welke de persoonsgegevens bedoeld in het vorige
lid bewaard worden na hun laatste verwerking.

Onverminderd de wettelijke bepalingen betreffende het
Rijksarchief, bepaalt de Koning, na advies van de Commis-
sie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer,
de procedure met betrekking tot hun vernietiging.  {1

R 1. – Zie K.B. 3 juli 2016 houdende uitvoering van artikel 21 van de
wet van 30 november 1998 houdende regeling van de inlichtingen- en
veiligheidsdienst, B.S., 3 augustus 2016
}1[Art. 21/1.  § 1. De inlichtingen- en veiligheidsdiensten
worden vrijgesteld van overbrenging van hun archiefdocu-
menten van minder dan vijftig jaar, op voorwaarde dat:

1° de langetermijnbewaring, de authenticiteit, de inte-
griteit, de ordening, de toegankelijkheid en de leesbaar-
heid van deze archiefdocumenten worden gewaarborgd
volgens de door de Koning vastgestelde voorwaarden;
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2° het publiek deze archiefdocumenten kan raadplegen
onder dezelfde voorwaarden als in het Rijksarchief.

De bewaring van de archiefdocumenten staat onder het
toezicht van de algemeen rijksarchivaris of zijn gemachtig-
den.

§ 2. Na de in paragraaf 1 bepaalde termijn evalueert de
betrokken inlichtingen- en veiligheidsdienst of een herzie-
ning van het beschermingsniveau of de declassificatie van
de geclassificeerde archiefdocumenten mogelijk is.

§ 3. De inlichtingen- en veiligheidsdiensten brengen
hun archiefdocumenten van meer dan vijftig jaar over
naar het Rijksarchief, op voorwaarde dat:

1° het Rijksarchief de geclassificeerde archiefdocumen-
ten bewaart en aanwendt overeenkomstig de wet van
11 december 1998 betreffende de classificatie en de veilig-
heidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsad-
viezen;

2° de buitenlandse inlichtingen- en veiligheidsdiensten
uitdrukkelijk hun toestemming hebben gegeven dat het
Rijksarchief de van hen afkomstige geclassificeerde docu-
menten bewaart;

3° de algemeen rijksarchivaris of zijn gemachtigden
oordeelt, na overleg met de verantwoordelijke voor de ar-
chiefwerking van de betrokken inlichtingen- en veilig-
heidsdienst, dat het belang van de eenheid van de collectie
een overbrenging niet verhindert.

De Koning bepaalt, op voorstel van de Minister van Jus-
titie, de Minister van Defensie en de Minister van Weten-
schapsbeleid, de nadere regels inzake het archiefbeheer en
de aanwending van de overgebrachte geclassificeerde ar-
chiefdocumenten.

§ 4. Archiefdocumenten kunnen slechts worden vernie-
tigd na schriftelijke toestemming van de algemeen rijksar-
chivaris of zijn gemachtigden.]1

}1. – Ingevoegd bij art. 51 wet 30 maart 2017, B.S., 28 april 2017

HOOFDSTUK IV

DE GEHEIMHOUDING

Art. 36. § 1. Onverminderd artikel 19 is iedere agent als-
mede iedere persoon die, in welke hoedanigheid ook, zijn
medewerking verleent aan de toepassing van deze wet, ver-
plicht de geheimen te bewaren die hem zijn toevertrouwd
in de uitoefening van zijn opdracht of zijn medewerking.

§ 2. Het geheim blijft bestaan zelfs wanneer de agenten
hun functie hebben neergelegd of de personen hun mede-
werking met de diensten hebben stopgezet.
Art. 37. De agenten die een beroep doen op de medewer-
king van een persoon die niet tot de diensten van de Veilig-
heid van de Staat of van de }1[Algemene Dienst Inlichting
en Veiligheid]1 behoort, hebben de plicht deze persoon
uitdrukkelijk op zijn geheimhoudingsplicht te wijzen.
}1. – Gewijzigd bij art. 3, lid 3, wet 30 maart 2017, B.S., 28 april 2017

Art. 38. § 1. De gerechtelijke huiszoekingen en inbeslag-
nemingen die uitgevoerd worden op de plaatsen waar de
leden van inlichtingen- en veiligheidsdiensten hun functie
uitoefenen, worden verricht in aanwezigheid van }1[het
betrokken diensthoofd]1. }2[Het diensthoofd]2 waar-
schuwt onmiddellijk de bevoegde minister over de uitge-
voerde gerechtelijke huiszoekingen en inbeslagnemingen.

§ 2. Indien }3[het diensthoofd]3 van oordeel is dat de inbe-
slagneming van de geclassificeerde gegevens en voorwerpen
van die aard is dat zij een }4[dreiging]4 vormt voor de uitoefe-

ning van de opdrachten bedoeld in de artikelen 7 }5[...]5 en
11, §§ 1 en 2, of dat zij een gevaar meebrengt voor een na-
tuurlijke persoon, waarschuwt hij onmiddellijk de voorzitter
van het Vast Comité I en de bevoegde minister. Deze geclassi-
ficeerde inbeslaggenomen stukken worden in een verzegelde
omslag geplaatst, ondertekend door }3[het diensthoofd]3 en
op een veilige plaats bewaard door de onderzoeksmagistraat.

Terzelfder tijd kan }6[het diensthoofd]6, na kennisge-
ving aan de bevoegde minister, de opheffing van de inbe-
slagneming aan de kamer van inbeschuldigingstelling vra-
gen. De vraag tot opheffing van de inbeslagneming heeft
voor deze een opschortend gevolg. De zaak wordt bij de
kamer van inbeschuldigingstelling aanhangig gemaakt
door een verklaring afgelegd op de griffie van de recht-
bank van eerste aanleg. De kamer beslist binnen vijftien
dagen na de neerlegging van de verklaring. }7[Het dienst-
hoofd]7 en de onderzoeksmagistraat worden gehoord.

In het kader van deze procedure kunnen enkel de magi-
straten van de zetel en van het openbaar ministerie die zit-
ting hebben in de kamer van inbeschuldigingstelling, de
onderzoeksmagistraat, }8[het diensthoofd]8 kennis nemen
van de inbeslaggenomen geclassificeerde stukken.

Wanneer de kamer van inbeschuldigingstelling besluit tot
het opheffen van het beslag wegens de }9[dreiging]9 voor de
uitoefening van de opdrachten bedoeld in de artikelen 7
}10[...]10 en 11, §§ 1 en 2, of wegens het gevaar voor een na-
tuurlijke persoon, worden de geclassificeerde stukken in een
verzegelde omslag terug gegeven aan }11[het diensthoofd]11.

Wanneer de kamer van inbeschuldigingstelling conclu-
deert dat de stukken in beslag genomen kunnen worden,
zendt de procureur-generaal deze inbeslaggenomen ge-
classificeerde stukken na afloop van de gerechtelijke pro-
cedure niettemin terug aan }12[het diensthoofd]12.

§ 3. Indien }13[het diensthoofd]13 met toepassing van
§ 2, tweede lid, niet binnen een termijn van tien dagen aan
de kamer van inbeschuldigingstelling de opheffing van de
inbeslagneming vraagt, wordt de plaatsing onder verze-
gelde omslag bedoeld in § 2, eerste lid, opgeheven.
}1. – § 1 gewijzigd bij art. 3, lid 9, wet 30 maart 2017, B.S., 28 april 2017
}2. – § 1 gewijzigd bij art. 3, lid 7, wet 30 maart 2017, B.S., 28 april 2017
}3. – § 2, lid 1, gewijzigd bij art. 3, lid 8, wet 30 maart 2017, B.S., 28 april 2017
}4. – § 2, lid 1, gewijzigd bij art. 3, lid 1, wet 30 maart 2017, B.S., 28 april 2017
}5. – § 2, lid 1, gewijzigd bij art. 3, lid 5, wet 30 maart 2017, B.S., 28 april 2017
}6. – § 2, lid 2, gewijzigd bij art. 3, lid 8, wet 30 maart 2017, B.S., 28 april 2017
}7. – § 2, lid 2, gewijzigd bij art. 3, lid 7, wet 30 maart 2017, B.S., 28 april 2017
}8. – § 2, lid 3, gewijzigd bij art. 3, lid 8, wet 30 maart 2017, B.S., 28 april 2017
}9. – § 2, lid 4, gewijzigd bij art. 3, lid 1, wet 30 maart 2017, B.S., 28 april 2017
}10. – § 2, lid 4, gewijzigd bij art. 3, lid 5, wet 30 maart 2017, B.S., 28 april
2017
}11. – § 2, lid 4, gewijzigd bij art. 3, lid 8, wet 30 maart 2017, B.S., 28 april
2017
}12. – § 2, lid 5, gewijzigd bij art. 3, lid 8, wet 30 maart 2017, B.S., 28 april
2017
}13. – § 3 gewijzigd bij art. 3, lid 8, wet 30 maart 2017, B.S., 28 april 2017

Art. 39. § 1. De huiszoekingen en inbeslagnemingen in
de plaatsen bedoeld in artikel 38, die uitgevoerd worden in
het kader van een parlementair onderzoek, worden ver-
richt in aanwezigheid van }1[het diensthoofd]1.

§ 2. Indien }2[het diensthoofd]2 van oordeel is dat de inbe-
slagneming van de geclassificeerde gegevens en voorwerpen
van die aard is dat zij een }3[dreiging]3 vormt voor de uitoefe-
ning van de opdrachten bedoeld in de artikelen 7, 8 en 11,
§§ 1 en 2, of dat zij een gevaar meebrengt voor een fysiek per-
soon, verwittigt hij onmiddellijk de voorzitter van het Vast
Comité I. Deze geclassificeerde inbeslaggenomen stukken
worden in een verzegelde omslag geplaatst, ondertekend
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door }2[het diensthoofd]2 . Deze omslag wordt onmiddellijk
overgemaakt door de magistraat die het onderzoek leidt aan
de voorzitter van het Vast Comité I die hem bewaart op een
veilige plaats.

Terzelfder tijd kan }4[het diensthoofd]4 de opheffing van
de inbeslagneming vragen, naargelang het geval, aan de
voorzitter van de Kamer of van de onderzoekscommissie die
uitspraak doet. }5[Het diensthoofd]5 en de voorzitter van het
Vast Comité I worden gehoord. De vraag tot opheffing van
de inbeslagneming heeft voor deze een opschortend gevolg.
}1. – § 1 gewijzigd bij art. 3, lid 8, wet 30 maart 2017, B.S., 28 april 2017
}2. – § 2, lid 1, gewijzigd bij art. 3, lid 8, wet 30 maart 2017, B.S., 28 april 2017
}3. – § 2, lid 1, gewijzigd bij art. 3, lid 1, wet 30 maart 2017, B.S., 28 april 2017
}4. – § 2, lid 2, gewijzigd bij art. 3, lid 8, wet 30 maart 2017, B.S., 28 april 2017
}5. – § 2, lid 2, gewijzigd bij art. 3, lid 7, wet 30 maart 2017, B.S., 28 april 2017

Art. 40. § 1. In het kader van de huiszoekingen en inbe-
slagnemingen die uitgevoerd worden in andere plaatsen
dan die bedoeld in artikel 38, wanneer geclassificeerde ge-
gevens of voorwerpen uitgaande van inlichtingen- en veilig-
heidsdiensten worden ontdekt, wordt }1[het diensthoofd]1

er onmiddellijk over ingelicht door de onderzoeksmagi-
straat of de gemachtigde officier van gerechtelijke politie.

§ 2. Indien }2[het diensthoofd]2 van oordeel is dat de in-
beslagneming van de geclassificeerde gegevens of voor-
werpen van die aard is dat zij een }3[dreiging]3 vormt voor
de uitoefening van de opdrachten bedoeld in de
artikelen 7 }4[...]4 en 11, §§ 1 en 2, of dat zij een gevaar
meebrengt voor een fysieke persoon, wordt volgens het
geval gehandeld zoals in artikelen 38 en 39.
}1. – § 1 gewijzigd bij art. 3, lid 8, wet 30 maart 2017, B.S., 28 april 2017
}2. – § 2 gewijzigd bij art. 3, lid 8, wet 30 maart 2017, B.S., 28 april 2017
}3. – § 2 gewijzigd bij art. 3, lid 1, wet 30 maart 2017, B.S., 28 april 2017
}4. – § 2 gewijzigd bij art. 3, lid 5, wet 30 maart 2017, B.S., 28 april 2017

Art. 41. Wanneer de inbeslagneming van geclassifi-
ceerde gegevens of voorwerpen wordt verricht overeen-
komstig artikel 51 van de wet van 18 juli 1991 tot regeling
van het toezicht op politie- en inlichtingendiensten, en
}1[het diensthoofd]1 van oordeel is dat de inbeslagneming
van die aard is dat zij een }2[dreiging]2 vormt voor de uit-
oefening van de opdrachten bedoeld in de artikelen 7
}3[...]3 en 11, §§ 1 en 2, wordt de kwestie voorgelegd aan
de voorzitter van het Vast Comité I, die uitspraak doet.
}1. – Gewijzigd bij art. 3, lid 8, wet 30 maart 2017, B.S., 28 april 2017
}2. – Gewijzigd bij art. 3, lid 1, wet 30 maart 2017, B.S., 28 april 2017
}3. – Gewijzigd bij art. 3, lid 5, wet 30 maart 2017, B.S., 28 april 2017

Art. 42. }1[...]1
}1. – Na wijzigingen, opgeheven bij art. 70 wet 30 maart 2017, B.S.,
28 april 2017

Art. 43. }1[Onverminderd artikel 458 van het Strafwet-
boek en de artikelen 48 en 51 van de wet van 18 juli 1991
tot regeling van het toezicht op de politie- en inlichtingen-
diensten en op het Coördinatieorganen voor de dreigings-
analyse wordt gestraft:

1° met gevangenisstraf van acht dagen tot zes maanden
en met geldboete van honderd euro tot vijfhonderd euro,
de agent of de persoon bedoeld in artikel 36 die de gehei-
men met schending van dit artikel onthult;

2° met gevangenisstraf van zes maanden tot drie jaar en
met geldboete van vijfhonderd euro tot dertigduizend
euro of met een van die straffen alleen, de agent of persoon
bedoeld in artikel 36 die de identiteit onthult van een per-
soon die om anonimiteit verzoekt;

3° met gevangenisstraf van zes maanden tot drie jaar en
met geldboete van vijfhonderd euro tot dertigduizend euro

of met een van die straffen alleen, eenieder die, met kwaad-
willig opzet, met welk uitdrukkingsmiddel dan ook de iden-
titeit onthult van agenten van de inlichtingen- en veilig-
heidsdiensten wiens opdrachten omwille van veiligheidsre-
denen de eerbiediging van de grootste discretie vereisen.]1

}1. – Vervangen bij art. 16 wet 4 februari 2010, B.S., 10 maart 2010, in-
werkingtreding: 1 september 2010 (art. 40)

}1[HOOFDSTUK IV/1

HET TOEZICHT OP DE SPECIFIEKE EN 
UITZONDERLIJKE METHODEN VOOR HET 
VERZAMELEN VAN GEGEVENS DOOR DE 

INLICHTINGEN- EN VEILIGHEIDSDIENSTEN]1

}1. Opschrift ingevoegd bij art. 17 wet 4 februari 2010, B.S., 10 maart
2010, inwerkingtreding: 1 september 2010 (art. 40)
}1[Art. 43/1. § 1. Er wordt een bestuurlijke commissie
opgericht die is belast met het toezicht op de in artikel 18/
2 bedoelde specifieke en uitzonderlijke methoden voor het
verzamelen van gegevens door de inlichtingen- en veilig-
heidsdiensten.

De }2[Kamer van volksvertegenwoordigers]2 bepaalt jaar-
lijks, op voorstel van de commissie, haar begroting, die wordt
ingeschreven op de begroting van de dotaties, opdat de com-
missie zou kunnen beschikken over de menselijke en materi-
ële middelen die nodig zijn voor de goede werking ervan.

De commissie handelt volledig onafhankelijk in de uit-
oefening van haar controleopdrachten. Zij staat ook in
voor het opstellen van haar huishoudelijk reglement.

De commissie is samengesteld uit drie effectieve leden.
Voor elk effectief lid wordt een plaatsvervanger aangewezen.

Op voorstel van de Minister van Justitie en van de Minis-
ter van Landsverdediging wijst de Koning, bij een besluit
vastgesteld na overleg in de Ministerraad, de effectieve
leden van de commissie aan, evenals hun plaatsvervangers.

De effectieve leden en hun plaatsvervangers hebben de
hoedanigheid van magistraat. Onder de effectieve leden
heeft één lid de hoedanigheid van lid van het openbaar mi-
nisterie en hebben beide anderen de hoedanigheid van
rechter, waarvan één deze van onderzoeksrechter. De
plaatsvervangende leden hebben dezelfde hoedanigheid
als het effectief lid dat zij vervangen.

}3[De Commissie beslist bij meerderheid van de drie
aanwezige effectieve leden of van hun plaatsvervanger of,
in geval van verhindering van een van de effectieve leden
en diens plaatsvervanger, bij unanimiteit van de twee aan-
wezige effectieve leden of van hun plaatsvervanger.]3

Het voorzitterschap van de commissie wordt uitgeoe-
fend door de magistraat die de hoedanigheid van onder-
zoeksrechter heeft.

Met uitzondering van de voorzitter, die voldoende kennis
van het Frans en het Nederlands moet hebben, behoren de
twee overige effectieve leden elk tot een verschillende taalrol.

§ 2. Op het ogenblik van hun aanwijzing dienen de ef-
fectieve en plaatsvervangende leden van de commissie de
volgende voorwaarden te vervullen:

1° de leeftijd van veertig jaar hebben bereikt;
2° minstens vijf jaar nuttige ervaring hebben in één van

de materies bedoeld in artikel 18/9, § 1;
3° houder zijn van een veiligheidsmachtiging van het

niveau «zeer geheim» krachtens de wet van 11 december
1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachti-
gingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen;
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4° gedurende de periode van vijf jaar voorafgaand aan
de aanwijzing geen lid geweest zijn van het Vast Comité van
Toezicht op de politiediensten, noch van het Vast Comité
van Toezicht op de inlichtingendiensten, noch van een po-
litiedienst, noch van een inlichtingen- en veiligheidsdienst.

Deze magistraten worden aangewezen voor een termijn
van vijf jaar. Dit mandaat kan tweemaal worden hernieuwd.

}4[Met uitzondering van de plaatsvervangend voorzitter,
die voldoende kennis van het Nederlands en het Frans moet
hebben, moeten de plaatsvervangende leden]4 tot dezelfde
taalrol behoren als de effectieve leden die zij vervangen.

§ 3. In geval van verhindering of afwezigheid van meer
dan drie maanden van een van de leden van de commissie,
alsook ingeval zijn mandaat vacant is, wordt hij definitief
vervangen door zijn plaatsvervanger.

Indien een lid van de commissie ophoudt met het uitoe-
fenen van zijn mandaat, niet langer houder is van de veilig-
heidsmachtiging bedoeld in § 2, eerste lid, 3°, of aange-
steld wordt in een andere functie, waardoor hij de hoeda-
nigheid bedoeld in § 1 verliest, wordt zijn mandaat volein-
digd door zijn plaatsvervanger.

Ingeval een plaats van een plaatsvervanger vacant is of
indien een plaatsvervanger het mandaat van een effectief lid
van de commissie voleindigt met toepassing van het tweede
lid, doet de Koning, op voorstel van de Minister van Justitie
en de Minister van Landsverdediging, bij een besluit vastge-
steld na overleg in de Ministerraad, een nieuwe aanwijzing.

Indien er ernstige tekortkomingen vastgesteld worden,
kan de Koning, op voorstel van de Minister van Justitie en
de Minister van Landsverdediging, bij een besluit vastge-
steld na overleg in de Ministerraad, een effectief lid of een
plaatsvervanger van zijn functie ontheffen.

§ 4. De effectieve leden oefenen hun functie bij de com-
missie voltijds uit. Gedurende de duur van hun opdracht
handelen de effectieve leden, evenals hun plaatsvervan-
gers, in volstrekte onafhankelijkheid tegenover hun korps
van herkomst of tegenover hun hiërarchische overste.

Na de aanwijzing van een effectief lid kan in het rechts-
college waarvan deze magistraat deel uitmaakt, voorzien
worden in zijn vervanging door een benoeming in overtal
bovenop de personeelsformatie van dit rechtscollege.

De effectieve leden ontvangen de wedde die toegekend
wordt aan de federale magistraten, overeenkomstig
artikel 355bis van het Gerechtelijk Wetboek.

Indien een plaatsvervanger geroepen wordt om gedu-
rende ten minste één maand een effectief lid te vervangen,
ontvangt hij per volledige maand, bovenop zijn wedde, het
verschil tussen zijn wedde en de wedde van een effectief
lid, zoals bepaald in het derde lid.

Indien een plaatsvervanger geroepen wordt om een ef-
fectief lid te vervangen, ontvangt hij een toelage per dag
waarop hij dit effectief lid vervangt. Deze toelage bedraagt
1/20 van het verschil tussen zijn eigen maandelijkse
wedde en de maandelijkse wedde die hem zou worden toe-
gekend indien hij de functie van effectief lid zou vervullen.

§ 5. De commissie wordt ondersteund door een secreta-
riaat, dat is samengesteld uit personeelsleden die door de
inlichtingen- en veiligheidsdiensten worden gedetacheerd
volgens de door de Koning te bepalen nadere regels. De
Koning bepaalt tevens het statuut van deze leden, zonder
afbreuk te doen aan hun oorspronkelijke administratieve
en geldelijke statuut.]1

}1. – Ingevoegd bij art. 17 wet 4 februari 2010, B.S., 10 maart 2010, in-
werkingtreding: 1 september 2010 (art. 40)
}2. – § 1, lid 2, gewijzigd bij art. 16 wet 6 januari 2014, B.S., 31 januari
2014, inwerkingtreding: 25 mei 2014 (art. 33)
}3. – § 1, lid 7, vervangen bij art. 71, 1°, wet 30 maart 2017, B.S., 28 april 2017
}4. – § 2, lid 3, gewijzigd bij art. 71, 2°, wet 30 maart 2017, B.S., 28 april 2017

}1[HOOFDSTUK IV/2

DE CONTROLE a posteriori VAN DE SPECIFIEKE EN 
UITZONDERLIJKE METHODEN VOOR HET 
VERZAMELEN VAN GEGEVENS DOOR DE 

INLICHTINGEN- EN VEILIGHEIDSDIENSTEN]1

}1. Opschrift ingevoegd bij art. 18 wet 4 februari 2010, B.S., 10 maart
2010, inwerkingtreding: 1 september 2010 (art. 40)
R 2. Zie K.B. 12 oktober 2010 houdende uitvoering van diverse bepalin-
gen van de wet van 30 november 1998 houdende regeling van de inlich-
tingen- en veiligheidsdiensten, B.S., 8 november 2010
}1[Art. 43/2. Onverminderd de bevoegdheden om-
schreven in artikel 1 van de wet van 18 juli 1991 tot rege-
ling van het toezicht op de politie- en inlichtingendiensten
en op het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse en
}2[in artikel 44/4]2 van de wet van 30 november 1998
houdende regeling van de inlichtingen- en veiligheids-
diensten, is het Vast Comité I ermee belast a posteriori de
in artikel 18/2 bedoelde specifieke en uitzonderlijke me-
thoden voor het verzamelen van gegevens door de inlich-
tingen- en veiligheidsdiensten te controleren.

Het Vast Comité I spreekt zich uit over de wettelijkheid
van de beslissingen met betrekking tot deze methoden, als-
ook op de naleving van de beginselen van proportionaliteit
en subsidiariteit, bepaald bij de artikelen 18/3, § 1, eerste
lid, en 18/9, §§ 2 en 3.]1

}1. – Ingevoegd bij art. 18 wet 4 februari 2010, B.S., 10 maart 2010, in-
werkingtreding: 1 september 2010 (art. 40)
}2. – Lid 1 gewijzigd bij art. 72 wet 30 maart 2017, B.S., 28 april 2017
}1[Art. 43/3. }2[...]2

Alle }3[beslissingen, machtigingen, adviezen, akkoor-
den en bevestigingen]3 omtrent specifieke en uitzonder-
lijke methoden voor het verzamelen van gegevens worden
door de bevoegde overheid onverwijld ter kennis gebracht
aan het Vast Comité I, overeenkomstig de door de Koning
te bepalen nadere regels.]1

}1. – Ingevoegd bij art. 18 wet 4 februari 2010, B.S., 10 maart 2010, in-
werkingtreding: 1 september 2010 (art. 40)
}2. – Lid 1, na wijziging, opgeheven bij art. 73, 1°, wet 30 maart 2017,
B.S., 28 april 2017
}3. – Lid 2 gewijzigd bij art. 73, 2°, wet 30 maart 2017, B.S., 28 april 2017
}1[Art. 43/4. Het Vast Comité I handelt:

– ofwel op eigen initiatief;
– ofwel op verzoek van de Commissie voor de bescher-

ming van de persoonlijke levenssfeer, volgens de nadere
regels door de Koning bepaald, bij een besluit vastgesteld
na overleg in de Ministerraad, na advies van dezelfde com-
missie en van het Vast Comité I;

– ofwel op klacht, die op straffe van nietigheid schrifte-
lijk gebeurt en de grieven vermeldt, van een ieder die een
persoonlijk en rechtmatig belang kan aantonen, tenzij de
klacht kennelijk niet gegrond is;

– telkens als de commissie een specifieke of een uitzonder-
lijke methode wegens onwettigheid heeft geschorst en de ex-
ploitatie van de gegevens heeft verboden wegens wederrech-
telijkheid van een specifieke of uitzonderlijke methode;

– telkens als de bevoegde minister een beslissing heeft
genomen op basis van artikel 18/10, § 3.
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Het Vast Comité I beslist binnen een termijn van een
maand volgend op de dag waarop het werd geadieerd
overeenkomstig het eerste lid.

De beslissing van het Vast Comité I om geen gevolg te
geven aan een klacht wordt met redenen omkleed en ter
kennis gebracht van de klager.

Tenzij het Vast Comité I anders beslist, heeft zijn con-
trole geen schorsende werking.]1

}1. – Ingevoegd bij art. 18 wet 4 februari 2010, B.S., 10 maart 2010, in-
werkingtreding: 1 september 2010 (art. 40)
}1[Art. 43/5. § 1. De controle op de uitzonderlijke me-
thoden voor het verzamelen van gegevens wordt onder
meer uitgeoefend op grond van de documenten die door
de commissie worden verstrekt overeenkomstig artikel 18/
10, § 7, en van het in artikel 18/17, § 6, bedoelde bijzonder
register, dat voortdurend ter beschikking wordt gehouden
van het Vast Comité I, en op grond van elk ander nuttig do-
cument dat door de commissie wordt verstrekt of waarvan
de overlegging door het Vast Comité I wordt gevorderd.

De controle op de specifieke methoden wordt }2[...]2 uit-
geoefend op grond van }2[...]2 elk }2[...]2 nuttig document
dat door de commissie wordt verstrekt of waarvan de over-
legging door het Vast Comité I wordt gevorderd.

Het Vast Comité I beschikt over het volledige dossier dat
werd samengesteld door de betrokken inlichtingen- en vei-
ligheidsdienst, alsook over dat van de commissie en kan
van de betrokken inlichtingen- en veiligheidsdienst en de
commissie de mededeling vorderen van iedere aanvul-
lende informatie die het nuttig acht voor de controle waar-
toe het gemachtigd is. De betrokken inlichtingen- en vei-
ligheidsdienst en de commissie zijn ertoe gehouden onver-
wijld gevolg te geven aan deze vordering.

§ 2. Het Vast Comité I, kan onderzoeksopdrachten toe-
vertrouwen aan de Dienst enquêtes van het Vast Comité I.
Deze dienst beschikt in dit kader over alle hem door de wet
van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op politie- en
inlichtingendiensten en op het Coördinatieorgaan voor de
dreigingsanalyse toegekende bevoegdheden.

§ 3. De klager en zijn advocaat kunnen op de griffie van
het Vast Comité I, gedurende vijf werkdagen, het dossier
raadplegen op de dagen en uren medegedeeld door dit Co-
mité. Dit dossier bevat alle informatie en inlichtingen die
ter zake relevant zijn, met uitzondering van die welke af-
breuk doen aan de bescherming van bronnen, de bescher-
ming van de persoonlijke levenssfeer van derden, de classi-
ficatieregels bepaald bij de wet van 11 december 1998 be-
treffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen,
veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen, of de vervulling
van de in de artikelen 7 }3[...]3 en 11 omschreven opdrach-
ten van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten.

De betrokken inlichtingen- en veiligheidsdienst wordt
in de gelegenheid gesteld vooraf zijn advies te verlenen
omtrent de gegevens die in het dossier dat ter inzage ligt,
worden opgenomen.

}4[Behalve indien dit de opdrachten van de betrokken
inlichtingen- en veiligheidsdienst kan schaden, blijkt uit
het voor de klager en diens advocaat toegankelijke dossier
minstens:]4

1° het juridisch kader dat het gebruik van de specifieke
of uitzonderlijke methode voor het verzamelen van gege-
vens heeft gerechtvaardigd;

2° de aard van de }5[dreiging]5 en de graad van de ernst
ervan die het beroep op de specifieke of uitzonderlijke me-

thode voor het verzamelen van gegevens hebben gerecht-
vaardigd;

3° het type van persoonsgegevens verzameld tijdens het
gebruik van de specifieke of uitzonderlijke methode voor
zover die persoonsgegevens enkel betrekking hebben op
de klager.

§ 4. Het Vast Comité I kan de leden van de commissie
horen, alsook het diensthoofd van de betrokken dienst en
de leden van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten die de
specifieke of uitzonderlijke methoden voor het verzamelen
van gegevens hebben aangewend. Zij worden gehoord
buiten aanwezigheid van de klager of diens advocaat.

De leden van }6[de inlichtingen- en veiligheidsdien-
sten]6 zijn verplicht geheimen waarvan zij kennis dragen
aan het Vast Comité I bekend te maken. Indien deze gehei-
men betrekking hebben op een lopend opsporings- of ge-
rechtelijk onderzoek, pleegt het Vast Comité I hierover
vooraf overleg met de bevoegde magistraat.

Indien het lid van de inlichtingen- en veiligheidsdienst
meent het geheim waarvan hij drager is te moeten bewa-
ren omdat de onthulling ervan nadelig is voor de bescher-
ming van de bronnen, de bescherming van de persoonlijke
levenssfeer van derden of de vervulling van de in de
artikelen 7 }7[...]7 en 11 omschreven opdrachten van de in-
lichtingen- en veiligheidsdiensten, wordt de kwestie voor-
gelegd aan de voorzitter van het Vast Comité I, die uit-
spraak doet na het diensthoofd te hebben gehoord.

Op hun verzoek worden de klager en zijn advocaat door
het Vast Comité I gehoord.]1

}1. – Ingevoegd bij art. 18 wet 4 februari 2010, B.S., 10 maart 2010, in-
werkingtreding: 1 september 2010 (art. 40)
}2. – § 1, lid 2, gewijzigd bij art. 74, 1°, wet 30 maart 2017, B.S., 28 april 2017
}3. – § 3, lid 1, gewijzigd bij art. 3, lid 5, wet 30 maart 2017, B.S., 28 april 2017
}4. – § 3, lid 3, inleidende zin, vervangen bij art. 74, 2°, wet 30 maart
2017, B.S., 28 april 2017
}5. – § 3, lid 3, 2°, gewijzigd bij art. 3, lid 1, wet 30 maart 2017, B.S.,
28 april 2017
}6. – § 4, lid 2, gewijzigd bij art. 74, 3°, wet 30 maart 2017, B.S., 28 april 2017
}7. – § 4, lid 3, gewijzigd bij art. 3, lid 5, wet 30 maart 2017, B.S., 28 april 2017
}1[Art. 43/6. § 1. Wanneer het Vast Comité I de onwet-
tigheid van de beslissingen met betrekking tot specifieke of
uitzonderlijke methoden voor het verzamelen van gege-
vens vaststelt, beveelt het de stopzetting van de betrokken
methode indien deze nog steeds in uitvoering is of indien
zij werd geschorst door de commissie en beveelt het dat de
gegevens die met deze methode werden verkregen niet
mogen worden geëxploiteerd en dienen te worden vernie-
tigd, volgens de door de Koning na advies van de Commis-
sie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en
het Vast Comité I te bepalen nadere regels.

De met redenen omklede beslissing wordt onverwijld mee-
gedeeld aan het diensthoofd, aan de betrokken minister, aan
de commissie en, in voorkomend geval, aan de Commissie tot
bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Wanneer het Vast Comité I meent dat een specifieke of
uitzonderlijke methode voor het verzamelen van gegevens
in overeenstemming is met de bepalingen van deze wet, ter-
wijl de commissie de exploitatie van de met deze methode
verzamelde gegevens had verboden, evenals de schorsing
van deze methode had opgelegd, heft het Vast Comité I het
verbod en de schorsing op door middel van een met rede-
nen omklede beslissing en licht het onverwijld het dienst-
hoofd, de bevoegde minister en de commissie hierover in.

§ 2. In geval van klacht wordt van de beslissing kennis gege-
ven aan de klager onder de volgende voorwaarde: elke infor-
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matie die een aantasting zou kunnen vormen van de verdedi-
ging van de onschendbaarheid van het nationaal grondge-
bied, van de militaire defensieplannen, van de vervulling van
de opdrachten van de strijdkrachten, van de veiligheid van de
Belgische onderdanen in het buitenland, van de inwendige
veiligheid van de Staat, inbegrepen op het vlak van de kern-
energie, van het voortbestaan van de democratische en grond-
wettelijke orde, van de uitwendige veiligheid van de Staat en
de internationale betrekkingen, van de werking van de beslis-
singsorganen van de Staat, van de bescherming van de bron-
nen of van de bescherming van het privéleven van derden,
wordt, onder verwijzing naar deze wetsbepaling, uit het ter
kennis gebrachte afschrift van de beslissing geweerd.

Eenzelfde werkwijze wordt gehanteerd indien de beslis-
sing informatie bevat die een aantasting zou kunnen vor-
men van }2[het geheim van het opsporings- of gerechtelijk
onderzoek]2, indien gegevens betrekking hebben op een
lopend opsporings- of gerechtelijk onderzoek.]1

}1. – Ingevoegd bij art. 18 wet 4 februari 2010, B.S., 10 maart 2010, in-
werkingtreding: 1 september 2010 (art. 40)
}2. – § 2, lid 2, gewijzigd bij art. 3, lid 11, wet 30 maart 2017, B.S., 28 april
2017
}1[Art. 43/7. § 1. Indien het Vast Comité I optreedt in
het kader van dit hoofdstuk, wordt de griffie waargeno-
men door de griffier van het Vast Comité I of door een door
hem aangewezen personeelslid van niveau 1.

§ 2. De leden van het Vast Comité I, de griffiers, de leden
van de Dienst enquêtes en het administratief personeel zijn
tot geheimhouding verplicht ten aanzien van de feiten,
daden of inlichtingen waarvan zij kennis hebben door de me-
dewerking die zij verlenen aan de toepassing van deze wet.
Zij kunnen de gegevens en inlichtingen die zij in dit kader
verkrijgen evenwel aanwenden bij de vervulling van hun op-
dracht, zoals vastgesteld in artikel 1 van de wet van 18 juli
1991 tot regeling van het toezicht op politie- en inlichtingen-
diensten en het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse.

Onverminderd artikel 458 van het Strafwetboek worden
zij gestraft met gevangenisstraf van acht dagen tot een jaar en
met geldboete van honderd euro tot vierduizend euro of met
een van die straffen alleen, indien zij die geheimen onthullen
in andere omstandigheden dan die bepaald bij deze wet.]1

}1. – Ingevoegd bij art. 18 wet 4 februari 2010, B.S., 10 maart 2010, in-
werkingtreding: 1 september 2010 (art. 40)
}1[Art. 43/8. Tegen de besl issingen van het Vast
Comité I is geen beroep mogelijk.]1

}1. – Ingevoegd bij art. 18 wet 4 februari 2010, B.S., 10 maart 2010, in-
werkingtreding: 1 september 2010 (art. 40)

HOOFDSTUK V
}1[BIJZONDERE BEPALINGEN BETREFFENDE DE 
UITOEFENING VAN DE OPDRACHTEN VAN DE 

ALGEMENE DIENST INLICHTING EN VEILIGHEID]1

}1. Opschrift vervangen bij art. 75 wet 30 maart 2017, B.S., 28 april 2017

Art. 44. }1[De Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid
kan elke vorm van communicatie uitgezonden of ontvan-
gen in het buitenland opsporen, onderscheppen, afluisteren
en er kennis van nemen alsook opnemen, volgens de nadere
regels bepaald in de artikelen 44/3 en 44/4, in het kader van
de opdrachten bedoeld in artikel 11, § 1, 1° tot 3° en 5°.]1

}1. – Opnieuw ingevoegd bij art. 76 wet 30 maart 2017, B.S., 28 april
2017
}1[Art. 44/1. De Algemene Dienst Inlichting en Veilig-
heid kan overgaan tot de intrusie in een informaticasysteem

dat zich in het buitenland bevindt, er de beveiliging van op-
heffen, er technische voorzieningen in aanbrengen teneinde
de door het informaticasysteem opgeslagen, verwerkte of
doorgestuurde gegevens te ontcijferen, te decoderen, op te
slaan en te manipuleren en het informaticasysteem te ver-
storen en te neutraliseren, volgens de nadere regels bepaald
in de artikelen 44/3 en 44/4, in het kader van de opdrachten
bedoeld in artikel 11, § 1, 1° tot 3° en 5°.]1

}1. – Ingevoegd bij art. 77 wet 30 maart 2017, B.S., 28 april 2017
}1[Art. 44/2. De Algemene Dienst Inlichting en Veilig-
heid kan in het buitenland middelen gebruiken voor de op-
name van vaste of bewegende beelden volgens de nadere
regels bepaald in de artikelen 44/3 en 44/4, in het kader van
de opdrachten bedoeld in artikel 11, § 1, 1° tot 3° en 5°.]1

}1. – Ingevoegd bij art. 78 wet 30 maart 2017, B.S., 28 april 2017
}1[Art. }2[44/3.]2 Het toezicht van het Vast comité van
toezicht op de inlichtingendiensten inzake interceptie van
communicatie }3[uitgezonden of ontvangen in het buiten-
land, de intrusie in een informaticasysteem dat zich in het
buitenland bevindt en de opname van vaste of bewegende
beelden uitgevoerd in het buitenland]3 door de }4[Alge-
mene Dienst Inlichting en Veiligheid]4 gebeurt als volgt:

1° de controle voorafgaand }5[aan de intercepties, int-
rusies of opnames van vaste of bewegende beelden]5 ge-
beurt op basis van }6[jaarlijks opgestelde lijsten]6.

Te dien einde legt de }7[Algemene Dienst Inlichting en
Veiligheid]7 ieder jaar, bij het begin van de maand december,
voor toelating aan de Minister van Landsverdediging }8[lijs-
ten]8 voor met organisaties of instellingen die het voorwerp
zullen uitmaken van interceptie van hun communicaties }9[,
intrusies in hun informaticasystemen of opnames van vaste
of bewegende beelden]9 tijdens het komende jaar. }10[Deze
lijsten verantwoorden voor iedere organisatie of instelling de
reden waarom zij het voorwerp is van een interceptie, intru-
sie of opname van vaste of bewegende beelden in verband
met de opdrachten bedoeld in artikel 11, § 1, 1° tot 3 en 5°, en
vermelden]10 de voorziene duur. Binnen de 10 werkdagen
neemt de Minister van Landsverdediging een beslissing en
deelt deze mede aan de Algemene Dienst Inlichting en Veilig-
heid. Deze dienst maakt }11[de jaarlijkse lijsten]11, voorzien
van de toelating van de Minister van Landsverdediging, over
aan het Vast Comité van toezicht op de inlichtingendiensten.

Indien de Minister van Landsverdediging geen beslissing
heeft genomen of deze niet heeft medegedeeld aan de }12[Al-
gemene Dienst Inlichting en Veiligheid]12 vóór 1 januari,
mag deze dienst de voorziene intercepties, }13[intrusies en
opnames van vaste of bewegende beelden]13 aanvangen,
onverminderd iedere latere beslissing van de Minister van
Landsverdediging.

Indien intercepties van communicatie }14[, intrusies in
informaticasystemen of opnames van vaste of bewegende
beelden]14 , niet hernomen op de jaarlijkse }15[lijsten]15,
onontbeerlijk en dringend blijken te zijn voor de uitoefe-
ning van een opdracht van de }16[Algemene Dienst Inlich-
ting en Veiligheid]16, licht deze dienst de Minister van
Landsverdediging zo spoedig mogelijk in en uiterlijk op de
eerste werkdag die volgt op de aanvang van de interceptie
}17[, de intrusie of de opname van vaste of bewegende
beelden]17. Indien de minister niet akkoord gaat, kan hij
deze interceptie }18[, deze intrusie of deze opname van
vaste of bewegende beelden]18 laten stopzetten. De beslis-
sing van de Minister van Landsverdediging wordt }19[zo
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spoedig mogelijk door de Algemene Dienst Inlichting en
Veiligheid medegedeeld aan het Vast Comité I]19;

2° het toezicht tijdens de interceptie }20[, de intrusie of
de opname van vaste of bewegende beelden]20 gebeurt
}21[op elk ogenblik]21 door middel van bezoeken aan de
installaties waar de }22[Algemene Dienst Inlichting en Vei-
ligheid]22 deze intercepties }23[, intrusies en opnames van
vaste of bewegende beelden]23 uitvoert;

3° het toezicht na de intercepties }24[, intrusies en opna-
mes van vaste of bewegende beelden]24 gebeurt aan de
hand van }25[maandelijkse lijsten van landen of van organi-
saties of instellingen die effectief het onderwerp hebben uit-
gemaakt van een afluistering, intrusie of opname van beel-
den gedurende de voorafgaande maand, die ter kennis van
het Vast Comité I gebracht werden, en die de reden verant-
woorden waarom de interceptie, intrusie of opname van
beelden werd uitgevoerd in verband met de opdrachten be-
doeld in artikel 11, § 1, 1° tot 3° en 5°, alsook aan de hand
van]25 het nazicht van }26[logboeken die]26 permanent op
de plaats van de interceptie }27[, de intrusie of de opname
van vaste of bewegende beelden]27 door de }28[Algemene
Dienst Inlichting en Veiligheid]28 }29[worden bijgehou-
den]29. }30[Deze logboeken zijn]30 steeds toegankelijk voor
het Vast Comité van toezicht op de inlichtingendiensten.]1

}1. – Ingevoegd bij art. 4 wet 3 april 2003, B.S., 12 mei 2003, inwerking-
treding: 12 mei 2003 (art. 6)

}2. – Oud art. 44bis hernummerd bij art. 79, inleidende zin wet 30 maart
2017, B.S., 28 april 2017

}3. – Inleidende zin gewijzigd bij art. 79, a), wet 30 maart 2017, B.S.,
28 april 2017

}4. – Inleidende zin gewijzigd bij art. 3, lid 3, wet 30 maart 2017, B.S.,
28 april 2017

}5. – 1°, al. 1, gewijzigd bij art. 79, b), eerste streepje, wet 30 maart 2017,
B.S., 28 april 2017

}6. – 1°, al. 1, gewijzigd bij art. 79, b), tweede streepje, wet 30 maart 2017,
B.S., 28 april 2017

}7. – 1°, al. 2, gewijzigd bij art. 3, lid 3, wet 30 maart 2017, B.S., 28 april 2017

}8. – 1°, al. 2, gewijzigd bij art. 79, c), eerste streepje, wet 30 maart 2017,
B.S., 28 april 2017

}9. – 1°, al. 2, gewijzigd bij art. 79, c), tweede streepje, wet 30 maart 2017,
B.S., 28 april 2017

}10. – 1°, al. 2, gewijzigd bij art. 79, c), derde streepje, wet 30 maart 2017,
B.S., 28 april 2017

}11. – 1°, al. 2, gewijzigd bij art. 79, c), vierde streepje, wet 30 maart 2017,
B.S., 28 april 2017

}12. – 1°, al. 3, gewijzigd bij art. 3, lid 3, wet 30 maart 2017, B.S., 28 april 2017

}13. – 1°, al. 3, gewijzigd bij art. 79, d), wet 30 maart 2017, B.S., 28 april 2017

}14. – 1°, al. 4, gewijzigd bij art. 79, e), eerste streepje, wet 30 maart 2017,
B.S., 28 april 2017

}15. – 1°, al. 4, gewijzigd bij art. 79, e), tweede streepje, wet 30 maart
2017, B.S., 28 april 2017

}16. – 1°, al. 4, gewijzigd bij art. 3, lid 3, wet 30 maart 2017, B.S., 28 april 2017

}17. – 1°, al. 4, gewijzigd bij art. 79, e), derde streepje, wet 30 maart 2017,
B.S., 28 april 2017

}18. – 1°, al. 4, gewijzigd bij art. 79, e), vierde streepje, wet 30 maart 2017,
B.S., 28 april 2017

}19. – 1°, al. 4, gewijzigd bij art. 79, e), vijfde streepje, wet 30 maart 2017,
B.S., 28 april 2017

}20. – 2° gewijzigd bij art. 79, f), eerste streepje, wet 30 maart 2017, B.S.,
28 april 2017

}21. – 2° gewijzigd bij art. 79, f), tweede streepje, wet 30 maart 2017, B.S.,
28 april 2017

}22. – 2° gewijzigd bij art. 3, lid 3, wet 30 maart 2017, B.S., 28 april 2017

}23. – 2° gewijzigd bij art. 79, f), derde streepje, wet 30 maart 2017, B.S.,
28 april 2017

}24. – 3° gewijzigd bij art. 79, g), eerste streepje, wet 30 maart 2017, B.S.,
28 april 2017

}25. – 3° gewijzigd bij art. 79, g), tweede streepje, wet 30 maart 2017,
B.S., 28 april 2017

}26. – 3° gewijzigd bij art. 79, g), derde streepje, wet 30 maart 2017, B.S.,
28 april 2017

}27. – 3° gewijzigd bij art. 79, g), vierde streepje, wet 30 maart 2017, B.S.,
28 april 2017

}28. – 3° gewijzigd bij art. 3, lid 3, wet 30 maart 2017, B.S., 28 april 2017

}29. – 3° gewijzigd bij art. 79, g), vijfde streepje, wet 30 maart 2017, B.S.,
28 april 2017

}30. – 3° gewijzigd bij art. 79, g), zesde streepje, wet 30 maart 2017, B.S.,
28 april 2017

}1[Art. }2[44/4.]2 In het kader van de interceptie van
communicatie }3[uitgezonden of ontvangen in het buiten-
land, de intrusies in een informaticasysteem dat zich in het
buitenland bevindt en de opname van vaste of bewegende
beelden uitgevoerd in het buitenland]3 door de }4[Alge-
mene Dienst Inlichting en Veiligheid]4 heeft het Vast Co-
mité van toezicht op de inlichtingendiensten, ongeacht de
andere bevoegdheden aan dit Comité toegekend op basis
van de wet van 18 juli 1991, het recht de aan de gang zijnde
intercepties }5[, intrusies of beeldopnames]5 te doen stop-
zetten wanneer blijkt dat }6[...]6 ze }6[...]6 de wettelijke be-
palingen }6[...]6 of de toelating bedoeld }7[in artikel 44/3]7,
1°, tweede lid, niet respecteren. }8[Het beveelt dat de gege-
vens die onwettig werden verkregen niet mogen worden
geëxploiteerd en dienen te worden vernietigd, volgens de
door de Koning te bepalen nadere regels.]8 Deze omstandig
gemotiveerde beslissing moet medegedeeld worden aan de
Chef van de }4[Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid]4

alsook aan de Minister van Landsverdediging.]1

}1. – Ingevoegd bij art. 5 wet 3 april 2003, B.S., 12 mei 2003, inwerking-
treding: 12 mei 2003 (art. 6)

}2. – Hernummerd bij art. 80, inleidende zin, wet 30 maart 2017, B.S.,
28 april 2017

}3. – Gewijzigd bij art. 80, 1°, wet 30 maart 2017, B.S., 28 april 2017

}4. – Gewijzigd bij art. 3, lid 3, wet 30 maart 2017, B.S., 28 april 2017

}5. – Gewijzigd bij art. 80, 2°, wet 30 maart 2017, B.S., 28 april 2017

}6. – Gewijzigd bij art. 80, 3°, wet 30 maart 2017, B.S., 28 april 2017

}7. – Gewijzigd bij art. 80, 4°, wet 30 maart 2017, B.S., 28 april 2017

}8. – Gewijzigd bij art. 80, 5°, wet 30 maart 2017, B.S., 28 april 2017

}1[Art. 44/5.  Indien een ingreep op een communicatie-
netwerk noodzakelijk is om de interceptie van in het bui-
tenland uitgezonden of ontvangen communicatie bedoeld
in artikel 44 mogelijk te maken, wordt de operator van het
netwerk of de verstrekker van de elektronische communi-
catiedienst met een schriftelijk verzoek van het dienst-
hoofd aangezocht en is hij verplicht om zijn medewerking
zo spoedig mogelijk te verlenen.

Eenieder die zijn medewerking weigert te verlenen aan
de vorderingen bedoeld in het eerste lid, wordt gestraft
met een geldboete van zesentwintig euro tot twintigdui-
zend euro. De prestaties worden vergoed naargelang van
de reële kosten, na voorlegging van de stavingstukken.

De Koning bepaalt, op voorstel van de Minister van De-
fensie en de Minister bevoegd voor de elektronische com-
municatie, de nadere regels voor deze medewerking.]1

}1. – Ingevoegd bij art. 81 wet 30 maart 2017, B.S., 28 april 2017
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Wet 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee 
niveaus

 (B.S., 5 januari 1999)
1. Selectie uit Titel IV, Gemeenschappelijke bepalingen, Hoofdstuk I, Het personeel, Afdeling 2, Algemene principes van het statuut van de politieambtenaren.

(Uittreksel)

TITEL IV
GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN

HOOFDSTUK I
HET PERSONEEL

Afdeling 2
Algemene principes van het statuut van de 

politieambtenaren

Art. 123. De politieambtenaren dragen te allen tijde en
in alle omstandigheden bij tot de bescherming van de me-
deburgers en tot de bijstand die deze laatsten mogen ver-
wachten, alsook, wanneer de omstandigheden het verei-
sen, tot het doen naleven van de wet en tot het behoud van
de openbare orde.

Zij nemen de rechten van de mens en de fundamentele
vrijheden in acht en verbinden zich ertoe die te doen naleven.
Art. 124. Het statuut van de politieambtenaren waar-
borgt de uitoefening van het gezag.
Art. 127. Het statuut van de politieambtenaren waar-
borgt hun onpartijdigheid.

Zij moeten elke handeling of houding vermijden waar-
door dit vermoeden van onpartijdigheid zou kunnen wor-
den aangetast. De politieambtenaren moeten elke willekeur
bij hun optreden uitsluiten, door inzonderheid te vermijden
dat ze, bij hun wijze van optreden of uit hoofde van de aan-
gelegenheid waarvoor zij optreden, afbreuk doen aan de
onpartijdigheid die de burgers van hen mogen verwachten.

De politieambtenaren moeten er zich in alle omstandig-
heden van onthouden in het openbaar uiting te geven aan
hun politieke overtuiging en zich in het openbaar in te
laten met politieke activiteiten. Zij mogen geen kandidaat
zijn voor een politiek mandaat.

Art. 131. Het statuut van de politieambtenaren, waar-
borgt het beroepsgeheim en het bevat een discretieplicht.

Het is de politieambtenaren verboden, zelfs na het be-
ëindigen van hun ambt, die gegevens bekend te maken die
betrekking hebben op 's lands veiligheid, de bescherming
van de openbare orde, de financiële belangen van de over-
heid, het voorkomen en bestraffen van strafbare feiten, het
medisch geheim, de rechten en vrijheden van de burger,
en in het bijzonder op het recht op eerbied voor het privé-
leven. Dit verbod geldt bovendien voor gegevens die be-
trekking hebben op de voorbereiding van alle beslissingen.

Wet 11 december 1998 }1[betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, 
veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen]1

 (B.S., 7 mei 1999)
}1. Opschrift vervangen bij art. 2 wet 3 mei 2005, B.S., 27 mei 2005, inwerkingtreding: 7 juni 2005 (art. 6 K.B. 3 juni 2005, B.S., 7 juni 2005)

R 2. Zie K.B. 24 maart 2000 tot uitvoering van de wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsat-
testen en veiligheidsadviezen, B.S., 31 maart 2000
R 3. Zie M.B. 6 juni 2009 tot vaststelling van de verschillende modellen legitimatiekaarten voor de personeelsleden van de Veiligheid van de Staat, B.S.,
25 juni 2009

(Uittreksel)

HOOFDSTUK I

ALGEMENE BEPALINGEN

Art. 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in
artikel 78 van de Grondwet.

HOOFDSTUK II

CLASSIFICATIE

Art. 2. Onder classificatie wordt verstaan het toekennen van
een beschermingsniveau door of krachtens de wet of door of
krachtens de verdragen of overeenkomsten die België binden.

Art. 3. }1[§ 1. ]1In een classificatie kunnen worden onder-
gebracht: informatie, documenten of gegevens, materieel,
materialen of stoffen, in welke vorm ook, waarvan de niet-

geëigende aanwending schade kan toebrengen aan een
van de volgende belangen:

a) de verdediging van de onschendbaarheid van het na-
tionaal grondgebied en van de militaire defensieplannen;

b) de vervulling van de opdrachten van de strijdkrachten;
c) de inwendige veiligheid van de Staat, met inbegrip

van het domein van de kernenergie, en het voortbestaan
van de democratische en grondwettelijke orde;

d) de uitwendige veiligheid van de Staat en de internati-
onale betrekkingen van België;

e) het wetenschappelijk en economisch potentieel van
het land;

f) elk ander fundamenteel belang van de Staat;
g) de veiligheid van de Belgische onderdanen in het bui-

tenland;
h) de werking van de besluitvormingsorganen van de

Staat;
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}2[i) de veiligheid van de personen aan wie, krachtens
artikel 104, § 2, van het Wetboek van strafvordering, bij-
zondere beschermingsmaatregelen worden toegekend.]2

}3[§ 2. Het kernmateriaal voor vreedzaam gebruik, dat
uit hoofde van artikel 17ter van de wet van 15 april 1994 be-
treffende de bescherming van de bevolking en van het leef-
milieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende
gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nu-
cleaire Controle in categorieën wordt onderverdeeld, alsook
de nucleaire documenten, zoals gedefinieerd in artikel 1bis
van dezelfde wet, worden niet geclassificeerd in de zin van
deze wet, onverminderd de regels opgesteld door of krach-
tens de verdragen of overeenkomsten die België binden.]3

}1. – § 1 genummerd bij art. 13 wet 30 maart 2011, B.S., 18 april 2011, in-
werkingtreding: 1 mei 2012 (art. 17, 1°, K.B. 17 oktober 2011, B.S.,
8 november 2011, err., B.S., 25 november 2011)
}2. – i) ingevoegd bij art. 7 wet 7 juli 2002, B.S., 10 augustus 2002
}3. – § 2 toegevoegd bij art. 13 wet 30 maart 2011, B.S., 18 april 2011, in-
werkingtreding: 1 mei 2012 (art. 17, 1°, K.B. 17 oktober 2011, B.S.,
8 november 2011, err., B.S., 25 november 2011)

Art. 4. De classificatie bedoeld in artikel 3 bestaat uit drie
niveaus: ZEER GEHEIM, GEHEIM, VERTROUWELIJK.

Het niveau ZEER GEHEIM wordt toegekend wanneer de
niet-geëigende aanwending buitengewoon ernstige schade
kan toebrengen aan een van de belangen bedoeld in artikel 3.

Het niveau GEHEIM wordt toegekend wanneer de niet-
geëigende aanwending ernstige schade kan toebrengen
aan een van de belangen bedoeld in artikel 3.

Het niveau VERTROUWELIJK wordt toegekend wan-
neer de niet-geëigende aanwending schade kan toebren-
gen aan een van de belangen bedoeld in artikel 3.

De hiervoor bedoelde aanwending omvat onder meer
de kennisname, het bezit, de bewaring, het gebruik, de ver-
werking, de mededeling, de verspreiding, de reproductie,
de overzending of het vervoer.

Art. 5. Het classificatieniveau wordt bepaald volgens de
inhoud.

Er mag, per te classificeren geheel, slechts één algemeen
classificatieniveau worden aangebracht. De classificatie
van het geheel heeft ten minste hetzelfde niveau als het
hoogste classificatieniveau van de samenstellende delen.
In voorkomend geval kan een hoger algemeen classifica-
tieniveau worden toegekend dan die van elk van de ver-
schillende delen waaruit het geheel is samengesteld.

De overheid of de persoon, aangewezen ter uitvoering
van artikel 7, die heeft beslist over de classificatie, beslist
over de herziening of de opheffing ervan.
}1[Art. 5bis. In de context van de bijzondere bescher-
ming van personen zoals bedoeld in artikel 3, i), wordt aan
alle documenten waarin een verband wordt gelegd tussen
de oude en de nieuwe verblijfplaats en/of identiteit van de
beschermde persoon, het classificatieniveau ZEER GE-
HEIM toegekend.

Deze classificatie wordt van rechtswege opgeheven
wanneer de bijzondere beschermingsmaatregelen door de
Getuigenbeschermingscommissie worden ingetrokken.]1

}1. – Ingevoegd bij art. 8 wet 7 juli 2002, B.S., 10 augustus 2002

Art. 6. De informatie, documenten of gegevens, het ma-
terieel, de materialen of stoffen die geclassificeerd werden,
in welke vorm ook, ter uitvoering van internationale ver-
dragen of overeenkomsten die bindend zijn voor België,
behouden de classificatie die hen is toegekend.

De Koning regelt de verhouding van de in artikel 4 be-
doelde classificatieniveaus tot die welke het gevolg zijn van
de internationale verdragen of overeenkomsten die bin-
dend zijn voor België.
Art. 7. De Koning bepaalt de nadere regels voor de classi-
ficatie en declassificatie en voor de bescherming van infor-
matie, documenten, gegevens, materieel, materialen of
stoffen, en bepaalt welke overheden en personen een clas-
sificatieniveau kunnen toekennen.
Art. 8. Niemand heeft toegang tot geclassificeerde infor-
matie, documenten of gegevens, materieel, materialen of
stoffen, tenzij hij houder is van een overeenstemmende vei-
ligheidsmachtiging en voor zover de kennisname en de toe-
gang noodzakelijk zijn voor de uitoefening van zijn functie
of zijn opdracht, onverminderd de eigen bevoegdheden van
de gerechtelijke overheden}1[, die van de Cel voor financi-
ële informatieverwerking en die van de leden van het be-
roepsorgaan zoals bedoeld in de wet van 11 december 1998
tot oprichting van een beroepsorgaan inzake veiligheids-
machtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen]1.

De toegang tot lokalen, gebouwen of terreinen die ge-
classificeerde informatie, documenten, gegevens, materi-
eel, materialen of stoffen bevatten, kan door de overheden
die de Koning aanwijst aan dezelfde voorwaarden worden
onderworpen.
}1. – Gewijzigd bij art. 3 wet 3 mei 2005, B.S., 27 mei 2005, inwerkingtre-
ding: 7 juni 2005 (art. 6 K.B. 3 juni 2005, B.S., 7 juni 2005)
}1[Art. 8bis. § 1. Onverminderd de eigen bevoegdheden
van de gerechtelijke overheden vergt de toegang van eenie-
der tot het kernmateriaal en de documenten bedoeld in
artikel 3, § 2, alsook tot de veiligheidszones van kerninstal-
laties en nucleaire vervoerbedrijven, nucleaire transport-
voertuigen inbegrepen, het bezit van een veiligheidsmach-
tiging, uitgereikt overeenkomstig hoofdstuk III, of van een
veiligheidsmachtiging afgeleverd door de bevoegde over-
heden van een derde land en erkend door de internationale
overeenkomsten en verdragen die België terzake binden.

De Koning bepaalt de vereiste machtigingsniveaus op
basis van de categorisering van de veiligheidszones, het
kernmateriaal of de nucleaire documenten.

De Koning kan de door hem aangeduide Belgische overhe-
den machtigen om de geldigheid van een door een buiten-
landse overheid uitgereikte veiligheidsmachtiging na te gaan.
De Koning bepaalt de regels voor deze verificatieprocedure.

§ 2. In afwijking van paragraaf 1 kan de Koning de direc-
teur-generaal van het Federaal Agentschap voor Nucleaire
Controle of zijn afgevaardigde, de verantwoordelijke voor het
departement dat bevoegd is voor de beveiliging, machtigen
om overeenkomstig hoofdstuk IIIbis een veiligheidsattest af
te leveren voor de toegang tot de veiligheidszones, evenals
tot het kernmateriaal en de nucleaire documenten wanneer:

1° de periode tijdens welke deze persoon toegang dient
te hebben, korter is dan twaalf of vijftien maanden, afhan-
kelijk van het feit of het hiervoor vereiste machtigingsni-
veau respectievelijk «VERTROUWELIJK» of «GEHEIM» is;

2° de periode tijdens welke deze persoon wel eens toe-
gang dient te hebben zes uur of minder bedraagt;

3° er voor deze persoon een machtigingsaanvraag werd
ingediend bij de in artikel 15, lid 1, bedoelde veiligheids-
overheid.

Dit veiligheidsattest verstrijkt, hetzij op de datum van de
toekenning of de definitieve weigering van de veiligheids-
machtiging, hetzij wanneer de geldigheidstermijn van het
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attest verstreken is of, ten laatste, wanneer de door de Ko-
ning bepaalde termijn verstreken is.

De Koning bepaalt de regels en de procedure op basis
waarvan de in deze paragraaf bedoelde personen toegang
kunnen hebben tot gecategoriseerd kernmateriaal, tot vei-
ligheidszones en tot nucleaire documenten.

§ 3. In afwijking van §§ 1 en 2 kan een persoon die de Bel-
gische nationaliteit bezit maar geen vaste woonplaats in Bel-
gië heeft, of die de Belgische nationaliteit niet bezit en geen
vaste woonplaats in België heeft en die geen houder is van
een veiligheidsmachtiging bedoeld in § 1 toegang hebben
tot veiligheidszones, evenals tot kernmateriaal en nucleaire
documenten wanneer hij in het bezit is van een attest dat
sinds minder dan een jaar door de bevoegde autoriteiten van
het land waar hij gewoonlijk verblijft, werd afgeleverd en
waarin wordt bevestigd dat hij in dat land gemachtigd is toe-
gang te hebben tot een kerninstallatie of een nucleair ver-
voerbedrijf, tot kernmateriaal, tot de plaatsen waar dit zich
bevindt en de documenten die hierop betrekking hebben.

De Koning bepaalt de procedure waardoor de in deze
paragraaf bedoelde personen toegang kunnen hebben tot
het kernmateriaal, de veiligheidszones en de nucleaire do-
cumenten.

§ 4. In afwijking van de §§ 1 en 2 bepaalt de Koning de
modaliteiten voor de toegang tot de veiligheidszones in
geval van hoogdringendheid gemotiveerd door een nucle-
air incident of ongeval, of door om het even welke oorzaak
die van dien aard is dat ze, op imminente wijze, hetzij tot
een abnormaal radiologisch risico voor de bevolking, de
werknemers of het leefmilieu, hetzij tot ernstige schade aan
personen of goederen kan leiden. De Koning bepaalt tevens
de modaliteiten voor de toegang tot de veiligheidszones in
geval van hoogdringendheid gemotiveerd door een inci-
dent of ongeval zonder risico op een radiologische impact.

§ 5. In de in §§ 2 tot 4 vermelde gevallen, worden bijko-
mende beschermingsmaatregelen van technische, organisa-
torische en administratieve aard getroffen teneinde de toe-
gang tot het kernmateriaal, de nucleaire documenten en de
veiligheidszones doeltreffend te organiseren. In geen geval
kunnen deze maatregelen voor de in voornoemde paragra-
fen bedoelde persoon de verplichting inhouden om aan zijn
werkgever, de veiligheidsofficier, de verantwoordelijke voor
de fysieke beveiliging, of de betrokken overheden, door toe-
passing van deze wet, informatie van persoonlijke aard te
verstrekken wanneer deze niet vereist is in het kader van de
toepassing van deze wet en haar uitvoeringsbesluiten, of
wanneer deze gevraagd wordt door een fysieke of rechtsper-
soon die hiertoe door deze wet en haar uitvoeringsbesluiten

niet gemachtigd is. Na advies van het Federaal Agentschap
voor nucleaire controle, worden de bijkomende bescher-
mingsmaatregelen door de Koning bepaald. Ze worden toe-
gepast door de verantwoordelijke voor de fysieke beveiliging
van de kerninstallatie of het nucleair vervoerbedrijf.

§ 6. In de in §§ 2 tot 4 bedoelde gevallen, kan er, met uit-
zondering van de persoon die de toestemming heeft om
een kerninstallatie of een nucleair vervoerbedrijf te bezoe-
ken en waarvan de bezoekduur zes uur of minder bedraagt
en de toegang exclusief beperkt is tot de veiligheidszones,
geen toegang worden verleend tot het kernmateriaal, nu-
cleaire documenten en veiligheidszones en evenmin toe-
stemming tot kennisname van de informatie vervat in de
nucleaire documenten, behalve wanneer deze toegang
noodzakelijk is opdat de betrokken persoon zijn functie of
opdracht zou kunnen vervullen.]1  {2É4

}1. – Ingevoegd bij art. 14 wet 30 maart 2011, B.S., 18 april 2011, inwer-
kingtreding: 1 mei 2012 (art. 17, 1°, K.B. 17 oktober 2011, B.S.,
8 november 2011, err., B.S., 25 november 2011)

R 2. – Zie K.B. 17 oktober 2011 betreffende de veiligheidsattesten voor
de nucleaire sector en tot regeling van de toegang tot de veiligheidszones,
het kernmateriaal of tot de nucleaire documenten in bepaalde bijzondere
omstandigheden, B.S., 8 november 2011

R 3. – Zie K.B. 17 oktober 2011 betreffende de fysieke beveiliging van
het kernmateriaal en de nucleaire installaties, B.S., 8 november 2011

R 4. – Zie K.B. 17 oktober 2011 betreffende de categorisering van het
kernmateriaal en de definiëring van veiligheidszones in de nucleaire in-
stallaties en de nucleaire vervoerbedrijven, B.S., 8 november 2011

Art. 9. Het niveau van de veiligheidsmachtiging wordt be-
paald door het classificatieniveau van de informatie, docu-
menten of gegevens, het materieel, de materialen of stoffen
waartoe de houder van de machtiging toegang kan dienen te
hebben voor de uitoefening van zijn functie of zijn opdracht.

Art. 10. Geclassificeerde informatie, documenten of ge-
gevens, materieel, materialen of stoffen mogen slechts wor-
den aangewend, zoals bedoeld in artikel 4, mits toelating
van de auteur van de classificatie of zijn hiërarchische over-
ste of, in de gevallen door de wet bepaald, onverminderd de
eigen bevoegdheden van de gerechtelijke overheden.

Art. 11. De houder van een veiligheidsmachtiging die ge-
classificeerde informatie, documenten of gegevens, materieel,
materialen of stoffen in de uitoefening van zijn functie op een
niet-geëigende wijze aanwendt of laat aanwenden zoals be-
doeld in artikel 4, zelfs al is dit het gevolg van nalatigheid, voor
zover deze ernstig is, wordt gestraft, met gevangenisstraf van
één maand tot vijf jaar en met geldboete van honderd [euro]*
tot vijfduizend [euro]*, of met een van die straffen alleen.

Wet 11 december 1998 }1[tot oprichting van een beroepsorgaan inzake veiligheidsmachtigingen, 
veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen]1

 (B.S., 7 mei 1999, err., B.S., 24 juni 1999)
}1. Opschrift vervangen bij art. 2 wet 3 mei 2005, B.S., 27 mei 2005, inwerkingtreding: 7 juni 2005 (art. 10 K.B. 3 juni 2005, B.S., 7 juni 2005)

(Uittreksel)

Art. 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in
artikel 77 van de Grondwet.

Art. 2. In deze wet wordt verstaan onder:

1° «inlichtingen- en veiligheidsdienst», de Veiligheid
van de Staat en de Algemene Dienst Inlichting en Veilig-
heid van de Krijgsmacht;

2° «Vast Comité I», het Vast Comité van Toezicht op de in-
lichtingendiensten, opgericht bij de wet van 18 juli 1991 tot
regeling van het toezicht op politie- en inlichtingendiensten;
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}1[3° «griffie», de griffier van het Vast Comité I;]1
}1[4° «overheid», de overheden bedoeld in de

artikelen 15 en 22ter en de veiligheidsoverheid bedoeld in
artikel 22quinquies van de wet van 11 december 1998 be-
treffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen,
veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen.]1

}1. – Toegevoegd bij art. 3 wet 3 mei 2005, B.S., 27 mei 2005, inwerking-
treding: 7 juni 2005 (art. 10 K.B. 3 juni 2005, B.S., 7 juni 2005)

Art. 3. }1[Het college samengesteld uit de voorzitter van
het Vast Comité van Toezicht op de inlichtingendiensten,
de voorzitter van het Vast Comité van Toezicht op de poli-
tiediensten en de voorzitter }2[van de geschillenkamer van
de Gegevensbeschermingsautoriteit]2 of hun plaatsver-
vanger, lid van hetzelfde instituut }3[...]3]1, hierna het «be-
roepsorgaan» genoemd, neemt kennis van de met toepas-
sing van deze wet ingestelde beroepen.

}4[Het beroepsorgaan wordt voorgezeten door de voor-
zitter van het Vast Comité I of zijn plaatsvervanger.]4

}5[Wanneer bij het beroepsorgaan een beroep aanhan-
gig is gemaakt, doen het Vast Comité van Toezicht op de
politiediensten, het Vast Comité van Toezicht op de inlich-
tingendiensten en de Commissie tot bescherming van de
persoonlijke levenssfeer voor de duur van de procedure
geen onderzoek naar respectievelijk klachten en aangiften
in de zin van voornoemde wet van 18 juli 1991 en klachten
in de zin van de wet van 8 december 1992 tot bescherming
van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwer-
king van persoonsgegevens die betrekking hebben op elk
veiligheidsonderzoek of elke veiligheidsverificatie die uitge-
voerd wordt ter gelegenheid van procedures in het kader
van veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten of veilig-
heidsadviezen die het voorwerp uitmaken van dat beroep.]5

}1. – Gewijzigd bij art. 4, 1°, wet 3 mei 2005, B.S., 27 mei 2005, inwerking-
treding: 7 juni 2005 (art. 10 K.B. 3 juni 2005, B.S., 7 juni 2005)
}2. – Lid 1 gewijzigd bij art. 2, 1°, wet 13 september 2018, B.S., 5 oktober
2018, inwerkingtreding: 5 oktober 2018 (art. 5)
}3. – Lid 1 gewijzigd bij art. 2, 2°, wet 13 september 2018, B.S., 5 oktober
2018, inwerkingtreding: 5 oktober 2018 (art. 5)
}4. – Vervangen bij art. 4, 2°, wet 3 mei 2005, B.S., 27 mei 2005, inwer-
kingtreding: 7 juni 2005 (art. 10 K.B. 3 juni 2005, B.S., 7 juni 2005)
}5. – Vervangen bij art. 4, 3°, wet 3 mei 2005, B.S., 27 mei 2005, inwer-
kingtreding: 7 juni 2005 (art. 10 K.B. 3 juni 2005, B.S., 7 juni 2005)

Art. 4. }1[§ 1. Wanneer overeenkomstig artikel 22 van de
wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en
de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veilig-
heidsadviezen de toekenning van de vereiste veiligheids-
machtiging wordt geweigerd, wanneer de beslissing niet
genomen of niet ter kennis gebracht is binnen de voorziene
termijn, of wanneer de veiligheidsmachtiging wordt inge-
trokken, kan de persoon voor wie de machtiging vereist is,
binnen dertig dagen, respectievelijk na de kennisgeving van
de beslissing of na het verstrijken van de termijn, bij aange-
tekend schrijven beroep instellen bij het beroepsorgaan.

Het beroep staat niet open wanneer de veiligheids-
machtiging wordt ingetrokken in het geval bedoeld in
artikel 16, § 1, derde lid, van de wet van 11 december 1998
betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen,
veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen.

Het uitblijven van een beslissing door de veiligheidsover-
heid binnen de termijn bepaald door het beroepsorgaan
overeenkomstig artikel 10, § 1, of § 2, 1°, van deze wet, wordt
beschouwd als een beslissing tot weigering en is vatbaar voor
beroep door de betrokkene, overeenkomstig het eerste lid.

§ 2. Wanneer overeenkomstig de artikelen 22ter en
22quater van de wet van 11 december 1998 betreffende de
classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsat-
testen en veiligheidsadviezen de toekenning van het veilig-
heidsattest wordt geweigerd, wanneer de beslissing niet
genomen of niet ter kennis gebracht is binnen de voor-
ziene termijn, of wanneer het veiligheidsattest wordt inge-
trokken, kan de persoon voor wie het attest vereist is, bin-
nen acht dagen, respectievelijk na de kennisgeving van de
beslissing of na het verstrijken van de termijn, bij aangete-
kend schrijven beroep instellen bij het beroepsorgaan.

§ 3 . } 2 [D e per s o o n d ie  m e t  to epa s s i ng  va n
artikel 22quinquies/1, § 2, tweede lid, en § 5, van de wet van
11 december 1998 betreffende de classificatie en de veilig-
heidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadvie-
zen het voorwerp uitmaakt van een negatief veiligheidsad-
vies, kan binnen acht dagen na ontvangst van het advies bij
aangetekend schrijven het beroepsorgaan vatten.]2]1

}1. – Vervangen bij art. 5 wet 3 mei 2005, B.S., 27 mei 2005, inwerking-
treding: 7 juni 2005 (art. 10 K.B. 3 juni 2005, B.S., 7 juni 2005)
}2. – § 3 vervangen bij art. 3 wet 13 september 2018, B.S., 5 oktober 2018,
inwerkingtreding: 5 oktober 2018 (art. 5)

Wet 10 juli 2006 betreffende de analyse van de dreiging
 (B.S., 20 juli 2006)

Wet 15 mei 2007 tot instelling van de functie van gemeenschapswacht, tot instelling van de dienst 
gemeenschapswachten en tot wijziging van artikel 119bis van de nieuwe gemeentewet

 (B.S., 29 juni 2007)

(Uittreksel)

Art. 3. }1[§ 1.]1 }2[De personen die behoren tot de dienst ge-
meenschapswachten zijn]2 belast met veiligheids- en preven-
tieopdrachten, gericht op het verhogen van het veiligheidsge-
voel van de burgers en het voorkomen van openbare overlast

en criminaliteit door middel van een of meerdere van de vol-
gende activiteiten:

1° het sensibiliseren van het publiek aangaande de vei-
ligheid en de criminaliteitspreventie;

2° het informeren van de burgers om het veiligheidsge-
voel te verzekeren en het informeren en signaleren aan de

bevoegde diensten van problemen op het vlak van veilig- heid, milieu en het wegennet;
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3° het informeren van automobilisten over het hinder-
lijk of gevaarlijk karakter van verkeerd parkeren en hen
sensibiliseren met betrekking tot het algemeen reglement
op de politie van het wegverkeer en het correct gebruik van
de openbare weg, alsook het helpen van kinderen, scholie-
ren, gehandicapten en ouderen bij het veilig oversteken;

4° }3[zonder afbreuk te doen aan artikel 21, § 1, 1°, van de
wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke admini-
stratieve sancties, het vaststellen van inbreuken op gemeen-
telijke reglementen en verordeningen in het kader van de de-
zelfde wet, voor zover het gaat om inbreuken die uitsluitend
het voorwerp kunnen uitmaken van administratieve sancties,
of inbreuken als bedoeld in artikel 3, 3°, van voormelde wet;]3

}4[4°/1 voor wat betreft vaststellingen van inbreuken
op het stilstaan en parkeren dienen deze personen te vol-
doen aan de minimumvoorwaarden als bedoeld in
artikel 21 § 1, 1°, van de wet van 24 juni 2013 betreffende
de gemeentelijke administratieve sancties;]4

5° het uitoefenen van toezicht op personen met het oog
op het verzekeren van de veiligheid bij evenementen geor-
ganiseerd door de overheid;

}5[6° de ontradende aanwezigheid ter preventie van
conflicten tussen personen, met inbegrip van de geweld-
loze tussenkomst bij vaststelling van verbale conflicten tus-
sen personen;]5

}6[7° het begeleiden van schoolgaande kinderen die
zich in groep, te voet of per fiets, van thuis naar hun school
begeven en omgekeerd.]6

}7[§ 2. }8[De gemeenteraad of de gemeenteraden van
de organiserende gemeente of van de organiserende ge-
meenten kan of kunnen de gemeenschapswachten-vast-
stellers tevens belasten met het verrichten van de vaststel-
lingen die uitsluitend beperkt worden tot de onmiddellijk
waarneembare toestand van goederen die de gemeente
het recht geeft een belasting of een retributie te heffen.]8]7

}1. – § 1 genummerd bij art. 148, 1°, wet (I) 24 juli 2008, B.S., 7 augustus
2008
}2. – § 1, inleidende zin, gewijzigd bij art. 2, 1°, wet 13 januari 2014, B.S.,
30 januari 2014
}3. – § 1, 4°, na wijziging, vervangen bij art. 38, 1°, wet 15 juli 2018, B.S.,
25 september 2018
}4. – § 1, 4°/1, ingevoegd bij art. 38, 2°, wet 15 juli 2018, B.S.,
25 september 2018
}5. – § 1, 6°, ingevoegd bij art. 2, 2°, wet 13 januari 2014, B.S., 30 januari 2014

}6. – § 1, 7°, ingevoegd bij art. 2, 2°, wet 13 januari 2014, B.S., 30 januari 2014
}7. – § 2 toegevoegd bij art. 148, 3°, wet (I) 24 juli 2008, B.S., 7 augustus 2008
}8. – § 2 vervangen bij art. 2, 3°, wet 13 januari 2014, B.S., 30 januari 2014

HOOFDSTUK IV

BEVOEGDHEDEN

Art. 13. De «gemeenschapswachten» en de «gemeen-
schapswachten-vaststellers» kunnen met geen andere op-
drachten worden belast dan deze bedoeld in artikel 3.

Ze oefenen hun taken uit op een ongewapende wijze.
Ze zijn niet uitgerust met handboeien.

Art. 14. De gemeenschapswachten en de gemeen-
schapswachten-vaststellers kunnen geen andere handelin-
gen stellen dan deze die voortvloeien uit de uitoefening
van de rechten waarover elke burger beschikt, alsmede de
bevoegdheden uitdrukkelijk voorzien in deze wet.

Ze kunnen geen dwang of geweld gebruiken, behou-
dens de dwang die bij de uitoefening van het recht, be-
doeld in artikel 1, 3°, van de wet van 20 juli 1990 op de
voorlopige hechtenis noodzakelijk is.

De gemeenschapswachten en de gemeenschapswach-
ten-vaststellers kunnen bij de uitoefening van }1[de activi-
teit bedoeld in artikel 3, § 1, 3°]1 de taken uitoefenen zoals
bedoeld in artikel 40bis, 2 en 3, van het algemeen regle-
ment op de politie van het wegverkeer.
}1. – Lid 3 gewijzigd bij art. 152 wet (I) 24 juli 2008, B.S., 7 augustus 2008

Art. 15. De gemeenschapswachten en de gemeenschaps-
wachten-vaststellers brengen aan de lokale politie van het
grondgebied waar ze hun taken uitoefenen, onverwijld alle
feiten ter kennis die een wanbedrijf of een misdaad uitmaken.

De gemeenschapswachten verstrekken, telkens een
ambtenaar van een bevoegde dienst erom verzoekt, de in-
lichtingen waarover zij in het kader van hun werkzaamhe-
den kennis hebben.

De verplichtingen, bedoeld in dit artikel, worden uitge-
oefend conform het reglement van inwendige orde.
Art. 16. De Koning kan de uitrusting, methodes en pro-
cedures waarin deze wet niet voorziet en die de gemeen-
schapswachten en de gemeenschapswachten-vaststellers
kunnen of moeten aanwenden bij het uitoefenen van hun
opdrachten, bepalen.

Wet 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties
 (B.S., 1 juli 2013)

(Uittreksel)

HOOFDSTUK 7

REGISTER VAN DE GEMEENTELIJKE 
ADMINISTRATIEVE SANCTIES

Art. 44. § 1. Elke gemeente houdt één enkel bestand bij
van de natuurlijke personen of rechtspersonen die, op basis
van het algemeen politiereglement, het voorwerp hebben
uitgemaakt van een administratieve sanctie of een in
artikel 4, § 2, bedoelde alternatieve maatregel. De gemeente
is verantwoordelijk voor de verwerking van dit bestand.

Dit bestand is bedoeld om het beheer van de admini-
stratieve sancties en de in artikel 4, § 2, bedoelde alterna-
tieve maatregelen te verzekeren.

Meerdere gemeenten kunnen beslissen om samen één
enkel register bij te houden van de gemeentelijke admini-
stratieve sancties, op basis van hun algemene politieregle-
menten. In dat geval moeten zij, na overleg, de verant-
woordelijke voor de verwerking bepalen.

§ 2. Dit bestand bevat de volgende persoonsgegevens
en informatiegegevens:

1° de naam, voornamen, geboortedatum en verblijf-
plaats van de personen die het voorwerp uitmaken van
gemeentelijke administratieve sancties of van de in
artikel 4, § 2, bedoelde alternatieve maatregelen. In het
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geval van een minderjarige, de namen, voornamen, ge-
boortedatum en de verblijfplaats van de ouders, voogden
of personen die hem onder hun hoede hebben;

2° de aard van de gepleegde feiten;

3° de aard van de sanctie en de dag waarop deze werd
opgelegd;

4° in voorkomend geval, de informatie overgezonden
door de procureur des Konings in het kader van de in
artikel 3 bedoelde inbreuken;

5° de sancties waartegen geen beroep meer ingesteld
kan worden.

De in het eerste lid bedoelde gegevens worden gedu-
rende vijf jaar bewaard, te rekenen vanaf de datum waarop
de sanctie werd opgelegd of de alternatieve maatregel

werd voorgesteld. Eens deze termijn verstreken is, worden
zij hetzij vernietigd, hetzij geanonimiseerd.

§ 3. De sanctionerend ambtenaar heeft toegang tot de
in § 2 bedoelde persoonsgegevens en informatiegegevens.

De Koning bepaalt, bij een besluit vastgesteld na over-
leg in de Ministerraad, na advies van de Commissie voor de
Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, de andere
bijzondere voorwaarden met betrekking tot de verwerking
van de persoonsgegevens die vermeld worden in het regis-
ter van de gemeentelijke administratieve sancties.  {1

R 1. – Zie K.B. 21 december 2013 tot vaststelling van de bijzondere
voorwaarden betreffende het register van de gemeentelijke administra-
tieve sancties ingevoerd bij artikel 44 van de wet van 24 juni 2013 betref-
fende de gemeentelijke administratieve sancties, B.S., 27 december 2013,
opgenomen in rubriek «II. Belgische wet- en regelgeving, 9. Politie en vei-
ligheid», infra

Wet 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van 
terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten

 (B.S., 6 oktober 2017)

(Uittreksel)

BOEK I

ALGEMENE BEPALINGEN

TITEL 1

ONDERWERP, TOEPASSINGSGEBIED EN 
DEFINITIES

Art. 1. § 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als be-
doeld in artikel 74 van de Grondwet.

§ 2. Deze wet heeft hoofdzakelijk tot doel het gebruik
van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en
de financiering van terrorisme te voorkomen. Ze verzekert
de omzetting van de Richtlijn (EU) 2015/849 van het Euro-
pees Parlement en de Raad van 20 mei 2015 inzake de
voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor
het witwassen van geld of terrorismefinanciering, tot wijzi-
ging van Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees
Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijn
2005/60/EG van het Europees Parlement en de Raad en
Richtlijn 2006/70/EG van de Commissie.

Art. 2. Voor de toepassing van deze wet en de besluiten
en reglementen genomen ter uitvoering ervan, wordt be-
schouwd als «witwassen van geld»:

1° de omzetting of overdracht van geld of andere goe-
deren, wetende dat deze zijn verworven uit een criminele

activiteit of uit deelneming aan een dergelijke activiteit,
met het oogmerk de illegale herkomst ervan te verhelen of
te verhullen of een persoon die bij een dergelijke activiteit
is betrokken, te helpen aan de juridische gevolgen van zijn
daden te ontkomen;

2° het verhelen of verhullen van de werkelijke aard, oor-
sprong, vindplaats, vervreemding, verplaatsing, rechten
op of de eigendom van geld of goederen, wetende dat deze
verworven zijn uit een criminele activiteit of uit deelne-
ming aan een dergelijke activiteit;

3° de verwerving, het bezit of het gebruik van geld of
goederen, wetende, op het tijdstip van ontvangst, dat deze
voorwerpen zijn verworven uit een criminele activiteit of
uit deelneming aan een dergelijke activiteit;

4° deelneming aan, medeplichtigheid aan, poging tot,
hulp aan, aanzetten tot, vergemakkelijken van, of het
geven van raad met het oog op het begaan van één van de
in de bepalingen onder 1°, 2° en 3° bedoelde daden.

Art. 3. Voor de toepassing van deze wet en de besluiten
en reglementen genomen ter uitvoering ervan, wordt be-
schouwd als «financiering van terrorisme»: de verstrekking
of verzameling van geldmiddelen en andere vermogensbe-
standdelen, op welke wijze ook, rechtstreeks of onrecht-
streeks, met het oogmerk dat deze worden gebruikt of in
de wetenschap dat zij, geheel of gedeeltelijk, zullen wor-
den gebruikt door een terroristische organisatie, of door
een terrorist die alleen handelt, zelfs zonder enige band
met een bepaalde terroristische daad.

Wet 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid
 (B.S., 31 oktober 2017)

R 1. Zie Circ. SPV07, 29 maart 2018 – Private bewaking bij evenementen en festivals, B.S., 16 april 2018
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K.B. 4 juni 2003 houdende afwijking van de machtiging bedoeld in artikel 36bis van de wet van 
8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking 
van persoonsgegevens, ten gunste van de algemene nationale gegevensbank van de geïntegreerde 

politie, gestructureerd op twee niveaus
 (B.S., 4 juli 2003)

Art. 1. De elektronische mededelingen van persoonsge-
gevens die de politiediensten verrichten tijdens de uitvoe-
ring van de opdrachten die hun worden toevertrouwd
overeenkomstig de artikelen 44/1 tot 44/11 van de wet
van 5 augustus 1992 op het politieambt zijn vrijgesteld
van enige machtiging van het sectoraal comité voor de fe-
derale overheid, opgericht binnen de Commissie voor de
bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Art. 2. Dit besluit treedt in werking de dag van de inwer-
kingtreding van het artikel 36bis van de wet van 8 december
1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten
opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

Art. 3. Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Onze
Minister van Justitie zijn, ieder wat hem betreft, belast met
de uitvoering van dit besluit.

K.B. 10 mei 2006 houdende vaststelling van de deontologische code van de politiediensten
 (B.S., 30 mei 2006)

(Uittreksel)

Bijlage
bij het koninklijk besluit van 10 mei 2006

F. Eerbied voor de persoonlijke levenssfeer

54. De personeelsleden eerbiedigen en beschermen in de uitoefe-
ning van hun ambt het privé-leven van de burgers en de personeels-
leden. Zij vermijden het nodeloos indringen in de werk- en woonom-
geving van personen die het voorwerp uitmaken van een onderzoek.

Zij onthouden zich van misplaatste nieuwsgierigheid en van in-
discretie, zowel bij het inzamelen van informatie van persoonlijke
aard, dit wil zeggen met betrekking tot een geïdentificeerde of
identificeerbare persoon, als bij de verschillende al dan niet geau-
tomatiseerde verwerkingsprocédés, de raadpleging, de exploitatie
en de onthulling ervan.

G. Vergaring, beheer en raadpleging van de informatie

55. Bij het vervullen van de opdrachten die hun zijn toever-
trouwd, kunnen de politiediensten gegevens van persoonlijke aard
en inlichtingen inwinnen en verwerken, meer bepaald met betrek-
king tot de gebeurtenissen, de groeperingen en de personen die een
concreet belang vertonen voor de uitoefening van hun opdrachten

van bestuurlijke politie en voor de uitoefening van hun opdrachten
van gerechtelijke politie (art. 44/1, eerste lid WPA).

Deze gegevens en inlichtingen kunnen enkel worden medege-
deeld aan de overheden vastgesteld in de wet (art. 44/1, derde lid
WPA).

Het inwinnen, de verwerking en het toezenden van deze inlich-
tingen en gegevens gebeurt overeenkomstig de wet van
8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer
ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Deze in-
lichtingen en gegevens moeten in rechtstreeks verband staan met
de bestaansreden van het gegevensbestand en beperkt blijven tot
de vereisten die eruit voortvloeien (art. 44/2, eerste lid WPA).

De politiediensten zenden ambtshalve en rechtstreeks deze in-
lichtingen en gegevens aan de algemene nationale gegevensbank
toe (art. 44/4, derde lid WPA).

56. De personeelsleden die instaan voor de inlichtingencyclus,
zijn gehouden tot het beroepsgeheim en worden vooraf op de
hoogte gebracht van deze verplichting.

Ze kijken de relevantie, de oorsprong en de juistheid van de in-
formatie na. Ze ijveren ervoor de gegevens bij te werken, de on-
juiste gegevens te verbeteren en de gegevens die vervallen zijn of in
tegenspraak met de wet werden verkregen, te schrappen.

Ze nemen de nuttige voorzorgsmaatregelen om de veiligheid
van de geregistreerde gegevens te bewerkstellingen en met name
te beletten dat ze worden vervormd, aangetast of meegedeeld aan
personen die geen machtiging hebben gekregen tot inzage ervan.

Ze zorgen voor de regelmatigheid van de overzending van gege-
vens.
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K.B. 13 juli 2006 ter uitvoering van artikel 6, § 3, van de wet van 2 juni 1998 houdende oprichting 
van een Informatie- en Adviescentrum inzake de schadelijke sektarische organisaties en van een 

Administratieve Coördinatiecel inzake de strijd tegen schadelijke sektarische organisaties
 (B.S., 16 augustus 2006)

K.B. 28 november 2006 tot uitvoering van de wet van 10 juli 2006 betreffende de analyse van de 
dreiging

 (B.S., 1 december 2006)

K.B. 27 april 2007 betreffende de registratie en de controle van reizigers die verblijven in een 
toeristische verblijfsaccommodatie

 (B.S., 18 mei 2007)

K.B. 21 december 2013 tot vaststelling van de bijzondere voorwaarden betreffende het register van 
de gemeentelijke administratieve sancties ingevoerd bij artikel 44 van de wet van 24 juni 2013 

betreffende de gemeentelijke administratieve sancties
 (B.S., 27 december 2013)
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10. Bewakingscamerawet

Wet 21 maart 2007 – Bewakingscamera's, plaatsing, gebruik. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 427
K.B. 22 februari 2006 – Voetbalstadions, bewakingscamera's . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 434
K.B. 10 februari 2008 – Camerabewaking, pictogram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 434
K.B. 9 maart 2014 – Bewakingscamera's, bekijken van beelden in real time,

voorwaarden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 435
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Wet 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's
 (B.S., 31 mei 2007)

R 1. Zie M.O. 10 december 2009 betreffende de wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's, zoals gewij-
zigd door de wet van 12 november 2009, B.S., 18 december 2009, opgenomen in rubriek «II. Belgische wet- en regelgeving, 10. Bewakingscamerawet», infra
R 2. Zie K.B. 8 mei 2018 betreffende de aangiften van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's en betreffende het register van de beeldver-
werkingsactiviteiten van bewakingscamera's, B.S., 23 mei 2018, opgenomen in rubriek «II. Belgische wet- en regelgeving, 10. Bewakingscamerawet», infra

Art. 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in
artikel 78 van de Grondwet.

HOOFDSTUK I

DEFINITIES
Art. 2. Voor de toepassing van deze wet wordt verstaan
onder:

1° niet-besloten plaats: elke plaats die niet door een om-
sluiting is afgebakend en vrij toegankelijk is voor het pu-
bliek}1[, waaronder de openbare wegen beheerd door de
openbare overheden bevoegd voor het wegbeheer]1;

2° voor het publiek toegankelijke besloten plaats: }2[elk
gebouw of elke door een omsluiting afgebakende plaats]2

bestemd voor het gebruik door het publiek waar diensten
aan het publiek kunnen worden verstrekt;

3° niet voor het publiek toegankelijke besloten plaats:
}3[elk gebouw of elke door een omsluiting afgebakende
plaats,]3 die uitsluitend bestemd is voor het gebruik door
de gewoonlijke gebruikers;

}4[3°/1 omsluiting: afbakening van een plaats be-
staande uit minstens een duidelijke visuele afscheiding of
een aanduiding waardoor de plaatsen duidelijk van elkaar
onderscheiden kunnen worden;]4

4° bewakingscamera: elk vast }5[, tijdelijk vast]5 of mo-
biel observatiesysteem dat }6[de bewaking en het toezicht
van de plaatsen tot doel heeft]6 en dat hiervoor beelden
}7[...]7 verwerkt }7[...]7. }8[}9[...]9;]8

}10[4°/1 mobiele bewakingscamera: bewakingscamera
die tijdens de observatie wordt verplaatst om vanaf ver-
schillende plaatsen of posities te filmen;]10

}11[4°/2 tijdelijke vaste bewakingscamera: bewakingsca-
mera die voor een beperkte tijd op een plaats wordt opge-
steld met als doel hetzij een welbepaald evenement te bewa-
ken, hetzij op regelmatige tijdstippen te worden verplaatst
om op een andere plaats te worden opgesteld overeenkom-
stig de doeleinden die eraan werden toegewezen;]11

}12[4°/3 intelligente bewakingscamera: bewakingsca-
mera die ook onderdelen en software bevat, die al dan niet
gekoppeld aan registers of bestanden, de verzamelde beel-
den al dan niet autonoom kunnen verwerken;]12

5° }13[verwerkingsverantwoordelijke: de natuurlijke
persoon of rechtspersoon, de overheidsinstantie, de dienst

of een ander orgaan die/dat, alleen of samen met anderen,
het doel van en de middelen voor de verwerking van per-
soonsgegevens vaststelt;]13

6° }14[...]14

}1. – 1° aangevuld bij art. 63, a), wet 21 maart 2018, B.S., 16 april 2018,
inwerkingtreding: 25 mei 2018 (art. 89, lid 1)
}2. – 2° gewijzigd bij art. 63, b), wet 21 maart 2018, B.S., 16 april 2018, in-
werkingtreding: 25 mei 2018 (art. 89, lid 1)
}3. – 3° gewijzigd bij art. 63, c), wet 21 maart 2018, B.S., 16 april 2018, in-
werkingtreding: 25 mei 2018 (art. 89, lid 1)
}4. – 3°/1 ingevoegd bij art. 63, d), wet 21 maart 2018, B.S., 16 april 2018,
inwerkingtreding: 25 mei 2018 (art. 89, lid 1)
}5. – 4° gewijzigd bij art. 63, e), 1°, wet 21 maart 2018, B.S., 16 april 2018,
inwerkingtreding: 25 mei 2018 (art. 89, lid 1)
}6. – 4° gewijzigd bij art. 63, e), 2°, wet 21 maart 2018, B.S., 16 april 2018,
inwerkingtreding: 25 mei 2018 (art. 89, lid 1)
}7. – 4° gewijzigd bij art. 63, e), 3°, wet 21 maart 2018, B.S., 16 april 2018,
inwerkingtreding: 25 mei 2018 (art. 89, lid 1)
}8. – 4° aangevuld bij art. 2, 2°, wet 12 november 2009, B.S., 18 december
2009
}9. – 4° gewijzigd bij art. 63, e), 4°, wet 21 maart 2018, B.S., 16 april 2018,
inwerkingtreding: 25 mei 2018 (art. 89, lid 1)
}10. – 4°/1 ingevoegd bij art. 63, f), wet 21 maart 2018, B.S., 16 april
2018, inwerkingtreding: 25 mei 2018 (art. 89, lid 1)
}11. – 4°/2 ingevoegd bij art. 63, g), wet 21 maart 2018, B.S., 16 april
2018, inwerkingtreding: 25 mei 2018 (art. 89, lid 1)
}12. – 4°/3 ingevoegd bij art. 63, h), wet 21 maart 2018, B.S., 16 april
2018, inwerkingtreding: 25 mei 2018 (art. 89, lid 1)
}13. – 5° vervangen bij art. 2 wet 30 juli 2018, B.S., 31 augustus 2018
}14. – 6° opgeheven bij art. 63, i), wet 21 maart 2018, B.S., 16 april 2018,
inwerkingtreding: 25 mei 2018 (art. 89, lid 1)

HOOFDSTUK II

TOEPASSINGSGEBIED EN VERHOUDING TOT 
ANDERE WETGEVING

Art. 3. Deze wet is van toepassing op de plaatsing en het
gebruik van bewakingscamera's }1[...]1 in de plaatsen be-
doeld in artikel 2}2[, met als doel:

1° misdrijven tegen personen of goederen te voorko-
men, vast te stellen of op te sporen;

2° overlast in de zin van artikel 135 van de nieuwe ge-
meentewet te voorkomen, vast te stellen of op te sporen,
de naleving van gemeentelijke reglementen te controleren
of de openbare orde te handhaven.]2

}3[Deze wet is niet van toepassing op:
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1° bewakingscamera's waarvan de plaatsing- en ge-
bruiksmodaliteiten door of krachtens een bijzondere wet-
geving geregeld zijn;

2° bewakingscamera's op de werkplaats met het oog op
de veiligheid en de gezondheid, de bescherming van de
goederen van de onderneming, de controle van het produc-
tieproces en de controle van de arbeid van de werknemer;

3° bewakingscamera's geplaatst en gebruikt door de open-
bare inspectie- en controlediensten, uitdrukkelijk toegelaten
door de wet, het decreet of de ordonnantie die hun bevoegd-
heden regelt, om camera's te gebruiken of om film- of video-
opnamen te maken, in het kader van hun opdrachten.]3

}1. – Lid 1 gewijzigd bij art. 64, a), wet 21 maart 2018, B.S., 16 april 2018,
inwerkingtreding: 25 mei 2018 (art. 89, lid 1)
}2. – Lid 1 aangevuld bij art. 64, b), wet 21 maart 2018, B.S., 16 april
2018, inwerkingtreding: 25 mei 2018 (art. 89, lid 1)
}3. – Lid 2 laatst vervangen bij art. 64, c), wet 21 maart 2018, B.S., 16 april
2018, inwerkingtreding: 25 mei 2018 (art. 89, lid 1)
}1[Art. 3/1.  In geval van plaatsing en gebruik van bewa-
kingscamera's voor meerdere doeleinden, waaronder één
van deze bedoeld in het artikel 3, eerste lid, door eenzelfde
}2[verwerkingsverantwoordelijke]2, zijn de verschillende
wetgevingen tegelijkertijd van toepassing. In geval van
conflict tussen sommige van hun bepalingen, worden de
regels van deze wet toegepast.]1

}1. – Ingevoegd bij art. 65 wet 21 maart 2018, B.S., 16 april 2018, inwer-
kingtreding: 25 mei 2018 (art. 89, lid 1)
}2. – Gewijzigd bij art. 3 wet 30 juli 2018, B.S., 31 augustus 2018

Art. 4. }1[...]1
}1. – Opgeheven bij art. 66 wet 21 maart 2018, B.S., 16 april 2018, inwer-
kingtreding: 25 mei 2018 (art. 89, lid 1)

HOOFDSTUK III
}1[VOORWAARDEN WAARONDER DE PLAATSING 

EN HET GEBRUIK VAN VASTE }2[EN TIJDELIJKE 
VASTE]2 BEWAKINGSCAMERA'S ZIJN TOEGESTAAN]1

}1. Opschrift vervangen bij art. 4 wet 12 november 2009, B.S.,
18 december 2009

}2. Opschrift gewijzigd bij art. 67 wet 21 maart 2018, B.S., 16 april 2018,
inwerkingtreding: 25 mei 2018 (art. 89, lid 1)

Art. 5. § 1. De beslissing tot het plaatsen van een of meer
}1[vaste]1 bewakingscamera's in een niet-besloten plaats
wordt genomen door de }2[verwerkingsverantwoordelijke]2.

}3[De }4[verwerkingsverantwoordelijke]4 bedoeld in het
eerste lid kan alleen maar een openbare overheid zijn.]3

§ 2. }5[De in § 1 bedoelde beslissing wordt genomen
nadat de gemeenteraad van de gemeente waar de plaats
zich bevindt, een positief advies heeft gegeven.

De gemeenteraad verstrekt zijn advies na voorafgaan-
delijk de korpschef van de politiezone waar die plaats zich
bevindt te hebben geraadpleegd.]5

}6[Wanneer de betrokken niet-besloten plaats een auto-
snelweg is of een andere weg waarvoor een andere open-
bare overheid dan de gemeente verantwoordelijk is, wordt
het positief advies van de gemeenteraad van de gemeente
waar de plaats zich bevindt, niet gevraagd. Enkel de be-
trokken politiedienst wordt geraadpleegd, voorafgaande-
lijk aan de plaatsing.]6

}7[§ 2/1. De beslissing om één of meerdere tijdelijke vaste
bewakingscamera's te plaatsen in een niet-besloten plaats,
wordt genomen door de }8[verwerkingsverantwoordelijke]8.

De }9[verwerkingsverantwoordelijke]9 bedoeld in het
eerste lid kan alleen maar een openbare overheid zijn.

De in eerste lid bedoelde beslissing wordt genomen
nadat de gemeenteraad van de gemeente waar de plaats
zich bevindt, een positief advies heeft gegeven.

De betrokken niet-besloten plaats kan overeenstemmen
met het volledige grondgebied van de gemeente waar de
plaats zich bevindt.

De }10[verwerkingsverantwoordelijke]10 verduidelijkt
in zijn adviesaanvraag aan de gemeenteraad de bijzondere
doeleinden van deze tijdelijke bewakingscamera's en, in-
dien zij bedoeld zijn om te worden verplaatst, de perimeter
waarbinnen hun verplaatsingen gebeuren.

De gemeenteraad verstrekt zijn advies na voorafgaan-
delijk de korpschef van de politiezone waar de plaats zich
bevindt, te hebben geraadpleegd, en bepaalt de geldig-
heidsduur van dit advies. De }11[verwerkingsverantwoor-
delijke]11 kan een met redenen omkleed verzoek indienen
met het oog op de hernieuwing van het positief advies bij
het verstrijken van de geldigheidsduur ervan.

Wanneer de betrokken niet-besloten plaats een auto-
snelweg of een andere weg is waarvoor een andere open-
bare overheid dan de gemeente verantwoordelijk is, wordt
het positief advies van de gemeenteraad van de gemeente
waar de plaats zich bevindt, niet gevraagd. Enkel de be-
trokken politiedienst wordt geraadpleegd, voorafgaande-
lijk aan de plaatsing.]7

§ 3. De }12[verwerkingsverantwoordelijke]12 deelt de in
§ 1 }13[of in § 2/1]13 bedoelde beslissing mee }14[aan de poli-
tiediensten]14. Hij doet dat uiterlijk de dag vóór die waarop de
bewakingscamera of -camera's in gebruik worden genomen.

}15[De }16[verwerkingsverantwoordelijke]16 deelt even-
eens aan de politiediensten, elke wijziging aangebracht
aan de ingezette camerabewakingsvoorziening mee in uit-
voering van de in § 1 of § 2/1 bedoelde beslissing.]15

De Koning bepaalt, na advies van de }17[Gegevensbe-
schermingsautoriteit]17, de vorm en de inhoud van het
standaardformulier dat bij die gelegenheid moet worden
ingevuld, }18[de vorm en de actualiseringsmodaliteiten
van dit formulier,]18 alsook de wijze waarop dit formulier
}18[en de actualisatie hiervan]18 wordt overgezonden
}19[aan de politiediensten]19. }20[...]20]21. 

}22[De }23[verwerkingsverantwoordelijke]23 houdt een
register bij met de beeldverwerkingsactiviteiten van bewa-
kingscamera's uitgevoerd onder zijn verantwoordelijk-
heid. Dit register bestaat in schriftelijke vorm, al dan niet
elektronische vorm. Op verzoek stelt de }23[verwerkings-
verantwoordelijke]23 dit register ter beschikking van de
Gegevensbeschermingsautoriteit en van de politiedien-
sten. De Koning bepaalt de inhoud van dit register, de mo-
daliteiten en de bewaartermijn ervan, na advies van de Ge-
gevensbeschermingsautoriteit.]22

De }24[verwerkingsverantwoordelijke]24 plaatst bij de
toegang tot de niet-besloten plaats een pictogram dat aan-
geeft dat er camerabewaking plaatsvindt. Het model van
dat pictogram en de erop te vermelden inlichtingen wor-
den door de Koning bepaald, na advies van de }25[Gege-
vensbeschermingsautoriteit]25.

De }26[verwerkingsverantwoordelijke]26 ziet erop toe
dat de bewakingscamera of -camera's niet specifiek ge-
richt worden op een plaats waarvoor hij niet zelf de gege-
vens verwerkt, tenzij hij daarvoor expliciet de toestemming
heeft van de }26[verwerkingsverantwoordelijke]26 van de
betrokken plaats.
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§ 4. }27[Het bekijken van deze beelden in real time is uit-
sluitend toegestaan onder toezicht van de politiediensten
opdat de bevoegde diensten onmiddellijk kunnen ingrij-
pen bij misdrijf, schade, overlast of verstoring van de open-
bare orde en deze diensten in hun optreden optimaal kun-
nen worden gestuurd.]27

}28[Met uitzondering van de bewakingsagenten die hun
bevoegdheden uitoefenen overeenkomstig de bepalingen
van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private
en bijzondere veiligheid, bepaalt een koninklijk besluit]28

vastgesteld na overleg in de Ministerraad, waarvan het
ontwerp voor advies is voorgelegd aan de }29[Gegevensbe-
schermingsautoriteit]29, }28[...]28 de voorwaarden waaron-
der personen bevoegd kunnen zijn om deze beelden te be-
kijken en wijst deze personen aan, die handelen onder toe-
zicht van de politiediensten.

}30[De toegang tot deze beelden in real time is ook toe-
gestaan om het de bevoegde overheden en diensten moge-
lijk te maken om de veiligheid bij belangrijke evenemen-
ten die een impact kunnen hebben op de openbare orde
en de veiligheid van de bevolking te coördineren en ook
om de evolutie van de noodsituaties op te volgen om het
beheer ervan te coördineren.]30

}31[Het opnemen van beelden is uitsluitend toegestaan
teneinde bewijzen te verzamelen van overlast of van feiten
die een misdrijf opleveren of schade veroorzaken en da-
ders, verstoorders van de openbare orde, getuigen of
slachtoffers op te sporen en te identificeren.]31

}32[Indien deze beelden geen bijdrage kunnen leveren tot
het bewijzen van een misdrijf, van schade of van overlast of tot
het identificeren van een dader, een verstoorder van de open-
bare orde, een getuige of een slachtoffer, worden zij niet langer
dan één maand bewaard.]32 }33[Deze termijn wordt verlengd
naar drie maanden voor de plaatsen die een bijzonder veilig-
heidsrisico inhouden, bepaald door de Koning bij koninklijk
besluit, vastgesteld na overleg in de Ministerraad, waarvan het
ontwerp voor advies wordt voorgelegd aan de Gegevensbe-
schermingsautoriteit.]33  {34É35

}1. – § 1, lid 1, gewijzigd bij art. 69, 1°, wet 21 maart 2018, B.S., 16 april
2018, inwerkingtreding: 25 mei 2018 (art. 89, lid 1)
}2. – § 1, lid 1, gewijzigd bij art. 3 wet 30 juli 2018, B.S., 31 augustus 2018
}3. – § 1, lid 2, ingevoegd bij art. 69, 2°, wet 21 maart 2018, B.S., 16 april
2018, inwerkingtreding: 25 mei 2018 (art. 89, lid 1)
}4. – § 1, lid 2, gewijzigd bij art. 3 wet 30 juli 2018, B.S., 31 augustus 2018
}5. – § 2 vervangen bij art. 5, 1°, wet 12 november 2009, B.S.,
18 december 2009
}6. – § 2, lid 3, ingevoegd bij art. 69, 3°, wet 21 maart 2018, B.S., 16 april
2018, inwerkingtreding: 25 mei 2018 (art. 89, lid 1)
}7. – § 2/1 ingevoegd bij art. 69, 4°, wet 21 maart 2018, B.S., 16 april
2018, inwerkingtreding: 25 mei 2018 (art. 89, lid 1)
}8. – § 2/1, lid 1, gewijzigd bij art. 3 wet 30 juli 2018, B.S., 31 augustus 2018
}9. – § 2/1, lid 2, gewijzigd bij art. 3 wet 30 juli 2018, B.S., 31 augustus 2018
}10. – § 2/1, lid 5, gewijzigd bij art. 3 wet 30 juli 2018, B.S., 31 augustus 2018
}11. – § 2/1, lid 6, gewijzigd bij art. 3 wet 30 juli 2018, B.S., 31 augustus 2018
}12. – § 3, lid 1, gewijzigd bij art. 3 wet 30 juli 2018, B.S., 31 augustus 2018
}13. – § 3, lid 1, gewijzigd bij art. 69, 5°, wet 21 maart 2018, B.S., 16 april
2018, inwerkingtreding: 25 mei 2018 (art. 89, lid 1)
}14. – § 3, lid 1, gewijzigd bij art. 69, 6°, wet 21 maart 2018, B.S., 16 april
2018, inwerkingtreding: 25 mei 2018 (art. 89, lid 1)
}15. – § 3, lid 2, ingevoegd bij art. 69, 7°, wet 21 maart 2018, B.S., 16 april
2018, inwerkingtreding: 25 mei 2018 (art. 89, lid 1)
}16. – § 3, lid 2, gewijzigd bij art. 3 wet 30 juli 2018, B.S., 31 augustus 2018
}17. – § 3, lid 3, gewijzigd bij art. 72 wet 21 maart 2018, B.S., 16 april
2018, inwerkingtreding: 25 mei 2018 (art. 89, lid 1)
}18. – § 3, lid 3, gewijzigd bij art. 69, 8°, wet 21 maart 2018, B.S., 16 april
2018, inwerkingtreding: 25 mei 2018 (art. 89, lid 1)
}19. – § 3, lid 3, gewijzigd bij art. 69, 9°, wet 21 maart 2018, B.S., 16 april
2018, inwerkingtreding: 25 mei 2018 (art. 89, lid 1)

}20. – § 3, lid 3, gewijzigd bij art. 69, 10°, wet 21 maart 2018, B.S., 16 april
2018, inwerkingtreding: 25 mei 2018 (art. 89, lid 1)
}21. – § 3, lid 2, aangevuld bij art. 5, 3°, wet 12 november 2009, B.S.,
18 december 2009
}22. – § 3, lid 4, ingevoegd bij art. 69, 11°, wet 21 maart 2018, B.S.,
16 april 2018, inwerkingtreding: 25 mei 2018 (art. 89, lid 1)
}23. – § 3, lid 4, gewijzigd bij art. 3 wet 30 juli 2018, B.S., 31 augustus 2018
}24. – § 3, lid 5, gewijzigd bij art. 3 wet 30 juli 2018, B.S., 31 augustus 2018
}25. – § 3, lid 5, gewijzigd bij art. 72 wet 21 maart 2018, B.S., 16 april
2018, inwerkingtreding: 25 mei 2018 (art. 89, lid 1)
}26. – § 3, lid 6, gewijzigd bij art. 3 wet 30 juli 2018, B.S., 31 augustus 2018
}27. – § 4, lid 1, vervangen bij art. 5, 4°, wet 12 november 2009, B.S.,
18 december 2009
}28. – § 4, lid 2, gewijzigd bij art. 69, 12°, wet 21 maart 2018, B.S., 16 april
2018, inwerkingtreding: 25 mei 2018 (art. 89, lid 1)
}29. – § 4, lid 2, gewijzigd bij art. 72 wet 21 maart 2018, B.S., 16 april
2018, inwerkingtreding: 25 mei 2018 (art. 89, lid 1)
}30. – § 4, lid 3, ingevoegd bij art. 69, 13°, wet 21 maart 2018, B.S.,
16 april 2018, inwerkingtreding: 25 mei 2018 (art. 89, lid 1)
}31. – § 4, lid 4, vervangen bij art. 5, 5°, wet 12 november 2009, B.S.,
18 december 2009
}32. – § 4, lid 5, vervangen bij art. 5, 6°, wet 12 november 2009, B.S.,
18 december 2009
}33. – § 4, lid 5, aangevuld bij art. 69, 14°, wet 21 maart 2018, B.S.,
16 april 2018, inwerkingtreding: 25 mei 2018 (art. 89, lid 1)

R 34. – Zie K.B. 9 maart 2014 tot aanwijzing van de categorieën van
personen die bevoegd zijn om in real time de beelden te bekijken van de
bewakingscamera's die in niet-besloten plaatsen geïnstalleerd zijn, en tot
bepaling van de voorwaarden waaraan deze personen moeten voldoen,
B.S., 24 maart 2014, opgenomen in rubriek «II. Belgische wet- en regelge-
ving, 10. Bewakingscamerawet», infra

R 35. – Zie K.B. 8 mei 2018 betreffende de aangiften van de plaatsing
en het gebruik van bewakingscamera's en betreffende het register van de
beeldverwerkingsactiviteiten van bewakingscamera's, B.S., 23 mei 2018,
opgenomen in rubriek «II. Belgische wet- en regelgeving, 10. Bewakings-
camerawet», infra

Art. 6. § 1. De beslissing tot het plaatsen van een of meer
bewakingscamera's in een voor het publiek toegankelijke
besloten plaats wordt genomen door de }1[verwerkings-
verantwoordelijke]1.

§ 2. De }2[verwerkingsverantwoordelijke]2 deelt de in
§ 1 bedoelde beslissing mee aan }3[de politiediensten]3.
Hij doet dat uiterlijk de dag vóór die waarop de bewakings-
camera of -camera's in gebruik worden genomen.

}4[De }5[verwerkingsverantwoordelijke]5 deelt even-
eens aan de politiediensten, elke wijziging aangebracht
aan de ingezette camerabewakingsvoorziening mee in uit-
voering van de in § 1 bedoelde beslissing.]4

De Koning bepaalt, na advies van de }6[Gegevensbe-
schermingsautoriteit]6, de vorm en de inhoud van het
standaardformulier dat bij die gelegenheid moet worden
ingevuld, }7[de vorm en de actualiseringsmodaliteiten van
dit formulier,]7 alsook de wijze waarop dit formulier }7[en
de actualisatie hiervan]7 wordt overgezonden aan }8[de
politiediensten]8. }9[...]9.

}10[De }11[verwerkingsverantwoordelijke]11 houdt een re-
gister bij met de beeldverwerkingsactiviteiten van bewakings-
camera's uitgevoerd onder zijn verantwoordelijkheid. Dit re-
gister bestaat in schriftelijke, al dan niet elektronische vorm.
Op verzoek stelt de }11[verwerkingsverantwoordelijke]11 dit
register ter beschikking van de Gegevensbeschermingsautori-
teit en van de politiediensten. De Koning bepaalt de inhoud
van dit register, de modaliteiten en de bewaartermijn ervan,
na advies van de Gegevensbeschermingsautoriteit.]10

De }12[verwerkingsverantwoordelijke]12 plaatst bij de
toegang tot de voor het publiek toegankelijke besloten
plaats een pictogram dat aangeeft dat er camerabewaking
plaatsvindt. Het model van dat pictogram en de erop te
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vermelden inlichtingen worden door de Koning bepaald,
na advies van de }13[Gegevensbeschermingsautoriteit]13.

}14[Behalve op de plaatsen bedoeld in artikel 8/2, § 1,
ziet]14 de }15[verwerkingsverantwoordelijke]15 }14[...]14

erop toe dat de bewakingscamera of -camera's niet speci-
fiek gericht worden op een plaats waarvoor hij niet zelf de
gegevens verwerkt. }16[In geval van bewaking van een in-
gang van een voor het publiek toegankelijke besloten
plaats, tegenover een niet-besloten plaats of een voor het
publiek toegankelijke besloten plaats, worden de bewa-
kingscamera of -camera's zo gericht dat de opnamen op
die plaats tot het strikte minimum worden beperkt.]16

}17[De }18[verwerkingsverantwoordelijke]18 kan, in de
nabijheid van een bewakingscamera, een controlescherm
plaatsen dat openbaar in real time de beelden, verzameld
door de bewakingscamera waarbij het controlescherm
wordt geplaatst, verspreidt.]17

§ 3. }19[Het bekijken van beelden in real time is uitsluitend
toegestaan om onmiddellijk te kunnen ingrijpen bij misdrijf,
schade, overlast of verstoring van de openbare orde.]19

}20[Het opnemen van beelden is uitsluitend toegestaan
teneinde bewijzen te verzamelen van overlast of van feiten
die een misdrijf opleveren of schade veroorzaken en da-
ders, verstoorders van de openbare orde, getuigen of
slachtoffers op te sporen en te identificeren.]20

}21[Indien deze beelden geen bijdrage kunnen leveren tot
het bewijzen van een misdrijf, van schade of van overlast of tot
het identificeren van een dader, een verstoorder van de open-
bare orde, een getuige of een slachtoffer, worden zij niet langer
dan één maand bewaard. }22[Deze termijn wordt verlengd
naar drie maanden voor de plaatsen die, door hun aard, een
bijzonder veiligheidsrisico inhouden, bepaald door de Koning
bij koninklijk besluit, vastgesteld na overleg in de Ministerraad,
waarvan het ontwerp voor advies wordt voorgelegd aan de Ge-
gevensbeschermingsautoriteit.]22]21  {23

}1. – § 1 gewijzigd bij art. 3 wet 30 juli 2018, B.S., 31 augustus 2018
}2. – § 2, lid 1, gewijzigd bij art. 3 wet 30 juli 2018, B.S., 31 augustus 2018
}3. – § 2, lid 1, gewijzigd bij art. 70, 1°, wet 21 maart 2018, B.S., 16 april
2018, inwerkingtreding: 25 mei 2018 (art. 89, lid 1)
}4. – § 2, lid 2, ingevoegd bij art. 70, 2°, wet 21 maart 2018, B.S., 16 april
2018, inwerkingtreding: 25 mei 2018 (art. 89, lid 1)
}5. – § 2, lid 2, gewijzigd bij art. 3 wet 30 juli 2018, B.S., 31 augustus 2018
}6. – § 2, lid 3, gewijzigd bij art. 72 wet 21 maart 2018, B.S., 16 april 2018,
inwerkingtreding: 25 mei 2018 (art. 89, lid 1)
}7. – § 2, lid 3, gewijzigd bij art. 70, 3°, wet 21 maart 2018, B.S., 16 april
2018, inwerkingtreding: 25 mei 2018 (art. 89, lid 1)
}8. – § 2, lid 3, gewijzigd bij art. 70, 4°, wet 21 maart 2018, B.S., 16 april
2018, inwerkingtreding: 25 mei 2018 (art. 89, lid 1)
}9. – § 2, lid 3, gewijzigd bij art. 70, 5°, wet 21 maart 2018, B.S., 16 april
2018, inwerkingtreding: 25 mei 2018 (art. 89, lid 1)
}10. – § 2, lid 4, ingevoegd bij art. 70, 6°, wet 21 maart 2018, B.S., 16 april
2018, inwerkingtreding: 25 mei 2018 (art. 89, lid 1)
}11. – § 2, lid 4, gewijzigd bij art. 3 wet 30 juli 2018, B.S., 31 augustus 2018
}12. – § 2, lid 5, gewijzigd bij art. 3 wet 30 juli 2018, B.S., 31 augustus 2018
}13. – § 2, lid 5, gewijzigd bij art. 72 wet 21 maart 2018, B.S., 16 april
2018, inwerkingtreding: 25 mei 2018 (art. 89, lid 1)
}14. – § 2, lid 6, gewijzigd bij art. 70, 7°, wet 21 maart 2018, B.S., 16 april
2018, inwerkingtreding: 25 mei 2018 (art. 89, lid 1)
}15. – § 2, lid 6, gewijzigd bij art. 3 wet 30 juli 2018, B.S., 31 augustus 2018
}16. – § 2, lid 6, aangevuld bij art. 70, 8°, wet 21 maart 2018, B.S., 16 april
2018, inwerkingtreding: 25 mei 2018 (art. 89, lid 1)
}17. – § 2, lid 7, ingevoegd bij art. 70, 9°, wet 21 maart 2018, B.S., 16 april
2018, inwerkingtreding: 25 mei 2018 (art. 89, lid 1)
}18. – § 2, lid 7, gewijzigd bij art. 3 wet 30 juli 2018, B.S., 31 augustus 2018
}19. – § 3, lid 1, vervangen bij art. 6, 1°, wet 12 november 2009, B.S.,
18 december 2009
}20. – § 3, lid 2, vervangen bij art. 6, 2°, wet 12 november 2009, B.S.,
18 december 2009

}21. – § 3, lid 3, vervangen bij art. 6, 3°, wet 12 november 2009, B.S.,
18 december 2009
}22. – § 3, lid 3, aangevuld bij art. 70, 10°, wet 21 maart 2018, B.S.,
16 april 2018, inwerkingtreding: 25 mei 2018 (art. 89, lid 1)

R 23. – Zie K.B. 8 mei 2018 betreffende de aangiften van de plaatsing
en het gebruik van bewakingscamera's en betreffende het register van de
beeldverwerkingsactiviteiten van bewakingscamera's, B.S., 23 mei 2018,
opgenomen in rubriek «II. Belgische wet- en regelgeving, 10. Bewakings-
camerawet», infra

Art. 7. § 1. De beslissing tot het plaatsen van een of meer
bewakingscamera's in een }1[niet]1 voor het publiek toe-
gankelijke besloten plaats wordt genomen door de }2[ver-
werkingsverantwoordelijke]2.

§ 2. De }3[verwerkingsverantwoordelijke]3 deelt de in
§ 1 bedoelde beslissing mee aan }4[de politiediensten]4.
Hij doet dat uiterlijk de dag vóór die waarop de bewakings-
camera of -camera's in gebruik worden genomen.

}5[De }6[verwerkingsverantwoordelijke]6 deelt even-
eens aan de politiediensten, elke wijziging aangebracht
aan de ingezette camerabewakingsvoorziening mee in uit-
voering van de in § 1 bedoelde beslissing.]5

De Koning bepaalt, na advies van de }7[Gegevensbe-
schermingsautoriteit]7, de vorm en de inhoud van het
standaardformulier dat bij die gelegenheid moet worden
ingevuld }8[, de vorm en de actualiseringsmodaliteiten van
dit formulier,]8 alsook de wijze waarop dit formulier }8[en
de actualisatie hiervan]8 wordt overgezonden aan }9[de
politiediensten]9. }10[...]10.

De beslissing hoeft niet te worden meegedeeld aan
}11[de politiediensten]11, wanneer de bewakingscamera of
-camera's door een natuurlijke persoon worden aange-
wend voor persoonlijk of huiselijk gebruik }12[binnen een
privéwoning]12.

}13[De }14[verwerkingsverantwoordelijke]14 houdt een
register bij met de beeldverwerkingsactiviteiten van bewa-
kingscamera's uitgevoerd onder zijn verantwoordelijk-
heid, tenzij het gaat om een natuurlijke persoon die een be-
wakingscamera plaatst en gebruikt voor persoonlijk of hui-
selijk gebruik, binnen een privéwoning. Dit register bestaat
in schriftelijke, al dan niet elektronische vorm. Op verzoek
stelt de }14[verwerkingsverantwoordelijke]14 dit register
ter beschikking van de Gegevensbeschermingsautoriteit
en van de politiediensten. De Koning bepaalt de inhoud
van dit register, de modaliteiten en de bewaartermijn er-
van, na advies van de Gegevensbeschermingsautoriteit.]13

De }15[verwerkingsverantwoordelijke]15 plaatst bij de
toegang tot de }16[niet]16 voor het publiek toegankelijke
besloten plaats een pictogram dat aangeeft dat er camera-
bewaking plaatsvindt. Het model van dat pictogram en de
erop te vermelden inlichtingen worden door de Koning be-
paald, na advies van de }17[Gegevensbeschermingsautori-
teit]17. }18[Dit pictogram wordt niet aangebracht voor de
bewakingscamera of -camera's die door een natuurlijke
persoon worden aangewend voor persoonlijk of huiselijk
gebruik, binnen een privéwoning.]18

}19[Behalve op de plaatsen bedoeld in artikel 8/2, § 1,
ziet]19 de }20[verwerkingsverantwoordelijke]20 }19[...]19 erop
toe dat de bewakingscamera of -camera's niet specifiek gericht
worden op een plaats waarvoor hij niet zelf de gegevens ver-
werkt. In geval van bewaking van een }21[ingang van een niet
voor het publiek toegankelijke besloten plaats]21 tegenover
een niet-besloten plaats of een voor het publiek toegankelijke
besloten plaats, worden de bewakingscamera of -camera's zo
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gericht dat de opnamen op die plaats tot het strikte minimum
worden beperkt.

§ 3. }22[Het bekijken van deze beelden in real time is uit-
sluitend toegestaan om onmiddellijk te kunnen ingrijpen
bij misdrijf, schade, overlast of verstoring van de openbare
orde.]22

}23[Het opnemen van beelden is uitsluitend toegestaan
teneinde bewijzen te verzamelen van overlast of van feiten
die een misdrijf opleveren of schade veroorzaken en da-
ders, verstoorders van de openbare orde, getuigen of
slachtoffers op te sporen en te identificeren.]23

}24[Indien deze beelden geen bijdrage kunnen leveren tot
het bewijzen van een misdrijf, van schade of van overlast of
tot het identificeren van een dader, een verstoorder van de
openbare orde, een getuige of een slachtoffer, worden zij niet
langer dan één maand bewaard.]24 }25[Deze termijn wordt
verlengd naar drie maanden voor de plaatsen die, door hun
aard, een bijzonder veiligheidsrisico inhouden, bepaald door
de Koning bij koninklijk besluit, vastgesteld na overleg in de
Ministerraad, waarvan het ontwerp voor advies wordt voor-
gelegd aan de Gegevensbeschermingsautoriteit.]25  {26

}1. – § 1 gewijzigd bij art. 71, 1°, wet 21 maart 2018, B.S., 16 april 2018,
inwerkingtreding: 25 mei 2018 (art. 89, lid 1)
}2. – § 1 gewijzigd bij art. 3 wet 30 juli 2018, B.S., 31 augustus 2018
}3. – § 2, lid 1, gewijzigd bij art. 3 wet 30 juli 2018, B.S., 31 augustus 2018
}4. – § 2, lid 1, gewijzigd bij art. 71, 2°, wet 21 maart 2018, B.S., 16 april
2018, inwerkingtreding: 25 mei 2018 (art. 89, lid 1)
}5. – § 2, lid 2, ingevoegd bij art. 71, 3°, wet 21 maart 2018, B.S., 16 april
2018, inwerkingtreding: 25 mei 2018 (art. 89, lid 1)
}6. – § 2, lid 2, gewijzigd bij art. 3 wet 30 juli 2018, B.S., 31 augustus 2018
}7. – § 2, lid 3, gewijzigd bij art. 72 wet 21 maart 2018, B.S., 16 april 2018,
inwerkingtreding: 25 mei 2018 (art. 89, lid 1)
}8. – § 2, lid 3, gewijzigd bij art. 71, 4°, wet 21 maart 2018, B.S., 16 april
2018, inwerkingtreding: 25 mei 2018 (art. 89, lid 1)
}9. – § 2, lid 3, gewijzigd bij art. 71, 5°, wet 21 maart 2018, B.S., 16 april
2018, inwerkingtreding: 25 mei 2018 (art. 89, lid 1)
}10. – § 2, lid 3, gewijzigd bij art. 71, 6°, wet 21 maart 2018, B.S., 16 april
2018, inwerkingtreding: 25 mei 2018 (art. 89, lid 1)
}11. – § 2, lid 4, gewijzigd bij art. 71, 7°, wet 21 maart 2018, B.S., 16 april
2018, inwerkingtreding: 25 mei 2018 (art. 89, lid 1)
}12. – § 2, lid 4, aangevuld bij art. 71, 8°, wet 21 maart 2018, B.S., 16 april
2018, inwerkingtreding: 25 mei 2018 (art. 89, lid 1)
}13. – § 2, lid 5, ingevoegd bij art. 71, 9°, wet 21 maart 2018, B.S., 16 april
2018, inwerkingtreding: 25 mei 2018 (art. 89, lid 1)
}14. – § 2, lid 5, gewijzigd bij art. 3 wet 30 juli 2018, B.S., 31 augustus 2018
}15. – § 2, lid 6, gewijzigd bij art. 3 wet 30 juli 2018, B.S., 31 augustus 2018
}16. – § 2, lid 6, gewijzigd bij art. 71, 10°, wet 21 maart 2018, B.S., 16 april
2018, inwerkingtreding: 25 mei 2018 (art. 89, lid 1)
}17. – § 2, lid 6, gewijzigd bij art. 72 wet 21 maart 2018, B.S., 16 april
2018, inwerkingtreding: 25 mei 2018 (art. 89, lid 1)
}18. – § 2, lid 6, aangevuld bij art. 71, 11°, wet 21 maart 2018, B.S.,
16 april 2018, inwerkingtreding: 25 mei 2018 (art. 89, lid 1)
}19. – § 2, lid 7, gewijzigd bij art. 71, 12°, wet 21 maart 2018, B.S., 16 april
2018, inwerkingtreding: 25 mei 2018 (art. 89, lid 1)
}20. – § 2, lid 7, gewijzigd bij art. 3 wet 30 juli 2018, B.S., 31 augustus 2018
}21. – § 2, lid 7, gewijzigd bij art. 71, 13°, wet 21 maart 2018, B.S., 16 april
2018, inwerkingtreding: 25 mei 2018 (art. 89, lid 1)
}22. – § 3, lid 1, ingevoegd bij art. 71, 14°, wet 21 maart 2018, B.S.,
16 april 2018, inwerkingtreding: 25 mei 2018 (art. 89, lid 1)
}23. – § 3, lid 2, ingevoegd bij art. 71, 15°, wet 21 maart 2018, B.S.,
16 april 2018, inwerkingtreding: 25 mei 2018 (art. 89, lid 1)
}24. – § 3 vervangen bij art. 7 wet 12 november 2009, B.S., 18 december 2009
}25. – § 3, lid 3, aangevuld bij art. 71, 16°, wet 21 maart 2018, B.S.,
16 april 2018, inwerkingtreding: 25 mei 2018 (art. 89, lid 1)

R 26. – Zie K.B. 8 mei 2018 betreffende de aangiften van de plaatsing
en het gebruik van bewakingscamera's en betreffende het register van de
beeldverwerkingsactiviteiten van bewakingscamera's, B.S., 23 mei 2018,
opgenomen in rubriek «II. Belgische wet- en regelgeving, 10. Bewakings-
camerawet», infra

}1[HOOFDSTUK III/1

VOORWAARDEN WAARONDER HET GEBRUIK VAN 
MOBIELE BEWAKINGSCAMERA'S IS TOEGESTAAN]1

}1. Opschrift ingevoegd bij art. 8 wet 12 november 2009, B.S.,
18 december 2009
}1[Art. 7/1. }2[ De mobiele bewakingscamera's mogen
in niet-besloten plaatsen enkel gebruikt worden met het
oog op de automatische nummerplaatherkenning, door of
in opdracht van de gemeentelijke overheden en voor de
volgende doeleinden:

1° voorkomen, vaststellen of opsporen van overlast in
de zin van artikel 135 van de nieuwe gemeentewet, in het
kader van artikel 3, 3°, van de wet van 24 juni 2013 betref-
fende de gemeentelijke administratieve sancties;

2° controleren van de naleving van de gemeentelijke re-
glementen inzake betalend parkeren.

Het gebruik van de mobiele bewakingscamera's, be-
doeld in het eerste lid, kan slechts worden toevertrouwd
aan het bij wet aangewezen personeel om vaststellingsop-
drachten uit te voeren, binnen hun bevoegdheidsgrenzen.

De beslissing om mobiele bewakingscamera's zoals be-
doeld in het eerste lid te gebruiken, wordt genomen na po-
sitief advies van de gemeenteraad van de betrokken ge-
meente. Deze laatste verstrekt haar advies na voorafgaan-
delijk de korpschef van de politiezone waar de plaats zich
bevindt, te hebben geraadpleegd, en bepaalt de geldig-
heidsduur van dit advies.

De }3[verwerkingsverantwoordelijke]3 verduidelijkt in
zijn adviesaanvraag de bijzondere doeleinden voor het ge-
bruik van mobiele bewakingscamera's bedoeld in het eer-
ste lid, de perimeter waarbinnen zij gebruikt worden en de
voorziene gebruiksmodaliteiten. De gebruiksperimeter
kan overeenstemmen met het volledige grondgebied van
de betrokken gemeente.

Het positief advies van de gemeenteraad kan worden
hernieuwd, op gemotiveerd verzoek van de }4[verwer-
kingsverantwoordelijke]4, bij het verstrijken van de geldig-
heidsduur ervan.]2]1

}1. – Ingevoegd bij art. 9 wet 12 november 2009, B.S., 18 december 2009
}2. – Na wijziging, vervangen bij art. 73 wet 21 maart 2018, B.S., 16 april
2018, inwerkingtreding: 25 mei 2018 (art. 89, lid 1)
}3. – Lid 4 gewijzigd bij art. 3 wet 30 juli 2018, B.S., 31 augustus 2018
}4. – Lid 5 gewijzigd bij art. 3 wet 30 juli 2018, B.S., 31 augustus 2018
}1[Art. 7/2. }2[ De beslissing om mobiele bewakingsca-
mera's te gebruiken in besloten plaatsen, kan worden ge-
nomen door de }3[verwerkingsverantwoordelijke]3, alleen
maar in volgende gevallen:

1° het gebruik van mobiele bewakingscamera's in het
kader van artikel 142 van de wet van 2 oktober 2017 tot re-
geling van de private en bijzondere veiligheid;

2° het gebruik van mobiele bewakingscamera's op een
besloten plaats, of gedeelten van deze besloten plaats,
waar niemand wordt verondersteld aanwezig te zijn;

3° het gebruik van mobiele bewakingscamera's door een
natuurlijke persoon, voor persoonlijk of huiselijk gebruik, in
een niet voor het publiek toegankelijke besloten plaats.]2]1

}1. – Ingevoegd bij art. 10 wet 12 november 2009, B.S., 18 december
2009
}2. – Na wijzigingen, vervangen bij art. 74 wet 21 maart 2018, B.S.,
16 april 2018, inwerkingtreding: 25 mei 2018 (art. 89, lid 1)
}3. – Inleidende zin gewijzigd bij art. 3 wet 30 juli 2018, B.S., 31 augustus
2018
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}1[Art. 7/3.  § 1. In de gevallen bedoeld in artikel 7/1 en
in artikel 7/2, 1° en 2°, deelt de }2[verwerkingsverantwoor-
delijke]2 de beslissing om mobiele bewakingscamera's te
gebruiken mee aan de politiediensten. Hij doet dit uiterlijk
de dag vóór die waarop de bewakingscamera of -camera's
voor het eerst in gebruik worden genomen.

De }3[verwerkingsverantwoordelijke]3 deelt eveneens
aan de politiediensten, elke wijziging aangebracht aan de
ingezette camerabewakingsvoorziening mee in uitvoering
van de in artikelen 7/1 en 7/2, 1° en 2°, bedoelde beslissing.

De Koning bepaalt, na advies van de Gegevensbescher-
mingsautoriteit, de vorm en de inhoud van het standaard-
formulier dat bij deze gelegenheid wordt ingevuld, de
vorm en de actualiseringsmodaliteiten van dit formulier,
alsook de wijze waarop dit formulier en de actualisatie
hiervan wordt overgezonden aan de politiediensten.

In de gevallen bedoeld in de artikelen 7/1 en 7/2, 1° en 2°,
houdt de }4[verwerkingsverantwoordelijke]4 een register bij
met de beeldverwerkingsactiviteiten van de mobiele bewa-
kingscamera's uitgevoerd onder zijn verantwoordelijkheid.
Dit register bestaat in schriftelijke, al dan niet elektronische
vorm. Op verzoek stelt de }4[verwerkingsverantwoordelijke]4

dit register ter beschikking van de Gegevensbeschermings-
autoriteit en van de politiediensten. De Koning bepaalt de in-
houd van dit register, de modaliteiten en de bewaartermijn
ervan, na advies van de Gegevensbeschermingsautoriteit.

§ 2. In het geval bedoeld in artikel 7/1 wordt het bestaan
van camerabewaking gezamenlijk aangekondigd door:

1° een pictogram aangebracht op het voertuig waarop
de mobiele bewakingscamera is gemonteerd; en

2° elk ander informatiekanaal ingesteld door de }5[ver-
werkingsverantwoordelijke]5 om de burgers duidelijk te
informeren.

In de gevallen bedoeld in artikel 7/2, 1° en 2°, plaatst de
}6[verwerkingsverantwoordelijke]6 bij de toegang tot de
plaats een pictogram dat aangeeft dat er camerabewaking
plaatsvindt.

Het model van het pictogram bedoeld in het eerste en
tweede lid, en de erop te vermelden inlichtingen worden
door de Koning bepaald, na advies van de Gegevensbe-
schermingsautoriteit.

Behalve op de plaatsen bedoeld in artikel 8/2, § 1, ziet
de }7[verwerkingsverantwoordelijke]7 erop toe dat de mo-
biele bewakingscamera of -camera's niet gericht worden
op een plaats waarvoor hij niet zelf de gegevens verwerkt.

§ 3. In het geval bedoeld in artikel 7/1 wordt het bekij-
ken van de beelden in real time toegelaten in de omstan-
digheden voorzien in artikel 5, § 4, behalve wanneer het
gaat om mobiele bewakingscamera's voor de automati-
sche nummerplaatherkenning die worden gebruikt om de
naleving van de gemeentereglementen met betrekking tot
betalend parkeren te controleren. In dit laatste geval moet
het bekijken van de beelden in real time niet plaatsvinden
onder toezicht van de politiediensten.

In de gevallen bedoeld in artikel 7/2, is het bekijken van
de beelden in real time uitsluitend toegestaan om onmid-
dellijk te kunnen ingrijpen bij misdrijf, schade, overlast of
verstoring van de openbare orde.

§ 4. Het opnemen van beelden is uitsluitend toegestaan
teneinde bewijzen te verzamelen van overlast of van feiten
die een misdrijf opleveren of schade veroorzaken en da-
ders, verstoorders van de openbare orde, getuigen of
slachtoffers op te sporen en te identificeren.

Indien deze beelden geen bijdrage kunnen leveren tot
het bewijzen van een misdrijf, van schade of van overlast of
tot het identificeren van een dader, een verstoorder van de
openbare orde, een getuige of een slachtoffer, worden zij
niet langer dan één maand bewaard. Deze termijn wordt
verlengd naar drie maanden voor de plaatsen die, door hun
aard, een bijzonder veiligheidsrisico inhouden, bepaald
door de Koning bij koninklijk besluit, vastgesteld na overleg
in de Ministerraad, waarvan het ontwerp voor advies wordt
voorgelegd aan de Gegevensbeschermingsautoriteit.]1

}1. – Ingevoegd bij art. 75 wet 21 maart 2018, B.S., 16 april 2018, inwer-
kingtreding: 25 mei 2018 (art. 89, lid 1)
}2. – § 1, lid 1, gewijzigd bij art. 3 wet 30 juli 2018, B.S., 31 augustus 2018
}3. – § 1, lid 2, gewijzigd bij art. 3 wet 30 juli 2018, B.S., 31 augustus 2018
}4. – § 1, lid 4, gewijzigd bij art. 3 wet 30 juli 2018, B.S., 31 augustus 2018
}5. – § 2, lid 1, 2°, gewijzigd bij art. 3 wet 30 juli 2018, B.S., 31 augustus 2018
}6. – § 2, lid 2, gewijzigd bij art. 3 wet 30 juli 2018, B.S., 31 augustus 2018
}7. – § 2, lid 4, gewijzigd bij art. 3 wet 30 juli 2018, B.S., 31 augustus 2018

HOOFDSTUK IV

GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN
}1[Art. 7/4.  De kennisgevingen voorzien in de artikelen
5, § 3, 6, § 2, 7, § 2, en 7/3, § 1, kunnen uitgevoerd worden
door een persoon die werd aangewezen door de }2[verwer-
kingsverantwoordelijke]2.

De Koning bepaalt de voorwaarden en modaliteiten van
deze aanwijzing na advies van de Gegevensbeschermings-
autoriteit.]1

}1. – Ingevoegd bij art. 76 wet 21 maart 2018, B.S., 16 april 2018, inwer-
kingtreding: 25 mei 2018 (art. 89, lid 1)
}2. – Lid 1 gewijzigd bij art. 3 wet 30 juli 2018, B.S., 31 augustus 2018

Art. 8. Elk heimelijk gebruik van bewakingscamera's is
verboden.

Als heimelijk gebruik wordt beschouwd, elk gebruik van
bewakingscamera's zonder voorafgaande toestemming
van de gefilmde persoon. }1[...]1}2[of, wat het gebruik van
mobiele bewakingscamera's in niet-besloten plaatsen be-
treft, die de modaliteiten van aankondiging niet respec-
teert, voorzien in het artikel 7/3, § 2, eerste lid.]2

}3[Geldt als voorafgaande toestemming:
1° het betreden van een plaats waar een pictogram aan-

geeft dat er camerabewaking plaatsvindt;
2° }4[...]4]3
}5[}6[...]6]5

}1. – Lid 2 gewijzigd bij art. 11, 1°, wet 12 november 2009, B.S.,
18 december 2009
}2. – Lid 2 aangevuld bij art. 77, 1°, wet 21 maart 2018, B.S., 16 april
2018, inwerkingtreding: 25 mei 2018 (art. 89, lid 1)
}3. – Lid 3 toegevoegd bij art. 11, 2°, wet 12 november 2009, B.S.,
18 december 2009
}4. – Lid 3, 2°, opgeheven bij art. 77, 2°, wet 21 maart 2018, B.S., 16 april
2018, inwerkingtreding: 25 mei 2018 (art. 89, lid 1)
}5. – Lid 4 toegevoegd bij art. 11, 2°, wet 12 november 2009, B.S.,
18 december 2009
}6. – Lid 4 opgeheven bij art. 77, 3°, wet 21 maart 2018, B.S., 16 april
2018, inwerkingtreding: 25 mei 2018 (art. 89, lid 1)
}1[Art. 8/1.  Het gebruik van intelligente bewakingsca-
mera's gekoppeld aan registers of bestanden van persoons-
gegevens is enkel toegestaan met het oog op de automati-
sche nummerplaatherkenning, op voorwaarde dat de }2[ver-
werkingsverantwoordelijke]2 deze registers of bestanden
verwerkt met inachtneming van de regelgeving met betrek-
king tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.]1

}1. – Ingevoegd bij art. 78 wet 21 maart 2018, B.S., 16 april 2018, inwer-
kingtreding: 25 mei 2018 (art. 89, lid 1)
}2. – Gewijzigd bij art. 3 wet 30 juli 2018, B.S., 31 augustus 2018



II. Belgische wet- en regelgeving • 10. Bewakingscamerawet
Wet 21 maart 2007 - Bewakingscamera's, plaatsing, gebruik (Art. 12)

Larcier Geannoteerde Wetboeken – Privacy (17 oktober 2018) – © Larcier 433

}1[Art. 8/2.  § 1. Met betrekking tot de voor het publiek
toegankelijke en niet voor het publiek toegankelijke beslo-
ten plaatsen, kan de in de artikelen 6, 7 en 7/2 bedoelde
}2[verwerkingsverantwoordelijke]2 beslissen om de bewa-
kingscamera of -camera's te richten op de perimeter recht-
streeks rond de plaats, op de door de Koning bepaalde
plaatsen, bij koninklijk besluit vastgesteld na overleg in de
Ministerraad, waarvan het ontwerp voor advies wordt
voorgelegd aan de Gegevensbeschermingsautoriteit.

§ 2. De in § 1 bedoelde beslissing wordt genomen na
positief advies van de gemeenteraad over de afbakening
van de perimeter.

De gemeenteraad brengt zijn advies uit na voorafgaan-
delijk de korpschef van de politiezone waarin de plaats
zich bevindt, te hebben geraadpleegd.]1

}1. – Ingevoegd bij art. 79 wet 21 maart 2018, B.S., 16 april 2018, inwer-
kingtreding: 25 mei 2018 (art. 89, lid 1)
}2. – § 1 gewijzigd bij art. 3 wet 30 juli 2018, B.S., 31 augustus 2018

Art. 9. Uitsluitend de }1[verwerkingsverantwoordelijke]1

inzake voor het publiek toegankelijke besloten plaatsen of
niet voor het publiek toegankelijke besloten plaatsen of de
persoon die onder zijn gezag handelt, heeft toegang tot de
beelden }2[, behalve in het geval bedoeld in artikel 6, § 2,
zevende lid.]2

De }3[verwerkingsverantwoordelijke]3 of de persoon die
onder zijn gezag handelt, neemt alle nodige voorzorgs-
maatregelen teneinde de toegang tot de beelden te bevei-
ligen tegen toegang door onbevoegden.

De personen die toegang hebben tot de beelden, heb-
ben een discretieplicht omtrent de persoonsgegevens die
de beelden opleveren, met dien verstande dat de }4[ver-
werkingsverantwoordelijke]4 inzake voor het publiek toe-
gankelijke besloten plaatsen of niet voor het publiek toe-
gankelijke besloten plaatsen of de persoon die onder zijn
gezag handelt, de beelden:

1° kan overdragen aan de politiediensten of de gerech-
telijke overheden indien hij feiten vaststelt die een misdrijf
}5[of overlast]5 kunnen vormen en de beelden kunnen bij-
dragen tot het bewijzen van die feiten en het identificeren
van de daders;

2° }6[kosteloos]6 moet overdragen aan de politiediensten
indien zij hierom verzoeken in het kader van hun opdrachten
van bestuurlijke of gerechtelijke politie en de beelden het
vastgestelde misdrijf }7[of de vastgestelde overlast]7 betreffen.
Indien het een }7[niet voor het publiek toegankelijke besloten
plaats]7 betreft, kan de }8[verwerkingsverantwoordelijke]8 of
de persoon die onder zijn gezag handelt, evenwel eisen dat er
een gerechtelijk mandaat in het kader van een opsporingson-
derzoek of gerechtelijk onderzoek wordt voorgelegd;

}9[3° kan, wanneer het een voor het publiek toeganke-
lijke besloten plaats betreft, en indien er een akkoord, waar-
van de modaliteiten werden bepaald door een schriftelijke
overeenkomst, werd afgesloten tussen de }10[verwerkings-
verantwoordelijke]10 en de betrokken politiedienst:

a) overdragen in real time aan de politiediensten, voor
de beveiliging van door de Koning bepaalde plaatsen, bij
koninklijk besluit vastgesteld na overleg in de Minister-
raad, waarvan het ontwerp voor advies wordt voorgelegd
aan de Gegevensbeschermingsautoriteit die, door hun
aard, een bijzonder risico voor de veiligheid inhouden;

b) overdragen in real time aan de politiediensten, met na-
leving van de regels die gelden op het vlak van de private en

bijzondere veiligheid, wanneer zich een feit voordoet waar-
voor hun tussenkomst vereist kan zijn.]9

}11[Onverminderd de toepassing van de artikelen
47sexies en 47septies van het Wetboek van strafvordering
hebben de federale en lokale politiediensten, binnen het
kader van hun opdrachten van gerechtelijke of bestuurlijke
politie, vrije en kosteloze toegang in real time tot de beelden
van de camera's die geïnstalleerd zijn op het net van de
openbare vervoersmaatschappijen of in de nucleaire sites
die bij een koninklijk besluit vastgesteld na overleg in de Mi-
nisterraad worden bepaald. }12[}13[...]13 }14[De nadere re-
gels van deze]14 vrije toegang tot de beelden, de overdracht
en de beveiliging ervan worden bepaald in }14[protocolak-
koorden tussen de betrokken politiediensten]14 en open-
bare vervoersmaatschappij }15[of nucleaire site]15 }14[, ter
advies voorgelegd aan de Gegevensbeschermingsautoriteit,
voorafgaandelijk aan de ondertekening ervan]14.]12]11

}1. – Lid 1 gewijzigd bij art. 3 wet 30 juli 2018, B.S., 31 augustus 2018
}2. – Lid 1 aangevuld bij art. 80, 1°, wet 21 maart 2018, B.S., 16 april
2018, inwerkingtreding: 25 mei 2018 (art. 89, lid 1)
}3. – Lid 2 gewijzigd bij art. 3 wet 30 juli 2018, B.S., 31 augustus 2018
}4. – Lid 3, inleidende zin, gewijzigd bij art. 3 wet 30 juli 2018, B.S.,
31 augustus 2018
}5. – Lid 3, 1°, gewijzigd bij art. 12, 1°, wet 12 november 2009, B.S.,
18 december 2009
}6. – Lid 3, 2°, gewijzigd bij art. 2, 1°, wet 3 augustus 2012, B.S.,
31 augustus 2012
}7. – Lid 3, 2°, gewijzigd bij art. 12, 2°, wet 12 november 2009, B.S.,
18 december 2009
}8. – Lid 3, 2°, gewijzigd bij art. 3 wet 30 juli 2018, B.S., 31 augustus 2018
}9. – Lid 3, 3°, ingevoegd bij art. 80, 4°, wet 21 maart 2018, B.S., 16 april
2018, inwerkingtreding: 25 mei 2018 (art. 89, lid 1)
}10. – Lid 3, 3°, inleidende zin, gewijzigd bij art. 3 wet 30 juli 2018, B.S.,
31 augustus 2018
}11. – Lid 4 toegevoegd bij art. 2, 2°, wet 3 augustus 2012, B.S.,
31 augustus 2012
}12. – Lid 4 gewijzigd bij art. 88 wet 21 april 2016, B.S., 29 april 2016
}13. – Lid 4 gewijzigd bij art. 80, 5°, wet 21 maart 2018, B.S., 16 april
2018, inwerkingtreding: 25 mei 2018 (art. 89, lid 1)
}14. – Lid 4 gewijzigd bij art. 80, 6°, wet 21 maart 2018, B.S., 16 april
2018, inwerkingtreding: 25 mei 2018 (art. 89, lid 1)
}15. – Lid 4 gewijzigd bij art. 4 wet 30 juli 2018, B.S., 31 augustus 2018

Art. 10. Bewakingscamera's mogen noch beelden opleve-
ren die de intimiteit van een persoon schenden, noch gericht
zijn op het inwinnen van informatie over de filosofische, re-
ligieuze, politieke, syndicale gezindheid, etnische of sociale
origine, het seksuele leven of de gezondheidstoestand.

Art. 11. Een koninklijk besluit vastgesteld na overleg in de
Ministerraad, waarvan het ontwerp voor advies is voorge-
legd aan de }1[Gegevensbeschermingsautoriteit]1, kan het
gebruik van bepaalde toepassingen van camerabewaking
verbieden of aan bijkomende voorwaarden onderwerpen.
}1. – Gewijzigd bij art. 72 wet 21 maart 2018, B.S., 16 april 2018, inwer-
kingtreding: 25 mei 2018 (art. 89, lid 1)

Art. 12. Iedere gefilmde persoon heeft een recht van toe-
gang tot de beelden.

Hij richt daartoe een }1[...]1 verzoek aan de }2[verwer-
kingsverantwoordelijke]2 conform }3[de regelgeving be-
treffende de bescherming van natuurlijke personen in ver-
band met de verwerking van persoonsgegevens]3. }4[Dit
verzoek bevat voldoende gedetailleerde aanwijzingen om
de betrokken beelden precies te kunnen lokaliseren.]4

}5[De }6[verwerkingsverantwoordelijke]6 bewaart de
beelden die het voorwerp uitmaken van het verzoek tot toe-
gang zolang dit nodig is voor de verwerking ervan, waarbij
de bewaartermijn niet langer duurt dan de termijn bepaald
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in de artikelen 5, § 4, vijfde lid, 6, § 3, derde lid, 7, § 3, derde
lid, en 7/3, § 4, tweede lid, afhankelijk van het geval.]5

}7[Wanneer de gefilmde persoon aanspraak kan maken
op het recht om een kopie te verkrijgen overeenkomstig
artikel 15, paragraaf 3, van de Verordening (EU) 2016/679
van 27 april 2016 van het Europees Parlement en de Raad
betreffende de bescherming van natuurlijke personen in
verband met de verwerking van persoonsgegevens en be-
treffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrek-
king van de Richtlijn 95/46/ EG, hierna «de Verordening
(EU) 2016/679» genoemd, kan de verwerkingsverant-
woordelijke het verzoek tot toegang inwilligen, door aan
de gefilmde persoon de beelden waarop hij of zij voorkomt
te laten bekijken, zonder hem of haar een kopie van de ge-
gevens te verstrekken, teneinde te waarborgen:

1° de rechten en vrijheden van anderen, zoals voorzien
door artikel 15, paragraaf 4, van de Verordening (EU)
2016/679;

2° de openbare veiligheid of de voorkoming, het onder-
zoek, de opsporing en de vervolging van strafbare feiten of
de tenuitvoerlegging van straffen, met inbegrip van de be-
scherming tegen en de voorkoming van gevaren voor de
openbare veiligheid en de voorkoming van dergelijke ge-
varen, met toepassing van artikel 23, paragraaf 1, c) en d),
van de Verordening (EU) 2016/679.]7

}1. – Lid 2 gewijzigd bij art. 81, 1°, wet 21 maart 2018, B.S., 16 april 2018,
inwerkingtreding: 25 mei 2018 (art. 89, lid 1)
}2. – Lid 2 gewijzigd bij art. 3 wet 30 juli 2018, B.S., 31 augustus 2018
}3. – Lid 2 gewijzigd bij art. 81, 2°, wet 21 maart 2018, B.S., 16 april 2018,
inwerkingtreding: 25 mei 2018 (art. 89, lid 1)
}4. – Lid 2 aangevuld bij art. 81, 3°, wet 21 maart 2018, B.S., 16 april
2018, inwerkingtreding: 25 mei 2018 (art. 89, lid 1)
}5. – Lid 3 toegevoegd bij art. 81, 4°, wet 21 maart 2018, B.S., 16 april
2018, inwerkingtreding: 25 mei 2018 (art. 89, lid 1)

}6. – Lid 3 gewijzigd bij art. 3 wet 30 juli 2018, B.S., 31 augustus 2018
}7. – Lid 4 toegevoegd bij art. 5 wet 30 juli 2018, B.S., 31 augustus 2018

HOOFDSTUK V
STRAFBEPALINGEN

Art. 13. Overtreding van de artikelen 9 en 10 wordt ge-
straft met geldboete van tweehonderdvijftig euro tot
}1[twintigduizend]1 euro. Met dezelfde geldboete wordt
gestraft, hij die de beschikking heeft over een afbeelding
waarvan hij redelijkerwijs kan vermoeden dat dit beeld
verkregen werd met schending van de artikelen 9 en 10.

Overtreding van de artikelen 5, 6, 7}2[, 7/1, 7/2]2 }3[, 7/
3]3, 8}4[, 8/1 en 8/2]4 wordt gestraft met geldboete van
}5[honderd]5 euro tot }5[tienduizend]5 euro. Wordt gestraft
met dezelfde geldboete, hij die de beschikking heeft over een
afbeelding waarvan hij redelijkerwijs kan vermoeden dat dit
beeld verkregen werd met schending van deze artikelen.
}1. – Lid 1 gewijzigd bij art. 82, 1°, wet 21 maart 2018, B.S., 16 april 2018,
inwerkingtreding: 25 mei 2018 (art. 89, lid 1)
}2. – Lid 2 gewijzigd bij art. 13 wet 12 november 2009, B.S., 18 december
2009
}3. – Lid 2 gewijzigd bij art. 82, 2°, wet 21 maart 2018, B.S., 16 april 2018,
inwerkingtreding: 25 mei 2018 (art. 89, lid 1)
}4. – Lid 2 gewijzigd bij art. 82, 3°, wet 21 maart 2018, B.S., 16 april 2018,
inwerkingtreding: 25 mei 2018 (art. 89, lid 1)
}5. – Lid 2 gewijzigd bij art. 82, 4°, wet 21 maart 2018, B.S., 16 april 2018,
inwerkingtreding: 25 mei 2018 (art. 89, lid 1)

HOOFDSTUK VI
OVERGANGSBEPALING

Art. 14. }1[...]1
}1. – Opgeheven bij art. 83 wet 21 maart 2018, B.S., 16 april 2018, inwer-

K.B. 22 februari 2006 betreffende de installatie en de werking van bewakingscamera's in de 
voetbalstadions

 (B.S., 3 maart 2006)
1. Wet van 21 december 1998 betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden, de zogenaamde «voetbalwet», verplicht de organisatoren bewakingsca-
mera's te installeren in de gevallen en de wijze die de Koning bepaalt (art. 10, 6°).

K.B. 10 februari 2008 tot vaststelling van de wijze waarop wordt aangegeven dat er camerabewaking 
plaatsvindt

 (B.S., 21 februari 2008)

Art. 1. De pictogrammen, bedoeld in artikel 5, § 3,
}1[vijfde lid]1, van de wet tot regeling van de plaatsing en
het gebruik van bewakingscamera's, hierna «de wet» ge-
noemd, alsook de pictogrammen, bedoeld in artikel 6, § 2,
}1[vijfde lid]1, }2[en in artikel 7/3, § 2, tweede lid,]2 van de
wet, geplaatst aan de toegang van een voor het publiek
toegankelijke besloten plaats, waarvan de toegang niet
wordt afgebakend door een onroerend bouwwerk, vol-
doen aan de volgende voorschriften:

1° ze hebben als afmetingen 0,60 x 0,40 m;

2° ze voldoen aan het model en de kleuren van het
model opgenomen in bijlage bij dit besluit;

3° ze bestaan uit één enkele aluminiumplaat van min-
stens 1,5 mm dikte.

Als, in een niet besloten plaats, de toegangen niet van
elkaar kunnen onderscheiden worden, duidt de verant-
woordelijke voor de verwerking de plaatsen aan waar de
pictogrammen, bedoeld in artikel 5, § 3, }3[vijfde lid]3, van
de wet, zullen aangebracht worden, zodat een zekere toe-
gankelijkheid tot de informatie gegarandeerd wordt.
}1. – Lid 1, inleidende zin, gewijzigd bij art. 1, a), K.B. 28 mei 2018, B.S.,
1 juni 2018
}2. – Lid 1, inleidende zin, gewijzigd bij art. 1, b), K.B. 28 mei 2018, B.S.,
1 juni 2018
}3. – Lid 2 gewijzigd bij art. 1, a), K.B. 28 mei 2018, B.S., 1 juni 2018

Art. 2. De pictogrammen, bedoeld in artikel 6, § 2,
}1[vijfde lid]1, }2[en in artikel 7/3, § 2, tweede lid,]2 van de
wet, geplaatst aan de toegang van een voor het publiek
toegankelijke besloten plaats, waarvan de toegang wordt
afgebakend door een onroerend bouwwerk, voldoen aan
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de voorschriften zoals bedoeld in artikel 1 van dit besluit of
aan de volgende voorschriften:

1° ze hebben als afmetingen }3[0,297 x 0,21 m of 0,15 x
0,10 m]3;

2° ze voldoen aan het model en de kleuren van het
model opgenomen in bijlage bij dit besluit;

3° ze bestaan uit één enkele aluminiumplaat van min-
stens 1,5 mm dikte of uit een geplastificeerde sticker.

De verantwoordelijke voor de verwerking moet erover
waken dat het gekozen model van pictogram met zeker-
heid de informatie zichtbaar weergeeft, gelet onder meer
op de breedte en de vorm van de toegang en eventueel het
aantal aangebrachte exemplaren.
}1. – Lid 1, inleidende zin, gewijzigd bij art. 2, a), K.B. 28 mei 2018, B.S.,
1 juni 2018
}2. – Lid 1, inleidende zin, gewijzigd bij art. 2, b), K.B. 28 mei 2018, B.S.,
1 juni 2018
}3. – Lid 1, 1°, gewijzigd bij art. 1 K.B. 21 augustus 2009, B.S.,
25 september 2009

Art. 3. De pictogrammen, bedoeld in artikel 7, § 2,
}1[zesde lid]1, }2[en in artikel 7/3, § 2, tweede lid,]2 van de
wet, }3[geplaatst aan de toegang van een niet voor het pu-
bliek toegankelijke besloten plaats,]3 voldoen aan de voor-
schriften zoals bedoeld in artikelen 1 of 2 van dit besluit of
aan de volgende voorschriften:

1° ze hebben als afmetingen 0,15 x 0,10 m;
2° ze voldoen aan het model en de kleuren van het

model opgenomen in bijlage bij dit besluit;
3° ze bestaan uit één enkele aluminiumplaat van min-

stens 1,5 mm dikte of uit een geplastificeerde sticker.
De verantwoordelijke voor de verwerking moet erover

waken dat het gekozen model van pictogram met zeker-
heid de informatie zichtbaar weergeeft, gelet onder meer
op de breedte en de vorm van de toegang en eventueel het
aantal aangebrachte exemplaren.
}1. – Lid 1, inleidende zin, gewijzigd bij art. 3, 1°, K.B. 28 mei 2018, B.S.,
1 juni 2018
}2. – Lid 1, inleidende zin, gewijzigd bij art. 3, 2°, K.B. 28 mei 2018, B.S.,
1 juni 2018
}3. – Lid 1, inleidende zin, gewijzigd bij art. 3, 3°, K.B. 28 mei 2018, B.S.,
1 juni 2018
}1[Art. 3/1.  De pictogrammen bedoeld in artikel 7/3,
§ 2, eerste lid, 1°, van de wet, aangebracht op de voertui-
gen aan boord waarvan mobiele bewakingscamera's voor
automatische nummerplaatherkenning zijn geïnstalleerd,
voldoen aan de volgende voorschriften:

1° ze hebben als afmetingen 0,297 x 0,21 m of 0,15 x
0,10 m;

2° ze voldoen aan het model en de kleuren van het
model opgenomen in bijlage bij dit besluit;

3° ze bestaan uit een geplastificeerde sticker.
De verantwoordelijke voor de verwerking waakt erover

dat de informatie met zekerheid zichtbaar is, gelet op het

type voertuig waarop het pictogram wordt aangebracht en
op het aantal aangebrachte exemplaren.]1

}1. – Ingevoegd bij art. 4 K.B. 28 mei 2018, B.S., 1 juni 2018

Art. 4. Op de pictogrammen, bedoeld in de artikelen 1 tot
3 van dit besluit, of op een aanhangende drager, worden
daarenboven op zichtbare en leesbare wijze de volgende
vermeldingen aangebracht:

1° «Camerabewaking – Wet van 21 maart 2007»;
2° de naam van de natuurlijke persoon of de rechtsper-

soon die verantwoordelijk is voor de verwerking, en in voor-
komend geval van zijn/haar vertegenwoordiger, bij wie de
betrokken personen de rechten bedoeld in }1[de algemene
verordening gegevensbescherming]1, kunnen uitoefenen;

3° het postadres en, in voorkomend geval, het e-mail-
adres }2[of het telefoonnummer,]2 waarop de verantwoor-
delijke voor de verwerking of zijn vertegenwoordiger be-
reikt kan worden;

}3[4° in voorkomend geval, de gegevens van de functio-
naris voor de gegevensbescherming;]3

}4[5° in voorkomend geval, de website van de verant-
woordelijke voor de verwerking, waar de betrokken perso-
nen alle informatie over de beeldverwerking door middel
van deze bewakingscamera's kunnen raadplegen.]4

Als deze vermeldingen in verschillende talen opgesteld
worden, kunnen ze op verschillende eentalige pictogram-
men of aanliggende dragers worden aangebracht.

}5[Wanneer het gaat om camerabewaking door middel
van camera's voor automatische nummerplaatherken-
ning, wordt de vermelding «ANPR» in duidelijk zichtbare
zwarte hoofdletters toegevoegd op het pictogram, aan de
binnenkant van de tekening van de bewakingscamera.]5

}1. – Lid 1, 2°, gewijzigd bij art. 5, a), K.B. 28 mei 2018, B.S., 1 juni 2018
}2. – Lid 1, 3°, gewijzigd bij art. 5, b), K.B. 28 mei 2018, B.S., 1 juni 2018
}3. – Lid 1, 4°, ingevoegd bij art. 5, c), K.B. 28 mei 2018, B.S., 1 juni 2018
}4. – Lid 1, 5°, ingevoegd bij art. 5, d), K.B. 28 mei 2018, B.S., 1 juni 2018
}5. – Lid 3 toegevoegd bij art. 5, e), K.B. 28 mei 2018, B.S., 1 juni 2018

Art. 5. Onze Minister van Binnenlandse Zaken is belast
met de uitvoering van dit besluit.

Bijlage

K.B. 9 maart 2014 tot aanwijzing van de categorieën van personen die bevoegd zijn om in real time 
de beelden te bekijken van de bewakingscamera's die in niet-besloten plaatsen geïnstalleerd zijn, en 

tot bepaling van de voorwaarden waaraan deze personen moeten voldoen
 (B.S., 24 maart 2014)

Art. 1. De personen die gemachtigd zijn om de beelden
van de bewakingscamera's die in niet-besloten plaatsen
geïnstalleerd zijn in real time te bekijken worden binnen

de volgende categorieën aangewezen, in overleg met de
verantwoordelijke voor de verwerking voor de niet-beslo-
ten plaats, zoals bedoeld in artikel 5, § 1, van de wet van
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21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik
van bewakingscamera's:

1° de agenten van politie;
2° de personeelsleden van het administratief en logis-

tiek kader van de politiediensten;
3° de militairen die werden ter beschikking gesteld van

het administratief en logistiek kader van de politiediensten
overeenkomstig de wet van 16 juli 2005 houdende de
overplaatsing van sommige militairen naar een openbare
werkgever, gedurende de periode voorafgaand aan hun
benoeming binnen het administratief en logistiek kader.

Deze personen worden aangewezen door de korpschef
van de betrokken politiezone of, desgevallend, door het
diensthoofd of de betrokken directeur van de federale politie.
Art. 2. Tijdens het bekijken van de beelden in real time
hebben de bevoegde personen, bedoeld in artikel 1, een
permanente communicatiemogelijkheid met de politie-
dienst onder wiens controle zij de beelden bekijken.

Wanneer ze bij het bekijken van de beelden een feit dat
een misdrijf oplevert of dat een schadegeval, overlast of
een openbare ordeverstoring veroorzaakt, of een element
of een aanwijzing vaststellen waardoor ze kunnen denken
dat een dergelijk feit wordt voorbereid of zal worden ge-
pleegd, brengen deze personen dit feit, dit element of deze
aanwijzing onmiddellijk ter kennis van deze politiedienst.
Art. 3. De personen die aangeduid werden overeenkom-
stig artikel 1 kunnen zich slechts toeleggen op het bekijken
van de beelden indien zij een opleiding van 8 uur hebben
gevolgd waarvan het programma, behalve uit praktische
oefeningen, minstens uit de volgende vakken bestaat:

1° beginselen van observatie en herkenning van gedra-
gingen en situaties die gemeld moeten worden in het kader

van camerabewaking, met inbegrip van de basisprincipes
van de wetgeving tot bescherming van de persoonlijke le-
venssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgege-
vens en in het bijzonder de wet van 21 maart 2007 tot rege-
ling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's;

2° functie van operator en deontologie.
Een eenvormige syllabus, goedgekeurd door de Minis-

ter van Binnenlandse Zaken, wordt overhandigd aan de
personen die de opleiding volgen.

Art. 4. De opleiding beschreven in artikel 3 wordt ver-
strekt door de politiescholen, nader genoemd in het
artikel 142bis van de wet van 7 december 1998 tot organi-
satie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd
op twee niveaus, die nadat ze aangetoond hebben de op-
leiding beschreven in artikel 3 correct te kunnen verstrek-
ken, hiertoe aangewezen zijn door de Minister van Binnen-
landse Zaken of diegene die hij daartoe aanwijst.

De Minister van Binnenlandse Zaken roept hiertoe de po-
litiescholen op een dossier van kandidaatstelling in te dienen.

Art. 5. Om aangewezen te worden, moeten de oplei-
dingsinstellingen bedoeld in artikel 4 :

1° zich engageren om opleidingen te geven waarvan
het cursusprogramma ten minste het minimumpro-
gramma bevat zoals bepaald in artikel 3;

2° de syllabus bedoeld in artikel 3ter beschikking stellen
van de cursisten;

3° het nodige didactische materiaal ter beschikking
hebben om de opleiding in overeenstemming met de doel-
stellingen van dit besluit te kunnen verstrekken.

Art. 6. De Minister van Binnenlandse Zaken is belast met
de uitvoering van dit besluit.

K.B. 8 mei 2018 betreffende de aangiften van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's en 
betreffende het register van de beeldverwerkingsactiviteiten van bewakingscamera's

 (B.S., 23 mei 2018)

HOOFDSTUK 1

DEFINITIES
Art. 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan
onder:

1° «de algemene verordening gegevensbescherming»:
de Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 van het
Europees Parlement en de Raad betreffende de bescher-
ming van natuurlijke personen in verband met de verwer-
king van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer
van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG;

2° «de wet van 21 maart 2007»: de wet van 21 maart
2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van be-
wakingscamera's;

3° «aangifte»: de mededeling door de verantwoordelijke
voor de verwerking van de plaatsing en het gebruik van be-
wakingscamera's, zoals bedoeld in de artikelen 5, § 3,
derde lid, 6, § 2, derde lid, 7, § 2, derde lid, en 7/3, § 1,
derde lid, van de wet van 21 maart 2007;

4° «de aangever»: de persoon die een aangifte tot plaat-
sing of gebruik van bewakingscamera's indient, zijnde de
verantwoordelijke voor de verwerking dan wel de door hem
aangewezen persoon;

5° «register van beeldverwerkingsactiviteiten»: het register
bedoeld in de artikelen 5, § 3, vierde lid, 6, § 2, vierde lid, 7, § 2,
vijfde lid en 7/3, § 1, vierde lid, van de wet van 21 maart 2007.

HOOFDSTUK 2

AANGIFTEN VAN DE PLAATSING EN HET GEBRUIK 
VAN BEWAKINGSCAMERA'S

Art. 2. De aangifte van de plaatsing en het gebruik van
een camerabewakingssysteem gebeurt op elektronische
wijze via het centraal e-loket voor de aangifte van bewa-
kingscamera's dat door de Federale Overheidsdienst Bin-
nenlandse Zaken ter beschikking wordt gesteld.

De toegang tot dit elektronisch loket is gratis en gebeurt
op drie manieren:

1° met de elektronische identiteitskaart van de aangever;

2° met een unieke veiligheidscode toegekend aan de
aangever via een mobiele applicatie;

3° met een «burgertoken» afgeleverd aan de aangever, op
aanvraag, door de Algemene Directie Digitale Transformatie
van de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning.
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Indien de verantwoordelijke voor de verwerking een
rechtspersoon, een openbaar bestuur of een feitelijke ver-
eniging is, wordt de aangifte door een persoon die deze
kan vertegenwoordigen ingediend.

Ingeval van gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de
verwerking, wordt de aangifte, in onderling akkoord, door
één enkele verantwoordelijke voor de verwerking ingediend.

Art. 3. Indien het camerabewakingssysteem is aangeslo-
ten op een alarmcentrale, kan de verantwoordelijke voor
de verwerking deze alarmcentrale aanwijzen om de aan-
gifte in zijn naam te doen.

Indien de verantwoordelijke voor de verwerking niet be-
schikt over een elektronische identiteitskaart, een unieke
veiligheidscode via een mobiele applicatie of een burgerto-
ken, kan hij de aangifte toevertrouwen aan een lid van de
politiediensten of een personeelslid van de Federale Over-
heidsdienst Binnenlandse Zaken, dat in het systeem van de
elektronische applicatie is aangewezen met de functie van
«proxy-user».

In de gevallen bedoeld in dit artikel wordt de delegatie
bewezen met een schriftelijk document dat is ondertekend
door de verantwoordelijke voor de verwerking.

Art. 4. Er wordt een aangifte ingediend per plaats die
door camera's wordt bewaakt.

Indien er verschillende plaatsen worden bewaakt door
éénzelfde camerabewakingssysteem, kan de aangever deze
verschillende plaatsen registreren binnen éénzelfde sessie,
zonder zijn identificatiegegevens opnieuw in te dienen.

Art. 5. § 1. De aangifte bevat de volgende gegevens:
1° de identificatie van de aangever;
2° indien de aangever niet de verantwoordelijke voor de

verwerking is, de identificatie van de verantwoordelijke
voor de verwerking;

3° het type van betrokken plaats, met name niet-beslo-
ten plaats of besloten plaats;

4° het hoofdadres van deze plaats;
5° het type bewakingscamera, met name vaste of mo-

biele camera's;
6° de lokalisatie van de bewakingscamera's;
7° indien het gaat om een besloten plaats, het feit dat

deze bewakingscamera's al dan niet verbonden zijn met
een alarmsysteem;

8° de plaats waar de beelden worden verwerkt;
9° het feit dat de bewakingscamera's al dan niet perma-

nent werken;
10° het feit dat de beelden al dan niet worden opgeno-

men, en zo ja, het feit dat deze opname al dan niet continu
plaatsvindt, en de bewaartermijn van de beelden;

11° het feit dat het bekijken in real time al dan niet
wordt georganiseerd;

12° de contactpersoon voor de toegang tot de beelden
en de contactgegevens van deze persoon;

13° de verklaring dat het camerabewakingssysteem
conform is met de principes vermeld door de wet van
21 maart 2007 en door de reglementering inzake bescher-
ming van persoonsgegevens.

Wanneer de aangifte een niet-besloten plaats betreft,
wordt de datum van het positief advies van de bevoegde ge-
meenteraad eveneens vermeld, alsook de geldigheidsduur
ervan, indien het gaat over tijdelijke bewakingscamera's of
mobiele bewakingscamera's voor nummerplaatherken-

ning, behalve in de gevallen bedoeld in de artikelen 5, § 2,
3de lid, en 5, § 2/1, 7de lid, van de wet van 21 maart 2007.

§ 2. De aanduiding van het hoofdadres van de be-
waakte plaats gebeurt door middel van de vermelding van
het adres van de bewaakte plaats of van een referentie-
adres, wanneer het gaat over tijdelijke vaste bewakingsca-
mera's of mobiele bewakingscamera's in een niet-besloten
plaats, of over vaste bewakingscamera's die zijn geplaatst
op een plaats met verschillende adressen of om de binnen-
kant van één of meerdere voertuigen te bewaken.

De lokalisatie van de vaste bewakingscamera's gebeurt
door de plaats van de bewakingscamera's te markeren op
de in het formulier geïntegreerde geografische kaart. De
aangever kan eveneens de in het formulier bijgevoegde
tabel invullen door hierin de geografische gegevens en het
azimut van iedere bewakingscamera te vermelden.

Indien het gaat om mobiele bewakingscamera's, ge-
beurt de lokalisatie ervan:

1° door de gebruiksperimeter, in voorkomend geval
zoals vermeld in het positief advies van de gemeenteraad,
te beschrijven, indien dit een niet-besloten plaats betreft;

2° door het adres van de plaats te vermelden, indien dit
een besloten plaats betreft.

Indien het gaat om tijdelijke vaste bewakingscamera's,
gebeurt de lokalisatie ervan:

1° door de plaats van de tijdelijke vaste bewakingsca-
mera's te markeren op de in het formulier geïntegreerde
geografische kaart, indien dit een niet-besloten plaats be-
treft en deze bewakingscamera's geplaatst werden om een
bepaald evenement te bewaken;

2° door de gebruiksperimeter, in voorkomend geval
zoals vermeld in het positief advies van de gemeenteraad,
te beschrijven, indien dit een niet-besloten plaats betreft
en de bewakingscamera's bestemd zijn om regelmatig te
worden verplaatst;

3° door de plaats van de tijdelijke vaste bewakingsca-
mera's te markeren op de in het formulier geïntegreerde
geografische kaart, indien dit een besloten plaats betreft.

Indien de door de camera's bewaakte plaats de binnen-
kant van één of meerdere voertuigen betreft, worden de be-
wakingscamera of -camera's gelokaliseerd door in het for-
mulier, of in een erbij gevoegde tabel, het identificatienum-
mer en/of de nummerplaat van het voertuig of de voertui-
gen die door camera's worden bewaakt, te vermelden.

Eenzelfde aangifte kan betrekking hebben op verschil-
lende types bewakingscamera's, vanaf het ogenblik dat zij
worden gebruikt op dezelfde plaats.

§ 3. De aangever kan in de beschrijving van zijn camera-
bewakingssysteem andere informatie toevoegen, in het
bijzonder technische informatie, over de bewakingsca-
mera's die het voorwerp uitmaken van de aangifte.

§ 4. De contactpersoon bedoeld in paragraaf 1, 12°, is
de persoon die rechtstreeks kan antwoorden op een vraag
van de politiediensten om toegang te krijgen tot de beel-
den of een kopie ervan te vragen.

Er kunnen verschillende contactpersonen worden aan-
gewezen binnen éénzelfde aangifte.

Art. 6. De aangever kan op ieder moment de gegevens die
hij heeft aangegeven raadplegen, wijzigen of schrappen.

Indien het camerabewakingssysteem dat hij heeft aan-
gegeven buiten dienst is, meldt hij dat zo spoedig mogelijk.
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Hij controleert minimaal jaarlijks de juistheid van zijn
aangifte en valideert deze, en indien nodig, past hij de aan-
gegeven gegevens aan.

Als er geen jaarlijkse validering is, kunnen de gegevens
als ongeldig worden beschouwd en kunnen ze uit de gege-
vensbank worden geschrapt.

HOOFDSTUK 3

REGISTER VAN BEELDVERWERKINGSACTIVITEITEN 
VAN BEWAKINGSCAMERA'S

Art. 7. Overeenkomstig artikel 30, paragraaf 1, van de al-
gemene verordening gegevensbescherming bevat het regis-
ter van beeldverwerkingsactiviteiten de volgende gegevens:

1° de naam en de contactgegevens van de verantwoor-
delijke voor de verwerking en, in voorkomend geval, van de
gezamenlijke verantwoordelijke voor de verwerking, van de
vertegenwoordiger van de verantwoordelijke voor de ver-
werking en van de functionaris voor gegevensbescherming;

2° de verwerkingsdoeleinden;
3° een beschrijving van de categorieën van betrokkenen

en van de categorieën van persoonsgegevens;
4° de categorieën van ontvangers van persoonsgege-

vens, onder meer ontvangers in derde landen of internati-
onale organisaties;

5° in voorkomend geval, doorgiften van persoonsgege-
vens aan een derde land of een internationale organisatie,
met inbegrip van de vermelding van dat derde land of die
internationale organisatie en, in geval van de doorgiften
bedoeld in artikel 49, paragraaf 1, tweede lid, van de alge-
mene verordening gegevensbescherming, de documenten
inzake de passende waarborgen;

6° de beoogde termijnen voor het wissen van de ver-
schillende categorieën van gegevens, in het bijzonder de
bewaartermijn van de gegevens, indien de beelden wor-
den opgenomen;

7° een algemene beschrijving van de technische en or-
ganisatorische beveiligingsmaatregelen bedoeld in
artikel 32, paragraaf 1, van de algemene verordening gege-
vensbescherming, waaronder de beveiligingsmaatregelen
die worden genomen om de toegang te verhinderen door

niet-gemachtigde personen en deze die worden genomen
in het kader van de mededeling van gegevens aan derden.

Art. 8. Naast de informatie bedoeld in artikel 7 bevat het
register met de beeldverwerkingsactiviteiten eveneens:

1° de wettelijke basis voor de verwerking;
2° de vermelding van het type plaats;
3° de technische beschrijving van de bewakingsca-

mera's en, indien het gaat om vaste bewakingscamera's,
hun locatie, in voorkomend geval aangegeven op een plan;

4° indien het gaat om tijdelijke of mobiele bewakingsca-
mera's, de beschrijving van de zones die door deze bewa-
kingscamera's worden bewaakt en de gebruiksperiodes;

5° de informatiewijze met betrekking tot de verwerking;
6° de plaats voor het verwerken van de beelden;
7° het feit dat het bekijken in real time al dan niet wordt

georganiseerd en in voorkomend geval, de manier waarop
dat wordt georganiseerd.

Wanneer het gaat over de camerabewaking van een
niet-besloten plaats of van bewakingscamera's gericht op
de perimeter van een besloten plaats conform artikel 8/2
van de wet van 21 maart 2007, bevat het register even-
eens, in voorkomend geval, het positief advies van de be-
voegde gemeenteraad.

Art. 9. De verantwoordelijke voor de verwerking bewaart
dit register voor zolang hij met de bewakingscamera's een
beeldverwerking uitvoert.

Hij ziet erop toe dat dit register wordt bijgehouden door
regelmatig de juistheid van de gegevens die erin opgeno-
men zijn, te controleren.

HOOFDSTUK 4

OPHEFFINGS- EN SLOTBEPALINGEN

Art. 10. (...)  {1

S 1. – Heft K.B. 2 juli 2008 Bewakingscamera's, aangiften van plaatsing,
gebruik, op

Art. 11. Dit besluit treedt in werking op 25 mei 2018.

Art. 12. De Minister bevoegd voor Binnenlandse Zaken is
belast met de uitvoering van dit besluit.

M.O. 10 december 2009 betreffende de wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het 
gebruik van bewakingscamera's, zoals gewijzigd door de wet van 12 november 2009

 (B.S., 18 december 2009)
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Wet 24 juni 1955 Archiefwet
 (B.S., 12 augustus 1955)

R 1. Zie K.B. 3 december 2009 tot vaststelling van de opdrachten van het Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën, B.S., 15 december 2009

Art. 1. }1[Archiefdocumenten]1 meer dan }2[dertig jaar]2

oud, bewaard door de rechtbanken der rechterlijke macht,
de Raad van State, de Rijksbesturen, }3[de provincies en de
openbare instellingen die aan hun controle of administra-
tief toezicht zijn onderworpen]3 worden, behoudens regel-
matige vrijstelling, }4[in goede, geordende en toeganke-
lijke staat]4 }5[naar het Rijksarchief]5 }5[overgebracht]5.

}6[Archiefdocumenten]6 meer dan }7[dertig jaar]7 oud,
bewaard door de gemeenten en de openbare instellingen
}8[die aan hun controle of administratief toezicht zijn on-
derworpen]8, kunnen }9[naar het Rijksarchief]9 worden
}9[overgebracht]9.

}10[...]10 }11[}12[Archiefdocumenten]12 minder dan
}13[dertig jaar]13 oud, die geen nut meer hebben voor de
administratie, kunnen }14[naar het Rijksarchief]14 worden
}14[overgebracht]14 op verzoek van de openbare overhe-
den aan wie ze toebehoren.]11

}15[Archieven van }16[...]16 personen }17[en privaat-
rechtelijke vennootschappen of verenigingen]17 kunnen,
op verzoek van de betrokkenen, insgelijks naar het Rijksar-
chief worden overgebracht.]15

}18[De Koning bepaalt de modaliteiten van }19[...]19

overbrenging en de voorwaarden waaronder de in lid 1
van dit artikel bedoelde overheden van }19[overbren-
ging]19 van hun archieven worden vrijgesteld.]18  {20É21

}1. – Lid 1 gewijzigd bij art. 130 wet 6 mei 2009, B.S., 19 mei 2009
}2. – Lid 1 gewijzigd bij art. 126, 3°, wet 6 mei 2009, B.S., 19 mei 2009
}3. – Lid 1 gewijzigd bij art. 126, 4°, wet 6 mei 2009, B.S., 19 mei 2009
}4. – Lid 1 gewijzigd bij art. 126, 5°, wet 6 mei 2009, B.S., 19 mei 2009
}5. – Lid 1 gewijzigd bij art. 126, 9°, a), wet 6 mei 2009, B.S., 19 mei 2009
}6. – Lid 2 gewijzigd bij art. 130 wet 6 mei 2009, B.S., 19 mei 2009
}7. – Lid 2 gewijzigd bij art. 126, 3°, wet 6 mei 2009, B.S., 19 mei 2009
}8. – Lid 2 gewijzigd bij art. 126, 6°, wet 6 mei 2009, B.S., 19 mei 2009
}9. – Lid 2 gewijzigd bij art. 126, 9°, a), wet 6 mei 2009, B.S., 19 mei 2009
}10. – Lid 3 opgeheven bij art. 126, 1°, wet 6 mei 2009, B.S., 19 mei 2009
}11. – Lid 3 (oud lid 4) hernummerd bij art. 126, 2°, wet 6 mei 2009, B.S.,
19 mei 2009
}12. – Lid 3 gewijzigd bij art. 130 wet 6 mei 2009, B.S., 19 mei 2009
}13. – Lid 3 gewijzigd bij art. 126, 3°, wet 6 mei 2009, B.S., 19 mei 2009
}14. – Lid 3 gewijzigd bij art. 126, 9°, a), wet 6 mei 2009, B.S., 19 mei 2009
}15. – Lid 4 (oud lid 5) hernummerd bij art. 126, 2°, wet 6 mei 2009, B.S.,
19 mei 2009
}16. – Lid 4 gewijzigd bij art. 126, 9°, b), wet 6 mei 2009, B.S., 19 mei 2009
}17. – Lid 4 gewijzigd bij art. 126, 7°, wet 6 mei 2009, B.S., 19 mei 2009
}18. – Lid 5 (oud lid 6) hernummerd bij art. 126, 2°, wet 6 mei 2009, B.S.,
19 mei 2009

}19. – Lid 5 gewijzigd bij art. 126, 9°, c), wet 6 mei 2009, B.S., 19 mei 2009

R 20. – Zie art. 57, § 4, Decr. Vl. Parl. 15 juli 2005 Gemeentedecreet,
B.S., 31 augustus 2005

R 21. – Zie K.B. 18 augustus 2010 tot uitvoering van artikelen 1, 5 en
6bis van de archiefwet van 24 juni 1955, B.S., 23 september 2010, opgeno-
men in rubriek «II. Belgische wet- en regelgeving, 11. Bestuursrecht», infra

Art. 2. De in het Rijksarchief }1[berustende]1 archiefstuk-
ken mogen niet worden vernietigd zonder toestemming
van de verantwoordelijke overheid of van de private per-
soon }2[of de privaatrechtelijke vennootschap of vereni-
ging]2 die de overbrenging verricht heeft.
}1. – Gewijzigd bij art. 127, 3°, wet 6 mei 2009, B.S., 19 mei 2009
}2. – Gewijzigd bij art. 127, 1°, wet 6 mei 2009, B.S., 19 mei 2009

Art. 3. De ingevolge het eerste artikel, lid 1, in het Rijksar-
chief }1[overgebrachte]1 stukken zijn openbaar. }2[De Ko-
ning bepaalt de regelen volgens welke zij aan het publiek
ter inzage kunnen gegeven worden, met name de toegang
tot en de werking van de leeszaal, de materiële voorwaar-
den die de toegang tot documenten beperken en de voor-
waarden voor reproductie]2.

De expedities of uittreksels worden door de archiefbe-
waarders uitgereikt, door hen ondertekend en met het
zegel van de bewaarplaats bekleed; zij zijn aldus bewijs-
krachtig in rechtszaken.  {3

}1. – Lid 1 gewijzigd bij art. 128, 1°, wet 6 mei 2009, B.S., 19 mei 2009
}2. – Lid 1 gewijzigd bij art. 128, 2°, wet 6 mei 2009, B.S., 19 mei 2009

R 3. – Zie K.B. 16 september 2011 tot vaststelling van de toegangsvoor-
waarden voor het publiek tot sommige lokalen van het Algemeen Rijksar-
chief en Rijksarchief in de Provinciën en van de wijze van beschikbaarstel-
ling, raadpleging en reproductie van de aldaar bewaarde archiefstukken,
B.S., 30 september 2011

Art. 4. }1[De Koning bepaalt eveneens de voorwaarden
waaronder de krachtens artikel 1, derde en vierde lid, in het
Rijksarchief berustende stukken kunnen geraadpleegd wor-
den, met name de toegang tot en de werking van de leeszaal,
de materiële voorwaarden die de toegang tot documenten be-
perken en de voorwaarden voor reproductie.]1  {2

}1. – Vervangen bij art. 129 wet 6 mei 2009, B.S., 19 mei 2009

R 2. – Zie K.B. 16 september 2011 tot vaststelling van de toegangsvoor-
waarden voor het publiek tot sommige lokalen van het Algemeen Rijksar-
chief en Rijksarchief in de Provinciën en van de wijze van beschikbaarstel-
ling, raadpleging en reproductie van de aldaar bewaarde archiefstukken,
B.S., 30 september 2011
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Art. 5. De overheden, bedoeld in het eerste artikel,
leden 1 en 2, mogen geen }1[archiefdocumenten]1 vernie-
tigen zonder instemming van de algemene rijksarchivaris
of van diens gemachtigden.  {2É3

}1. – Gewijzigd bij art. 130 wet 6 mei 2009, B.S., 19 mei 2009
R 2. – Zie K.B. 18 augustus 2010 tot uitvoering van artikelen 1, 5 en 6bis
van de archiefwet van 24 juni 1955, B.S., 23 september 2010, opgenomen
in rubriek «II. Belgische wet- en regelgeving, 11. Bestuursrecht», infra
R 3. – Zie K.B. 18 augustus 2010 tot uitvoering van de artikelen 5 en 6
van de archiefwet van 24 juni 1955, B.S., 23 september 2010, opgenomen
in rubriek «II. Belgische wet- en regelgeving, 11. Bestuursrecht», infra

Art. 6. De stukken, die bewaard worden door de in het
eerste artikel, leden 1 en 2, bedoelde overheden, staan
onder het toezicht van de algemene rijksarchivaris of van
diens gemachtigden.

}1[De Koning bepaalt de wijze waarop dit toezicht dient
te worden uitgeoefend.]1  {2

}1. – Lid 2 toegevoegd bij art. 131 wet 6 mei 2009, B.S., 19 mei 2009

R 2. – Zie K.B. 18 augustus 2010 tot uitvoering van de artikelen 5 en 6
van de archiefwet van 24 juni 1955, B.S., 23 september 2010, opgenomen in
rubriek «II. Belgische wet- en regelgeving, 11. Bestuursrecht», infra, opgeno-
men in rubriek «II. Belgische wet- en regelgeving, 11. Bestuursrecht», infra

}1[Art. 6bis. De Koning bepaalt de duur van de overgangs-
periode en de voorwaarden waaronder de overbrenging van
documenten bedoeld in artikel 1, eerste lid, bij het in werking
treden van deze wet in de tijd kan worden gespreid.]1  {2

}1. – Ingevoegd bij art. 132 wet 6 mei 2009, B.S., 19 mei 2009

R 2. – Zie K.B. 18 augustus 2010 tot uitvoering van artikelen 1, 5 en 6bis
van de archiefwet van 24 juni 1955, B.S., 23 september 2010, opgenomen
in rubriek «II. Belgische wet- en regelgeving, 11. Bestuursrecht», infra

Art. 7. Deze wet treedt in werking de dag waarop zij in
het Belgisch Staatsblad is bekendgemaakt.

Wet 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen
 (B.S., 12 september 1991)

R 1. Zie Omzendbrief BA-G-92/10, 18 november 1992 betreffende de toepassing van de wet 29 juli 1991 op besluiten van provinciale en gemeentelijke
overheden, B.S., 5 februari 1993
R 2. Zie Omzendbrief BA-94/02, 23 maart 1994 houdende aanvullende toelichtingen en aanbevelingen voor de provinciale en gemeentelijke overhe-
den met betrekking tot de toepassing van de wet 29 juli 1991, B.S., 8 juni 1994
J 3. De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, in die zin geïnterpreteerd dat de bestuurshandelin-
gen van de wetgevende vergaderingen of van hun organen met betrekking tot de leden van hun personeel niet in het toepassingsgebied ervan zijn opge-
nomen, schendt de artikelen 10 en 11 van de Grondwet.
De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, in die zin geïnterpreteerd dat de bestuurshandelingen van
de wetgevende vergaderingen of van hun organen met betrekking tot de leden van hun personeel in het toepassingsgebied ervan zijn opgenomen,
schendt de artikelen 10 en 11 van de Grondwet niet (Arbitragehof nr. 17/2004, 29 januari 2004, B.S., 29 april 2004).

Art. 1. Voor de toepassing van deze wet moeten worden
verstaan onder:

– Bestuurshandeling: de eenzijdige rechtshandeling
met individuele strekking die uitgaat van een bestuur en
die beoogt rechtsgevolgen te hebben voor één of meer be-
stuurden of voor een ander bestuur;

– Bestuur: de administratieve overheden als bedoeld in
artikel 14 van de gecoördineerde wetten op de Raad van
State;

– Bestuurde: elke natuurlijke of rechtspersoon in zijn
betrekkingen met het bestuur.  {1É5

J 1. – Een reglementair besluit dat tevens een verzameling van beslui-
ten met individuele strekking bevat, valt onder het toepassingsveld van de
wet van 29 juli 1991. De bepalingen van de wet moeten in dat geval rede-
lijkerwijze zo worden begrepen dat ze niet voor elke individuele beslissing
een afzonderlijke motivering vereisen. Een bijzondere motivering is even-
wel vereist voor particuliere gevallen, waarin een afwijkende beslissing
wordt genomen (R.v.St., VZW Diffusion Brabant, 6 juli 1994, nr. 48.511,
R.v.ST., 20 september 1996, nr. 61.892).
J 2. – De beslissing van de directeur overeenkomstig artikel 83 van het
werkloosheidsbesluit valt onder het toepassingsgebied van de wet van
29 juli 1991 (Cass., 15 januari 1996, A.C., 1996, 49).

J 3. – De wet van 29 juli 1991 is niet van toepassing op beslissingen
van jurisdictionele aard, zoals een beslissing van de Provinciale Raad van
de Orde der Apothekers om in een tuchtzaak te verschijnen (Cass.,
25 januari 1996, A.C., 1996, 114).
J 4. – De wet van 29 juli 1991 is niet van toepassing op de beslissingen
van onderzoeksgerechten (Cass., 31 juli 2001, Pas. 2001, 1301).
J 5. – Aangezien de bestuurlijke beslissingen met betrekking tot de vrij-
heidsberoving van een vreemdeling met het oog op zijn verwijdering van
het grondgebied, de juridische en feitelijke overwegingen bevatten die
eraan ten grondslag liggen, kunnen zij art. 1 en 2 wet 29 juli 1991 betref-
fende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen niet
schenden (Cass., 20 april 2011, P.11.0609.F).

Art. 2. De bestuurshandelingen van de besturen bedoeld in
artikel 1 moeten uitdrukkelijk worden gemotiveerd.  {1É15

J 1. – Binnen het raam van het administratief contentieux, heeft de
motiveringsplicht tot doel degene ten aanzien van wie een beslissing ge-
nomen wordt, een zodanig inzicht te geven in de motieven van die beslis-
sing dat hij in staat is terdege te oordelen of het zin heeft zich tegen die be-
slissing te verweren met de middelen die het recht hem verschaft. Daaruit
volgt dat wie de motieven van een beslissing die formeel gemotiveerd
moet zijn, kent al is die beslissing niet formeel gemotiveerd, zich niet nut-
tig op de schending van de verplichting tot formele motivering kan beroe-
pen. In zijn geval is immers het doel van de formele motiveringsverplich-
ting, het hem doen kennen van de motieven van de beslissing, bereikt
(R.v.St., Verschaffel, 10 november 1992, nr. 40.989).
J 2. – Een impliciete afwijzingsbeslissing in een administratieve beroeps-
procedure moet worden geacht het dispositief en de motieven van de geno-
men beslissing over te nemen (R.v.St., Ovart, 17 januari 1996, nr. 57.560).
J 3. – De verzoeker heeft geen belang bij het inroepen van de schen-
ding van de formele motiveringsplicht, nu de overheid over een gebonden
bevoegdheid beschikte en dus dezelfde beslissing opnieuw zou moeten
nemen. Er kan derhalve niet worden ingegaan op dit middel en op het ver-
zoek om een prejudiciële vraag aan het Arbitragehof te stellen; uit het ver-
zoekschrift blijkt trouwens dat de verzoeker het motief van de beslissing
kende (R.v.St., 24 september 1997, Bourdouxhe, nr. 68.265).
J 4. – Uit de preventieve rol van de formele motiveringswet volgt dat een
schending van deze wet maar zinvol kan worden aangevoerd op het tijdstip
waarop het rechtsmiddel wordt aangewend – i.c. bij het indienen van het
annulatieberoep –; niet later (R.v.St., 1 maart 1999, Claus, nr. 79.013).
J 5. – De artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uit-
drukkelijke motivering van de bestuurshandelingen schenden niet de regels
die de onderscheiden bevoegdheid van de Staat, de gemeenschappen en de
gewesten bepalen, doordat ze van toepassing zijn op de bestuurshandelin-
gen van de gemeenschappen en de gewesten alsook van de van hen afhan-
gende besturen (Arbitragehof nr. 55/2001, 8 mei 2001, B.S., 28 juni 2001
en Arbitragehof nr. 128/2001, 18 oktober 2001, B.S., 7 december 2001).
J 6. – De verplichting tot uitdrukkelijke motivering beoogt niet de or-
ganisatie en de werkwijze van het bestuur, maar de bescherming van de
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bestuurde. Het is een recht van de bestuurde, dat de jurisdictionele toet-
sing van de bestuurshandelingen versterkt. De verplichting tot motivering
maakt deel uit van de residuaire bevoegdheden van de federale staat, die
haar aan alle besturen kan opleggen, ook aan de gemeenschappen en de
gewesten en hun besturen, daar zij de uitoefening van hun bevoegdheden
inzake organisatie en werking van de besturen niet onmogelijk of buiten-
gewoon moeilijk maakt (Arbitragehof nr. 55/01, 8 mei 2001, B.S., 28 juni
2001 en nr. 128/2001, 18 oktober 2001, B.S., 7 december 2001). 

J 7. – De motivering van een onteigeningsbesluit moet vermelden
waarom de «onteigening» noodzakelijk is, hetgeen impliceert dat de moti-
vering moet berusten op werkelijke feiten, dat daaruit een redelijk verband
tussen de voorgenomen «onteigening» en het vooropgestelde doel kan af-
geleid worden en dat, naargelang het geval, daaruit blijkt dat de genomen
beleidsopties afgewogen werden (Cass., 11 september 2003, A.C., 2003).

J 8. – Het besluit van het college van burgemeester en schepenen van
een gemeente dat beslist hoger beroep in te stellen tegen een vonnis en
daartoe aan de gemeenteraad de nodige machtiging te vragen is geen be-
stuurshandeling in de zin van de wet Motivering Bestuurshandelingen
(Cass., 7 januari 2005, C.03.0186.N).

J 9. – De betekening van een arrest tot kennisgeving dat het bestuur na
het verstrijken van een bepaalde termijn zal overgaan tot de ambtshalve
uitvoering van het arrest, is geen bestuurshandeling in de zin van de wet
van 29 juli 1991 (Cass., 6 oktober 2005, C.03.0146.N).

J 10. – De uitdrukkelijke motivering van bepaalde bestuurshandelin-
gen die de wet Motivering Bestuurshandelingen voorschrijft, is niet van toe-
passing op het bericht van rechtzetting dat krachtens art. 35undecies, § 1,
eerste lid, wet Verontreiniging Oppervlaktewateren aan de heffingsplich-
tige wordt ter kennis gebracht (Cass., 13 oktober 2005, F.03.0020.N).

J 11. – Een dwangbevel inzake belasting over de toegevoegde waarde is
een bestuurshandeling waarop de wet Motivering Bestuurshandelingen van
toepassing is zodat het bestuur de juridische en feitelijke overwegingen moet
vermelden die ten grondslag liggen aan de belastingschuld waarvoor het
dwangbevel werd uitgevaardigd. Geen wettelijke bepaling staat eraan in de
weg dat het bestuur na het opstellen van een proces-verbaal en een dwang-
bevel met betrekking tot een bepaalde belastingschuld, nieuwe juridische ar-
gumenten en feitelijke gegevens aanvoert ter ondersteuning van hetgeen in
het proces-verbaal en het dwangbevel reeds is vastgesteld en vermeld met be-
trekking tot diezelfde belastingschuld (Cass., 1 december 2005, C.03.0354.N).

J 12. – Het verzoek dat de Regering van het Waalse Gewest of, bij
machtiging, de ambtenaar die het gewestelijk bestuur leidt, op grond van
art. 58, § 3, eerste lid, Waals decreet 27 juni 1996 betreffende de afvalstof-
fen, indient tot verwijdering van de afvalstoffen en sanering van de site, is
een bestuurshandeling die uitdrukkelijk moet worden gemotiveerd (Cass.,
7 februari 2007, P.05.1024.F).

J 13. – Aangezien de bestuurlijke beslissingen met betrekking tot de
vrijheidsberoving van een vreemdeling met het oog op zijn verwijdering
van het grondgebied, de juridische en feitelijke overwegingen bevatten
die eraan ten grondslag liggen, kunnen zij art. 1 en 2 wet 29 juli 1991 be-
treffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen niet
schenden (Cass., 20 april 2011, P.11.0609.F).

J 14. – De artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de
uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen schenden de arti-
kelen 10 en 11 van de Grondwet niet (Grondwettelijk Hof nr. 85/2011,
18 mei 2011, B.S., 9 augustus 2011).

J 15. – Het dwangbevel inzake registratierechten is een bestuurshande-
ling waarop de wet van 29 juli 191 betreffende de uitdrukkelijke motivering
van de bestuurshandelingen van toepassing is; die motivering moet m.n.
adequaat zijn; dat is het geval wanneer zij de geadresseerde in staat stelt ken-
nis te nemen van de redenen van de beslissing die hem betreft en zich reken-
schap te geven van de gegrondheid ervan; zij staat er niet aan in de weg dat
de auteur van dat dwangbevel de daarin aangevoerde wettelijke grondslag
verduidelijkt op een later tijdstip (Cass., 12 maart 2015, F.14.0050.F).

Art. 3. De opgelegde motivering moet in de akte de juri-
dische en feitelijke overwegingen vermelden die aan de be-
slissing ten grondslag liggen.

Zij moet afdoende zijn.  {1É11

J 1. – Ook de motieven waarop een bij geheime stemming door een
collegiaal orgaan genomen beslissing berust, moeten worden verwoord in
de beslissing zelf. Het doel van de geheime stemming vereist enkel dat het
individuele aandeel van elk lid in het totstandkomen van de beslissing
wordt geheim gehouden. De verwoording van de motieven moet, net
zoals het beschikkend gedeelte van de beslissing, het voorwerp uitmaken
van een geheime stemming (R.v.St., Pas, 21 februari 1995, nr. 51.711).

J 2. – Een benoemingsbesluit, genomen bij geheime stemming, komt
tegemoet aan de formele motiveringsplicht indien wordt verwezen naar
het advies van een raadgevend orgaan, dat zelf afdoende is gemotiveerd
(R.v.St., Kao, 29 maart 1995, nr. 52.595).

J 3. – Artikel 3 schrijft voor dat de motivering «in de akte», d.w.z. in het
besluit zelf, moet worden vermeld; aangenomen dat desalniettemin de
motivering in een ander stuk wordt vermeld, moet toch vaststaan dat die
motivering aan de beslissende overheid kan worden toegeschreven
(R.v.St., Slipmuseum, 11 september 1996, nr. 61.657).

J 4. – De formele motivering hoeft niet meer te zijn dan de verwoor-
ding van het materiële motief. Vanwege die band van ondergeschiktheid
heeft verzoekster geen belang bij het middel gesteund op de schending
van de formele motiveringsplicht nu haar middel gesteund op de schen-
ding van de materiële motiveringsplicht niet ernstig is bevonden (R.v.St.,
VZW Verona, 14 april 1997, nr. 65.880).

J 5. – De artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uit-
drukkelijke motivering van de bestuurshandelingen schenden niet de regels
die de onderscheiden bevoegdheid van de Staat, de gemeenschappen en de
gewesten bepalen, doordat ze van toepassing zijn op de bestuurshandelin-
gen van de gemeenschappen en de gewesten alsook van de van hen afhan-
gende besturen (Arbitragehof nr. 55/2001, 8 mei 2001, B.S., 28 juni 2001
en Arbitragehof nr. 128/2001, 18 oktober 2001, B.S., 7 december 2001).

J 6. – Uit de vereiste dat de motivering afdoende is en dus de beslissing
kan dragen, volgt niet dat de materiële motieven die aan de beslissing ten
grondslag liggen, zoals zij in de formele motivering uitgedrukt worden, ook
in rechte en in feite juist zijn, enkel dat duidelijk moet blijken welke motieven
het bestuur heeft gehanteerd (R.v.St., Ulbrichts, 16 oktober 2000, nr. 90.236).

J 7. – In geval van een gebonden bevoegdheid kan worden aangenomen
dat een verwijzing naar de toegepaste wet en een algemene overweging kun-
nen volstaan om te voldoen aan het vereiste in art. 2; een discretionaire be-
slissing moet, om «afdoende» gemotiveerd te zijn, uitdrukkelijk en nauwkeu-
rig de precieze, concrete gegevens vermelden die haar verantwoorden (Cass.,
14 april 2003, S.00.0116.N; R.v.St., De Bouck e.a., 30 juni 1993, nr. 43.560).

J 8. – De artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de
uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen schenden de arti-
kelen 10 en 11 van de Grondwet niet (Grondwettelijk Hof nr. 85/2011,
18 mei 2011, B.S., 9 augustus 2011).

J 9. – De Wet motivering bestuurshandelingen, noch enige andere wet-
telijke bepaling staan eraan in de weg dat na het opstellen van een dwang-
bevel met betrekking tot een bepaalde belastingschuld, het bestuur nieuwe
juridische argumenten en feitelijke gegevens aanvoert ter ondersteuning
van hetgeen in het dwangbevel reeds is vastgesteld en vermeld met betrek-
king tot diezelfde belastingschuld (Cass., 20 maart 2014, F.12.0090.N).

J 10. – De motivering van het dwangbevel moet «afdoende» zijn, hetgeen
impliceert dat de beslissing voldoende door de motivering moet worden ge-
dragen; de feitelijke gegevens van het administratief onderzoek waaruit blijkt
op welke wijze het bestuur in kennis werd gesteld van het belastbare feit en
zodus over welke bewijsmiddelen het beschikt, behoren niet tot het gebied
van de motivering van het dwangbevel, zijnde de juridische en feitelijke over-
wegingen die ten grondslag liggen aan de belastingschuld, maar tot de be-
wijsvoering van de fiscale schuld (Cass., 20 maart 2014, F.12.0090.N).

J 11. – Het dwangbevel inzake registratierechten is een bestuurshande-
ling waarop de wet van 29 juli 191 betreffende de uitdrukkelijke motivering
van de bestuurshandelingen van toepassing is; die motivering moet m.n.
adequaat zijn; dat is het geval wanneer zij de geadresseerde in staat stelt ken-
nis te nemen van de redenen van de beslissing die hem betreft en zich reken-
schap te geven van de gegrondheid ervan; zij staat er niet aan in de weg dat
de auteur van dat dwangbevel de daarin aangevoerde wettelijke grondslag
verduidelijkt op een later tijdstip (Cass., 12 maart 2015, F.14.0050.F).

Art. 4. De bij deze wet voorgeschreven motiveringsplicht is
niet van toepassing indien de motivering van de handeling:

1° de uitwendige veiligheid van de Staat in het gedrang
kan brengen;

2° de openbare orde kan verstoren;
3° afbreuk kan doen aan de eerbied voor het privé-leven;
4° afbreuk kan doen aan de bepalingen inzake de zwijg-

plicht.  {1É2

J 1. – Aan de hand van het administratief dossier moet kunnen worden
aangetoond dat het beroep op deze uitzondering (i.c. art. 4, 3°) gerecht-
vaardigd is, dat m.a.w. het opnemen van de motieven in de akte zelf af-
breuk kan doen aan de eerbied voor het privé-leven (R.v.St., 27 oktober
1997, Geboes, nr. 69.159).
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J 2. – Voor zover de wetgever met «de bepalingen inzake de zwijg-
plicht» ook gedacht heeft aan de bepalingen die een geheime stemming
voor beslissingen opleggen, geldt die zwijgplicht voor de leden ut singuli;
wat een vergadering als orgaan bij geheime stemming heeft beslist, mag
vanzelfsprekend niet «verzwegen» worden en mogen dat dus evenmin de
motieven van de beslissing, die er immers een constitutief bestanddeel van
zijn (R.v.St., Bekaert, nr. 84.691, 17 januari 2000).

Art. 5. Dringende noodzakelijkheid ontslaat het bestuur
niet van de plicht zijn handelingen uitdrukkelijk te motiveren.

Art. 6. Deze wet is slechts van toepassing op de bijzon-
dere regelingen waarbij de uitdrukkelijke motivering van
bepaalde bestuurshandelingen is voorgeschreven, in zo-
verre deze regelingen minder strenge verplichtingen op-
leggen dan die bepaald in de voorafgaande artikelen.
Art. 7. Deze wet treedt in werking op de eerste dag van de
vierde maand volgend op die van haar bekendmaking in
het Belgisch Staatsblad.

Wet 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur
 (B.S., 30 juni 1994)

(Uittreksel)

HOOFDSTUK I

ALGEMENE BEPALINGEN
Art. 1. Deze wet is van toepassing:

a) op de federale administratieve overheden
b) op de administratieve overheden andere dan de federale

administratieve overheden doch slechts in de mate dat deze
wet op gronden die tot de federale bevoegdheid behoren, de
openbaarheid van bestuursdocumenten verbiedt of beperkt.

Voor de toepassing van deze wet wordt verstaan onder:
1° administratieve overheid: een administratieve over-

heid als bedoeld in artikel 14 van de gecoördineerde wet-
ten op de Raad van State;

2° bestuursdocument: alle informatie, in welke vorm
ook, waarover een administratieve overheid beschikt;

3° document van persoonlijke aard: bestuursdocument
dat een beoordeling of een waardeoordeel bevat van een
met naam genoemd of gemakkelijk identificeerbaar na-
tuurlijk persoon of de beschrijving van een gedrag waar-
van het ruchtbaar maken aan de persoon kennelijk nadeel
kan berokkenen;

}1[4° }2[...]2]1
}3[5° }4[...]4]3  {5É8

}1. – Lid 2, 4°, toegevoegd bij art. 2 wet 26 juni 2000, B.S., 15 juli 2000,
err., B.S., 23 augustus 2000, inwerkingtreding: 15 juli 2000 (art. 8)
}2. – Lid 2, 4°, opgeheven bij art. 44, 1°, wet 5 augustus 2006, B.S.,
28 augustus 2006, inwerkingtreding: 28 augustus 2006 (art. 45)
}3. – Lid 2, 5°, toegevoegd bij art. 2 wet 26 juni 2000, B.S., 15 juli 2000,
err., B.S., 23 augustus 2000, inwerkingtreding: 15 juli 2000 (art. 8)
}4. – Lid 2, 5°, opgeheven bij art. 44, 1°, wet 5 augustus 2006, B.S.,
28 augustus 2006, inwerkingtreding: 28 augustus 2006 (art. 45)
J 5. – De wet van 11 april 1994 kan niet worden ingeroepen om docu-
menten te doen neerleggen voor een jurisdictie die deze neerlegging zelf
kan bevelen (R.v.St., La Herseautoise, 29 augustus 1995, nr. 54.901).
J 6. – Eén van de doelstellingen van artikel 32 G.W. en van de wet van
11 april 1994 bestaat erin personen toe te laten voorafgaandelijk kennis te
nemen van een dossier teneinde met kennis van zaken een gerechtelijke
vordering te kunnen instellen. Deze doelstelling zou niet worden bereikt
indien de bestuurders slechts kennis konden nemen van de dossiers door
raadpleging ter griffie, eens de vordering is ingesteld.
De omstandigheid dat de documenten waarvan inzage wordt gevraagd
kunnen worden voorgebracht in het dossier van een gerechtelijke vorde-
ring die niet behoort tot de bevoegdheid van de Raad van State, doet niet
af aan de bevoegdheid van de Raad om te oordelen over de wettigheid van
een weigering tot inzage van de bestuursdocumenten (R.v.St., Matagne,
18 juni 1997, nr. 66.860)
J 7. – De directeur van de belastingen die uitspraak doet over een bezwaar
van een belastingplichtige is geen administratieve overheid in de zin van de
wet op de openbaarheid van bestuur (Cass., 23 oktober 2000, F.99.0107.F).

J 8. – Wet 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur is
niet van toepassing op beslissingen van een college van burgemeester en
schepenen, dat uitspraak doet over een belastinggeschil (Cass., 11 februari
2011, F.10.0002.N).

HOOFDSTUK II

ACTIEVE OPENBAARHEID

Art. 2. Met het oog op een duidelijke en objectieve voor-
lichting van het publiek over het optreden van de federale
administratieve overheden:

1° bepaalt de Koning, bij een in Ministerraad overlegd
besluit, de organisatie en de opdrachten van de federale
voorlichtingsdienst alsmede de federale administratieve
overheden die ertoe gehouden zijn een gespecialiseerde
instantie te belasten met de conceptie en de realisatie van
het informatiebeleid;

2° publiceert elke federale administratieve overheid een
document met de beschrijving van haar bevoegdheden in
haar interne organisatie; dit document wordt ter beschik-
king gesteld van eenieder die erom vraagt;

3° vermeldt elke briefwisseling uitgaande van een fede-
rale administratieve overheid de naam, de hoedanigheid,
het adres en het telefoonnummer van degene die meer in-
lichtingen kan verstrekken over het dossier;

4° vermeldt elk document waarmee een beslissing of
een administratieve handeling met individuele strekking
uitgaande van een federale administratieve overheid ter
kennis wordt gebracht van een bestuurde, de eventuele be-
roepsmogelijkheden, de instanties bij wie het beroep moet
worden ingesteld en de geldende vormen en termijnen; bij
ontstentenis neemt de verjaringstermijn voor het indienen
van het beroep geen aanvang.  {1É5

R 1. – Zie art. 19, lid 2, Raad van State-wet
R 2. – 1°: zie K.B. 19 juli 2001 tot uitvoering van artikel 2, 1°, van de wet
van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur, B.S.,
1 september 2001

J 3. – De niet-naleving van art. 2, 4°, heeft enkel tot gevolg dat de be-
roepstermijn tegen die beslissing niet begint te lopen. Ze vormt geen ge-
brek dat de geldigheid van de beslissing aantast en kan dus geen middel
tot vernietiging zijn (R.v.St., Claessens, 4 mei 1995, nr. 49706).

J 4. – Uit de doelstelling en formulering van art. 2, 4° blijkt duidelijk
dat dit artikel niet enkel van toepassing is op bestuurshandelingen in de
zin van art. 14 R.v.St.-wet, maar dat het bestuur elke administratieve of ju-
risdictionele beroepsmogelijkheid dient te vermelden (R.v.St., 15 mei
1998, Aquesbi, nr. 73.705).

J 5. – 4°: Deze wet is van openbare orde. De niet-vermelding van de
mogelijke beroepen, termijnen en modaliteiten kan derhalve ingeroepen
worden ongeacht de vraag of de miskenning van art. 2, 4°, de betrokkene
heeft benadeeld (R.v.St., 18 oktober 1999, Duez, nr. 82.935).
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Art. 3. De vergoedingen die eventueel worden aangere-
kend voor het ter beschikking stellen van de in artikel 2, 1° en
2°, bedoelde informatie mogen de kostprijs niet overtreffen.

HOOFDSTUK III

PASSIEVE OPENBAARHEID

Art. 4. Het recht op het raadplegen van een bestuursdo-
cument van een federale administratieve overheid en op
het ontvangen van een afschrift van het document bestaat
erin dat eenieder, volgens de voorwaarden bepaald in deze
wet, elk bestuursdocument ter plaatse kan inzien, dienom-
trent uitleg kan krijgen en mededeling in afschrift ervan
kan ontvangen.

Voor document van persoonlijke aard is vereist dat de
verzoeker van een belang doet blijken.

De Koning kan de bemiddeling door de gemeentebestu-
ren regelen voor de raadpleging of de verbetering van do-
cumenten op grond van deze wet.

Art. 5. Inzage, uitleg of mededeling in afschrift van een be-
stuursdocument geschiedt op aanvraag. De vraag vermeldt
duidelijk de betrokken aangelegenheid en, waar mogelijk, de
betrokken bestuursdocumenten en wordt schriftelijk gericht
aan de bevoegde federale administratieve overheid, ook
wanneer deze het document in een archief heeft neergelegd.

Wanneer de vraag om inzage, uitleg of mededeling in af-
schrift is gericht tot een federale administratieve overheid
die het bestuursdocument niet onder zich heeft, stelt deze de
verzoeker daarvan onverwijld in kennis en deelt hem de be-
naming en het adres mede van de administratieve overheid
die naar haar informatie het document onder zich heeft.

De federale administratieve overheid houdt een register
bij van de schriftelijke aanvragen, volgens datum van ont-
vangst.  {1

R 1. – Zie K.B. 17 augustus 2007 tot vaststelling van het bedrag van de
vergoeding verschuldigd voor het ontvangen van een afschrift van een be-
stuursdocument of een document met milieu-informatie, B.S.,
14 september 2007

Art. 6. § 1. Een federale of niet-federale administratieve
overheid wijst de vraag om inzage, uitleg of mededeling in af-
schrift van een bestuursdocument af, wanneer zij heeft vast-
gesteld dat het belang van de openbaarheid niet opweegt
tegen de bescherming van een van de volgende belangen:

1° de veiligheid van de bevolking;
2° de fundamentele rechten en vrijheden van de be-

stuurden;
3° de federale internationale betrekkingen van België;
4° de openbare orde, de veiligheid of de verdediging van

het land;
5° de opsporing of vervolging van strafbare feiten;
6° een federaal economisch of financieel belang, de

munt of het openbaar krediet;
7° het uit de aard van de zaak vertrouwelijk karakter van

de ondernemings- en fabricagegegevens die aan de over-
heid zijn meegedeeld;

8° de geheimhouding van de identiteit van de persoon
die het document of de inlichting vertrouwelijk aan de ad-
ministratieve overheid heeft meegedeeld ter aangifte van
een strafbaar of strafbaar geacht feit.

§ 2. Een federale of niet-federale administratieve over-
heid wijst de vraag om inzage, uitleg, of mededeling in af-

schrift van een bestuursdocument, die met toepassing van
deze wet is gedaan, af, wanneer de openbaarmaking van
het bestuursdocument afbreuk doet:

1° aan de persoonlijke levenssfeer, tenzij de betrokken
persoon met de inzage, de uitleg of de mededeling in af-
schrift heeft ingestemd;

2° aan een bij wet ingestelde geheimhoudingsverplich-
ting;

3° aan het geheim van de beraadslagingen van de fede-
rale Regering en van de verantwoordelijke overheden die
afhangen van de federale uitvoerende macht, of waarbij
een federale overheid betrokken is;

}1[4° aan de belangen bedoeld in artikel 3 van de wet van
11 december 1998 betreffende de classificatie, de veiligheids-
machtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen.]1

}2[§ 2bis. }3[...]3]2

§ 3. Een federale administratieve overheid mag een
vraag om inzage, uitleg of mededeling in afschrift van een
bestuursdocument afwijzen in de mate dat de vraag:

1° een bestuursdocument betreft waarvan de openbaar-
making, om reden dat het document niet af of onvolledig
is, tot misvatting aanleiding kan geven;

2° een advies of mening betreft die uit vrije wil en ver-
trouwelijk aan de overheid is meegedeeld;

3° kennelijk onredelijk is;
4° kennelijk te vaag geformuleerd is.
§ 4. Wanneer in toepassing van de §§ 1 tot 3 een be-

stuursdocument slechts voor een deel aan de openbaarheid
moet of mag worden onttrokken, wordt de inzage, de uitleg
of de mededeling in afschrift tot het overige deel beperkt.

§ 5. De federale administratieve overheid die niet onmid-
dellijk op een vraag om openbaarheid kan ingaan of ze af-
wijst, geeft binnen een termijn van dertig dagen na ont-
vangst van de aanvraag aan de verzoeker kennis van de rede-
nen van het uitstel of de afwijzing. In geval van uitstel kan de
termijn nooit met meer dan vijftien dagen worden verlengd.

Bij ontstentenis van een kennisgeving binnen de voor-
geschreven termijn, wordt de aanvraag geacht te zijn afge-
wezen.

}4[}5[...]5]4  {6É8

}1. – § 2, 4°, ingevoegd bij art. 29 wet 4 februari 2010, B.S., 10 maart
2010, inwerkingtreding: 1 september 2010 (art. 40)
}2. – § 2bis ingevoegd bij art. 3, 1°, wet 26 juni 2000, B.S., 15 juli 2000,
err., B.S., 23 augustus 2000, inwerkingtreding: 15 juli 2000 (art. 8)
}3. – § 2bis opgeheven bij art. 44, 2°, wet 5 augustus 2006, B.S.,
28 augustus 2006, inwerkingtreding: 28 augustus 2006 (art. 45)
}4. – § 5, lid 3, toegevoegd bij art. 3, 2°, wet 26 juni 2000, B.S., 15 juli
2000, err., B.S., 23 augustus 2000, inwerkingtreding: 15 juli 2000 (art. 8)
}5. – § 5, lid 3, opgeheven bij art. 44, 3°, wet 5 augustus 2006, B.S.,
28 augustus 2006, inwerkingtreding: 28 augustus 2006 (art. 45)
J 6. § 1, 6°

– De uitzonderingen op de algemene regel van openbaarheid moeten strikt
worden geïnterpreteerd. De notie «federaal economisch of financieel be-
lang, de munt en het openbaar krediet» kan niet worden ingeroepen voor
elke activiteit die repercussies kan hebben op de financiën van de Staat.
De algemene motivering dat een te ruime openbaarheid in de weg zou
kunnen staan aan de strijd tegen de fiscale fraude, zonder aanwijzingen
waarom de inzage door de verzoeker van de gevraagde documenten hier-
aan zou kunnen afbreuk doen, volstaat niet (R.v.St., 18 juni 1997, Matagne,
nr. 66.860).
– Artikel 6, § 1, 6° moet, als uitzondering op een door artikel 32 van de
Grondwet beschermd fundamenteel recht, restrictief worden geïnterpre-
teerd. De toepassing impliceert dat er, in concreto, een reële belangenafwe-
ging plaatsvindt die bovendien uitdrukkelijk moet worden gemotiveerd
(R.v.St., 9 februari 1998, NV Brussels Airport Terminal Company, nr. 71.688).
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J 7. § 2, 2°

– In beginsel kan aan de belastingplichtige op grond van artikel 6, § 2, 2°,
van de wet van 11 april 1994 geen inzage worden geweigerd, met verwij-
zing naar het door artikel 337 W.I.B. geregelde beroepsgeheim, van een
stuk van zijn eigen dossier (R.v.St., 9 februari 1998, NV Brussels Airport
Terminal Company, nr. 71.688).
– Art. 6, § 2, 2°, van de wet van 11 april 1994 kan niet worden aangevoerd
om elke inzage van het fiscaal dossier te ontzeggen aan de gewezen echt-
genoot op wiens vermogen niet-betaalde belastingen worden betaald. Het
artikel wijkt niet af van het recht van de belastingplichtige om de gegevens
te kennen die noodzakelijk zijn om de door het bestuur aangevoerde gege-
vens te begrijpen en eventueel te betwisten (R.v.St., 9 juli 1999, Scheppers
de Bergstein, nr. 81.740).

J 8. § 2, 3°

– Ook al zou een voorontwerp van wet als een bestuursdocument in de zin
van de wet betreffende de openbaarheid van bestuur worden beschouwd,
dan nog kan de overheid de inzage afwijzen, omdat de openbaarmaking
afbreuk doet aan het geheim van de beraadslagingen van de Federale Re-
gering (R.v.St., Bourgeois, 6 juni 1996, nr. 59.924).

Art. 7. Wanneer een persoon aantoont dat een bestuurs-
document van een federale administratieve overheid on-

juiste of onvolledige gegevens bevat die hem betreffen, is
die overheid ertoe gehouden de nodige verbeteringen aan
te brengen zonder dat het de betrokkene iets kost. De ver-
betering geschiedt op schriftelijke aanvraag van de betrok-
kene, onverminderd de toepassing van een door of krach-
tens de wet voorgeschreven procedure.

De federale administratieve overheid die niet onmiddel-
lijk op een aanvraag om verbetering kan ingaan of ze af-
wijst, geeft binnen zestig dagen na ontvangst van de aan-
vraag aan de verzoeker kennis van de redenen van het uit-
stel of de afwijzing. In geval van uitstel kan de termijn niet
met meer dan dertig dagen worden verlengd. Bij ontsten-
tenis van kennisgeving binnen de gestelde termijn, wordt
de aanvraag geacht te zijn afgewezen.

Wanneer de vraag is gericht tot een federale administra-
tieve overheid die niet bevoegd is om de verbeteringen aan
te brengen, stelt deze de verzoeker daarvan onverwijld in
kennis en deelt hem de benaming en het adres mee van de
overheid die naar haar informatie daartoe bevoegd is.

Wet 17 juli 2001 betreffende de machtiging voor de federale overheidsdiensten om zich te 
verenigen met het oog op de uitvoering van werkzaamheden inzake informatiebeheer en 

informatieveiligheid
 (B.S., 31 juli 2001)

Art. 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in
artikel 78 van de Grondwet.

Art. 2. De federale overheidsdiensten en de federale pu-
bliekrechtelijke rechtspersonen kunnen zich verenigen
met elkaar in één of meerdere verenigingen voor wat hun
werkzaamheden inzake informatiebeheer en informatie-
veiligheid betreft.

Deze verenigingen kunnen slechts de vorm aannemen
van een vereniging zonder winstoogmerk als bedoeld in de
wet van 27 juni 1921 waarbij aan de verenigingen zonder
winstgevend doel en aan de instellingen van openbaar nut
rechtspersoonlijkheid wordt verleend.

De leden van dergelijke verenigingen kunnen aan de
verenigingen werken inzake informatiebeheer en informa-
tieveiligheid toevertrouwen. Het gespecialiseerd personeel
van dergelijke verenigingen kan aan hun leden ter be-
schikking worden gesteld en door deze laatsten in hun
schoot worden tewerkgesteld.

De zich verenigende leden zijn gehouden tot betaling
van de kosten van dergelijke verenigingen in de mate dat
zij beroep doen op de verenigingen.
Art. 3. De in artikel 2 bedoelde verenigingen en de vereni-
gingen bedoeld in artikel 17bis van de wet van 15 januari
1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruis-
puntbank van de sociale zekerheid kunnen zich op hun
beurt tezamen met de Belgische Staat verenigen voor de uit-
voering van algemene diensten die de uitvoering van de op-
drachten van deze verenigingen rechtstreeks ondersteunen.

Dergelijke vereniging kan slechts de vorm aannemen
van een vereniging zonder winstoogmerk als bedoeld in de
wet van 27 juni 1921 waarbij aan de verenigingen zonder
winstgevend doel en aan de instellingen van openbaar nut
rechtspersoonlijkheid wordt verleend.

De verenigingen die zich op basis van dit artikel vereni-
gen zijn gehouden tot betaling van de kosten van de ver-
eniging waarvan zij deel uitmaken in de mate dat zij er een
beroep op doen.

Art. 4. Deze wet treedt in werking op 1 juli 2001.
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Wet 14 april 2011 houdende diverse bepalingen
 (B.S., 6 mei 2011)

(Uittreksel)

TITEL 3

MOBILITEIT

HOOFDSTUK 1

OPRICHTING VAN DE KRUISPUNTBANK VAN DE 
RIJBEWIJZEN

Afdeling 2
Kruispuntbank

Onderafdeling 1
Doelstellingen van de kruispuntbank

Art. 5. Binnen de federale overheidsdienst wordt een da-
tabank van de rijbewijzen opgericht, «kruispuntbank van
de rijbewijzen» genoemd.
Art. 6. De gegevens verwerkt in de kruispuntbank kun-
nen enkel worden gebruikt voor volgende doeleinden:

1° de verwerking van de aanvragen tot een rijbewijs en
de als zodanig geldende bewijzen;

2° de controle op de afgifte van de rijbewijzen en de als
zodanig geldende bewijzen alsook de controle op de af-
gifte van de bewijzen van vakbekwaamheid;

3° de controle op de lichamelijke en geestelijke ge-
schiktheid van de kandidaten voor een rijbewijs alsook van
de houders van een rijbewijs;

4° de vervulling van opdrachten van inspectie en con-
trole betreffende:

a) de afgifte van de rijbewijzen en de als zodanig geldende
bewijzen alsook van de bewijzen van vakbekwaamheid;

b) de examencentra en de examinatoren die, zoals be-
paald door de Koning, bevoegd zijn om de examens betref-
fende het rijbewijs en de vakbekwaamheid af te nemen;

c) de rijscholen en het leidend en onderwijzend perso-
neel die, zoals bepaald door de Koning, bevoegd zijn om
een rijschool te exploiteren;

d) de erkenning van de rijscholen zoals bepaald door de
Koning;

e) de erkenning van de rijschooldirecteurs, adjunct-rij-
schooldirecteurs en de instructeurs, zoals bepaald door de
Koning;

f) de opleidingscentra die, zoals bepaald door de Ko-
ning, de nascholing organiseren in het kader van de vakbe-
kwaamheid;

g) de brevetten van beroepsbekwaamheid;
5° de bepaling van de bedragen die door de gemeenten

verschuldigd zijn naar aanleiding van de afgegeven rijbe-
wijzen en de als zodanig geldende bewijzen, zoals bepaald
door de Koning;

6° de verwezenlijking van wetenschappelijke studies en
het opstellen van algemene en naamloze statistieken;

7° de opsporing en de bestraffing van overtredingen,
wanbedrijven en misdaden;

8° de controle op de naleving van de bepalingen betref-
fende de politie van het wegverkeer en van de verkeers- en
de vervoersreglementering;

9° de bevordering van de verkeersveiligheid en de be-
scherming van het leefmilieu;

10° de uitoefening door de politiediensten van hun op-
dracht van administratieve politie;

11° de verzameling van de gegevens betreffende het
verval van het recht tot sturen, }1[de schorsing van het
recht tot sturen,]1 de onmiddellijke intrekking van het rij-
bewijs en het tijdelijk rijverbod;

12° de verzameling en het beheer van de gegevens be-
treffende het rijbewijs met punten;

13° de samenwerking op Europees en internationaal
vlak voor de toepassing van de bepalingen betreffende de
rijbewijzen en het recht tot sturen;

14° de administratieve vereenvoudiging voor de burger.
Met het oog daarop zorgt elke dienst bedoeld in

artikel 12 voor de registratie, de opslag, het beheer, de be-
veiliging en de terbeschikkingstelling van de gegevens
waarvan hij de primaire inzameling en de actualisering
waarborgt, overeenkomstig de bepalingen van deze wet
en de wetten en reglementeringen die de inzameling van
de in artikel 8 bedoelde gegevens toestaan.

De beheersdienst wijst de plaats van bewaring van deze
gegevens aan.
}1. – Lid 1, 11°, gewijzigd bij art. 48 Programmawet 25 december 2016,
B.S., 29 december 2016, inwerkingtreding: 1 juli 2017 (art. 50)

Art. 7. De beheersdienst is de verantwoordelijke voor de
verwerking van de persoonsgegevens die zich in de kruis-
puntbank bevinden, onverminderd de verantwoordelijkheid
van de beheerders van elke gegevensbank van het netwerk.

De Koning bepaalt op welke wijze en onder welke voor-
waarden de beheersdienst en de overige verantwoordelij-
ken verplicht zijn om hun informatieplicht overeenkom-
stig artikel 9 van de wet van 8 december 1992 tot bescher-
ming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de
verwerking van de persoonsgegevens na te leven, dit na
advies van de Commissie.

Wet 15 augustus 2012 houdende oprichting en organisatie van een federale dienstenintegrator
 (B.S., 29 augustus 2012)

HOOFDSTUK 1

ALGEMENE BEPALINGEN

Art. 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in

artikel 78 van de Grondwet.
Art. 2. Voor de toepassing van deze wet wordt verstaan
onder:
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1° «dienstenintegrator»: een instantie die door of krach-
tens de wet belast is, binnen een bepaald overheidsniveau
of in een bepaalde sector met dienstenintegratie;

2° «dienstenintegratie»: de organisatie van elektroni-
sche gegevensuitwisseling over instanties heen en de geïn-
tegreerde ontsluiting van deze gegevens;

3° «gegeven»: elektronische informatie die voorgesteld
is op een wijze die geschikt is voor verwerking in de zin van
deze wet;

4° «gegevensbank»: geordende verzameling van gegevens;
5° «authentiek gegeven»: gegeven dat door een instan-

tie ingezameld en beheerd wordt in een gegevensbank en
geldt als uniek en oorspronkelijk gegeven over de desbe-
treffende persoon of rechtsfeit, zodanig dat andere instan-
ties ditzelfde gegeven niet meer hoeven in te zamelen;

6° «authentieke bron»: gegevensbank waarin authen-
tieke gegevens gehouden worden;

7° «persoon»: een natuurlijke persoon, rechtspersoon of
vereniging, al dan niet met rechtspersoonlijkheid;

8° «netwerk»: het geheel van de gegevensbanken, au-
thentieke bronnen, informaticasystemen en netwerkver-
bindingen van de participerende overheidsdiensten en de
federale dienstenintegrator die via de federale dienstenin-
tegrator onderling met elkaar in verbinding staan;

9° «regelbank»: de verzameling van regels die voor de ge-
gevensbank of authentieke bron de voorwaarden vastlegt
voor raadpleging of mededeling van bepaalde gegevens;

10° «participerende overheidsdienst»: elke federale
overheidsdienst, elke federale programmatorische over-
heidsdienst, de federale politie, het Ministerie van Lands-
verdediging en elke instantie of elke dienst, al dan niet met
rechtspersoonlijkheid, die van de federale overheid af-
hangt, en elke persoon en instantie door de Koning aange-
wezen in uitvoering van artikel 46, die één of meerdere au-
thentieke bronnen of gegevensbronnen ontsluit of die ge-
gevens ophaalt via de federale dienstenintegrator.

Zijn geen participerende diensten:
a) de federale overheidsdiensten bevoegd voor Sociale

Zekerheid, Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselke-
ten, Leefmilieu, Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Over-
leg en de programmatorische overheidsdiensten die van
deze federale overheidsdiensten afhangen;

b) de openbare instellingen van sociale zekerheid in de
zin van het koninklijk besluit houdende maatregelen met
het oog op de responsabilisering van de openbare instellin-
gen van sociale zekerheid, met toepassing van artikel 47 van
de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale ze-
kerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wette-
lijke pensioenstelsels, de in artikel 2, eerste lid, 2°, van de wet
van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie
van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid bedoelde
instellingen van sociale zekerheid en de instellingen waartoe
bepaalde rechten en plichten zijn uitgebreid overeenkom-
stig artikel 18 van de voornoemde wet van 15 januari 1990;

c) de federale dienstenintegrator;
11° «federale dienstenintegrator»: de dienstenintegra-

tor die als taak heeft om de gegevensuitwisseling te ver-
eenvoudigen en te optimaliseren tussen enerzijds de parti-
ciperende overheidsdiensten onderling en tussen de parti-
ciperende overheidsdiensten en de andere diensteninte-
gratoren anderzijds.

HOOFDSTUK 2

FEDERALE DIENSTENINTEGRATOR

Afdeling 1
Oprichting van de federale dienstenintegrator

Art. 3. De Federale Overheidsdienst bevoegd voor Infor-
matie- en Communicatietechnologie vervult de opdracht
van federale dienstenintegrator.

Afdeling 2
Opdrachten van de federale dienstenintegrator en de 

participerende overheidsdiensten

Art. 4. De federale dienstenintegrator heeft, in samen-
spraak met de participerende overheidsdiensten en de an-
dere dienstenintegratoren, als opdracht de integratie van
gegevensverwerkende processen, en in dat kader de geïnte-
greerde ontsluiting van gegevens. Daartoe staat de federale
dienstenintegrator, met betrekking tot het netwerk, in voor:

1. het ontvangen en gevolg geven aan de aanvragen tot
raadpleging en tot mededeling van de gegevens opgeno-
men in één of meerdere gegevensbanken of het geïnte-
greerd mededelen ervan;

2. het uitwerken van de wijzen waarop de toegangsrech-
ten tot de gegevensbanken door de federale diensteninte-
grator technisch en organisatorisch gecontroleerd worden;

3. het bevorderen en het waken over de homogeniteit
van de toegangsrechten tot de gegevensbanken;

4. het uitwerken van de technische modaliteiten om de
toegangskanalen zo efficiënt en veilig mogelijk uit te bouwen;

5. het uitwerken van de technische modaliteiten betref-
fende de communicatie tussen de gegevensbanken of de
authentieke bronnen en het netwerk;

6. het bevorderen van een gecoördineerd veiligheidsbe-
leid voor het netwerk;

7. het bevorderen en het begeleiden van de omvorming
van gegevensbanken tot authentieke bronnen;

8. het eventuele ontwikkelen op hun gezamenlijke
vraag voor meerdere participerende overheidsdiensten
van toepassingen die nuttig zijn voor de integratie van in
de gegevensbanken opgeslagen gegevens.

Art. 5. § 1. Voor de uitvoering van zijn opdracht heeft de
federale dienstenintegrator het recht om het identificatie-
nummer van de natuurlijke personen opgenomen in het
Rijksregister te gebruiken.

§ 2. De verwerkingsprincipes vastgelegd in artikel 4, § 1,
van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de per-
soonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van per-
soonsgegevens zijn op de federale dienstenintegrator van toe-
passing voor al de gegevens die door hem verwerkt worden in
het kader van zijn opdrachten, zoals vastgelegd in deze wet.

Art. 6. Onverminderd specifieke wetgeving daaromtrent,
deelt de Koning, bij een besluit vastgesteld na overleg in de
Ministerraad, de inzameling en de opslag van authentieke
gegevens functioneel op. De instanties belast met de opslag
van authentieke gegevens zijn in dat geval verplicht de gege-
vens, waarvan hen de opslag is toevertrouwd, in een authen-
tieke bron bij te houden en te ontsluiten via het netwerk.

Art. 7. Als een mededeling van persoonsgegevens in het
kader van de opdracht van dienstenintegratie van de fede-
rale dienstenintegrator een machtiging door onderschei-
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den sectorale comités binnen de Commissie ter bescher-
ming van de persoonlijke levenssfeer vereist, coördineert
hij de afgifte van de verschillende machtigingen of duidt
aan welk comité belast is met het verstrekken van de mach-
tiging, na advies van de andere bevoegde sectorale comités.

De beheersinstelling van het bevoegde of aangeduide
sectoraal comité wordt belast met het opstellen van het ju-
ridisch en technisch advies en zendt dit aan het comité
over binnen dertig dagen na de ontvangst van de aanvraag
en voor zover het dossier in gereedheid is.

HOOFDSTUK 3

WERKING VAN DE FEDERALE 
DIENSTENINTEGRATOR

Art. 8. § 1. De participerende overheidsdiensten en de
dienstenintegratoren delen aan de federale diensteninte-
grator langs elektronische weg alle elektronisch beschik-
bare gegevens mee, die deze nodig heeft voor de uitvoe-
ring van zijn opdracht van dienstenintegratie.

§ 2. De federale dienstenintegrator deelt aan de partici-
perende federale overheidsdiensten en de andere dien-
stenintegratoren langs elektronische weg alle elektronisch
beschikbare gegevens mee die deze nodig hebben voor de
uitvoering van hun opdrachten, voor zover zij daartoe over
de nodige machtigingen beschikken.

}1[§ 3. De participerende overheidsdiensten zamelen,
nadat zij hiervoor de nodige machtigingen verworven heb-
ben, de elektronisch beschikbare gegevens die worden aan-
geboden via de federale dienstenintegrator in bij deze laatste.

De participerende overheidsdiensten zamelen gegevens
waarover ze beschikken in uitvoering van het eerste lid
niet meer in bij de betrokkene, zijn lasthebber of zijn wet-
telijke vertegenwoordiger.

Participerende overheidsdiensten die beschikken over
een rechtstreekse toegang tot een authentieke bron herge-
bruiken de gegevens die erin beschikbaar zijn en mogen
deze gegevens niet langer inwinnen bij de betrokkene, zijn
lasthebber of wettelijke vertegenwoordiger.]1

}2[§ 4. Zodra de betrokkene, zijn lasthebber of wette-
lijke vertegenwoordiger vaststelt dat de participerende
overheidsdiensten of de federale dienstenintegrator over
onvolledige of onjuiste gegevens beschikken over de be-
trokkene, meldt hij de nodige verbeteringen of aanvullin-
gen onverwijld aan de participerende overheidsdienst of
aan de federale dienstenintegrator.]2

}3[§ 5. De toepassing van de bepalingen van dit artikel
kan, onverminderd de toepassing van de geldende regels
inzake verjaring en stuiting, er in geen geval toe leiden dat
onterecht ontvangen rechten of uitkeringen die gesteund
zijn op onvolledige of onjuiste gegevens niet van de burger
of de onderneming kunnen worden teruggevorderd of dat
verschuldigde betalingen die gesteund zijn op onvolledige
of onjuiste gegevens niet door de burger of de onderne-
ming moeten worden betaald.]3

}1. – § 3 toegevoegd bij art. 13 wet 5 mei 2014, B.S., 4 juni 2014
}2. – § 4 toegevoegd bij art. 13 wet 5 mei 2014, B.S., 4 juni 2014
}3. – § 5 toegevoegd bij art. 13 wet 5 mei 2014, B.S., 4 juni 2014

Art. 9. De federale dienstenintegrator onderzoekt bij elk
verzoek tot raadpleging of mededeling of de aanvrager en
het desbetreffende verzoek voldoen aan de regels voor de
desbetreffende gegevensbank of authentieke bron, zoals
vastgelegd in de relevante regelbank.

Art. 10. De federale dienstenintegrator voorziet in tech-
nische middelen voor de integratie van gegevens op basis
van gegevens opgenomen in één of meerdere authentieke
bronnen.

Art. 11. De federale dienstenintegrator voorziet in gepaste
technische middelen waarmee een aanvrager in naam of
voor rekening van een andere persoon inzage of mededeling
van gegevens verkrijgt via de federale dienstenintegrator.

Art. 12. De gegevens meegedeeld via de federale dien-
stenintegrator genieten een bewijskracht tot bewijs van
het tegendeel ongeacht de drager waarop de mededeling
verwezenlijkt is.

Art. 13. Behoudens andersluidende wettelijke of regle-
mentaire bepalingen, verleent de federale diensteninte-
grator geen aanvullende rechten aan personen of partici-
perende overheidsdiensten tot raadpleging, mededeling of
enige andere verwerking van gegevens bovenop de andere
toepasselijke wettelijke en reglementaire bepalingen.

HOOFDSTUK 4

BESCHERMING VAN GEGEVENS BINNEN HET 
KADER VAN DIENSTENINTEGRATIE

Afdeling 1

Beveiliging van gegevens

Art. 14. Het in artikel 30 bedoelde overlegcomité van de
dienstenintegratoren bepaalt voor elke gegevensuitwisse-
ling via de federale dienstenintegrator:

1. wie welke authenticatie van de identiteit, verificaties
en controles verricht aan de hand van welke middelen en
daarover de verantwoordelijkheid draagt;

2. hoe tussen de betrokken instanties de resultaten van
de verrichte authenticaties van de identiteit, verificaties en
controles op een veilige wijze elektronisch worden be-
waard en uitgewisseld;

3. wie welke registratie van toegang, poging tot toe-
gang tot de diensten van de dienstenintegratoren of enige
andere verwerking van gegevens via een dienstenintegra-
tor bijhoudt;

4. hoe ervoor wordt gezorgd dat bij onderzoek, op initi-
atief van een betrokken instantie of een controle-orgaan of
naar aanleiding van een klacht, een volledige reconstructie
kan geschieden van welke natuurlijke persoon welke
dienst heeft gebruikt met betrekking tot welke persoon,
wanneer en voor welke doeleinden;

5. de bewaringstermijn van de geregistreerde informa-
tie, die minstens tien jaar moet bedragen, evenals de wijze
waarop deze door een rechthebbende kan worden gecon-
sulteerd.

Afdeling 2

Verwerking van gegevens

Art. 15. Behoudens andersluidende uitdrukkelijke bepalin-
gen, doet deze wet geen afbreuk aan de wet van 8 december
1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten op-
zichte van de verwerking van persoonsgegevens of aan bij-
zondere wettelijke of reglementaire bepalingen omtrent de
bescherming van gegevens en persoonsgegevens die van
toepassing zijn op bepaalde authentieke bronnen.
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Art. 16. § 1. Eenieder is gerechtigd alle onjuiste gegevens
die op hem betrekking hebben kosteloos te doen verbeteren.

Verzoeken tot aanpassing van gegevens worden inge-
diend via de toegangskanalen bepaald door de federale
dienstenintegrator en de participerende overheidsdiensten.

De federale dienstenintegrator onderzoekt bij elk ver-
zoek tot aanpassing via de federale dienstenintegrator of
de aanvrager en het verzoek voldoen aan de voorwaarden
vastgelegd in de relevante regelbanken.

§ 2. Eenieder heeft recht op kennisname van alle over-
heden, instellingen en personen die, gedurende de laatste
zes maanden, zijn gegevens via het netwerk hebben ge-
raadpleegd of bijgewerkt, met uitzondering van de be-
stuurlijke en gerechtelijke overheden of diensten die belast
zijn met het toezicht of de opsporing of vervolging of be-
straffing van misdrijven, de federale politie, het Vast Co-
mité van Toezicht op de Politiediensten en het Vast Comité
van Toezicht op de Inlichtingendiensten en hun respectie-
velijke enquêtedienst, het Coördinatieorgaan voor de Drei-
gingsanalyse}1[, de Veiligheid van de Staat, de Algemene
Dienst Inlichtingen en Veiligheid]1 en de Algemene In-
spectie van de federale politie en van de lokale politie.

De federale dienstenintegrator voorziet gepaste techni-
sche middelen om de uitvoering van de beslissingen van het
overlegcomité in toepassing van artikel 14 te verzekeren.
}1. – § 2, lid 1, gewijzigd bij art. 2 wet 14 maart 2014, B.S., 2 mei 2014,
err., B.S., 30 juni 2014

Afdeling 3
Beroepsgeheim

Art. 17. § 1. Eenieder die uit hoofde van zijn functies be-
trokken is bij de inzameling, raadpleging, mededeling, ge-
bruik of enige andere verwerking van gegevens die krachtens
wettelijke of reglementaire bepalingen onder een beroepsge-
heim vallen, is voor de verwerking van deze gegevens onder-
worpen aan deze wettelijke of reglementaire bepalingen.

§ 2. Eenieder die bij de participerende overheidsdien-
sten en de federale dienstenintegrator uit hoofde van zijn
functies betrokken is bij de inzameling, raadpleging, me-
dedeling, het gebruik of enige andere verwerking van ge-
gevens via het netwerk, verbindt zich ertoe het vertrouwe-
lijke karakter van de gegevens te bewaren.

Afdeling 4
Vernietiging van gegevensbanken

Art. 18. Bij een besluit vastgesteld na overleg in de Minis-
terraad wijst de Koning de personen aan die in oorlogstijd, in
omstandigheden daarmee gelijkgesteld krachtens artikel 7
van de wet van 12 mei 1927 op de militaire opeisingen of tij-
dens de bezetting van het grondgebied door de vijand, belast
worden om de toegang tot het netwerk te verhinderen en de
gegevensbanken bij de federale dienstenintegrator geheel of
gedeeltelijk te vernietigen of te doen vernietigen.

Art. 19. De Koning bepaalt de voorwaarden en de nadere
regels van zulke toegangsverhindering of vernietiging.

Afdeling 5
Veiligheidsadviseur

Art. 20. De federale dienstenintegrator en iedere participe-
rende overheidsdienst wijst, al dan niet onder zijn personeel,

een veiligheidsadviseur aan, en deelt diens identiteit mee aan
het daartoe bevoegde sectoraal comité opgericht in de schoot
van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke
levenssfeer. Dit sectoraal comité kan de aanstelling van de
veiligheidsadviseur bij met redenen omklede beslissing wei-
geren. Deze weigering dient te worden meegedeeld aan de
federale dienstenintegrator of de participerende overheids-
dienst binnen de maand na voorstelling van de veiligheidsad-
viseur. In dit geval stelt de federale dienstenintegrator of de
participerende overheidsdienst een andere persoon aan.

Art. 21. De veiligheidsadviseur staat onder het recht-
streekse gezag van de leidinggevende ambtenaar van de
betreffende overheidsdienst of van de federale dienstenin-
tegrator.

Art. 22. Met het oog op de beveiliging van de gegevens
waarvoor zijn overheidsdienst als participerende over-
heidsdienst of als dienstenintegrator optreedt, staat de vei-
ligheidsadviseur in voor:

1. het verstrekken van deskundige adviezen aan de over-
heidsdienst en het sensibiliseren van de overheidsdienst be-
treffende informatiebeveiliging, met een bijzondere aan-
dacht voor de veiligheid van de gegevens en van het netwerk;

2. het samenwerken met de veiligheidsadviseur van an-
dere overheidsdiensten en dienstenintegratoren om te
komen tot een coherente benadering van informatiebevei-
liging;

3. het uitvoeren van opdrachten die hem worden toe-
vertrouwd inzake informatiebeveiliging.

Naast zijn in het eerste lid genoemde taken, zal de door
de federale dienstenintegrator aangestelde veiligheidsad-
viseur instaan voor de sensibilisering betreffende informa-
tiebeveiliging van de participerende overheidsdiensten.

Art. 23. De Koning kan, na advies van de Commissie voor de
bescherming van de persoonlijke levenssfeer, het statuut van
de veiligheidsadviseur bepalen, evenals de regels volgens de-
welke de veiligheidsadviseurs hun opdrachten uitvoeren.  {1

R 1. – Zie K.B. 17 maart 2013 betreffende de veiligheidsadviseurs inge-
voerd door de wet van 15 augustus 2012 houdende oprichting en organi-
satie van een federale dienstenintegrator, B.S., 22 maart 2013, opgeno-
men in rubriek «II. Belgische wet- en regelgeving, 11. Bestuursrecht», infra

HOOFDSTUK 5

ORGANISATIE

Afdeling 1

Coördinatiecomité

Art. 24. Er wordt een coördinatiecomité opgericht dat is
samengesteld uit de leidend ambtenaar van elke participe-
rende overheidsdienst, de leidend ambtenaar van elke dien-
stenintegrator in de zin van artikel 2, 1°, de leidend ambte-
naar van de Dienst voor de Administratieve Vereenvoudi-
ging en de voorzitter van het Directiecomité van de Federale
Overheidsdienst Informatie- en Communicatietechnologie.

Art. 25. Het voorzitterschap en het secretariaat van het
coördinatiecomité worden waargenomen door de Fede-
rale Overheidsdienst bevoegd voor Informatie- en Com-
municatietechnologie.

Art. 26. Het coördinatiecomité wordt minstens jaarlijks bij-
eengeroepen op initiatief van het voorzitterschap of telkens
wanneer één van de leden van het comité daarom verzoekt.
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Art. 27. § 1. Het coördinatiecomité, in overeenstemming
met de bepalingen van deze wet, brengt aan de federale
dienstenintegrator advies uit over:

1. de mogelijke ontsluiting via de federale diensteninte-
grator van gegevensbanken of authentieke bronnen;

2. de mogelijke aanpassing van de geselecteerde au-
thentieke bronnen zodat, voor zover mogelijk, enkel au-
thentieke gegevens worden ontsloten;

3. het gebruik van verwijzingen naar het authentiek ge-
geven in de authentieke bron wat gegevens betreft die ge-
heel of gedeeltelijk overlappen met een authentiek gege-
ven in een authentieke bron;

4. het vastleggen van een regelbank voor één of meer-
dere gegevensbanken;

5. de verdeling van aansprakelijkheid tussen de federale
dienstenintegrator, de participerende overheidsdiensten
en de andere dienstenintegratoren rekening houdend met
de bevoegdheden die hen door deze wet zijn toegewezen.

Het coördinatiecomité beraadslaagt over initiatieven ter
bevordering en ter bestendiging van de samenwerking
binnen het netwerk, en over initiatieven die kunnen bijdra-
gen tot een rechtmatige en vertrouwelijke behandeling
van de gegevens opgenomen in het netwerk.

Het coördinatiecomité verstrekt tevens adviezen of for-
muleert aanbevelingen inzake informatisering of aanver-
wante problemen, doet voorstellen omtrent of werkt mee
aan de organisatie van opleidingscursussen op het vlak van
informatica ten behoeve van het personeel van de over-
heidsdiensten en onderzoekt hoe de rationele uitwisseling
van gegevens binnen het netwerk kan worden bevorderd.

§ 2. De Koning bepaalt, op voorstel van het coördinatie-
comité en na advies van de Commissie voor de bescherming
van de persoonlijke levenssfeer als het persoonsgegevens
betreft, bij een besluit vastgesteld na overleg in Ministerraad:

a) de criteria op basis waarvan gegevens als authentieke
gegevens kwalificeren;

b) welke gegevens kwalificeren als authentieke gege-
vens in de zin van deze wet.
Art. 28. Het coördinatiecomité richt in zijn schoot werk-
groepen op waaraan het bijzondere taken toevertrouwt.
Art. 29. De Koning bepaalt in welke gevallen de raadple-
ging van het coördinatiecomité verplicht is.

Afdeling 2
Overlegcomité van de dienstenintegratoren

Art. 30. Een overlegcomité van de dienstenintegratoren
in de zin van artikel 2, 1°, wordt opgericht. Het wordt sa-
mengesteld uit een vertegenwoordiger van de federale
dienstenintegrator en een vertegenwoordiger van de on-
derscheiden andere dienstenintegratoren.
Art. 31. Het overlegcomité van de dienstenintegratoren
kiest in zijn schoot een voorzitter. Het secretariaat wordt
waargenomen door de Federale Overheidsdienst bevoegd
voor Informatie- en Communicatietechnologie.
Art. 32. Het overlegcomité van de dienstenintegratoren
wordt minstens één keer per jaar bijeengeroepen op initia-
tief van het voorzitterschap of telkens wanneer één van de
leden daarom verzoekt.
Art. 33. Het overlegcomité van de dienstenintegratoren be-
raadslaagt over initiatieven ter bevordering en ter bestendi-
ging van de samenwerking tussen de dienstenintegratoren.

Het overlegcomité van de dienstenintegratoren ver-
strekt tevens adviezen en formuleert aanbevelingen inzake
informatisering of aanverwante problemen.

Het overlegcomité van de dienstenintegratoren legt de
in artikel 14 bedoelde beveiligingsmaatregelen vast.

Het overlegcomité van dienstenintegratoren legt jaarlijks
een planning vast van de projecten betreffende diensteninte-
gratie die zullen worden gerealiseerd, met afspraken rond de
taakverdeling tussen de onderscheiden dienstenintegratoren.

Art. 34. Het overlegcomité van de dienstenintegratoren
kan in zijn schoot werkgroepen oprichten waaraan het bij-
zondere taken toevertrouwt.

Art. 35. De Koning bepaalt, bij een besluit vastgesteld na
overleg in Ministerraad, in welke gevallen de raadpleging van
het overlegcomité van de dienstenintegratoren verplicht is.

}1[Afdeling 3
Kamer federale overheid van het 

informatieveiligheidscomité]1

}1. Opschrift ingevoegd bij art. 86 wet 5 september 2018, B.S.,
10 september 2018, inwerkingtreding: 10 september 2018 (art. 99)
}1[Art. 35/1. § 1. De mededeling van persoonsgegevens
door overheidsdiensten en openbare instellingen van de fe-
derale overheid aan andere derden dan de instellingen van
sociale zekerheid bedoeld in artikel 2, eerste lid, 2°, van de
wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisa-
tie van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid, vergt
een voorafgaande beraadslaging van de kamer federale
overheid van het informatieveiligheidscomité bedoeld in de
wet van 5 september 2018 tot oprichting van het informatie-
veiligheidscomité en tot wijziging van diverse wetten betref-
fende de uitvoering van verordening (EU) 2016/679 van
27 april 2016 van het Europees Parlement en de Raad betref-
fende de bescherming van natuurlijke personen in verband
met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende
het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van richt-
lijn 95/46/EG, voor zover de verwerkingsverantwoordelij-
ken van de meedelende instantie en de ontvangende instan-
ties, in uitvoering van artikel 20 van de wet van 30 juli 2018
betreffende de bescherming van natuurlijke personen met
betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, niet tot
een akkoord komen over de mededeling of minstens één van
die verwerkingsverantwoordelijken om een beraadslaging
verzoekt en de andere verwerkingsverantwoordelijken daar-
van in kennis heeft gesteld. In vermelde gevallen wordt de
aanvraag ambtshalve gezamenlijk ingediend door de be-
trokken verwerkingsverantwoordelijken.

De in het eerste lid bedoelde mededeling vergt geen
voorafgaande beraadslaging voor zover andere reglemen-
taire normen de modaliteiten van de mededeling, waaron-
der de doeleinden, de categorieën van gegevens en de be-
stemmelingen preciseren of voor zover het een punctuele
mededeling van gegevens betreft, in overeenstemming
met vermelde verordening (EU) 2016/679, aan personen
of instellingen die gerechtigd zijn deze te verkrijgen krach-
tens een wettelijke opdracht.

De mededeling van persoonsgegevens door overheids-
diensten en openbare instellingen van de federale overheid
aan instellingen van sociale zekerheid bedoeld in artikel 2,
eerste lid, 2°, a), van de wet van 15 januari 1990 houdende
oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de so-
ciale zekerheid vergt een voorafgaande beraadslaging van de
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verenigde kamers van het informatieveiligheidscomité voor
zover de verwerkingsverantwoordelijken van de meedelende
instantie, de ontvangende instantie en de Kruispuntbank van
de sociale zekerheid, in uitvoering van artikel 20 van de wet
van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke
personen met betrekking tot de verwerking van persoonsge-
gevens, niet tot een akkoord komen over de mededeling of
minstens één van die verwerkingsverantwoordelijken om
een beraadslaging verzoekt en de andere verwerkingsverant-
woordelijken daarvan in kennis heeft gesteld. In vermelde
gevallen wordt de aanvraag ambtshalve gezamenlijk inge-
diend door betrokken verwerkingsverantwoordelijken.

De mededeling van persoonsgegevens door overheids-
diensten en openbare instellingen van de federale over-
heid aan instellingen van sociale zekerheid bedoeld in
artikel 2, eerste lid, 2°, b) tot f), van de wet van 15 januari
1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruis-
puntbank van de sociale zekerheid vergt een voorafgaande
beraadslaging van de verenigde kamers van het informa-
tieveiligheidscomité.

De kamer federale overheid van het informatieveilig-
heidscomité is niet bevoegd voor de mededeling van per-
soonsgegevens uit de gegevensbanken van de overheden
bedoeld in de titels 2 en 3 van de wet van 30 juli 2018 be-
treffende de bescherming van natuurlijke personen met
betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

Voor de toepassing van het eerste lid worden be-
schouwd als derden: instanties andere dan de betrokkene,
de verantwoordelijke voor de verwerking, de verwerker en
de personen die onder het rechtstreeks gezag van de ver-
antwoordelijke voor de verwerking of de verwerker ge-
machtigd zijn om de persoonsgegevens te verwerken.

Voor zover een aanvraag alle noodzakelijke elementen
bevat om een beraadslaging te verlenen en als dusdanig
wordt ingediend binnen de dertig kalenderdagen vóór een
bepaalde vergadering, wordt zij in beginsel behandeld tij-
dens de vergadering die op de voormelde vergadering
volgt. De aanvrager ontvangt binnen een week een ont-
vangstmelding met de vermelding of de ingediende aan-
vraag al dan niet volledig is.

Voor zover het informatieveiligheidscomité een beraad-
slaging verleent voor de mededeling van persoonsgege-
vens door de federale overheid is die, in afwijking van
artikel 20 van de wet van 30 juli 2018 betreffende de be-
scherming van natuurlijke personen met betrekking tot de
verwerking van persoonsgegevens, vrijgesteld van de ver-
plichting om dienaangaande met de bestemmeling van de
persoonsgegevens een protocol op te stellen.

§ 2. De kamer federale overheid van het informatievei-
ligheidscomité verleent in voorkomend geval een beraad-
slaging voor het gebruik van het identificatienummer van
het Rijksregister van de natuurlijke personen door de be-
trokken instanties indien dat noodzakelijk is in het kader
van de beoogde mededeling.

§ 3. Voor zover die bevoegdheid niet uitdrukkelijk aan
de kamer sociale zekerheid en gezondheid van het infor-
matieveiligheidscomité werd toegewezen, staat de kamer
federale overheid van het informatieveiligheidscomité in
voor de inhoudelijke ondersteuning van de functionaris-
sen voor gegevensbescherming die worden aangeduid
door de overheidsdiensten en openbare instellingen van
de federale overheid, onder andere door het aanbieden

van een passende voortdurende vorming en het formule-
ren van aanbevelingen, onder meer op het technische vlak.

§ 4. De beraadslagingen van het informatieveiligheids-
comité worden met redenen omkleed en hebben een alge-
mene bindende draagwijdte tussen partijen en jegens der-
den. Ze mogen niet in strijd zijn met hogere rechtsnormen.

De Gegevensbeschermingsautoriteit kan elke beraadsla-
ging van het informatieveiligheidscomité te allen tijde, onge-
acht wanneer zij werd verleend, toetsen aan hogere recht-
snormen. Onverminderd haar andere bevoegdheden kan zij,
als ze op een gemotiveerde wijze vaststelt dat een beraadsla-
ging niet in overeenstemming is met een hogere rechtsnorm,
het informatieveiligheidscomité vragen om die beraadsla-
ging op de punten die ze aangeeft binnen de vijfenveertig
dagen en uitsluitend voor de toekomst te heroverwegen. In
voorkomend geval legt het informatieveiligheidscomité de
gewijzigde beraadslaging ter advies voor aan de Gegevens-
beschermingsautoriteit. Voor zover die niet binnen de vijfen-
veertig dagen bijkomende opmerkingen formuleert, wordt
de gewijzigde beraadslaging geacht definitief te zijn.

§ 5. De kamer federale overheid van het informatieveilig-
heidscomité staat in voor het bijhouden en publiceren, op de
website van de Federale Overheidsdienst Beleid en Onder-
steuning, van de lijst van de beraadslagingen die zij verleent.

Zij publiceert jaarlijks, op de website van de Federale
Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning, een beknopt
verslag over de vervulling van haar opdrachten tijdens het
afgelopen jaar, met bijzondere aandacht voor de dossiers
waarover niet tijdig beslist kon worden.]1

}1. – Ingevoegd bij art. 86 wet 5 september 2018, B.S., 10 september
2018, inwerkingtreding: 10 september 2018 (art. 99)
}1[Art. 35/2. De kamer federale overheid van het informa-
tieveiligheidscomité is gevestigd en heeft zijn vergaderingen
bij de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning, die
de kantoren en de kantooruitrusting ter beschikking stelt die
nodig zijn voor de werking en het voorzitterschap en gespeci-
aliseerd personeel, voor zover daar nood aan is om de taken
van de kamer federale overheid van het informatieveilig-
heidscomité tot een goed einde te brengen. De voorzitter van
het informatieveiligheidscomité draagt de functionele ver-
antwoordelijkheid over dat personeel wat betreft de opdrach-
ten die het voor het informatieveiligheidscomité uitvoert.]1

}1. – Ingevoegd bij art. 86 wet 5 september 2018, B.S., 10 september
2018, inwerkingtreding: 10 september 2018 (art. 99)
}1[Art. 35/3. De werkingskosten van de kamer federale
overheid van het informatieveiligheidscomité, met inbe-
grip van de aan de voorzitter en de andere leden uitge-
keerde vergoedingen en terugbetalingen van kosten voor
zover die betrekking hebben op de uitvoering van de op-
drachten van deze kamer, worden gedragen door de Fede-
rale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning.]1

}1. – Ingevoegd bij art. 86 wet 5 september 2018, B.S., 10 september
2018, inwerkingtreding: 10 september 2018 (art. 99)
}1[Art. 35/4. De Federale Overheidsdienst Beleid en On-
dersteuning stelt een juridisch en technisch advies op over
elke aanvraag aangaande de mededeling van persoonsge-
gevens waarvan hij van het informatieveiligheidscomité
een afschrift ontvangt.

Voor zover de kamer federale overheid van het informa-
tieveiligheidscomité een beraadslaging moet verlenen
voor de toegang tot het Rijksregister van de natuurlijke
personen of indien deze, wat het gebruik van het identifi-
catienummer van het Rijksregister van de natuurlijke per-



II. Belgische wet- en regelgeving • 11. Bestuursrecht
Wet 15 augustus 2012 - Federale dienstenintegrator, oprichting en organisatie (Art. 47)

Larcier Geannoteerde Wetboeken – Privacy (17 oktober 2018) – © Larcier 451

sonen betreft, gevat wordt, stellen de diensten van de Fe-
derale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken die bevoegd
zijn voor het Rijksregister van de natuurlijke personen
dienaangaande een juridisch en technisch advies op.]1

}1. – Ingevoegd bij art. 86 wet 5 september 2018, B.S., 10 september
2018, inwerkingtreding: 10 september 2018 (art. 99)

}1[Art. 35/5. De kamer federale overheid van het infor-
matieveiligheidscomité stelt zijn huishoudelijk reglement
vast, dat onder meer de nadere regels met betrekking tot
het indienen van aanvragen bevat en wordt bekrachtigd
bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad.]1

}1. – Ingevoegd bij art. 86 wet 5 september 2018, B.S., 10 september
2018, inwerkingtreding: 10 september 2018 (art. 99)

HOOFDSTUK 6

CONTROLE EN STRAFBEPALINGEN

Art. 36. Het daartoe bevoegde sectoraal comité opgericht
in de schoot van de Commissie voor de bescherming van de
persoonlijke levenssfeer is belast met het organiseren van
de controle op regelmatige basis van het naleven door de
federale dienstenintegrator, de aanvragers en de participe-
rende overheidsdiensten van de verplichtingen in deze wet.

Art. 37. Worden gestraft met geldboete van honderd tot
tweeduizend euro, zij die wetens en willens:

1. niet de vereiste maatregelen hebben genomen om de
beveiliging van de gegevens te verzekeren, in overeen-
stemming met de bepalingen van deze wet en de uitvoe-
ringsbesluiten ervan;

2. derden toegang hebben verleend tot het netwerk, of hen
op enige andere wijze in staat hebben gesteld kennis te
nemen of gebruik te maken van de gegevens op het netwerk,
indien deze derden deze handelingen zelf niet konden ver-
richten of laten verrichten op basis van de bepalingen van
deze wet, haar uitvoeringsbesluiten of de relevante regelbank.

Art. 38. Worden gestraft met gevangenisstraf van acht
dagen tot zes maanden en met geldboete van honderd
euro tot vijfduizend euro, of met één van die straffen al-
leen, zij die, op al dan niet regelmatige wijze, raadpleging
of mededeling hebben bekomen van gegevens en ze we-
tens en willens hebben aangewend voor andere doelein-
den dan deze bepaald door of krachtens deze wet.

Art. 39. Worden gestraft met gevangenisstraf van drie
maanden tot één jaar en geldboete van tweehonderd euro
tot tienduizend euro, of met één van die straffen alleen:

1. zij die in strijd met de bepalingen van artikel 17 het
vertrouwelijk karakter van de gegevens niet hebben geëer-
biedigd bij de inzameling, raadpleging, mededeling, het
gebruik of enige andere verwerking van gegevens;

2. de personen, hun aangestelden of lasthebbers, door
de Koning aangewezen op grond van artikel 18 om de toe-
gang tot de gegevens en de gegevensbanken te verhinde-
ren of deze te vernietigen of te doen vernietigen, die met
opzet hun opdracht hetzij niet hebben uitgevoerd hetzij
hebben uitgevoerd zonder de vastgestelde voorwaarden
en nadere regels na te leven.

Art. 40. In geval van inbreuk op een bepaling van deze
wet of van haar uitvoeringsbesluiten binnen drie jaar vol-
gend op de definitieve correctionele beslissing, kan de straf
op het dubbele van het maximum worden gebracht.

Art. 41. De strafvordering verjaart door verloop van drie
jaar te rekenen van de dag waarop de inbreuk is gepleegd.

Art. 42. De straf verjaart door verloop van drie jaar te re-
kenen van de dagtekening van het arrest of van het in laat-
ste aanleg gewezen vonnis, of te rekenen van de dag
waarop het in eerste aanleg gewezen vonnis niet meer kan
worden bestreden bij wege van hoger beroep.

Art. 43. Onverminderd het bepaalde in de artikelen 40,
41 en 42, zijn alle bepalingen van Boek I van het Strafwet-
boek, met inbegrip van hoofdstuk 7 en artikel 85, doch
met uitzondering van hoofdstuk 5 en artikel 92, van toe-
passing op de inbreuken omschreven in deze wet.

HOOFDSTUK 7

OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN

Art. 44. De Koning kan, bij een besluit vastgesteld na
overleg in de Ministerraad, de taken van de in Hoofdstuk 5
genoemde organen, evenals de verdere nadere regels van
de samenwerking tussen de federale dienstenintegrator en
de participerende overheidsdiensten, regelen.

Art. 45. § 1. De Koning, bij een besluit vastgesteld na
overleg in de Ministerraad, heft de bestaande wettelijke en
reglementaire bepalingen op, vult deze aan, wijzigt of ver-
vangt deze om de tekst ervan in overeenstemming te bren-
gen met de bepalingen van deze wet.

§ 2. Het ontwerp van het in § 1 bedoelde koninklijk be-
sluit zal voor advies worden voorgelegd aan het comité
van de dienstenintegratoren, bedoeld in artikel 30.

§ 3. De besluiten genomen overeenkomstig § 1 en § 2
houden op uitwerking te hebben op het einde van de der-
tiende maand volgend op hun inwerkingtreding, tenzij zij
vóór die dag bij wet zijn bekrachtigd.

Art. 46. Onder de voorwaarden en volgens de nadere re-
gels die Hij bepaalt, kan de Koning, bij een besluit vastge-
steld na overleg in de Ministerraad, op voorstel van het
overlegcomité van de dienstenintegratoren en na advies
van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke
levenssfeer, het geheel of een deel van de rechten en plich-
ten voortvloeiend uit deze wet en haar uitvoeringsmaatre-
gelen uitbreiden tot andere personen of instanties dan de
participerende overheidsdiensten. Dergelijke uitbreiding
van de rechten en plichten betreft geen taken die behoren
tot het werkingsgebied van een andere dienstenintegrator.

Art. 47. De Koning bepaalt, bij een besluit vastgesteld na
overleg in de Ministerraad, voor elk van de bepalingen van
deze wet de datum van inwerkingtreding.  {1É2

F 1. – Inwerkingtreding art. 20-23: 1 juni 2013 (art. 12 K.B. 17 maart
2013, B.S., 22 maart 2013, err., B.S., 22 april 2013, err., B.S., 13 juni 2013)

F 2. – Inwerkingtreding art. 1-16, § 1, 17-19 en 24-47: 2 november 2013
(art. 1 K.B. 7 oktober 2013, B.S., 23 oktober 2013, add., B.S., 15 januari 2014)
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K.B. 18 augustus 2010 tot uitvoering van artikelen 1, 5 en 6bis van de archiefwet van 24 juni 1955
 (B.S., 23 september 2010, add., B.S., 22 oktober 2010)

K.B. 18 augustus 2010 tot uitvoering van de artikelen 5 en 6 van de archiefwet van 24 juni 1955
 (B.S., 23 september 2010)

K.B. 17 maart 2013 betreffende de veiligheidsadviseurs ingevoerd door de wet van 15 augustus 
2012 houdende oprichting en organisatie van een federale dienstenintegrator

 (B.S., 22 maart 2013, err., B.S., 22 april 2013, err., B.S., 13 juni 2013)

HOOFDSTUK I

DEFINITIES

Art. 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan
onder:

1° «wet»: de wet van 15 augustus 2012 houdende op-
richting en organisatie van een federale dienstenintegrator;

2° «informatieveiligheid»: strategie, regels, procedures
en middelen voor het beschermen van alle soorten infor-
matie zowel in de transmissiesystemen als in de verwer-
kingssystemen om de vertrouwelijkheid de beschikbaar-
heid, de integriteit, de betrouwbaarheid, de authenticiteit
en de onweerlegbaarheid ervan te garanderen.

HOOFDSTUK II

DE VEILIGHEIDSADVISEUR VAN DE DIENSTEN

Art. 2. De veiligheidsadviseur heeft een adviserende, sti-
mulerende, documenterende en controlerende opdracht.

De veiligheidsadviseur adviseert de leidende ambtenaar
van zijn dienst, op diens verzoek of op eigen initiatief, omtrent
alle aspecten van de informatieveiligheid. Het advies wordt
schriftelijk en gemotiveerd uitgebracht, tenzij de risico's niet
voldoende ernstig zijn. Binnen de tijdspanne vereist door de
omstandigheden, maar met een maximum van drie maan-
den, beslist de leidende ambtenaar van de dienst het advies al
dan niet op te volgen en deelt hij de veiligheidsadviseur de ge-
nomen beslissing mee. In geval de beslissing van een schrifte-
lijk advies afwijkt, dient de mededeling ervan op een schrifte-
lijke en gemotiveerde wijze te geschieden.

De veiligheidsadviseur bevordert de naleving van de vei-
ligheidsvoorschriften opgelegd door of krachtens een
wets- of reglementsbepaling en het aannemen van een vei-
ligheidsgedrag bij de personen tewerkgesteld in de dienst.

De veiligheidsadviseur legt de nodige documentatie
aan met betrekking tot de informatieveiligheid.

De veiligheidsadviseur ziet toe op de naleving binnen de
dienst van de veiligheidsvoorschriften opgelegd door of
krachtens een wets- of reglementsbepaling. Alle vastge-
stelde inbreuken worden schriftelijk en uitsluitend aan de
leidende ambtenaar van de dienst meegedeeld, vergezeld
van de nodige adviezen om dergelijke inbreuken in de toe-
komst te vermijden.

Art. 3. De leidend ambtenaar kan de veiligheidsadviseur
laten bijstaan door één of meer medewerkers.

Na zijn of haar aanstelling wordt de identiteit van de vei-
ligheidsadviseur binnen de drie maanden meegedeeld aan
het bevoegde sectoraal comité.

Het bevoegde sectoraal comité kan de aanstelling van
de veiligheidsadviseur bij gemotiveerde beslissing weige-
ren. Het bevoegde sectoraal comité gaat na of de betrok-
kene voldoende kennis heeft voor de goede uitvoering van
de opdracht, of de betrokkene voldoende beschikbare tijd
heeft voor de goede uitvoering van de opdracht en geen ac-
tiviteiten uitoefent die onverenigbaar zijn met de opdracht.

Tijdens de uitoefening van de functie van veiligheidsad-
viseur controleert het bevoegde sectoraal comité de goede
beroepsuitoefening en gaat na of de voorwaarden voor de
aanstelling vervuld zijn.

De veiligheidsadviseur en de eventuele medewerkers
kunnen niet van deze functie worden ontheven wegens
meningen die zij uiten of daden die zij stellen in het kader
van de goede uitoefening van hun functie.
Art. 4. De veiligheidsadviseur werkt nauw samen met de
diensten waarin zijn tussenkomst vereist is of kan zijn, in-
zonderheid met de informaticadienst.
Art. 5. De veiligheidsadviseur dient een gedegen kennis
te bezitten van de informatica-omgeving van de dienst en
van de informatieveiligheid. Hij dient deze kennis perma-
nent op peil te houden.
Art. 6. De veiligheidsadviseur en de eventuele medewer-
kers verbinden zich ertoe het vertrouwelijk karakter te be-
waren van alle informatie waarmee zij uit hoofde van hun
functie in contact komen.
Art. 7. De veiligheidsadviseur stelt ten behoeve van de lei-
dende ambtenaar van de dienst een ontwerp van veiligheids-
plan op voor een termijn van drie jaar, met aanduiding van de
middelen op jaarbasis die vereist zijn om het plan uit te voe-
ren. Dit ontwerp wordt minstens eenmaal per jaar herzien en
zo nodig aangepast. Het ontwerp van veiligheidsplan wordt
beschouwd als een advies in de zin van artikel 2, tweede lid.
Art. 8. De veiligheidsadviseur stelt ten behoeve van de
leidende ambtenaar van de dienst jaarlijks een verslag op.
Dit jaarverslag omvat minstens:

1° een algemeen overzicht van de veiligheidstoestand,
de evolutie in het afgelopen jaar en de nog te realiseren
doelstellingen;

2° een samenvatting van de schriftelijke adviezen die
overgemaakt werden aan de leidende ambtenaar van de
dienst en het gevolg dat eraan werd verleend;

3° een overzicht van de werkzaamheden verricht door de veiligheidsadviseur;
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4° een overzicht van de resultaten van de controles uitge-
voerd door de veiligheidsadviseur met weergave van alle vast-
gestelde voorvallen die van aard waren de informatieveilig-
heid van de dienst of het netwerk in het gedrang te brengen;

5° een overzicht van de gevoerde campagnes ter bevor-
dering van de veiligheid;

6° een overzicht van alle gevolgde en de voorziene nog
te volgen opleidingen.

Art. 9. De opdrachten van de veiligheidsadviseur bepaald
in dit hoofdstuk hebben ook betrekking op de bewaring,
de verwerking of de uitwisseling van gegevens die voor re-
kening van de betrokken dienst geschieden door derden.

HOOFDSTUK III

WIJZIGINGSBEPALINGEN

Art. 10. (...)  {1

S 1. – Wijzigt K.B. 12 augustus 1993 Informatieveiligheid sociale zeker-
heid

HOOFDSTUK IV
OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN

Art. 11. Het eerste jaarverslag waarvan sprake in
artikel 8, wordt overgemaakt binnen de 12 maanden na de
inwerkingtreding van dit besluit.
Art. 12. Dit besluit bepaalt de inwerkingtreding van de
bepalingen 20 tot en met 23 van de wet van 15 augustus
2012 houdende oprichting en organisatie van een federale
dienstenintegrator de eerste dag van de derde maand vol-
gend op die gedurende welke dit besluit in het Belgisch
Staatsblad wordt bekendgemaakt.
Art. 13. Dit besluit treedt in werking de eerste dag van de
derde maand volgend op die gedurende welke het in het
Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.
Art. 14. Onze Vice-Eerste Minister en Minister van Soci-
ale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Fe-
derale Culturele Instellingen, onze Minister van Financiën,
belast met Ambtenarenzaken en onze Staatssecretaris voor
Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare
Diensten zijn belast met de uitvoering van dit besluit.

Samenwerkingsakkoord 26 augustus 2013 tussen de federale, gewestelijke en 
gemeenschapsoverheden voor het harmoniseren en uitlijnen van de initiatieven die de realisatie van 

een geïntegreerd e-government beogen
 (B.S., 8 oktober 2013)

HOOFDSTUK I

DOELSTELLINGEN, DEFINITIES EN 
TOEPASSINGSGEBIED

Art. 1. Doelstelling
Het huidige akkoord beoogt het harmoniseren en uitlij-

nen van de initiatieven van de verschillende Partijen (fede-
rale, gewestelijke en gemeenschapsoverheden) met het
oog op de realisatie van een geïntegreerd e-government.
Art. 2. Definitie en toepassingsgebied

Een geïntegreerd e-government is een geheel van met el-
kaar verbonden administraties die gebruik maken van de
informatie- en communicatietechnologieën om hun op-
drachten te realiseren en op een transparante (via de ver-
schillende betrokken administraties), veilige en toeganke-
lijke (met behulp van verschillende dragers – multikanalen)
manier aan alle type gebruikers het volgende aan te bieden:

– informatie;
– de mogelijkheid om volledige transacties uit te voeren

(eind tot eind of «end-to-end»);
– de mogelijkheid om automatisch rechten te ontvan-

gen zonder ze te moeten aanvragen (automatische toewij-
zing van rechten).

HOOFDSTUK II

PRINCIPES EN BOUWSTENEN VAN EEN 
GEÏNTEGREERDE E-GOVERNMENT

Art. 3. Principes
De verwezenlijking van een geïntegreerd e-government

is slechts mogelijk voor zover de Partijen de eigen en geza-

menlijke e-governmentinitiatieven en -projecten op grond
van de volgende principes trachten te realiseren:

1. een aanbod van elektronische overheidsdiensten op
basis van een aanpak die afgestemd is op de gebruiker en
zijn behoeften (bv. de levensgebeurtenissen of «life
events», de thema's enz.);

2. het eenmalig inzamelen en maximaal hergebruiken
van gegevens door gebruik te maken van authentieke ge-
gevensbronnen;

3. een maximale interoperabiliteit (via een interopera-
biliteitskader) en prestatie;

4. een optimaal hergebruik van bepaalde door de Par-
tijen aangeboden e-governmentontwikkelingen en -dien-
sten voor een geïntegreerd e-government;

5. afspraken rond en volledige naleving van de regels
betreffende de bescherming van de persoonlijke levens-
sfeer en de beveiliging van informatie met behulp van cir-
kels van vertrouwen;

6. constructieve samenwerking en duidelijke afspraken
tussen de bestaande en toekomstige dienstenintegratoren.
Art. 4. Fundamentele componenten

De Partijen erkennen dat een aantal fundamentele
componenten nodig zijn om een geïntegreerd e-govern-
ment te verwezenlijken.

Deze componenten hebben tot doel het volgende mo-
gelijk te maken (niet-exhaustieve lijst):

– het identificeren en authentificeren van de gebruikers;
– het beheer van mandaten;
– het elektronisch ondertekenen van documenten;
– het elektronisch ter beschikking stellen en uitwisselen

van documenten;
– de geïntegreerde en gecoördineerde toegang tot au- thentieke bronnen;
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– het op afstand verwezenlijken van administratieve for-
maliteiten;

– de transparante opzoeking van informatie en diensten.

HOOFDSTUK III

ORGANISATIE VAN DE SAMENWERKING
Art. 5. Gemeenschappelijke acties

Om de in artikel 1 beoogde doelstelling en de realisatie
van de in artikel 4 beoogde componenten te bereiken, ver-
binden de Partijen zich ertoe om, volgens eenieders speci-
fieke bevoegdheden:

1. de onderlinge samenwerking en het overleg te bevor-
deren door:

– de uitwisseling van»best practices«, methodes en erva-
ringen te bevorderen;

– de resultaten van studies en onderzoeken van initia-
tieven betreffende e-government ter beschikking te stellen
van anderen;

– informatie en documentatie ter beschikking te stellen
die ze bezitten en die betrekking heeft op de door hen op-
gezette e-governmentontwikkelingen, e-governmentdien-
sten en fundamentele componenten;

– de samenwerking bij de behandeling van vragen rond
e-government in internationale instellingen zoals de EU en
de OESO te verbeteren en te versterken;

2. in de mate van het mogelijke hun e-governmentpro-
jecten te coördineren en gemeenschappelijke initiatieven
te lanceren op dit vlak;

3. constructief samen te werken aan de realisatie van e-
governmentprojecten en van fundamentele componenten
afkomstig van een van de ondertekenende Partijen, indien
dit nodig wordt geacht;

4. de actuele initiatieven zoals BELGIF (BELgian Govern-
ment Interoperability Framework) op vlak van het gebruik
van gemeenschappelijke standaarden en Open Data be-
treffende de publieke gegevens, te blijven ondersteunen;

5. deel te nemen aan het overlegcomité voor de dien-
stenintegratoren, voorzien in de wet van 15 augustus 2012
houdende oprichting en organisatie van een federale dien-
stenintegrator.
Art. 6. Dialoog met de lokale besturen

§ 1. De Partijen erkennen het belang van een optimale
samenwerking met de lokale besturen. De Partijen zullen
er daarom naar streven om met hen een permanente dia-
loog, structureel overleg en een effectieve samenwerking
te organiseren.

§ 2. De Partijen zullen ten minste twee keer per jaar een
vergadering organiseren met de verantwoordelijken van
de lokale besturen.

HOOFDSTUK IV

ROLLEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN
Art. 7. Rollen en verantwoordelijkheden

§ 1. De Partijen hebben, elk binnen hun bevoegdheid,
de intentie om de nodige maatregelen te treffen en midde-
len vrij te maken met het oog op de realisatie van de in
artikel 1 bedoelde doelstelling en met het oog op de reali-
satie van de in artikel 5 opgesomde acties.

§ 2. In het bijzonder zullen de Partijen, elk binnen hun
eigen bevoegdheidsniveau, noodzakelijke akkoorden kun-
nen afsluiten met andere diensten en instellingen die, in

het kader van één of meerdere van de in artikel 5 opge-
somde acties, rechtstreeks betrokken zijn.

§ 3. Elke Partij blijft ten aanzien van zijn eigen bevoegd-
heidsniveau uitsluitend verantwoordelijk voor:

– het vastleggen van prioriteiten met betrekking tot ont-
wikkelingen en diensten en het definiëren van deze laatste;

– het bepalen van het aanbod van al dan niet herbruik-
bare ontwikkelingen en diensten;

– het vastleggen van de eventuele voorwaarden voor
het hergebruik van ontwikkelingen en diensten door een
andere Partij;

– het dragen van de kosten voor het naleven van haar en-
gagementen in het kader van dit samenwerkingsakkoord.

HOOFDSTUK V

BESTUUR EN WERKING

Art. 8. Strategisch comité
§ 1. Er wordt een strategisch comité opgericht dat is sa-

mengesteld uit een of meerdere vertegenwoordiger(s) van
elke betrokken Partij.

§ 2. Het voorzitterschap van dit strategisch comité
wordt om de twaalf maanden afwisselend waargenomen
door één van de Partijen. De beurtrol dient tussen de Par-
tijen te worden afgesproken.

§ 3. Het secretariaat wordt op permanente wijze door
de FOD Informatie- en Communicatietechnologie (Fedict)
verzekerd.

§ 4. Het strategisch comité wordt minstens twee keer
per jaar bijeengeroepen op initiatief van het voorzitter-
schap of telkens wanneer één van de bij dit samenwer-
kingsakkoord betrokken Partijen daarom verzoekt.

§ 5. Het strategisch comité waakt over de goede uitvoe-
ring van dit samenwerkingsakkoord en beraadslaagt in
voorkomend geval over de voorstellen tot aanpassing van
dit akkoord.
Art. 9. Technische werkgroepen

Met het oog op de verwezenlijking van de in artikel 1
omschreven doelstelling en rekening houdend met de
vastgestelde principes kunnen de Partijen technische
werkgroepen oprichten.

HOOFDSTUK VI

SLOTBEPALINGEN

Art. 10. Geschillen
De bepalingen van art. 92bis, § 5, van de bijzondere wet

van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, in-
zake geschillenbeslechting zijn van toepassing op dit sa-
menwerkingsakkoord.

Het rechtscollege wordt samengesteld uit een voorzitter
en een lid dat aangewezen is door elke bij het samenwer-
kingsakkoord betrokken Partij.

Het lid aangewezen door elk van de Partijen bij dit sa-
menwerkingsakkoord wordt aangeduid door de respec-
tieve Regering. De voorzitter moet een magistraat zijn die
nog in dienst is, een eremagistraat of een emeritus magi-
straat zijn van de rechterlijke orde en dient gecoöpteerd te
worden door de Partijen aangewezen leden. De werkings-
kosten van het rechtscollege, de vergoeding van de voorzit-
ter en de leden alsook de expertisekosten of de kosten voor
het door het gerecht bevolen onderzoek worden gelijkma-
tig tussen de bij het geschil betrokken Partijen verdeeld.
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Art. 11. Inwerkingtreding

Dit samenwerkingsakkoord wordt in de drie landstalen
in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.

Ten opzichte van de Partijen treedt het in werking na
goedkeuring door al de betrokken regeringen en na onder-
tekening door alle Partijen.

Art. 12. Duur
Het samenwerkingsakkoord wordt voor onbepaalde

duur afgesloten. Om de drie jaar gebeurt er een evaluatie
door het strategisch comité waarna elk van de Partijen,
binnen de twee maanden die volgen op de evaluatie, haar
deelname aan het samenwerkingsakkoord kan beëindigen
binnen de twee maanden die volgen op de evaluatie.
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Wet 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten
 (B.S., 27 juli 1994, err., B.S., 5 november 1994, err., B.S., 22 november 1994, err., B.S., 8 augustus 1995)

}1. Opgeheven volledige akte, uitgezonderd: art. 11-13, 22, § 1, 4° en 4°bis, 22bis, § 1, lid 1, 1° en 2°, 41, 42 en 43, lid 1, 59-61 en 92, § 2, lid 2 en lid 3 bij
art. 4, 3°, K.B. 19 december 2014, B.S., 29 december 2014, inwerkingtreding: 1 januari 2015 (art. 4, inleidende zin)
R 2. Zie D. VOORHOOF, "Art. 10" in F. BRISON en H. VANHEES (eds.), Huldeboek Jan Corbet - Hommage à Jan Corbet, Brussel, Larcier, 2012, p. 65-73.

(Uittreksel)

HOOFDSTUK I
AUTEURSRECHT

Afdeling 3
}1[...]1

}1. Opschrift, na wijziging, opgeheven bij art. 4, 3°, K.B. 19 december
2014, B.S., 29 december 2014, inwerkingtreding: 1 januari 2015 (art. 4, in-
leidende zin)

Art. 10. }1[...]1
}1. – Opgeheven bij art. 4, 3°, K.B. 19 december 2014, B.S., 29 december
2014, inwerkingtreding: 1 januari 2015 (art. 4, inleidende zin)

Wet 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie
 (B.S., 20 juni 2005)

(Uittreksel)

TITEL I

DEFINITIES EN ALGEMENE PRINCIPES

HOOFDSTUK I

ALGEMEEN

Art. 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in
artikel 78 van de Grondwet.

Deze wet vormt de omzetting in Belgisch recht van:
– Richtlijn 2002/21/EG van het Europees Parlement en de

Raad van 7 maart 2002 inzake een gemeenschappelijk regel-
gevingskader voor elektronische-communicatienetwerken en
-diensten («Kaderrichtlijn») (Pb EG 24 april 2002, L 108/33);

– Richtlijn 2002/20/EG van het Europees Parlement en
de Raad van 7 maart 2002 betreffende de machtiging voor
elektronische-communicatienetwerken en -diensten
(«Machtigingsrichtlijn») (Pb EG 24 april 2002, L 108/21);

– Richtlijn 2002/19/EG van het Europees Parlement en
de Raad van 7 maart 2002 inzake de toegang tot en inter-
connectie van elektronische-communicatienetwerken en
bijbehorende faciliteiten («Toegangsrichtlijn») (Pb EG
24 april 2002, L 108/7);

– Richtlijn 2002/22/EG van het Europees Parlement en
de Raad van 7 maart 2002 inzake de universele dienst en
gebruikersrechten met betrekking tot elektronische-com-
municatienetwerken en diensten («Universeledienstricht-
lijn») (Pb EG 24 april 2002, L 108/51);

– Richtlijn 2002/58/EG van het Europees Parlement en
de Raad van 12 juli 2002 betreffende de verwerking van
persoonsgegevens en de bescherming van de persoonlijke
levenssfeer in de sector elektronische communicatie («Pri-
vacy- en elektronische communicatierichtlijn») (Pb EG
31 juli 2002, L 201/37);

– en Richtlijn 2002/77/EG van de Commissie van
16 september 2002 betreffende de mededinging op de
markten voor elektronische-communicatienetwerken en -



II. Belgische wet- en regelgeving • 12. Informatiemaatschappij
Wet 13 juni 2005 - Elektronische communicatie (Art. 2)

Larcier Geannoteerde Wetboeken – Privacy (17 oktober 2018) – © Larcier 457

diensten («Mededingingsrichtlijn») (Pb EG 17 september
2002, L 249/21).

}1[Deze wet voorziet in een gedeeltelijke omzetting van
Richtlijn 2009/136/EG van het Europees Parlement en de
Raad van 25 november 2009 tot wijziging van Richtlijn
2002/22/EG inzake de universele dienst en gebruikersrech-
ten met betrekking tot elektronische-communicatienet-
werken en -diensten, Richtlijn 2002/58/EG betreffende de
verwerking van persoonsgegevens en de bescherming van
de persoonlijke levenssfeer in de sector elektronische com-
municatie en Verordening (EG) nr. 2006/2004 betreffende
samenwerking tussen de nationale instanties die verant-
woordelijk zijn voor handhaving van de wetgeving inzake
consumentenbescherming en van Richtlijn 2009/140/EG
van het Europees Parlement en de Raad van 25 november
2009 tot wijziging van Richtlijn 2002/21/EG inzake een ge-
meenschappelijk regelgevingskader voor elektronische-
communicatienetwerken en -diensten, Richtlijn 2002/19/
EG inzake de toegang tot en interconnectie van elektroni-
sche-communicatienetwerken en bijbehorende faciliteiten,
en Richtlijn 2002/20/EG betreffende de machtiging voor
elektronische-communicatienetwerken en -diensten.]1

}2[...]2
}3[Deze wet voorziet in een gedeeltelijke omzetting van

richtlijn 2014/53/EU van het Europees Parlement en de
Raad van 16 april 2014 betreffende de harmonisatie van
de wetgevingen van de Lid-Staten inzake het op de markt
aanbieden van radioapparatuur en tot intrekking van
richtlijn 1999/5/EG.]3

}1. – Lid 3 toegevoegd bij art. 13 wet 10 juli 2012, B.S., 25 juli 2012, err.,
B.S., 20 september 2012
}2. – Lid 4 toegevoegd bij art. 3 wet 30 juli 2013, B.S., 23 augustus 2013;
wijziging vernietigd bij arrest nr. 84/2015 Grondwettelijk Hof 11 juni
2015, B.S., 11 augustus 2015
}3. – Lid 5 toegevoegd bij art. 3 wet 18 december 2015, B.S., 15 januari
2016, inwerkingtreding: 13 juni 2016 (art. 12)

Art. 2. Voor de toepassing van deze wet wordt verstaan
onder:

1° «Instituut»: het Belgisch Instituut voor postdiensten en
telecommunicatie zoals bedoeld in artikel 13 van de wet van
17 januari 2003 met betrekking tot het statuut van de regu-
lator van de Belgische post- en telecommunicatiesector;

2° «minister»: de ministers of staatssecretaris die be-
voegd zijn voor de aangelegenheden die de elektronische
communicatie betreffen als bedoeld in deze wet;

3° «elektronische-communicatienetwerk»: de }1[...]1 trans-
missiesystemen en, in voorkomend geval, de schakel- of rou-
teringsapparatuur en andere middelen}2[, waaronder net-
werkelementen die niet actief zijn,]2 die het mogelijk maken
signalen over te brengen via draad, radiogolven, optische of
andere elektromagnetische middelen }3[waaronder satelliet-
netwerken, vaste (circuit- en pakketgeschakelde, met inbegrip
van internet) en mobiele terrestrische netwerken, elektriciteit-
snetten]3, voorzover zij worden gebruikt voor de transmissie
van andere signalen dan radio-omroep- en televisiesignalen;

4° «aanbieden van een elektronische-communicatienet-
werk»: het bouwen, exploiteren, toezicht houden op of be-
schikbaar stellen van een elektronisch-communicatienet-
werk;

5° «elektronische-communicatiedienst»: een gewoonlijk
tegen vergoeding aangeboden dienst die geheel of hoofdza-
kelijk bestaat in het overbrengen, waaronder schakel- en rou-
teringsverrichtingen, van signalen via elektronische-commu-
nicatienetwerken, met uitzondering van (a) de diensten

waarbij met behulp van elektronische-communicatienetwer-
ken en -diensten overgebrachte inhoud wordt geleverd of in-
houdelijk wordt gecontroleerd, met uitzondering van (b) de
diensten van de informatiemaatschappij zoals omschreven in
artikel 2 van de wet van 11 maart 2003 betreffende bepaalde
juridische aspecten van de diensten van de informatiemaat-
schappij, die niet geheel of hoofdzakelijk bestaan uit het over-
brengen van signalen via elektronische-communicatienet-
werken en met uitzondering van (c) radio-omroep en televi-
sie;

6° «verkeersgegeven»: gegeven dat wordt verwerkt voor
het overbrengen van communicatie over een elektroni-
sche-communicatienetwerk of voor het factureren van een
dergelijke communicatie;

7° «locatiegegeven»: gegeven dat wordt verwerkt in een
elektronische-communicatienetwerk }4[of door een elek-
tronische-communicatiedienst]4 waarmee de geografi-
sche positie van de eindapparatuur van een eindgebruiker
van een voor het publiek beschikbare elektronische-com-
municatiedienst wordt weergegeven;

8° «dienst met verkeersgegevens»: een dienst die een
bijzondere behandeling van de verkeersgegevens vereist
die verder gaat dan wat strikt noodzakelijk is voor het ver-
sturen of aanrekenen van de communicatie;

9° «dienst met locatiegegevens»: een dienst die een bij-
zondere behandeling van de locatiegegevens vereist die
verder gaat dan wat strikt noodzakelijk is voor het verstu-
ren of aanrekenen van de communicatie;

10° «openbaar elektronische-communicatienetwerk»:
een elektronische-communicatienetwerk dat geheel of
hoofdzakelijk wordt gebruikt om }5[voor het publiek be-
schikbare]5 elektronische-communicatiediensten }6[...]6

}7[aan te bieden ter ondersteuning van de overdracht van
informatie tussen netwerkaansluitpunten]7;

}8[10/1° «elektronische-communicatienetwerk met
hoge snelheid»: een elektronische-communicatienetwerk
dat breedbandtoegangsdiensten kan leveren met snelhe-
den van minstens 30 Mbps;]8

11° }9[«operator»: ieder persoon die onder de verplichting
valt een kennisgeving te doen overeenkomstig artikel 9;]9

12° «gebruiker»: een natuurlijke of rechtspersoon die
gebruik maakt van of verzoekt om een openbare elektroni-
sche-communicatiedienst;

13° «eindgebruiker»: een gebruiker die geen openbaar
elektronische-communicatienetwerk of openbare elektro-
nische-communicatiediensten aanbiedt;

14° «consument»: een natuurlijke persoon die gebruik
maakt van of verzoekt om een openbare elektronische-
communicatiedienst voor andere dan bedrijfs- of beroeps-
doeleinden;

15° «abonnee»: een natuurlijke of rechtspersoon }10[...]10

die gebruik maakt van een elektronische-communicatie-
dienst ingevolge een met een operator gesloten contract;

16° «netwerkaansluitpunt»: het fysieke punt waarop
een eindgebruiker de toegang tot een openbaar elektroni-
sche-communicatienetwerk wordt geboden; in het geval
van netwerken met schakelings- of routeringsfuncties
wordt het netwerkaansluitpunt bepaald door middel van
een specifiek netwerkadres }11[dat met een abonneenum-
mer of -naam kan zijn verbonden]11;

}12[16/1° «toegangspunt»: een in of buiten het gebouw
gelegen fysiek punt dat toegankelijk is voor operatoren,
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waar het netwerk kan worden aangesloten op de voor hoge
snelheid bestemde fysieke binnenhuisinfrastructuur;]12

17° «bijbehorende faciliteiten»: de bij een elektronische-
communicatienetwerk en/of een elektronische-communi-
catiedienst }13[bijbehorende, fysieke infrastructuren en
andere faciliteiten of elementen]13 die het aanbieden van
diensten via dat netwerk of die dienst mogelijk maken of
ondersteunen }14[of het potentieel hiertoe bezitten en
onder meer gebouwen of toegangen tot gebouwen, beka-
beling van gebouwen, antennes, torens en andere onder-
steunende constructies, kabelgoten, kabelbuizen, masten,
mangaten en straatkasten omvatten]14;

}15[17/1° «bijbehorende diensten»: de bij een elektroni-
sche-communicatienetwerk en/of een elektronische-com-
municatiedienst behorende diensten die het aanbieden
van diensten via dat netwerk en/of die dienst mogelijk
maken en/of ondersteunen of het potentieel hiertoe bezit-
ten en onder meer nummervertaalsystemen of systemen
met soortgelijke functies en voorwaardelijke-toegangssy-
stemen alsmede andere diensten zoals identiteit-, locatie-
en presentie-informatiediensten omvatten (met uitzonde-
ring van de diensten en systemen die uitsluitend voor
radio-omroep en televisie worden gebruikt);]15

}16[17/2° «fysieke binnenhuisinfrastructuur»: elk ele-
ment van een netwerk, zoals buizen, masten, kabelgoten,
inspectieputten, mangaten, straatkasten, gebouwen of in-
gangen in gebouwen, antenne-installaties, torens en palen
(buiten kabels, met inbegrip van ongebruikte glasvezels
(dark fibre)), alsook installaties op de locatie van de eindge-
bruiker, met inbegrip van elementen die gemeenschappe-
lijk eigendom zijn, die bestemd zijn om elementen van vaste
of draadloze toegangsnetwerken onder te brengen zonder
dat ze zelf een actief element van het netwerk worden, voor
zover die netwerken elektronische-communicatiediensten
kunnen leveren en het toegangspunt van het gebouw kun-
nen aansluiten op het aansluitpunt van het netwerk;]16

18° }17[«toegang»: het beschikbaar stellen aan een opera-
tor van faciliteiten en/of diensten onder uitdrukkelijke voor-
waarden, hetzij op exclusieve hetzij op niet-exclusieve basis,
met het oog op het aanbieden van elektronische-communi-
catiediensten ook als ze gebruikt worden voor het aanbie-
den van diensten voor de informatiemaatschappij. Deze
term bestrijkt onder meer toegang tot netwerkelementen en
verwante faciliteiten waarbij eventueel apparatuur kan wor-
den verbonden met vaste of niet-vaste middelen (dit houdt
met name toegang in tot het aansluitnet en tot faciliteiten en
diensten die noodzakelijk zijn om diensten te kunnen aan-
bieden via het aansluitnet); toegang tot materiële infrastruc-
tuur waaronder gebouwen, kabelgoten en masten; toegang
tot relevante programmatuursystemen waaronder operatio-
nele ondersteuningssystemen; toegang tot informatiesyste-
men of databases voor reservering, levering, bestelling, on-
derhouds- en herstelverzoeken en facturering; toegang tot
nummervertaling of systemen met vergelijkbare functionali-
teit; toegang tot vaste en mobiele netwerken, met name voor
roaming; toegang tot virtuele netwerkdiensten;]17

19° «interconnectie»: een specifieke vorm van toegang
die bestaat uit het fysiek en logisch verbinden van open-
bare elektronische-communicatienetwerken die door een-
zelfde of een andere operator worden gebruikt om het de
gebruikers mogelijk te maken met elkaar te communice-
ren, of toegang te hebben tot diensten die door een andere
operator worden aangeboden;

20° «interface»: een netwerkaansluitpunt en/of een
radio-interface en de bijhorende technische specificaties;

21° }18[...]18

22° «openbare telefoondienst»: een dienst die voor het
publiek beschikbaar is voor }19[rechtstreeks of onrecht-
streeks]19 uitgaande en binnenkomende nationale en in-
ternationale gesprekken }20[...]20 via een nummer of een
aantal nummers in een nationaal of internationaal }21[te-
lefoonnummerplan]21, }22[...]22;

}23[22/1° «oproep»: door middel van een openbaar be-
schikbare elektronische-communicatiedienst tot stand ge-
brachte verbinding die tweewegspraak-communicatie
mogelijk maakt;]23

23° «aansluitnetwerk»: fysiek circuit dat het netwer-
kaansluitpunt verbindt }24[met een verdeler]24 of een
soortgelijke voorziening in het }25[vaste openbare elektro-
nische-communicatienetwerk]25;

24° }26[«subnetwerk»: gedeelte van een aansluitnet-
werk dat het netwerkaansluitpunt verbindt met een con-
centratiepunt of een ander bepaald tussenliggend aan-
sluitpunt gelegen in het vaste openbare elektronische-
communicatienetwerk;]26

25° «volledig ontbundelde toegang tot het aansluitnet-
werk»: het verlenen van toegang tot het aansluitnetwerk of
het }27[subnetwerk van een operator met een sterke
machtspositie op een relevante markt]27, waarbij toestem-
ming wordt verleend voor het gebruik van }28[de volledige
capaciteit van netwerkinfrastructuur]28;

26° «toegang tot binair debiet»: toegang die bestaat uit
het verlenen van }29[transportcapaciteit met de bijbeho-
rende schakeling]29 naar een gebruiker waarbij de toe-
gangsleverancier de interface bij de gebruiker vastlegt;

27° «gedeelde toegang tot het aansluitnetwerk»: het
verlenen van toegang tot het aansluitnetwerk of het
}30[subnetwerk van een operator met een sterke machts-
positie op een relevante markt]30, waarbij toestemming
wordt verleend voor het gebruik van }31[een gespecifi-
ceerd deel van de capaciteit van de netwerkinfrastructuur,
zoals een deel van de frequentie of iets gelijkwaardigs]31;

28° «ontbundelde toegang tot het aansluitnetwerk»:
het verlenen van volledig ontbundelde toegang of ge-
deelde toegang tot het aansluitnetwerk, wat geen verande-
ring behelst in de eigendom van het aansluitnetwerk;

29° «co-locatie»: het leveren van fysieke ruimte en techni-
sche faciliteiten, nodig om het installeren en aansluiten van
apparatuur van een operator onder redelijke voorwaarden
mogelijk te maken in het kader van een referentieaanbod;

}32[29/1° «kabelgoot»: omhulsel dat dient om glasve-
zel-, telefoon- en/of coaxkabels en/of netwerkfaciliteiten
te laten passeren en te beschermen;]32

30° «huurlijn»: elektronische-communicatiedienst be-
staande uit de levering van communicatiefaciliteiten met
behulp waarvan transparante transmissiecapaciteit tussen
netwerkaansluitpunten wordt geboden, met uitzondering
van de schakeling op aanvraag;

31° «radiogolven» of «hertzgolven»: elektromagnetische
golven die zich in de ruimte voortplanten zonder kunstma-
tige geleider, en waarvan de frequentie onder 3.000 GHz ligt;

32° «radiofrequenties»: de frequenties van radiogolven;
33° «radiospectrum»: het geheel van de radiofrequenties;
}33[33/1° «spectrumtoewijzing»: de aanwijzing van een

specifieke frequentieband voor gebruik door een of meer
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soorten radiocommunicatiediensten, waar passend onder
duidelijk omschreven voorwaarden;]33

34° «radiocommunicatie»: elke overbrenging, door
middel van radiogolven, van inlichtingen van alle aard, in
het bijzonder van klanken, teksten, beelden, overeengeko-
men tekens, numerieke of analoge uitdrukkingen, seinen
voor afstandsbediening, seinen bestemd voor de opspo-
ring of voor de bepaling van de plaats of de beweging van
voorwerpen}34[, met uitsluiting van de exclusieve trans-
missie van signalen van audiovisuele mediadiensten]34;

35° «zendtoestel voor radiocommunicatie»: iedere ge-
nerator van elektromagnetische trillingen gebouwd om ra-
diocommunicatie uit te zenden;

36° «zend- en ontvangtoestel voor radiocommunicatie»:
iedere generator en ontvanger van elektromagnetische
trillingen gebouwd om radiocommunicatie uit te zenden
en te ontvangen;

37° «ontvangtoestel voor radiocommunicatie»: iedere
ontvanger van elektromagnetische trillingen gebouwd om
radiocommunicatie te ontvangen }35[...]35;

38° «radiostation»: het geheel samengesteld uit een
zendtoestel, een zend- en ontvangtoestel of een ontvang-
toestel voor radiocommunicatie, de ermee verbonden an-
tennes alsook alle onderdelen die nodig zijn om het geheel
te laten functioneren;

}36[38/1° «radiocommunicatienetwerk»: eenheid ge-
vormd door een aantal radiocommunicatiestations die
met elkaar kunnen communiceren binnen de grenzen van
een vergunning of een gebruiksrecht;]36

39° «schadelijke storing»: storing die het functioneren
van een radionavigatiedienst of van andere veiligheidsdien-
sten in gevaar brengt, of die een overeenkomstig de van toe-
passing zijnde voorschriften werkende radiocommunicatie-
dienst}37[, dienst voor de verstrekking van audiovisuele me-
diadiensten]37 of elektronische-communicatiedienst ernstig
}38[verslechtert]38, hindert of herhaaldelijk onderbreekt;

40° «versleuteling»: alle diensten die de beginselen,
middelen en methodes voor de omzetting van gegevens
aanwenden met de bedoeling de semantische inhoud
ervan te verbergen, de authenticiteit ervan vast te stellen,
te verhinderen dat zij onopgemerkt worden gewijzigd, te
verhinderen dat zij worden verworpen en te verhinderen
dat zij zonder toestemming worden gebruikt;

41° «eindapparatuur»: een product of een relevant on-
derdeel ervan dat elektronische communicatie mogelijk
maakt en dat bedoeld is voor directe of indirecte aanslui-
ting op de interfaces van een openbaar elektronische-com-
municatienetwerk;

42° }39[«radioapparatuur»: elektrisch of elektronisch pro-
duct dat doelbewust radiogolven uitzendt en/of ontvangt
ten behoeve van radiocommunicatie}40[, verstrekking van
audiovisuele mediadiensten]40 en/of radiodeterminatie, of
elektrisch of elektronisch product dat moet worden aange-
vuld met een accessoire, zoals een antenne, om doelbewust
radiogolven te kunnen uitzenden en/of ontvangen ten be-
hoeve van radiocommunicatie}40[, verstrekking van audio-
visuele mediadiensten]40 en/of radiodeterminatie;]39

43° «apparatuur»: alle producten die als radioappara-
tuur of als eindapparatuur, of als beide fungeren;

44° «technische specificatie»: de omschrijving van de
kenmerken van alle elektronische-communicatiediensten
die via het netwerkaansluitpunt of de radiointerface ver-
strekt worden;

45° «nummeringsruimte»: het geheel van nummers,
adressen en namen die aangewend worden om operato-
ren of gebruikers te identificeren;

46° «geografisch nummer»: een nummer van het natio-
nale }41[telefoonnummerplan]41 waarvan een deel van de
cijferstructuur een geografische betekenis heeft die wordt
gebruikt voor het routeren van gesprekken naar de fysieke
locatie van het netwerkaansluitpunt;

47° «niet-geografisch nummer»: een nummer van het
nationale }42[telefoonnummerplan]42 dat geen geogra-
fisch nummer is; het betreft hier onder meer nummers
voor mobiele oproepen, nummers die gratis zijn voor de
oproepers en betaalnummers;

48° «nummeroverdraagbaarheid»: de faciliteit die het de
abonnees }43[...]43 mogelijk maakt hun }44[nationale tele-
foonnummer]44 te behouden, ongeacht de operator }45[die
de dienst levert]45, binnen een welbepaald geografisch ge-
bied in geval van een geografisch }44[nationale telefoon-
nummer]44 en op ongeacht welke locatie in geval van an-
dere dan geografische }44[nationale telefoonnummers]44;
de faciliteit omvat niet de mogelijkheid om het }44[nationale
telefoonnummer]44 te behouden tussen een operator van
openbare telefoondiensten aangeboden op een vaste locatie
en een operator van openbare telefoondiensten aangebo-
den op een mobiel elektronisch communicatienetwerk;

}46[48/1° «Internetdomeinnaamregistreerbureau»: een
entiteit die een register van domeinnamen bijhoudt en die
een systeem uitbaat zodat deze domeinnamen kunnen
worden gebruikt om toegang te krijgen tot Internetproto-
col-adressen of andere informatie via het Internet;]46

}47[48/2° «universele dienst»: het minimumpakket van
diensten als gedefinieerd in artikel 68 van een bepaalde
kwaliteit dat voor alle gebruikers, ongeacht hun geografi-
sche locatie, beschikbaar is voor een in het licht van speci-
fieke nationale omstandigheden betaalbare prijs;]47

49° «telefoongids»: boek, lijst of bestand dat of die hoofdza-
kelijk of uitsluitend gegevens bevat over de abonnees van een
openbare telefoondienst en die beschikbaar wordt gesteld
voor het publiek om uitsluitend of hoofdzakelijk de oproep-
nummers van de eindgebruikers te kunnen identificeren;

50° «openbare telefoon»: een voor publiek gebruik be-
schikbaar telefoontoestel;

51° «antenne»: een onderdeel van een apparaat of radio-
station voor het uitstralen en/of opvangen van radiogolven;

52° «basisstation»: een radiostation van een elektroni-
sche-communicatienetwerk opgesteld en gebruikt op een
bepaalde plaats en bestemd voor radiodekking van een ge-
geven geografische zone;

53° «steun»: structuur waarop antennes van basisstati-
ons kunnen worden geplaatst;

54° «antennesite»: geheel van constructies dat ten min-
ste één steun, één antenne en lokalen omvat voor de elek-
trische en elektronische apparatuur, dat de installatie en de
exploitatie van een of meer basisstations mogelijk maakt;

55° «nationale raming»: de mogelijkheid voor een opera-
tor om zijn klanten in staat te stellen in hetzelfde land toe-
gang te krijgen tot de basisdiensten die verstrekt worden door
een andere operator van een mobiel communicatienetwerk;

56° «identificatie van de lijn»: nummer, teken of geheel
van tekens dat aan een abonnee, eindgebruiker, gebruiker
of eindapparaat is toegewezen, waarmee deze door andere
abonnees, eindgebruikers of gebruikers van openbare
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elektronische-communicatienetwerken of -diensten kan
worden bereikt;

57° «identificatie van de oproeper»: elk gegeven, recht-
streeks of onrechtstreeks beschikbaar, in de netwerken en
diensten van een operator, dat het oproepnummer van het
eindapparaat, de naam van de abonnee en de plaats waar
het eindtoestel zich bevindt op het ogenblik van de oproep
bepaalt;

58° }48[«nooddienst»: elke overheidsdienst of dienst
van openbaar nut zoals geviseerd in artikel 107, § 1, eerste
lid, of vastgesteld door de Koning overeenkomstig
artikel 107, § 1, tweede lid, 1°;]48

59° «noodnummer»: oproepnummer van een nood-
dienst ,  bepaald overeenkomstig de procedure in
artikel }49[107, § 1, tweede lid, 2°]49, van deze wet;

60° «noodoproep»: een oproep naar een noodnummer
in het kader van de verlening van bijstand of hulp;

61° «beheerscentrale van noodoproepen»: de plaats waar
noodoproepen naar een nooddienst binnen een werkings-
gebied worden beheerd, hierna «beheerscentrale» genoemd;

62° «werkingsgebied van een beheerscentrale»: geogra-
fisch gebied waarvoor de beheerscentrale alle oproepen naar
de nooddienst beheert, hierna «werkingsgebied» genoemd;

63° «erkend revisor»: bedrijfsrevisor ingeschreven op de
rol van het Instituut voor Bedrijfsrevisoren;

64° «ziekenhuizen»: de instellingen voor gezondheids-
zorg zoals bepaald in artikel 2 van de wet op de ziekenhui-
zen, gecoördineerd op 7 augustus 1987;

65° «scholen»: alle instellingen van het }50[lager,]50 se-
cundair of hoger onderwijs die behoren tot het net van een
Gemeenschap, van een provincie, van een gemeente of tot
een vrij gesubsidieerd net;

66° «openbare bibliotheken»: elke bibliotheek erkend
door de federale Staat of door een Gemeenschap;

}51[67° «openbaar bureau voor elektronische commu-
nicatie»: voor het publiek toegankelijke ruimte of inrich-
ting voor de tijdelijke beschikbaarstelling van eindappara-
tuur waarmee tegen betaling een elektronische-communi-
catienetwerk of -dienst ter plaatse kan worden gebruikt
zonder contractuele betrekking met de leverancier van het
netwerk of de dienst;]51

}52[68° «inbreuk in verband met persoonsgegevens»:
een inbreuk op de beveiliging die resulteert in een acciden-
tele of onwettige vernietiging, verlies, wijziging, niet-geau-
toriseerde vrijgave van of toegang tot persoonsgegevens
die zijn verstuurd, opgeslagen of anderszins verwerkt in
verband met de levering van een openbare elektronische-
communicatiedienst in de Gemeenschap;]52

}53[69° «ENISA»: Europees Agentschap voor netwerk-
en informatiebeveiliging opgericht door Verordening (EG)
nr. 460/2004 van het Europees Parlement en de Raad van
10 maart 2004 tot oprichting van het Europees Agent-
schap voor netwerk- en informatiebeveiliging;]53

}54[70° «BEREC»: Orgaan van Europese regelgevende in-
stanties voor elektronische communicatie opgericht door
Verordening (EG) nr. 1211/2009 van het Europees Parle-
ment en de Raad van 25 november 2009 tot oprichting van
het Orgaan van Europese regelgevende instanties voor
elektronische communicatie (BEREC) en het Bureau;]54

}55[71° «Bureau»: Bureau van BEREC opgericht door
artikel 6 van Verordening (EG) nr. 1211/2009 van het Eu-
ropees Parlement en de Raad van 25 november 2009 tot
oprichting van het Orgaan van Europese regelgevende in-

stanties voor elektronische communicatie (BEREC) en het
Bureau;]55

}56[72° «prioritair gebruiker»: gebruiker van elektroni-
sche-communicatiediensten of -netwerken die door de
taken die hij uitoefent of zijn activiteiten een door de over-
heden erkende belangrijke maatschappelijke functie heeft
en die door een gebrek aan toegang tot elektronische-com-
municatiediensten of -netwerken niet meer in staat is zijn
taken of activiteiten adequaat uit te voeren wat tot een toe-
stand kan leiden die de openbare veiligheid, of de civiele
veiligheid en de civiele bescherming, of de civiele verdedi-
ging, of de crisisplanning, of de veiligheid of de bescher-
ming van het economische en wetenschappelijke potenti-
eel van het land, kan schaden;]56

}57[73° «M2M»: een communicatietechnologie waarbij
de gegevens automatisch worden overgezonden tussen de
apparatuur en de toepassingen, al dan niet met weinig
menselijke interactie;]57

74° }58[«Oproeppoging zonder resultaat»: een commu-
nicatie waarbij een oproep wel tot een verbinding heeft ge-
leid, maar onbeantwoord is gebleven of via het netwerkbe-
heer is beantwoord.]58

}59[75° «radiodeterminatie»: het vaststellen van de posi-
tie, snelheid en/of andere kenmerken van een object of het
verkrijgen van informatie over deze parameters door middel
van de voortplantingseigenschappen van radiogolven;]59

}60[76° «op de markt aanbieden»: het in het kader van
een handelsactiviteit, al dan niet tegen betaling, verstrek-
ken van radioapparatuur met het oog op distributie, con-
sumptie of gebruik op de markt van de Unie;]60

}61[77° «in de handel brengen»: het voor het eerst in de
Unie op de markt aanbieden van radioapparatuur;]61

}62[78° «ingebruikneming»: het eerste gebruik van ra-
dioapparatuur in de Unie door de eindgebruiker ervan;]62

}63[79° «fabrikant»: natuurlijke of rechtspersoon die ra-
dioapparatuur vervaardigt of laat ontwerpen of vervaardi-
gen, en deze apparatuur onder zijn naam of merknaam
verhandelt;]63

}64[80° «invoerder»: in de Europese Unie gevestigde na-
tuurlijke of rechtspersoon die radioapparatuur uit een
derde land in de Europese Unie in de handel brengt;]64

}65[81° «distributeur»: natuurlijke of rechtspersoon in
de toeleveringsketen, verschillend van de fabrikant of de
invoerder, die radioapparatuur op de markt aanbiedt;]65

}66[82° «terugroepen»: maatregel waarmee wordt be-
oogd radioapparatuur te doen terugkeren die al aan de
eindgebruiker ter beschikking is gesteld;]66

}67[83° «uit de handel nemen» : maatregel waarmee wordt
beoogd te voorkomen dat radioapparatuur die zich in de toe-
leveringsketen bevindt, op de markt wordt aangeboden;]67

}68[84° «radio-interface» : specificatie van het geregu-
leerd gebruik van het radiospectrum;]68

}69[85° «dienstenaanbieder»: persoon wiens dienst of
inhoud geleverd via een elektronische-communicatienet-
werk door een operator aan de eindgebruiker in rekening
wordt gebracht;]69

}70[86° «faciliterende operator»: operator die nummers of
andere middelen ter beschikking stelt van een dienstenaanbie-
der, zodat deze een vergoeding voor zijn dienst of inhoud kan
laten invorderen via facturatie door een operator of aanreke-
ning op een voorafbetaalde kaart van een operator.]70  {71

}1. – 3° gewijzigd bij art. 14, 1°, a), wet 10 juli 2012, B.S., 25 juli 2012, err.,
B.S., 20 september 2012
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}2. – 3° gewijzigd bij art. 14, 1°, b), wet 10 juli 2012, B.S., 25 juli 2012, err.,
B.S., 20 september 2012
}3. – 3° gewijzigd bij art. 14, 1°, c), wet 10 juli 2012, B.S., 25 juli 2012, err.,
B.S., 20 september 2012
}4. – 7° gewijzigd bij art. 14, 2°, wet 10 juli 2012, B.S., 25 juli 2012, err.,
B.S., 20 september 2012
}5. – 10° gewijzigd bij art. 14, 3°, b), wet 10 juli 2012, B.S., 25 juli 2012,
err., B.S., 20 september 2012
}6. – 10° gewijzigd bij art. 14, 3°, a), wet 10 juli 2012, B.S., 25 juli 2012,
err., B.S., 20 september 2012
}7. – 10° aangevuld bij art. 14, 3°, c), wet 10 juli 2012, B.S., 25 juli 2012,
err., B.S., 20 september 2012
}8. – 10/1° ingevoegd bij art. 7, 1°, wet 31 juli 2017, B.S., 12 september 2017
}9. – 11° laatst vervangen bij art. 2, a), wet 29 mei 2016, B.S., 18 juli 2016
}10. – 15° gewijzigd bij art. 14, 4°, wet 10 juli 2012, B.S., 25 juli 2012, err.,
B.S., 20 september 2012
}11. – 16° aangevuld bij art. 14, 5°, b), wet 10 juli 2012, B.S., 25 juli 2012,
err., B.S., 20 september 2012
}12. – 16/1° ingevoegd bij art. 7, 2°, wet 31 juli 2017, B.S., 12 september 2017
}13. – 17° gewijzigd bij art. 14, 6°, a), wet 10 juli 2012, B.S., 25 juli 2012,
err., B.S., 20 september 2012
}14. – 17° aangevuld bij art. 14, 6°, b), wet 10 juli 2012, B.S., 25 juli 2012,
err., B.S., 20 september 2012
}15. – 17/1° ingevoegd bij art. 14, 7°, wet 10 juli 2012, B.S., 25 juli 2012,
err., B.S., 20 september 2012
}16. – 17/2° ingevoegd bij art. 7, 3°, wet 31 juli 2017, B.S., 12 september 2017
}17. – 18° vervangen bij art. 14, 8°, wet 10 juli 2012, B.S., 25 juli 2012,
err., B.S., 20 september 2012
}18. – 21° opgeheven bij art. 14, 9°, wet 10 juli 2012, B.S., 25 juli 2012,
err., B.S., 20 september 2012
}19. – 22° gewijzigd bij art. 14, 10°, a), wet 10 juli 2012, B.S., 25 juli 2012,
err., B.S., 20 september 2012
}20. – 22° gewijzigd bij art. 10 wet 27 maart 2014, B.S., 28 april 2014
}21. – 22° gewijzigd bij art. 14, 10°, b), wet 10 juli 2012, B.S., 25 juli 2012,
err., B.S., 20 september 2012
}22. – 22° gewijzigd bij art. 14, 10°, c), wet 10 juli 2012, B.S., 25 juli 2012,
err., B.S., 20 september 2012
}23. – 22/1° ingevoegd bij art. 14, 11°, wet 10 juli 2012, B.S., 25 juli 2012,
err., B.S., 20 september 2012
}24. – 23° gewijzigd bij art. 14, 12°, a), wet 10 juli 2012, B.S., 25 juli 2012,
err., B.S., 20 september 2012
}25. – 23° gewijzigd bij art. 14, 12°, b), wet 10 juli 2012, B.S., 25 juli 2012,
err., B.S., 20 september 2012
}26. – 24° vervangen bij art. 14, 13°, wet 10 juli 2012, B.S., 25 juli 2012,
err., B.S., 20 september 2012
}27. – 25° gewijzigd bij art. 14, 14°, a), wet 10 juli 2012, B.S., 25 juli 2012,
err., B.S., 20 september 2012
}28. – 25° gewijzigd bij art. 14, 14°, b), wet 10 juli 2012, B.S., 25 juli 2012,
err., B.S., 20 september 2012
}29. – 26° gewijzigd bij art. 14, 15°, wet 10 juli 2012, B.S., 25 juli 2012,
err., B.S., 20 september 2012
}30. – 27° gewijzigd bij art. 14, 16°, a), wet 10 juli 2012, B.S., 25 juli 2012,
err., B.S., 20 september 2012
}31. – 27° gewijzigd bij art. 14, 16°, b), wet 10 juli 2012, B.S., 25 juli 2012,
err., B.S., 20 september 2012
}32. – 29/1° ingevoegd bij art. 14, 17°, wet 10 juli 2012, B.S., 25 juli 2012,
err., B.S., 20 september 2012
}33. – 33/1° ingevoegd bij art. 14, 18°, wet 10 juli 2012, B.S., 25 juli 2012,
err., B.S., 20 september 2012
}34. – 34° aangevuld bij art. 7, 4°, wet 31 juli 2017, B.S., 12 september 2017
}35. – 37° gewijzigd bij art. 4, a), wet 18 december 2015, B.S., 15 januari
2016, inwerkingtreding: 13 juni 2016 (art. 12)
}36. – 38/1° ingevoegd bij art. 7, 5°, wet 31 juli 2017, B.S., 12 september 2017
}37. – 39° gewijzigd bij art. 7, 6°, wet 31 juli 2017, B.S., 12 september 2017
}38. – 39° gewijzigd bij art. 14, 19°, a), wet 10 juli 2012, B.S., 25 juli 2012,
err., B.S., 20 september 2012
}39. – 42° vervangen bij art. 4, b), wet 18 december 2015, B.S., 15 januari
2016, inwerkingtreding: 13 juni 2016 (art. 12)
}40. – 42° gewijzigd bij art. 7, 7°, wet 31 juli 2017, B.S., 12 september 2017
}41. – 46° gewijzigd bij art. 14, 20°, wet 10 juli 2012, B.S., 25 juli 2012,
err., B.S., 20 september 2012
}42. – 47° gewijzigd bij art. 14, 21°, wet 10 juli 2012, B.S., 25 juli 2012,
err., B.S., 20 september 2012
}43. – 48° gewijzigd bij art. 14, 22°, a), wet 10 juli 2012, B.S., 25 juli 2012,
err., B.S., 20 september 2012
}44. – 48° gewijzigd bij art. 14, 22°, b), wet 10 juli 2012, B.S., 25 juli 2012,
err., B.S., 20 september 2012

}45. – 48° gewijzigd bij art. 14, 22°, c), wet 10 juli 2012, B.S., 25 juli 2012,
err., B.S., 20 september 2012
}46. – 48/1° ingevoegd bij art. 14, 23°, wet 10 juli 2012, B.S., 25 juli 2012,
err., B.S., 20 september 2012
}47. – 48/2° ingevoegd bij art. 14, 24°, wet 10 juli 2012, B.S., 25 juli 2012,
err., B.S., 20 september 2012
}48. – 58° vervangen bij art. 8, 1°, wet 18 mei 2009, B.S., 4 juni 2009
}49. – 59° gewijzigd bij art. 8, 2°, wet 18 mei 2009, B.S., 4 juni 2009
}50. – 65° gewijzigd bij art. 8, 3°, wet 18 mei 2009, B.S., 4 juni 2009
}51. – 67° toegevoegd bij art. 91 wet 20 juli 2006, B.S., 28 juli 2006
}52. – 68° toegevoegd bij art. 14, 25°, wet 10 juli 2012, B.S., 25 juli 2012,
err., B.S., 20 september 2012
}53. – 69° toegevoegd bij art. 14, 26°, wet 10 juli 2012, B.S., 25 juli 2012,
err., B.S., 20 september 2012
}54. – 70° toegevoegd bij art. 14, 27°, wet 10 juli 2012, B.S., 25 juli 2012,
err., B.S., 20 september 2012
}55. – 71° toegevoegd bij art. 14, 28°, wet 10 juli 2012, B.S., 25 juli 2012,
err., B.S., 20 september 2012
}56. – 72° toegevoegd bij art. 14, 29°, wet 10 juli 2012, B.S., 25 juli 2012,
err., B.S., 20 september 2012
}57. – 73° toegevoegd bij art. 14, 30°, wet 10 juli 2012, B.S., 25 juli 2012,
err., B.S., 20 september 2012
}58. – 74°, na wijziging, opnieuw ingevoegd bij art. 2, b), wet 29 mei
2016, B.S., 18 juli 2016
}59. – 75° toegevoegd bij art. 4, c), wet 18 december 2015, B.S., 15 januari
2016, inwerkingtreding: 13 juni 2016 (art. 12)
}60. – 76° toegevoegd bij art. 4, c), wet 18 december 2015, B.S., 15 januari
2016, inwerkingtreding: 13 juni 2016 (art. 12)
}61. – 77° toegevoegd bij art. 4, c), wet 18 december 2015, B.S., 15 januari
2016, inwerkingtreding: 13 juni 2016 (art. 12)
}62. – 78° toegevoegd bij art. 4, c), wet 18 december 2015, B.S., 15 januari
2016, inwerkingtreding: 13 juni 2016 (art. 12)
}63. – 79° toegevoegd bij art. 4, c), wet 18 december 2015, B.S., 15 januari
2016, inwerkingtreding: 13 juni 2016 (art. 12)
}64. – 80° toegevoegd bij art. 4, c), wet 18 december 2015, B.S., 15 januari
2016, inwerkingtreding: 13 juni 2016 (art. 12)
}65. – 81° toegevoegd bij art. 4, c), wet 18 december 2015, B.S., 15 januari
2016, inwerkingtreding: 13 juni 2016 (art. 12)
}66. – 82° toegevoegd bij art. 4, c), wet 18 december 2015, B.S., 15 januari
2016, inwerkingtreding: 13 juni 2016 (art. 12)
}67. – 83° toegevoegd bij art. 4, c), wet 18 december 2015, B.S., 15 januari
2016, inwerkingtreding: 13 juni 2016 (art. 12)
}68. – 84° toegevoegd bij art. 4, c), wet 18 december 2015, B.S., 15 januari
2016, inwerkingtreding: 13 juni 2016 (art. 12)
}69. – 85° toegevoegd bij art. 7, 8°, wet 31 juli 2017, B.S., 12 september 2017
}70. – 86° toegevoegd bij art. 7, 9°, wet 31 juli 2017, B.S., 12 september 2017
J 71. – Het proportionaliteitsbeginsel, dat eigen is aan elke bevoegd-
heidsuitoefening, impliceert dat de nationale wetgever de bevoegdheid
van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie niet
eenzijdig mag regelen wanneer de bevoegdheden van de federale Staat en
de Gemeenschappen elkaar als gevolg van de technologische evolutie der-
mate overlappen dat ze enkel nog door onderlinge samenwerking kunnen
worden uitgeoefend (Cass., 4 maart 2013, C.11.0141.F).

Art. 3. De levering van elektronische-communicatienet-
werken en -diensten is vrij, onder voorbehoud van de voor-
waarden die door of krachtens de wet worden vastgesteld.
Art. 4. § 1. Wanneer de openbare veiligheid, de volksge-
zondheid, de openbare orde of de verdediging van het Rijk
dit eisen, kan de Koning, bij een besluit vastgesteld na
overleg in de Ministerraad, gedurende de termijn die Hij
vaststelt geheel of gedeeltelijk verbieden:

1° elektronische-communicatienetwerken of -diensten
aan te bieden;

2° apparatuur te houden of te gebruiken.
De Koning mag terzake alle maatregelen voorschrijven die

Hij nuttig acht, inzonderheid de uitrustingen onder sekwes-
ter doen plaatsen of op een bepaalde plaats doen deponeren.

De in dit artikel bedoelde maatregelen geven geen aan-
leiding tot de toekenning van enige vergoeding.

§ 2. In geval van een uitzonderlijke situatie die ofwel de
buitendienststelling, ofwel een overbelasting van de bur-
gerlijke of militaire elektronische-communicatiemiddelen
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tot gevolg heeft, die de normale werking ervan verhindert,
kan de Koning, bij een besluit vastgesteld na overleg in de
Ministerraad, bij wijze van noodmaatregel iedere maatre-
gel nemen die Hij nodig acht, met inbegrip van de volle-
dige of gedeeltelijke opeising van de transmissiecapaciteit
van de operatoren om die in te zetten voor het gebruik van
nationale prioritaire diensten of oproepnummers. Indien
die opeising een door Hemzelf vastgestelde duur over-
schrijdt, kan de Koning de nadere regels bepalen voor de
eventuele schadeloosstelling van die opeising.
}1[Art. 4/1.  § 1. De operatoren verlenen voorrang voor
toegang, in de opgegeven volgorde, tot hun netwerken en
diensten aan:

1° de nooddiensten;
2° de prioritaire gebruikers waarvan de lijst na advies

van het Instituut door de Koning wordt bepaald.
De Koning bepaalt de voorrang van toegang tussen de

prioritaire gebruikers, in voorkomend geval per groep van
gebruikers.

De Koning bepaalt de termijn waarbinnen de operato-
ren de overeenkomstig dit artikel genomen maatregelen
ten uitvoer moeten brengen.

§ 2. De Koning bepaalt de elektronische-communicatie-
diensten die de operatoren bij voorrang leveren in geval
van verzadiging of overbelasting van hun netwerken. Te
dien einde kan de Koning de door de operatoren te volgen
regels of de uit te voeren maatregelen, of beide, opleggen.]1

}1. – Ingevoegd bij art. 15 wet 10 juli 2012, B.S., 25 juli 2012, err., B.S.,
20 september 2012

HOOFDSTUK III

BESCHERMING VAN DE EINDGEBRUIKERS

Afdeling 2
Geheimhouding van de communicatie, verwerking 

van de gegevens en bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer

Art. 122. § 1. De operatoren verwijderen de verkeersge-
gevens met betrekking tot abonnees of eindgebruikers uit
hun verkeersgegevens of maken deze gegevens anoniem,
zodra zij niet langer nodig zijn voor de transmissie van de
communicatie.

Het eerste lid is van toepassing onverminderd de nale-
ving van de door of krachtens de wet vastgestelde verplich-
tingen inzake samenwerking met:

1° de autoriteiten die bevoegd zijn voor het onderzoek
en de vervolging van strafbare feiten;

2° de ombudsdienst voor telecommunicatie voor het
onderzoek naar de identiteit van elke persoon die kwaad-
willig gebruik heeft gemaakt van een elektronische-com-
municatienetwerk of -dienst;

}1[3° de inlichtingen- en veiligheidsdiensten in het
kader van de wet van 30 november 1998 houdende rege-
ling van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten.]1

§ 2. In afwijking van § 1 en met als enig doel de facture-
ring van abonnees of het doen van interconnectiebetalingen,
verwerken en slaan de operatoren de volgende gegevens op:

1° de identificatie van de oproeplijn;
2° het adres van de abonnee en van de plaats van de

aansluiting, alsook het soort eindapparatuur;
3° het totale aantal voor de berekeningsperiode aan te

rekenen eenheden;

4° de identificatie van de opgeroepen lijn;
5° het type, het tijdstip van aanvang en de duur van de

oproep of de verzonden hoeveelheid gegevens;
6° de datum van de verbinding of van de dienst;
7° andere gegevens betreffende betalingen, zoals vooruit-

betaling, betaling in termijnen, afsluitingen en aanmaningen.
Onverminderd de  toepass ing van de wet  van

8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke le-
venssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsge-
gevens stelt de operator de abonnee of, in voorkomend ge-
val, de eindgebruiker waarop de gegevens betrekking heb-
ben, voorafgaand aan de verwerking in kennis van:

1° de soorten verkeersgegevens die worden verwerkt;
2° de precieze doeleinden van de verwerking;
3° de duur van de verwerking.
De verwerking van de gegevens opgesomd in het eerste

lid, is slechts toegestaan tot het einde van de periode van
de betwisting van de factuur of tot het einde van de periode
waarin de betaling gerechtelijk kan worden afgedwongen.

§ 3. In afwijking van § 1 en met als enig doel de marke-
ting te verzorgen van de eigen elektronische-communicatie-
diensten }2[het gebruikspatroon bedoeld in artikel 110, § 4,
eerste lid, artikel 110/1 en artikel 111, § 3, tweede lid, op te
stellen,]2 of diensten met verkeersgegevens of locatiegege-
vens te leveren, mogen de operatoren de in § 1 bedoelde ge-
gevens slechts verwerken onder de volgende voorwaarden:

1° de operator stelt de abonnee of, in voorkomend ge-
val, de eindgebruiker waarop de gegevens betrekking heb-
ben, voorafgaand aan het verkrijgen van diens toestem-
ming voor de verwerking, in kennis van:

a) de soorten verkeersgegevens die worden verwerkt;
b) de precieze doeleinden van de verwerking;
c) de duur van verwerking;
2° de abonnee of, in voorkomend geval, de eindgebrui-

ker, heeft voorafgaand aan de verwerking zijn toestem-
ming gegeven voor de verwerking.

Onder toestemming voor de verwerking in de zin van
dit artikel wordt verstaan de vrije, specifieke en op infor-
matie berustende wilsuiting waarmee de betrokkene of
zijn wettelijke vertegenwoordiger aanvaardt dat verkeers-
gegevens die op hem betrekking hebben worden verwerkt;

3° de betrokken operator biedt zijn abonnees of eindge-
bruikers gratis de mogelijkheid om op eenvoudige wijze de
gegeven toestemming in te trekken;

4° de verwerking van de betrokken gegevens blijft beperkt
tot de handelingen en de duur die nodig zijn voor de levering
van de betrokken dienst met verkeersgegevens of locatiegege-
vens }3[voor het opstellen van het gebruikspatroon bedoeld
in artikel 110, § 4, eerste lid, artikel 110/1 en artikel 111, § 3,
tweede lid,]3 of voor de marketingactie in kwestie.

Deze voorwaarden zijn van toepassing onverminderd
de bijkomende voorwaarden die voortvloeien uit de toe-
passing van de wet van 8 december 1992 tot bescherming
van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de ver-
werking van persoonsgegevens.

§ 4. In afwijking van § 1 kunnen de gegevens worden
verwerkt om eventuele fraude op te sporen.

De gegevens worden ingeval van strafbaar feit aan de
bevoegde autoriteiten meegedeeld.

§ 5. De gegevens vermeld in dit artikel mogen alleen
worden verwerkt door personen die in opdracht van de
operator belast zijn met de facturering of het beheer van
het verkeer, de behandeling van verzoeken om inlichtingen
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van klanten, de opsporing van fraude, de marketing van de
eigen elektronische-communicatiediensten of de levering
van diensten met verkeersgegevens of locatiegegevens.

De verwerking is beperkt tot hetgeen strikt noodzakelijk
is om die activiteiten te verrichten.

§ 6. Het Instituut, de }4[Belgische Mededingingsautori-
teit]4, de rechtcolleges van de rechterlijke orde en de Raad
van State kunnen in het kader van hun bevoegdheden in
kennis worden gesteld van de relevante verkeers- en reke-
ninggegevens met het oog op het beslechten van geschil-
len, waaronder geschillen met betrekking tot interconnec-
tie en facturering.
}1. – § 1, 3°, ingevoegd bij art. 32 wet 4 februari 2010, B.S., 10 maart
2010, inwerkingtreding: 1 september 2010 (art. 40)
}2. – § 3, lid 1, inleidende zin, gewijzigd bij art. 33, 1°, wet 27 maart 2014,
B.S., 28 april 2014
}3. – § 3, lid 1, 4°, gewijzigd bij art. 33, 2°, wet 27 maart 2014, B.S.,
28 april 2014
}4. – § 6 gewijzigd bij art. 20, lid 1, wet 3 april 2013, B.S., 26 april 2013,
err., B.S., 16 februari 2015, inwerkingtreding: 6 september 2013 (art. 1
K.B. 30 augustus 2013, B.S., 6 september 2013)

Art. 123. § 1. Onverminderd de toepassing van de wet van
8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke le-
venssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgege-
vens mogen de operatoren van mobiele netwerken locatiege-
gevens die betrekking hebben op een abonnee of een eindge-
bruiker slechts verwerken wanneer zij anoniem gemaakt zijn
of wanneer de verwerking past in het kader van de levering
van een dienst met verkeersgegevens of locatiegegevens.

§ 2. De verwerking in het kader van de levering van een
dienst gebaseerd op verkeersgegevens of locatiegegevens
is onderworpen aan de volgende voorwaarden:

1° de operator stelt de abonnee of, in voorkomend ge-
val, de eindgebruiker waarop de gegevens betrekking heb-
ben, voorafgaand aan het verkrijgen van diens toestem-
ming voor de verwerking in kennis van:

a) de soorten locatiegegevens die worden verwerkt;
b) de precieze doeleinden van de verwerking;
c) de duur van de verwerking;
d) de eventuele derden waaraan deze gegevens zullen

worden doorgegeven;
e) de mogelijkheid om te allen tijde de gegeven toestem-

ming voor de verwerking definitief of tijdelijk in te trekken;
2° de abonnee of, in voorkomend geval, de eindgebrui-

ker, heeft voorafgaand aan de verwerking zijn toestem-
ming gegeven voor de verwerking.

Onder toestemming voor de verwerking in de zin van
dit artikel wordt verstaan de vrije, specifieke en op infor-
matie berustende wilsuiting waarmee de betrokkene of
zijn wettelijke vertegenwoordiger aanvaardt dat locatiege-
gevens die op hem betrekking hebben worden verwerkt;

3° de verwerking van de betrokken gegevens blijft be-
perkt tot de handelingen en de duur die nodig zijn voor de
levering van de betrokken dienst met verkeersgegevens of
locatiegegevens;

4° de betrokken operator biedt zijn abonnees of eindge-
bruikers gratis de mogelijkheid om te allen tijde op een-
voudige wijze de gegeven toestemming, definitief of tijde-
lijk, in te trekken.

§ 4. De gegevens vermeld in dit artikel mogen alleen
worden verwerkt door personen die werkzaam zijn in op-
dracht van de operator of de derde die de dienst met ver-
keersgegevens of locatiegegevens levert.  {1

De verwerking is beperkt tot hetgeen strikt noodzakelijk
is om de betrokken dienst met verkeersgegevens of locatie-
gegevens aan te kunnen bieden.

§ 5. }2[In geval van een noodoproep naar de beheer-cen-
trales van }3[de nooddiensten die ter plaatse hulp bieden]3,
heffen de operatoren in zoverre dit technisch mogelijk is,
}4[met als doel de behandeling van de noodoproep door de
betrokken beheercentrales mogelijk te maken]4, de tijde-
lijke weigering of het ontbreken van toestemming van de
abonnee of de eindgebruiker betreffende de verwerking van
lokalisatiegegevens per afzonderlijke, oproepende lijn, op.

Die opheffing is gratis.]2

1. – §-nummering conform B.S.; B.S. vermeldt geen § 3
}2. – § 5 vervangen bij art. 185 wet (IV) 25 april 2007, B.S., 8 mei 2007,
err., B.S., 8 oktober 2007
}3. – § 5, lid 1, gewijzigd bij art. 27, 1°, wet 18 mei 2009, B.S., 4 juni 2009
}4. – § 5, lid 1, gewijzigd bij art. 27, 2°, wet 18 mei 2009, B.S., 4 juni 2009

Art. 124. Indien men daartoe geen toestemming heeft
gekregen van alle andere, direct of indirect betrokken per-
sonen, mag niemand:

1° met opzet kennis nemen van het bestaan van infor-
matie van alle aard die via elektronische weg is verstuurd
en die niet persoonlijk voor hem bestemd is;

2° met opzet de personen identificeren die bij de overzen-
ding van de informatie en de inhoud ervan betrokken zijn;

3° onverminderd de toepassing van de artikelen 122 en
123, met opzet kennis nemen van gegevens inzake elektro-
nische communicatie en met betrekking tot een andere
persoon;

4° de informatie, identificatie of gegevens die met of
zonder opzet werden verkregen, wijzigen, schrappen, ken-
baar maken, opslaan of er enig gebruik van maken.
Art. 125. § 1. De bepalingen van artikel 124 van deze
wet en de artikelen 259bis en 314bis van het Strafwetboek
zijn niet van toepassing:

1° wanneer de wet het stellen van de bedoelde hande-
lingen toestaat of oplegt;

2° wanneer de bedoelde handelingen worden gesteld
met als enig doel de goede werking van het netwerk na te
gaan en de goede uitvoering van een elektronische-com-
municatiedienst te garanderen;

3° wanneer de handelingen worden gesteld om de in-
terventie van hulp- en nooddiensten mogelijk te maken
die antwoorden op aan hen gerichte verzoeken om hulp;

4° wanneer de handelingen door het Instituut worden
gesteld }1[op bevel van de onderzoeksrechter}2[, van de
procureur des Konings, op verzoek van het diensthoofd be-
doeld in artikel 3, 8°, van de wet van 30 november 1998
houdende regeling van de inlichtingen- en veiligheids-
dienst,]2 en/of]1 in het kader van zijn algemene opdracht
inzake toezicht en controle;

5° wanneer de handelingen door de ombudsdienst voor
telecommunicatie of op zijn verzoek worden gesteld in het
kader van zijn wettelijke onderzoeksopdrachten }3[en niet
het afluisteren van communicaties betreffen]3;

}4[5°/1 wanneer de handelingen worden uitgevoerd
door de ambtenaren die zijn gemachtigd door de Minister
die de economie onder zijn bevoegdheden heeft, in het
kader van hun wettelijke bevoegdheden tot opsporing en
niet het afluisteren van communicaties betreffen;]4

}5[5°/2 wanneer de handelingen door de Ethische Com-
missie voor de telecommunicatie of zijn secretariaat of op
verzoek van één van hen worden gesteld in het kader van
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hun wettelijke onderzoeksopdrachten en niet het afluiste-
ren van communicaties betreffen;]5

6° wanneer de handelingen worden gesteld met als
enig doel de eindgebruiker diensten aan te bieden die erin
bestaan het ontvangen van ongewenste elektronische
communicatie te verhinderen, mits hiertoe de nodige toe-
stemming werd verkregen van de eindgebruiker.

§ 2. }6[...]6

}1. – § 1, 4°, gewijzigd bij art. 88, 1°, wet 10 juli 2012, B.S., 25 juli 2012,
err., B.S., 20 september 2012
}2. – § 1, 4°, gewijzigd bij art. 34 wet 27 maart 2014, B.S., 28 april 2014
}3. – § 1, 5°, aangevuld bij art. 88, 2°, wet 10 juli 2012, B.S., 25 juli 2012,
err., B.S., 20 september 2012
}4. – § 1, 5°/1, ingevoegd bij art. 88, 3°, wet 10 juli 2012, B.S., 25 juli 2012,
err., B.S., 20 september 2012
}5. – § 1, 5°/2, ingevoegd bij art. 88, 3°, wet 10 juli 2012, B.S., 25 juli 2012,
err., B.S., 20 september 2012
}6. – § 2 opgeheven bij art. 3 wet 29 mei 2016, B.S., 18 juli 2016
}1[Art. 126. § 1. Onverminderd de wet van 8 december
1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten
opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, dienen
de aanbieders aan het publiek van telefoniediensten, via
internet inbegrepen, van internettoegang, van e-mail via
het internet, de operatoren die openbare elektronische-
communicatienetwerken aanbieden, alsook de operato-
ren die een van deze diensten verstrekken, de in
paragraaf 3 bedoelde gegevens die door hen worden gege-
nereerd of verwerkt in het kader van de verstrekking van
de betrokken communicatiediensten, te bewaren.

Dit artikel heeft geen betrekking op de inhoud van de
communicatie.

De verplichting om de in paragraaf 3 bedoelde gege-
vens te bewaren, is ook van toepassing op oproeppogingen
zonder resultaat, voor zover die gegevens in verband met
de aanbieding van de bedoelde communicatiediensten:

1° wat de telefoniegegevens betreft, worden gegene-
reerd of verwerkt door de operatoren van openbare elek-
tronische-communicatiediensten of van een openbaar
netwerk voor elektronische communicatie; of

2° wat de internetgegevens betreft, door deze aanbie-
ders worden gelogd.

§ 2. Enkel de volgende overheden mogen op eenvoudig
verzoek van de in paragraaf 1, eerste lid, bedoelde aanbie-
ders en operatoren gegevens ontvangen die worden be-
waard krachtens dit artikel om de doeleinden en volgens
de hieronder opgesomde voorwaarden:

1° de gerechtelijke autoriteiten, met het oog op het op-
sporen, het onderzoek en de vervolging van inbreuken,
voor de uitvoering van de in de artikelen 46bis en 88bis van
het Wetboek van strafvordering beoogde maatregelen en
volgens de voorwaarden bepaald in die artikelen;

2° de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, teneinde de in-
lichtingenopdrachten met inzet van de methoden voor het
vergaren van gegevens zoals bedoeld in de artikelen 16/2,
18/7 en 18/8 van de wet van 30 november 1998 houdende
regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten te ver-
vullen en volgens de voorwaarden vastgelegd in die wet;

3° elke officier van gerechtelijke politie van het Instituut,
met het oog op het opsporen, het onderzoek en de vervol-
ging van inbreuken op de artikelen 114, 124 en dit artikel;

4° de hulpdiensten die hulp ter plaatse bieden, wanneer
ze naar aanleiding van een noodoproep, van de betrokken
aanbieder of operator niet de identificatiegegevens van de
oproeper ontvangen met behulp van de databank beoogd

in artikel 107, § 2, derde lid, of onvolledige of onjuiste ge-
gevens krijgen. Enkel de identificatiegegevens van de op-
roeper mogen worden gevraagd en uiterlijk binnen 24 uur
na de oproep;

5° de officier van gerechtelijke politie van de Cel Vermiste
Personen van de federale politie, in het kader van zijn op-
dracht tot het verlenen van hulp aan personen in nood, op-
sporing van personen van wie de verdwijning onrustwek-
kend is en wanneer er ernstige vermoedens of aanwijzingen
bestaan dat de fysieke integriteit van de vermiste persoon in
onmiddellijk gevaar is. Enkel de gegevens die zijn beoogd in
paragraaf 3, eerste en tweede lid, met betrekking tot de ver-
miste persoon en bewaard gedurende de 48 uur vooraf-
gaand aan het verzoek om de gegevens te krijgen, mogen
worden gevraagd aan de operator of de aanbieder in kwes-
tie via een door de Koning aangewezen politiedienst;

6° de Ombudsdienst voor telecommunicatie, met het oog
op de identificatie van de persoon die kwaadwillig gebruik
heeft gemaakt van een elektronische-communicatienetwerk
of -dienst, conform de voorwaarden beoogd in artikel 43bis,
§ 3, 7°, van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervor-
ming van sommige economische overheidsbedrijven. Enkel
de identificatiegegevens mogen worden gevraagd;

}2[7° de auditeur, of, in zijn afwezigheid, de adjunct-au-
diteur, van de FSMA, voor de doeleinden en volgens de re-
gels bepaald in de artikelen 81, 82, 2° en 84, van de wet
van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de finan-
ciële sector en de financiële diensten.]2

De aanbieders en operatoren bedoeld in paragraaf 1, eer-
ste lid, zorgen ervoor dat de in paragraaf 3 bedoelde gege-
vens onbeperkt toegankelijk zijn vanuit België en dat deze
gegevens, en alle andere daarmee verband houdende ver-
eiste informatie onverwijld en uitsluitend aan de in deze pa-
ragraaf bedoelde autoriteiten kunnen worden meegedeeld.

Onverminderd andere wettelijke voorschriften mogen
de aanbieders en operatoren bedoeld in paragraaf 1, eer-
ste lid, de krachtens paragraaf 3 bewaarde gegevens niet
gebruiken voor andere doeleinden.

§ 3. De gegevens ter identificatie van de gebruiker of de
abonnee en de communicatiemiddelen, met uitzondering
van de gegevens waarin het tweede en derde lid specifiek
voorzien, worden gedurende twaalf maanden bewaard
vanaf de datum waarop communicatie voor de laatste
maal mogelijk is via de gebruikte dienst.

De gegevens met betrekking tot de toegang tot en de ver-
binding van de eindapparatuur met het netwerk en met de
dienst en met betrekking tot de plaats van die apparatuur, in-
clusief het netwerkaansluitpunt, worden bewaard gedurende
twaalf maanden, vanaf de datum van de communicatie.

De communicatiegegevens, met uitzondering van de in-
houd, met inbegrip van hun herkomst en hun bestem-
ming, worden gedurende twaalf maanden bewaard vanaf
de datum van de communicatie.

De Koning bepaalt, bij een besluit vastgesteld na overleg
in de Ministerraad, op voorstel van de Minister van Justitie
en van de minister, en na advies van de Commissie voor de
bescherming van de persoonlijke levenssfeer en van het In-
stituut, de te bewaren gegevens per type van categorie be-
doeld in het eerste tot derde lid alsook de vereisten waaraan
deze gegevens moeten beantwoorden.

§ 4. Wat betreft de bewaring van de gegevens bedoeld
in paragraaf 3, dienen de aanbieders en operatoren be-
doeld in paragraaf 1, eerste lid:
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1° te garanderen dat de bewaarde gegevens dezelfde
kwaliteit hebben en onderworpen worden aan dezelfde
beveiligings- en beschermingsmaatregelen als de gege-
vens in het netwerk;

2° ervoor te zorgen dat de bewaarde gegevens worden
onderworpen aan passende technische en organisatori-
sche maatregelen om de gegevens te beveiligen tegen ver-
nietiging, hetzij per ongeluk, hetzij onrechtmatig, tegen
verlies of wijziging per ongeluk, niet-toegelaten of onrecht-
matige opslag, verwerking, toegang of openbaarmaking;

3° te garanderen dat de toegang tot de bewaarde gege-
vens om te antwoorden op de verzoeken van de autoritei-
ten bedoeld in paragraaf 2, enkel gebeurt door een of meer
leden van de Coördinatiecel bedoeld in artikel 126/1, § 1;

4° de gegevens op het grondgebied van de Europese
Unie te bewaren;

5° te zorgen voor maatregelen van technologische be-
veiliging die de bewaarde gegevens, vanaf hun registratie,
onleesbaar en onbruikbaar maken voor elke persoon die
niet gemachtigd is om er toegang toe te hebben;

6° ervoor te zorgen dat de bewaarde gegevens na afloop
van de bewaringstermijn die voor die gegevens geldt zoals
vastgelegd in paragraaf 3, worden verwijderd van elke dra-
ger, onverminderd de artikelen 122 en 123;

7° ervoor te zorgen dat het gebruik van de bewaarde ge-
gevens kan worden opgespoord voor elk verzoek om deze
gegevens te verkrijgen vanwege een autoriteit bedoeld in
paragraaf 2.

De in het eerste lid, 7°, bedoelde opspoorbaarheid wordt
verwezenlijkt aan de hand van een logboek. Het Instituut
en de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke
levenssfeer mogen dat logboek raadplegen of een kopie van
een deel of van het geheel van dat logboek eisen. Het Insti-
tuut en de Commissie voor de bescherming van de persoon-
lijke levenssfeer sluiten een protocol tot samenwerking
voor de raadpleging van en het toezicht op dat logboek.

§ 5. De minister en de Minister van Justitie zorgen er-
voor dat statistieken inzake de bewaring van de gegevens
die worden gegenereerd of verwerkt in het kader van de
verstrekking van openbaar toegankelijke communicatie-
netwerken en -diensten jaarlijks worden bezorgd aan de
Kamer van volksvertegenwoordigers.

Die statistieken omvatten met name:
1° de gevallen waarin overeenkomstig de toepasselijke

wettelijke bepalingen gegevens zijn verstrekt aan de be-
voegde autoriteiten;

2° de tijd die is verstreken tussen de datum waarop de
gegevens zijn bewaard en de datum waarop de bevoegde
autoriteiten om de overdracht ervan verzochten;

3° de gevallen waarin verzoeken om gegevens niet kon-
den worden ingewilligd.

Die statistieken mogen geen persoonsgegevens omvatten.
De gegevens die betrekking hebben op de toepassing

van paragraaf 2, 1°, worden tevens bijgevoegd bij het ver-
slag dat de Minister van Justitie overeenkomstig
artikel 90decies van het Wetboek van strafvordering moet
uitbrengen aan het Parlement.

De Koning bepaalt, op voorstel van de Minister van Justitie
en de minister en op advies van het Instituut, de statistieken
die de aanbieders en operatoren bedoeld in paragraaf 1, eer-
ste lid, jaarlijks bezorgen aan het Instituut en die welke het In-
stituut bezorgt aan de minister en aan de Minister van Justitie.

§ 6. Onverminderd het verslag bedoeld in paragraaf 5,
vierde lid, brengen de minister en de Minister van Justitie,
twee jaar na de inwerkingtreding van het in paragraaf 3,
vierde lid, bedoelde koninklijk besluit een evaluatieverslag
uit aan de Kamer van volksvertegenwoordigers over de
toepassing van dit artikel, teneinde na te gaan of het nodig
is bepalingen aan te passen, inzonderheid wat betreft de te
bewaren gegevens en de bewaringstermijn.]1  {3É4

}1. – Opnieuw ingevoegd bij art. 4 wet 29 mei 2016, B.S., 18 juli 2016
}2. – § 2, lid 1, 7°, ingevoegd bij art. 28 wet 31 juli 2017, B.S., 11 augustus
2017, err., B.S., 12 oktober 2017, inwerkingtreding: 21 augustus 2017
(art. 39, lid 1)

R 3. – Zie K.B. 19 september 2013 tot uitvoering van artikel 126 van de
wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie, B.S.,
8 oktober 2013, opgenomen in rubriek «II. Belgische wet- en regelgeving,
12. Informatiemaatschappij», infra

R 4. – Zie K.B. 11 januari 2018 tot aanwijzing van de politiedienst be-
doeld in artikel 126, § 2, 5°, van de wet van 13 juni 2005 betreffende de
elektronische communicatie, B.S., 30 januari 2018
}1[Art. 126/1.  § 1. Binnen elke operator en elke aanbie-
der bedoeld in artikel 126, § 1, eerste lid, wordt een Coördina-
tiecel opgericht, belast met het verstrekken aan de wettelijk
bevoegde Belgische autoriteiten, op hun verzoek, van de ge-
gevens bewaard krachtens de artikelen 122, 123 en 126, de
identificatiegegevens van de oproeper krachtens artikel 107,
§ 2, eerste lid, of de gegevens die kunnen worden gevorderd
krachtens de artikelen 46bis, 88bis en 90ter van het Wetboek
van strafvordering }2[, de artikelen 18/7, 18/8, 18/16 en 18/
17 van de wet van 30 november 1998 houdende regeling van
de inlichtingen- en veiligheidsdiensten en de artikelen 81, 82,
2° en 84, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toe-
zicht op de financiële sector en de financiële diensten]2.

In voorkomend geval kunnen verscheidene operatoren
of aanbieders een gemeenschappelijke Coördinatiecel op-
richten. In dergelijk geval moet deze Coördinatiecel voor-
zien in dezelfde dienst voor elke operator of aanbieder.

Om deel uit te maken van de Coördinatiecel dienen de
leden:

1° het voorwerp hebben uitgemaakt van een positief en
n i e t - a c h t e r h a a l d  v e i l i g h e i d s a d v i e s  c o n f o r m
artikel 22quinquies van de wet van 11 december 1998 be-
treffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen,
veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen;

2° niet het voorwerp hebben uitgemaakt van een weige-
ring door de Minister van Justitie, waarbij die weigering
met redenen moet worden omkleed en zich te allen tijde
kan voordoen.

Een advies wordt als achterhaald beschouwd 5 jaar na
zijn verstrekking.

De operatoren en aanbieders die geen van de diensten
bedoeld in artikel 126, § 1, verstrekken, zijn vrijgesteld van
de in het derde lid, 1°, beoogde voorwaarde.

Enkel de leden van de Coördinatiecel mogen antwoor-
den op de verzoeken van de autoriteiten met betrekking
tot de gegevens bedoeld in het eerste lid. Ze mogen echter,
onder hun toezicht en binnen de grenzen van het strikt
noodzakelijke, technische hulp krijgen van aangestelden
van de operator of van de aanbieder.

De leden van de Coördinatiecel en de aangestelden die
technische bijstand verlenen, zijn onderworpen aan het
beroepsgeheim.

Elke operator en elke aanbieder bedoeld in artikel 126,
§ 1, eerste lid, waakt over de vertrouwelijkheid van de ge-
gevens die worden behandeld door de Coördinatiecel en
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deelt onverwijld aan het Instituut en aan de Commissie
voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer de
contactgegevens van de Coördinatiecel en van zijn leden
mee alsook elke wijziging van die gegevens.

§ 2. Elke operator en elke aanbieder bedoeld in
artikel 126, § 1, eerste lid, stelt een interne procedure op om
te antwoorden op de verzoeken vanwege de autoriteiten
om toegang tot de persoonsgegevens betreffende de ge-
bruikers. Hij verstrekt aan het Instituut, op verzoek, gege-
vens over deze procedures, het aantal ontvangen verzoeken,
de aangevoerde wettelijke grondslag en hun antwoord.

Elke operator en elke aanbieder bedoeld in artikel 126,
§ 1, eerste lid, wordt beschouwd als verantwoordelijk voor
de verwerking in de zin van de wet van 8 december 1992
tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten op-
zichte van de verwerking van persoonsgegevens, voor de
gegevens behandeld op basis van artikel 126 en dit artikel.

De operatoren van openbare netwerken voor elektroni-
sche communicatie en de aanbieders bedoeld in
artikel 126, § 1, eerste lid, nemen artikel 114, § 2, in acht
voor de toegang tot de gegevens bedoeld in paragraaf 1 en
hun overdracht aan de autoriteiten.

§ 3. Elke aanbieder bedoeld in artikel 126, § 1, eerste lid,
en elke operator bedoeld in artikel 126, § 1, eerste lid, wijst
een of meer aangestelden aan voor de bescherming van
persoonsgegevens, die moet beantwoorden aan de cumu-
latieve voorwaarden opgesomd in paragraaf 1, derde lid.

Deze aangestelde mag geen deel uitmaken van de Coör-
dinatiecel.

Verscheidene operatoren of aanbieders mogen een of
meer gemeenschappelijke aangestelden voor de bescher-
ming van de persoonsgegevens aanduiden. In dat geval
moeten deze aangestelden dezelfde opdracht uitvoeren
voor elke individuele operator of aanbieder.

Bij de uitvoering van zijn opdrachten handelt de aange-
stelde voor de bescherming van de persoonsgegevens in vol-
ledige onafhankelijkheid, en heeft hij toegang tot alle per-
soonsgegevens die worden bezorgd aan de autoriteiten, als-
ook tot alle relevante lokalen van de aanbieder of de operator.

De uitoefening van zijn opdrachten mag voor de aange-
stelde geen nadelen met zich brengen. Hij mag in het bij-
zonder als aangestelde niet worden ontslagen of vervan-
gen wegens de uitvoering van de taken die hem zijn toe-
vertrouwd, zonder grondige motivering.

De aangestelde moet de mogelijkheid hebben om recht-
streeks te communiceren met de directie van de operator
of de aanbieder.

De aangestelde voor de gegevensbescherming zorgt er-
voor dat:

1° de behandelingen door de Coördinatiecel worden
uitgevoerd conform de wet;

2° de aanbieder of de operator enkel die gegevens verza-
melt en bewaart die hij wettelijk mag bewaren;

3° enkel de wettelijk bevoegde autoriteiten toegang
hebben tot de bewaarde gegevens;

4° de maatregelen voor beveiliging en bescherming van
persoonsgegevens beschreven in deze wet en in het veilig-
heidsbeleid van de aanbieder of de operator ten uitvoer
worden gebracht.

Elke aanbieder en elke operator bedoeld in artikel 126,
§ 1, eerste lid, deelt onverwijld aan het Instituut en aan de
Commissie voor de bescherming van de persoonlijke le-
venssfeer de contactgegevens van de aangestelden voor de

bescherming van persoonsgegevens mee alsook elke wijzi-
ging van die gegevens.

§ 4. De Koning bepaalt, bij een besluit vastgesteld na
overleg in de Ministerraad, na advies van de Commissie
voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en
van het Instituut:

1° de nadere regels van het verzoek en de verstrekking
van het veiligheidsadvies;

2° de vereisten waaraan de Coördinatiecel moet beant-
woorden, door rekening te houden met de situatie van de
operatoren en aanbieders die weinig verzoeken krijgen
van de gerechtelijke overheden, die geen vestiging hebben
in België of voornamelijk vanuit het buitenland handelen;

3° de informatie die moet worden verstrekt aan het In-
stituut en aan de Commissie voor de bescherming van de
persoonlijke levenssfeer conform de paragrafen 1 en 3 als-
ook de autoriteiten die toegang hebben tot die informatie;

4° de overige regels die de samenwerking van de operato-
ren en van de aanbieders bedoeld in artikel 126, § 1, eerste
lid, met de Belgische autoriteiten of met sommige van hen,
regelen, voor de verstrekking van de in paragraaf 1 beoogde
gegevens, in voorkomend geval en per betrokken overheid
met inbegrip van de vorm en de inhoud van het verzoek.]1

}1. – Ingevoegd bij art. 5 wet 29 mei 2016, B.S., 18 juli 2016
}2. – § 1, lid 1, gewijzigd bij art. 29 wet 31 juli 2017, B.S., 11 augustus 2017,
err., B.S., 12 oktober 2017, inwerkingtreding: 21 augustus 2017 (art. 39, lid 1)

Art. 127. § 1. De Koning bepaalt, na advies van de Com-
missie voor de bescherming van de persoonlijke levens-
sfeer en van het Instituut, de technische en administratieve
maatregelen die aan de operatoren}1[, aan de aanbieders
bedoeld in artikel 126, § 1, eerste lid,]1 }2[de verkoopkana-
len van elektronische-communicatiediensten, de onderne-
mingen die een identificatiedienst verstrekken]2 of aan de
eindgebruikers worden opgelegd om:

1° in het kader van een noodoproep de oproeplijn te
kunnen identificeren;

2° }3[de eindgebruiker]3 te kunnen identificeren en het
opsporen, lokaliseren, afluisteren, kennisnemen en opne-
men van privé-communicatie mogelijk te maken onder de
voorwaarden bepaald door de artikelen 46bis, 88bis en
90ter tot 90decies van het Wetboek van Strafvordering
}4[en door de wet van 30 november 1998 houdende rege-
ling van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten.]4

}5[Wat de identificatie van de eindgebruiker betreft, is
de operator of de aanbieder bedoeld in artikel 126, § 1,
eerste lid, verantwoordelijk voor de verwerking in de zin
van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de
persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking
van persoonsgegevens.]5

}6[Behoudens tegenbewijs wordt de geïdentificeerde
persoon geacht zelf de elektronische-communicatiedienst
te gebruiken.]6

}7[Wanneer de eindgebruiker een identificatiedocu-
ment voorlegt waarop het rijksregisternummer staat, ver-
zamelt de operator, de aanbieder bedoeld in artikel 126,
§ 1, eerste lid, het verkoopkanaal van elektronische-com-
municatiediensten of de onderneming die een identifica-
tiedienst verstrekt, dat nummer.]7

}8[Het verkoopkanaal van elektronische-communica-
tiediensten bewaart geen identificatiegegevens of -docu-
menten, die worden overgezonden naar de operator, naar
de aanbieder bedoeld in artikel 126, § 1, eerste lid, of naar
de onderneming die een identificatiedienst verstrekt.]8
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}9[Indien een rechtstreekse invoer in de computersyste-
men van de operator, van de aanbieder bedoeld in
artikel 126, § 1, eerste lid, of van de onderneming die een
identificatiedienst verstrekt, niet mogelijk is, mag het ver-
koopkanaal van elektronische-communicatiediensten een
kopie maken van het identificatiedocument, waaronder
van de Belgische elektronische identiteitskaart, maar deze
kopie wordt uiterlijk na de activering van de elektronische-
communicatiedienst vernietigd.]9

}10[De operator of de aanbieder bedoeld in artikel 126, § 1,
eerste lid, bewaart een kopie van de andere identificatiedocu-
menten dan de Belgische elektronische identiteitskaart.]10

}11[De verzamelde identificatiegegevens en -documen-
ten worden bewaard overeenkomstig artikel 126, § 3, eer-
ste lid.]11

De Koning bepaalt, na advies van het Instituut, }12[de ta-
rieven voor de vergoeding van de medewerking van de ope-
ratoren }13[en de aanbieders bedoeld in artikel 126, § 1,
eerste lid,]13 aan de in het eerste lid, 2°, bedoelde verrichtin-
gen]12 alsook de termijn waarbinnen de operatoren of de
abonnees moeten voldoen aan de opgelegde maatregelen.

§ 2. De levering of het gebruik van een dienst of van ap-
paratuur die de uitvoering bemoeilijkt of verhindert van de
in § 1 bedoelde verrichtingen, zijn verboden, met uitzon-
dering van encryptiesystemen die kunnen worden ge-
bruikt om de vertrouwelijkheid van de communicatie en
de veiligheid van betalingen te garanderen.

§ 3. Totdat de maatregelen, bedoeld in § 1, in werking
treden, is het verbod bedoeld in § 2 niet van toepassing op
de mobiele openbare elektronische communicatiediensten
die worden geleverd op basis van een voorafbetaalde kaart.

}14[De in dit koninklijk besluit gedefinieerde, niet-ge-
ïdentificeerde eindgebruikers van voorafbetaalde kaarten
die zijn gekocht voor de inwerkingtreding van het konink-
lijk besluit bedoeld in paragraaf 1, identificeren zich bin-
nen de termijn die wordt vastgesteld door de operator of
de aanbieder bedoeld in artikel 126, § 1, eerste lid, waarbij
deze termijn niet langer mag zijn dan zes maanden na de
bekendmaking van het koninklijk besluit bedoeld in
paragraaf 1. Het in paragraaf 2 bedoelde verbod geldt pas
na het einde van de termijn die aan de eindgebruiker
wordt toegestaan om zich te identificeren.]14

§ 4. Indien een operator }15[...]15 }16[of een aanbieder
bedoeld in artikel 126, § 1, eerste lid,]16 niet voldoet aan de
hem }17[door dit artikel of door de Koning]17 opgelegde
technische en administratieve maatregelen, is het hem
verboden de dienst, waarvoor de betrokken maatregelen
niet genomen zijn, aan te bieden.

§ 5. De operatoren }18[en de aanbieders bedoeld in
artikel 126, § 1, eerste lid,]18 sluiten de eindgebruikers die
}19[...]19 niet voldoen aan de hen }20[door dit artikel of door
de Koning]20 opgelegde technische en administratieve
maatregelen af van de netwerken en diensten waarop de op-
gelegde maatregelen van toepassing zijn. Die eindgebrui-
kers worden op geen enkele wijze vergoed voor de afsluiting.

}21[...]21
}22[§ 6. }23[...]23]22  {24É25

}1. – § 1, lid 1, inleidende zin, gewijzigd bij art. 6, 1°, a), wet 29 mei 2016,
B.S., 18 juli 2016
}2. – § 1, lid 1, inleidende zin, gewijzigd bij art. 2, 1°, b), wet 1 september
2016, B.S., 7 december 2016
}3. – § 1, lid 1, 2°, gewijzigd bij art. 35, 1°, wet 27 maart 2014, B.S.,
28 april 2014

}4. – § 1, lid 1, 2°, aangevuld bij art. 34 wet 4 februari 2010, B.S., 10 maart
2010, inwerkingtreding: 1 september 2010 (art. 40)
}5. – § 1, lid 2, ingevoegd bij art. 2, 1°, c), wet 1 september 2016, B.S.,
7 december 2016
}6. – § 1, lid 3, ingevoegd bij art. 2, 1°, c), wet 1 september 2016, B.S.,
7 december 2016
}7. – § 1, lid 4, ingevoegd bij art. 2, 1°, c), wet 1 september 2016, B.S.,
7 december 2016
}8. – § 1, lid 5, ingevoegd bij art. 2, 1°, c), wet 1 september 2016, B.S.,
7 december 2016
}9. – § 1, lid 6, ingevoegd bij art. 2, 1°, c), wet 1 september 2016, B.S.,
7 december 2016
}10. – § 1, lid 7, ingevoegd bij art. 2, 1°, c), wet 1 september 2016, B.S.,
7 december 2016
}11. – § 1, lid 8, ingevoegd bij art. 2, 1°, c), wet 1 september 2016, B.S.,
7 december 2016
}12. – § 1, lid 9, gewijzigd bij art. 35, 2°, wet 27 maart 2014, B.S., 28 april 2014
}13. – § 1, lid 9, gewijzigd bij art. 6, 1°, b), wet 29 mei 2016, B.S., 18 juli 2016
}14. – § 3, lid 2, ingevoegd bij art. 2, 2°, wet 1 september 2016, B.S.,
7 december 2016
}15. – § 4 gewijzigd bij art. 2, 3°, b), wet 1 september 2016, B.S.,
7 december 2016
}16. – § 4 gewijzigd bij art. 2, 3°, c), wet 1 september 2016, B.S.,
7 december 2016
}17. – § 4 gewijzigd bij art. 2, 3°, e), wet 1 september 2016, B.S.,
7 december 2016
}18. – § 5, lid 1, gewijzigd bij art. 2, 4°, b), wet 1 september 2016, B.S.,
7 december 2016
}19. – § 5, lid 1, gewijzigd bij art. 2, 4°, d), wet 1 september 2016, B.S.,
7 december 2016
}20. – § 5, lid 1, gewijzigd bij art. 2, 4°, e), wet 1 september 2016, B.S.,
7 december 2016
}21. – § 5, lid 2, opgeheven bij art. 2, 4°, f), wet 1 september 2016, B.S.,
7 december 2016
}22. – § 6 toegevoegd bij art. 89 wet 10 juli 2012, B.S., 25 juli 2012, err.,
B.S., 20 september 2012
}23. – § 6 opgeheven bij art. 6, 2°, wet 29 mei 2016, B.S., 18 juli 2016

R 24. – Zie K.B. 12 oktober 2010 houdende de nadere regels voor de
wettelijke medewerkingsplicht bij vorderingen door de inlichtingen- en
veiligheidsdiensten met betrekking tot elektronische communicatie, B.S.,
8 november 2010

R 25. – Zie K.B. 27 november 2016 betreffende de identificatie van de eind-
gebruiker van mobiele openbare elektronische-communicatiediensten die
worden geleverd op basis van een voorafbetaalde kaart, B.S., 7 december 2016

Art. 128. Onverminderd de toepassing van de wet van
8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke le-
venssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsge-
gevens is de registratie van elektronische communicatie en
de daarmee verband houdende verkeersgegevens uitge-
voerd in het legale zakelijke verkeer ten bewijze van een
commerciële transactie of van een andere zakelijke com-
municatie toegestaan, op voorwaarde dat de bij de commu-
nicatie betrokken partijen vóór de registratie op de hoogte
gebracht worden van de registratie, de precieze doeleinden
ervan en de duur van de opslag van de registratie.

De in dit artikel bedoelde gegevens worden gewist uiter-
lijk op het einde van de periode waarbinnen de transactie
in rechte kan worden aangevochten.

In afwijking van artikel 259bis en 314bis van het Strafwet-
boek is het kennisnemen en registreren van elektronische
communicatie en de verkeersgegevens met als enig doel de
kwaliteit van de dienstverlening in callcenters te controleren,
toegestaan, op voorwaarde dat de personen die werkzaam
zijn in het callcenter op voorhand en, onverminderd de toe-
passing van de wet van 8 december 1992 tot bescherming
van de persoonlijke levenssfeer op de hoogte gebracht wor-
den van de mogelijkheid tot kennisnemen en registreren, het
precieze doel ervan en de duur van bewaring van de geregi-
streerde communicatie en gegevens. Die gegevens mogen
ten hoogste gedurende één maand worden bewaard.
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Art. 129. }1[De opslag van informatie of het verkrijgen
van toegang tot informatie die reeds]1 is opgeslagen in de
eindapparatuur van een abonnee of een }2[gebruiker]2 is
slechts toegestaan op voorwaarde dat:

1° de betrokken abonnee of }3[gebruiker]3, overeenkom-
stig de voorwaarden bepaald in de wet van 8 december 1992
tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte
van de verwerking van persoonsgegevens, duidelijke en pre-
cieze informatie krijgt over de doeleinden van de verwerking
en zijn rechten op basis van de wet van 8 december 1992;

2° }4[de abonnee of eindgebruiker zijn toestemming
heeft gegeven na ingelicht te zijn overeenkomstig de bepa-
lingen in 1°.]4

}5[Het eerste lid is niet van toepassing voor de techni-
sche opslag van informatie of de toegang tot informatie
opgeslagen in de eindapparatuur van een abonnee of een
eindgebruiker met als uitsluitend doel de verzending van
een communicatie via een elektronische-communicatie-
netwerk uit te voeren of een uitdrukkelijk door de abonnee
of eindgebruiker gevraagde dienst te leveren wanneer dit
hiervoor strikt noodzakelijk is.]5

}6[De toestemming]6 in de zin van het eerste lid of de
toepassing van het tweede lid, stelt de verantwoordelijke
voor de verwerking niet vrij van de verplichtingen van de
wet van 8 december 1992 tot bescherming van de per-
soonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van
persoonsgegevens die niet opgelegd worden in dit artikel.

}7[De verantwoordelijke voor de verwerking biedt de
abonnees of eindgebruikers gratis de mogelijkheid om op
eenvoudige wijze de gegeven toestemming in te trekken.]7

}1. – Lid 1, inleidende zin, gewijzigd bij art. 90, 1°, a), wet 10 juli 2012,
B.S., 25 juli 2012, err., B.S., 20 september 2012
}2. – Lid 1, inleidende zin, gewijzigd bij art. 90, 1°, b), wet 10 juli 2012,
B.S., 25 juli 2012, err., B.S., 20 september 2012
}3. – Lid 1, 1°, gewijzigd bij art. 90, 1°, b), wet 10 juli 2012, B.S., 25 juli
2012, err., B.S., 20 september 2012
}4. – Lid 1, 2°, vervangen bij art. 90, 1°, c), wet 10 juli 2012, B.S., 25 juli
2012, err., B.S., 20 september 2012
}5. – Lid 2 vervangen bij art. 90, 2°, wet 10 juli 2012, B.S., 25 juli 2012,
err., B.S., 20 september 2012
}6. – Lid 3 gewijzigd bij art. 90, 3°, wet 10 juli 2012, B.S., 25 juli 2012, err.,
B.S., 20 september 2012
}7. – Lid 4 toegevoegd bij art. 90, 4°, wet 10 juli 2012, B.S., 25 juli 2012,
err., B.S., 20 september 2012

Art. 130. § 1. Wanneer de weergave van de identificatie
van het oproepende nummer als dienst wordt aangebo-
den, biedt de operator van de oproepende abonnee de op-
roepende eindgebruiker kosteloos en op eenvoudige aan-
vraag de mogelijkheid om voor elke oproep apart of op be-
stendige wijze zich te verzetten tegen de identificatie van
het oproepende nummer. Die faciliteit wordt aangeboden
per afzonderlijke lijn waarvan de abonnee titularis is.

Wanneer van de faciliteit bedoeld in het eerste lid gebruik-
gemaakt wordt is de operator van de opgeroepen abonnee
niet gerechtigd de weergave van de identificatie van het op-
roepende nummer aan zijn abonnee aan te bieden.

§ 2. Wanneer de weergave van de identificatie van het
oproepende nummer als dienst wordt aangeboden, biedt
de operator van de opgeroepen abonnee aan de opgeroe-
pen abonnee de mogelijkheid om kosteloos en op eenvou-
dige aanvraag de weergave van de identificatie van het op-
roepende nummer van inkomende oproepen op te heffen.

De kosteloosheid van deze faciliteit vervalt, indien de
opgeroepen abonnee op onredelijke wijze gebruik maakt
van die faciliteit.

De Koning bepaalt, na advies van het Instituut, de geval-
len die als onredelijk gebruik van de in deze paragraaf be-
doelde faciliteit aangemerkt kunnen worden en de vergoe-
ding die voor dit gebruik kan worden aangerekend.

§ 3. Wanneer de weergave van de identificatie van het
oproepende nummer als dienst wordt aangeboden en die
identificatie wordt weergegeven alvorens de communica-
tie tot stand wordt gebracht, biedt de operator van de op-
geroepen abonnee aan de opgeroepen abonnee de moge-
lijkheid om op eenvoudige aanvraag inkomende oproepen
te weigeren wanneer de weergave van de identificatie van
het oproepende nummer door de oproepende }1[eindge-
bruiker]1 of abonnee ongedaan is gemaakt.

§ 4. Wanneer de weergave van de identificatie van het
opgeroepen nummer als dienst wordt aangeboden aan de
oproeper, biedt de operator van de opgeroepen abonnee
aan de opgeroepen abonnee de mogelijkheid om koste-
loos en op eenvoudige aanvraag de doorgifte van de iden-
tificatie van het opgeroepen nummer naar de oproepende
eindgebruiker te verhinderen.

§ 5. De operatoren verspreiden op ruime schaal infor-
matie over:

1° de door hen aangeboden faciliteiten tot identificatie
van het oproepende nummer en tot identificatie van het
opgeroepen nummer;

2° alle diensten die worden aangeboden op basis van
die faciliteiten;

3° de beschikbare mogelijkheden die overeenkomstig
dit artikel worden aangeboden ter bescherming van de
persoonlijke levenssfeer, alsmede de voorwaarden voor
het gebruik ervan.

De in deze paragraaf bedoelde informatie wordt in ieder
geval op individuele basis aan de eigen abonnees aange-
boden.

§ 6. De Koning bepaalt, na advies van de Commissie voor
de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en van het In-
stituut, de voorwaarden waaronder en de procedures volgens
dewelke de operatoren, op gerechtvaardigd verzoek van een
persoon die het slachtoffer is van een kwaadwillig gebruik
van een elektronische-communicatienetwerk of -dienst, ver-
plicht kunnen worden de uitschakeling van de weergave van
de identificatie van het oproepende nummer op te heffen.

De opheffing van de uitschakeling van de weergave van
de identificatie van het oproepende nummer voor de doel-
einden van deze paragraaf is beperkt tot de handelingen
en de duur die noodzakelijk zijn om de persoon die een
kwaadwillig gebruik maakt van een elektronische-com-
municatienetwerk of -dienst te identificeren.

De Koning bepaalt, na advies van de Commissie voor de
bescherming van de persoonlijke levenssfeer en van het In-
stituut, op welke wijze en onder welke voorwaarden de
verkregen identificatiegegevens van de oproepende abon-
nee opgeslagen worden en ter beschikking gesteld worden
van de verzoeker.

§ 7. }2[...]2

De opheffing van de uitschakeling van de weergave van
de identificatie van het oproepende nummer }3[met als
doel de behandeling van noodoproepen door de betrok-
ken beheercentrales van de nooddiensten]3 is gratis.
}1. – § 3 gewijzigd bij art. 28 wet 18 mei 2009, B.S., 4 juni 2009
}2. – § 7, lid 1, opgeheven bij art. 29, 1°, wet 18 mei 2009, B.S., 4 juni 2009
}3. – § 7, lid 2, gewijzigd bij art. 29, 2°, wet 18 mei 2009, B.S., 4 juni 2009
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Art. 131. De operator biedt zijn abonnees kosteloos en
op eenvoudige aanvraag de mogelijkheid om de automati-
sche doorschakeling van oproepen door een derde naar
het eindtoestel van de abonnee stop te zetten }1[...]1.

De Koning kan, na advies van het Instituut, nadere re-
gels inzake samenwerking tussen de verschillende opera-
toren bepalen, voor het geval waarin de derde partij, die
voor de doorschakeling verantwoordelijk is geen klant is
van dezelfde operator als de abonnee, die vraagt om de
doorschakeling stop te zetten.
}1. – Lid 1 gewijzigd bij art. 91 wet 10 juli 2012, B.S., 25 juli 2012, err.,
B.S., 20 september 2012

Art. 132. De operatoren kunnen ten aanzien van de
abonneelijnen die verbonden zijn met analoge centrales
vanwege het Instituut een vrijstelling verkrijgen van één of
meer van de verplichtingen opgenomen in de artikelen 130
en 131, op voorwaarde dat zij bewijzen dat het aanbieden
van de betrokken faciliteit technisch niet haalbaar is of on-
evenredig veel economische middelen vergt.

De beslissing tot vrijstelling in de zin van dit artikel is be-
perkt in de tijd. Ze houdt in ieder geval op te bestaan wanneer
de abonneelijn verbonden wordt met een digitale centrale.

De beslissing tot vrijstelling wordt bekendgemaakt in
het Belgisch Staatsblad en op de website van het Instituut.

De beslissing tot vrijstelling wordt medegedeeld aan de
Europese Commissie.

Art. 133. § 1. De aanbieders van de openbare telefonie-
dienst brengen hun abonnees, kosteloos en vooraleer zij
opgenomen worden in een telefoongids of een telefoonin-
lichtingendienst, op de hoogte van:

1° de doeleinden van de telefoongids of de telefoonin-
lichtingendienst;

2° het gratis karakter van de opname in de telefoongids
of de telefooninlichtingendienst;

3° in voorkomend geval, de toepassingen van de tele-
foongids of de telefooninlichtingendienst die afwijken van
het zoeken van persoonsgegevens op basis van de naam
en, in voorkomend geval, de woon-, verbijf- of vestigings-
plaats van de abonnees.

Enkel de persoonsgegevens die relevant zijn voor de
doeleinden zoals medegedeeld overeenkomstig het eerste
lid en waarvan de betrokken abonnee heeft aangegeven dat
zij opgenomen mogen worden in de betrokken telefoon-
gids of de telefooninlichtingendienst mogen opgenomen
worden in die telefoongids of telefooninlichtingendienst.

Hiertoe stelt de operator twee aparte vragen aan de
abonnee:

1° of hij wenst dat zijn adresgegevens vermeld worden
in de universele telefoongids en in de universele inlichtin-
gendienst;

2° of hij wenst dat zijn adresgegevens worden vermeld
in andere telefoongidsen of andere inlichtingendiensten.

Voor de opname of het niet opnemen in de telefoongids
of de telefooninlichtingendienst van de minimale per-
soonsgegevens van een abonnee mag geen vergoeding ge-
vraagd worden.

Indien de telefoongids of de telefooninlichtingendienst
gebruikt kan worden voor andere toepassingen dan het
zoeken van persoonsgegevens op basis van de naam en, in
voorkomend geval, de woon-, verblijf- of vestigingsplaats
van de abonnee, mag de telefoongids of de telefooninlich-
tingendienst deze toepassingen slechts aanbieden, indien

de betrokken abonnee daarvoor zijn duidelijke toestem-
ming heeft gegeven.

Onder toestemming in de zin van dit artikel wordt ver-
staan de vrije, specifieke en op informatie berustende
wilsuiting, waarmee de betrokken abonnee of zijn wette-
lijke vertegenwoordiger aanvaardt dat persoonsgegevens
die op hem betrekking hebben, voor de in het vorige lid be-
doelde toepassing worden verwerkt.

§ 2. Iedere abonnee is gerechtigd de persoonsgegevens die
op hem betrekking hebben in te zien overeenkomstig de voor-
waarden bepaald door of krachtens de wet van 8 december
1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten op-
zichte van de verwerking van persoonsgegevens.

Iedere abonnee is bovendien gerechtigd om kosteloos,
volgens de procedures en onder de voorwaarden bepaald
door de Koning, na advies van de Commissie voor de be-
scherming van de persoonlijke levenssfeer en van het Insti-
tuut, de persoonsgegevens die op hem betrekking hebben
te laten verbeteren of te laten verwijderen uit de telefoon-
gids of de telefooninlichtingendienst.
}1[Art. 133/1. Het Instituut kan maatregelen aannemen
om een doeltreffende grensoverschrijdende samenwerking
te waarborgen bij de naleving van de artikelen 113 tot
114/2 en 122 tot 133, en om geharmoniseerde voorwaar-
den te creëren voor het aanbieden van diensten waarbij
grensoverschrijdende gegevensstromen betrokken zijn.

Het Instituut bezorgt de Europese Commissie twee
maanden voor het aannemen van deze maatregelen een
samenvatting van de redenen voor het optreden, de ge-
plande maatregelen en de voorgestelde aanpak. Het Insti-
tuut houdt bij het aannemen van het besluit over de maat-
regelen zoveel mogelijk rekening met de opmerkingen en
aanbevelingen van de Europese Commissie.]1

}1. – Ingevoegd bij art. 92 wet 10 juli 2012, B.S., 25 juli 2012, err., B.S.,
20 september 2012

Afdeling 3
Bescherming van de eindgebruikers inzake het 

gebruik van sommige bijzondere nummers

Art. 134. § 1. Er wordt een Ethische Commissie voor het
aanbieden van betalende diensten via elektronische-com-
municatienetwerken opgericht, hierna «de Ethische Com-
missie voor de telecommunicatie» genoemd. De Koning be-
paalt, na advies van het Instituut, }1[de samenstelling van
de Ethische Commissie voor de telecommunicatie, de voor-
waarden verbonden aan]1 het mandaat van de leden van de
Ethische Commissie voor de telecommunicatie, alsmede de
procedure en de praktische regels in verband met de wer-
king van de Ethische Commissie voor de telecommunicatie.

De Ethische Commissie voor de telecommunicatie bestaat
minstens uit twee vertegenwoordigers van de gezinsbelan-
gen, één vertegenwoordiger van de Minister van Economie,
één vertegenwoordiger van de Minister van Consumentenza-
ken, één vertegenwoordiger van de Minister van Justitie, één
vertegenwoordiger van de minister en een voorzitter, aange-
wezen door de minister. De leden worden benoemd voor een
periode van vijf jaar. }2[De leden van de Ethische Commissie
voor de telecommunicatie zijn onderworpen aan het beroeps-
geheim, ook als ze geen lid meer zijn van deze commissie.]2

}3[De procedureregels voorzien minstens in de kennis-
geving van de klacht of het dossier tot vaststelling van een
inbreuk op de Ethische Code voor de telecommunicatie aan
de vermoedelijke overtreder of overtreders, een redelijke
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periode waarbinnen deze hun verdediging kunnen voorbe-
reiden en het recht om schriftelijk en mondeling standpunt
in te nemen ten aanzien van de beweerde inbreuk.]3

Het Instituut neemt het secretariaat van de Ethische
Commissie voor de telecommunicatie waar. }4[Het secreta-
riaat ontvangt de klachten die zijn gericht aan de Ethische
Commissie voor de telecommunicatie en neemt de dossiers
in vooronderzoek. Het kan eveneens een onderzoek instel-
len op eigen initiatief.]4 }5[Het secretariaat kan ook, over-
eenkomstig de instructies die zijn gegeven door de Ethische
Commissie voor de telecommunicatie en gepubliceerd op
haar website, een klacht voor bemiddeling doorsturen naar
de Ombudsdienst voor telecommunicatie of voor bemidde-
ling of verder onderzoek doorsturen naar de Algemene Di-
rectie Controle en Bemiddeling van de Federale Overheids-
dienst Economie, KMO, Middenstand en Energie. Het door-
sturen van een klacht voor bemiddeling doet geen afbreuk
aan de bevoegdheid van de Ethische Commissie voor de te-
lecommunicatie om overeenkomstig paragraaf 2 een in-
breuk op de Ethische Code voor de telecommunicatie vast
te stellen en overeenkomstig paragraaf 3 te bestraffen.]5

}6[De Ombudsdienst voor telecommunicatie en de Alge-
mene Directie Controle en Bemiddeling van de Federale
Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie
brengen, volgens de nadere bepalingen die zijn vastgelegd in
een samenwerkingsprotocol, de Ethische Commissie voor de
telecommunicatie op de hoogte van het resultaat van de be-
middeling of het verdere onderzoek betreffende elke overge-
zonden klacht. Wanneer het secretariaat op de hoogte wordt
gebracht van het resultaat van de bemiddeling of het verdere
onderzoek, kan het de klacht seponeren. Het secretariaat
licht de Ethische Commissie voor de telecommunicatie, vol-
gens de nadere regels die zijn vastgelegd in het huishoudelijk
reglement, in over de geseponeerde klachten. De Ethische
Commissie voor de telecommunicatie kan de besluiten van
het secretariaat tot seponering evoceren en aan het secretari-
aat vragen het dossier alsnog op een zitting van de Ethische
Commissie of van een van haar kamers te brengen.]6

}7[Het secretariaat van de Ethische Commissie voor de
telecommunicatie kan eveneens een onderzoek instellen
op eigen initiatief.]7

}8[Het secretariaat van de Ethische Commissie voor de
telecommunicatie kan op eigen initiatief de procedure op-
starten om vermoedelijke inbreuken op de Ethische Code
voor de telecommunicatie die het meent vast te stellen
voor beoordeling en bestraffing te brengen voor de Ethi-
sche Commissie voor de telecommunicatie. Het secretari-
aat kan tevens soortgelijke klachten betreffende eenzelfde
dienst via een elektronische-communicatienetwerk op ge-
bundelde wijze voor beoordeling en bestraffing brengen
voor de Ethische Commissie voor de telecommunicatie.]8

}9[Vooraleer het secretariaat van de Ethische Commis-
sie voor de telecommunicatie partijen uitnodigt op een
hoorzitting voor de Ethische Commissie, stelt het een ver-
slag op over het dossier, deelt het dat verslag mee aan de
partijen en geeft het de partijen de gelegenheid een schrif-
telijke repliek in te dienen op het verslag.]9

}10[De Ethische Commissie voor de telecommunicatie
kan ingedeeld worden in kamers van drie leden, die uit-
spraak doen over de klachten. De indeling in kamers wordt
vastgelegd in een huishoudelijk reglement, dat opgesteld
wordt door de Ethische Commissie voor de telecommuni-
catie en gepubliceerd wordt op haar website.]10

}11[De minister legt, op voorstel van het Instituut, de
kosten vast die verbonden zijn aan de behandeling van een
individueel dossier. }12[De kosten worden, in voorkomend
geval hoofdelijk en ondeelbaar, gedragen door de persoon
of de personen die overeenkomstig paragraaf 3 door de
Ethische Commissie voor de telecommunicatie veroor-
deeld werden.]12 In de overige gevallen worden de kosten
gedragen door het Instituut.]11

§ 2. Op voorstel van de Ethische Commissie voor de tele-
communicatie stelt de Koning een Ethische Code voor de
telecommunicatie vast.

}13[De Ethische Code voor de telecommunicatie duidt
de nummerreeksen aan waarvoor het is toegestaan om van
de oproeper of de afnemer van de dienst naast de prijs voor
de communicatie ook een betaling voor de inhoud te vra-
gen en omschrijft de voorwaarden waaronder betalende
diensten via elektronische-communicatienetwerken aan
de eindgebruikers kunnen worden aangeboden. De Ethi-
sche Code voor de telecommunicatie kan bepalen welke
verplichting aan welke persoon die tussenkomt in het aan-
bod of de verkoop van betalende diensten via elektroni-
sche-communicatienetwerken, opgelegd wordt of kan een-
zelfde verplichting aan meerdere van die personen opleg-
gen. De Ethische Code voor de telecommunicatie kan bepa-
len welke informatie door welke persoon bekendgemaakt
moet worden en op welke wijze, vooraleer er van de oproe-
per of de afnemer van de dienst een betaling voor de in-
houd gevraagd kan worden. De Ethische Code voor de tele-
communicatie stelt eveneens de nadere regels vast volgens
dewelke er meegewerkt moet worden aan het onderzoek
van een vermoedelijke inbreuk en aan de uitvoering van de
beslissingen van de Ethische Commissie voor de telecom-
municatie. De voorwaarden van de Ethische Code voor de
telecommunicatie gelden onverminderd de toepassing van
de bepalingen van de wet van 6 april 2010 betreffende
marktpraktijken en consumentenbescherming en van de
wet van 11 maart 2003 betreffende bepaalde juridische as-
pecten van de diensten van de informatiemaatschappij.]13

}14[Tenzij de Ethische Code voor de telecommunicatie
anders bepaalt, zijn de personen die betalende diensten
via elektronische-communicatienetwerken aanbieden en
de operatoren of personen die daartoe betaalnummers ter
beschikking stellen verplicht de bepalingen van de Ethi-
sche Code voor de telecommunicatie in acht te nemen.]14

}15[De Ethische Commissie voor de telecommunicatie
kan eveneens, op verzoek van een belanghebbende, bij
wijze van advies bepalen onder welke nummerreeks of
nummerreeksen bepaald in de Ethische Code voor de tele-
communicatie een door de verzoeker behoorlijk omschre-
ven nieuw type van diensten moet worden aangeboden.]15

}16[De Ethische Commissie voor de telecommunicatie of
een van haar kamers spreekt zich uit over de naleving van de
Ethische Code voor de telecommunicatie na een klacht van
de belanghebbende of na een procedure opgestart op initia-
tief van het secretariaat en nadat het kennis genomen heeft
van het verslag van het secretariaat over het dossier en van de
repliek van de vermoedelijke overtreder(s) op het verslag.]16

}17[}18[...]18]17

De beslissingen van de Ethische Commissie voor de tele-
communicatie zijn gemotiveerd en worden openbaar ge-
maakt.

§ 3. }19[De inbreuken op de Ethische Code voor de tele-
communicatie kunnen door de Ethische Commissie voor
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de telecommunicatie of één van haar kamers worden be-
straft met een of meer van de volgende maatregelen:

1° een administratieve geldboete van 125 euro tot
250.000 euro;

2° een schorsing van de betrokken dienst tot één jaar;
3° de opheffing van de betrokken dienst of van het be-

trokken nummer;
4° het verbod om nieuwe diensten aan te bieden.]19
}20[Bij het uitspreken van de sancties houdt de Ethische

Commissie voor de telecommunicatie of een van haar ka-
mers rekening met de ernst van de inbreuk, het herhaalde-
lijk karakter van inbreuken alsook met het al dan niet op-
zettelijke karakter ervan.]20

}21[...]21

Wanneer de Ethische Commissie voor de telecommuni-
catie }22[of een van haar kamers]22 een effectieve sanctie uit-
spreekt, betaalt de overtreder aan }22[de benadeelde of be-
nadeelden]22, via de betrokken operatoren en binnen dertig
dagen te rekenen vanaf de kennisgeving van de uitspraak,
het bedrag dat van }22[de benadeelde of benadeelden]22

verkregen werd ten gevolge van de vastgestelde inbreuk.
}23[§ 4. Indien }24[de overtreder(s) nala(a)t(en)]24 de door

de Ethische Commissie voor de telecommunicatie opgelegde
administratieve geldboete en/of de verschuldigde dossierkos-
ten te betalen binnen de door de Ethische Commissie vastge-
stelde termijn, zendt het secretariaat de beslissing van de Ethi-
sche Commissie voor de telecommunicatie door aan de Ad-
ministratie van de belasting over de toegevoegde waarde, re-
gistratie en domeinen, met het oog op invordering. Deze
Administratie kan optreden bij dwangbevel, overeenkomstig
artikel 3 van de domaniale wet van 22 december 1949.

Alle sommen betaald of ingevorderd ten titel van admi-
nistratieve geldboete opgelegd door de Ethische Commis-
sie voor de telecommunicatie worden in de Schatkist ge-
stort. De ingevorderde dossierkosten worden gestort aan
het Instituut.]23  {25É28

}1. – § 1, lid 1, gewijzigd bij art. 17, 1°, eerste streepje, wet 31 mei 2011,
B.S., 21 juni 2011
}2. – § 1, lid 2, aangevuld bij art. 17, 1°, tweede streepje, wet 31 mei 2011,
B.S., 21 juni 2011
}3. – § 1, lid 3, na wijziging, vervangen bij art. 36, 1°, a), wet 27 maart
2014, B.S., 28 april 2014
}4. – § 1, lid 4, aangevuld bij art. 17, 1°, vierde streepje, wet 31 mei 2011,
B.S., 21 juni 2011
}5. – § 1, lid 4, aangevuld bij art. 36, 1°, b), wet 27 maart 2014, B.S.,
28 april 2014
}6. – § 1, lid 5, ingevoegd bij art. 36, 1°, c), wet 27 maart 2014, B.S.,
28 april 2014
}7. – § 1, lid 6, ingevoegd bij art. 36, 1°, c), wet 27 maart 2014, B.S.,
28 april 2014
}8. – § 1, lid 7, ingevoegd bij art. 36, 1°, c), wet 27 maart 2014, B.S.,
28 april 2014
}9. – § 1, lid 8, ingevoegd bij art. 36, 1°, c), wet 27 maart 2014, B.S.,
28 april 2014
}10. – § 1, lid 9, ingevoegd bij art. 17, 1°, vijfde streepje, wet 31 mei 2011,
B.S., 21 juni 2011
}11. – § 1, lid 10, ingevoegd bij art. 93, 1°, wet 10 juli 2012, B.S., 25 juli
2012, err., B.S., 20 september 2012
}12. – § 1, lid 10, gewijzigd bij art. 36, 1°, d), wet 27 maart 2014, B.S.,
28 april 2014
}13. – § 2, lid 2, na wijzigingen, vervangen bij art. 36, 2°, a), wet 27 maart
2014, B.S., 28 april 2014
}14. – § 2, lid 3, laatst vervangen bij art. 36, 2°, b), wet 27 maart 2014,
B.S., 28 april 2014
}15. – § 2, lid 4, ingevoegd bij art. 36, 2°, c), wet 27 maart 2014, B.S.,
28 april 2014
}16. – § 2, lid 5, laatst vervangen bij art. 36, 2°, d), wet 27 maart 2014,
B.S., 28 april 2014

}17. – § 2, lid 6, ingevoegd bij art. 17, 2°, derde streepje, wet 31 mei 2011,
B.S., 21 juni 2011
}18. – § 2, lid 6, opgeheven bij art. 36, 2°, e), wet 27 maart 2014, B.S.,
28 april 2014
}19. – § 3, lid 1, na wijzigingen, vervangen bij art. 36, 3°, wet 27 maart
2014, B.S., 28 april 2014
}20. – § 3, lid 2, laatst vervangen bij art. 36, 3°, wet 27 maart 2014, B.S.,
28 april 2014
}21. – § 3, lid 3, na wijziging, impliciet opgeheven bij art. 36, 3°, wet
27 maart 2014, B.S., 28 april 2014
}22. – § 3, lid 4, gewijzigd bij art. 17, 3°, zesde streepje, wet 31 mei 2011,
B.S., 21 juni 2011
}23. – § 4 toegevoegd bij art. 93, 2°, wet 10 juli 2012, B.S., 25 juli 2012,
err., B.S., 20 september 2012
}24. – § 4, lid 1, gewijzigd bij art. 36, 4°, wet 27 maart 2014, B.S., 28 april 2014
R 25. – Zie K.B. 23 januari 2006 betreffende de samenstelling van de
Ethische Commissie voor het aanbieden van betalende diensten via elek-
tronische-communicatienetwerken, B.S., 10 februari 2006
R 26. – Zie K.B. 1 april 2007 betreffende de procedure voor en de prak-
tische regels in verband met de werking van de Ethische Commissie voor
het aanbieden van betalende diensten via elektronische-communicatie-
netwerken, B.S., 12 april 2007
R 27. – Zie K.B. 9 februari 2011 tot vaststelling van de Ethische Code
voor de telecommunicatie, B.S., 21 juni 2011, opgenomen in rubriek «II.
Belgische wet- en regelgeving, 12. Informatiemaatschappij», infra
J 28. – In antwoord op een prejudiciële vraag stelt het Grondw. Hof dat
artikel 134, § 2, van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische
communicatie de artikelen 10 en 11 van de Grondwet schendt in zoverre
het enkel van toepassing is op personen die betalende diensten via elek-
tronische communicatienetwerken aanbieden en dat de gevolgen van die
bepaling gehandhaafd worden totdat de wetgever nieuwe bepalingen
aanneemt en uiterlijk tot 31 december 2018 (Grondwettelijk Hof nr. 93/
2017, 13 juli 2017, B.S., 20 oktober 2017).
}1[Art. 134/1. }2[ § 1. In dringende gevallen kan de voor-
zitter van de Ethische Commissie voor de telecommunicatie
of diens plaatsvervanger alle passende voorlopige maatre-
gelen nemen wanneer hij kennis krijgt van een feit dat op
het eerste gezicht een ernstige inbreuk op de Ethische Code
voor de telecommunicatie vormt en dat een moeilijk te her-
stellen, ernstig nadeel of schade toebrengt aan of dreigt toe
te brengen aan een grote groep van eindgebruikers.

De voorzitter of diens plaatsvervanger kan onder andere
onmiddellijk aan de persoon die een betalende dienst via een
elektronische-communicatienetwerk aanbiedt of de persoon
of operator die daartoe betaalnummers ter beschikking stelt
opleggen om deze dienst op te schorten totdat de Ethische
Commissie voor de telecommunicatie definitief uitspraak
heeft gedaan over de naleving van de Ethische Code voor de
telecommunicatie of totdat de persoon die de betrokken
dienst aanbiedt of de persoon of operator die daartoe betaal-
nummers ter beschikking stelt de dienst heeft aangepast
zoals de voorzitter of diens plaatsvervanger het heeft bepaald.

§ 2. De betrokken persoon of personen worden vooraf-
gaandelijk aan het opleggen van de in paragraaf 1 be-
doelde maatregel op de hoogte gebracht en uitgenodigd
om de dienst onmiddellijk en vrijwillig op te schorten of
aan te passen.

Indien de persoon die een betalende dienst via een elek-
tronische-communicatienetwerk aanbiedt of de persoon of
operator die daartoe betaalnummers ter beschikking stelt
niet bereikt kan worden of geen gevolg geeft aan de uitno-
diging van de voorzitter of diens plaatsvervanger, kan deze
laatste de operatoren die toegang verlenen tot de betrokken
dienst verplichten om de toegang tot de betrokken num-
mers te blokkeren en, in voorkomend geval, bevelen de in-
terconnectie- of andere vergoedingen niet uit te keren aan
de persoon die de betrokken betalende dienst via een elek-
tronische-communicatienetwerk aanbiedt of de persoon of
operator die daartoe betaalnummers ter beschikking stelt
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of bevelen deze vergoedingen te kantonneren bij de Depo-
sito- en Consignatiekas, totdat de Ethische Commissie voor
de telecommunicatie of één van haar kamers definitief uit-
spraak heeft gedaan over de naleving van de Ethische Code
voor de telecommunicatie en de bestemming van de inge-
houden of gekantonneerde vergoedingen.]2]1

}1. – Ingevoegd bij art. 18 wet 31 mei 2011, B.S., 21 juni 2011
}2. – Na wijziging, vervangen bij art. 37 wet 27 maart 2014, B.S., 28 april
2014

Art. 135. }1[...]1

}1. – Na wijzigingen, opgeheven bij art. 95 wet 10 juli 2012, B.S., 25 juli
2012, err., B.S., 20 september 2012
}1[Art. 135/1. Operatoren die openbare telefoondien-
sten verstrekken waarmee internationale oproepen moge-
lijk zijn, behandelen alle oproepen naar en van nummers
behorende tot de Europese Telefoonnummeringsruimte
(ETNS) tegen tarieven die vergelijkbaar zijn met de tarie-
ven voor oproepen naar en van geografische of mobiele
nummers uit de nummerplannen van andere Lid-Staten.]1

}1. – Ingevoegd bij art. 96 wet 10 juli 2012, B.S., 25 juli 2012, err., B.S.,
20 september 2012

Afdeling 4
Medewerking met de ombudsdienst voor 

telecommunicatie

Art. 136. § 1. De personen bedoeld in artikel 43bis, § 1,
1° tot 6°, van de wet van 21 maart 1991 betreffende de her-
vorming van sommige economische overheidsbedrijven
wijzen een persoon aan die naar behoren bevoegd wordt
verklaard om hen te vertegenwoordigen in hun betrekkin-
gen met de ombudsdienst voor telecommunicatie.

§ 2. De aanbieders brengen de gebruikers op de hoogte
van de beroepsmiddelen bij de ombudsdienst voor tele-
communicatie. Die informatie wordt in overeenstemming
met de ombudsdienst verstrekt.

§ 3. Om de aan de ombudsdienst voorgelegde geschil-
len doeltreffend te behandelen, wordt tussen de aanbie-
ders bedoeld in artikel 43bis, § 1, 1° tot 6°, van de wet van
21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige
economische overheidsbedrijven en de ombudsdienst een
protocol gesloten. Dat protocol legt de nadere regels vast
voor de behandeling van de klachten }1[...]1.
}1. – § 3 gewijzigd bij art. 15 wet 21 december 2006, B.S., 23 januari 2007

TITEL V

PROCEDURELE BEPALINGEN EN 
STRAFBEPALINGEN

HOOFDSTUK IV

STRAFBEPALINGEN

Art. 145. § 1. }1 [Met een geldboete van 50  to t
50.000 EUR wordt gestraft de persoon die de artikelen
}2[15,]2 32, 33, 35, 41, 42, 114, 124, }3[126, 126/1,]3 127
en de ter uitvoering van de artikelen 32, 39, § 3, 47}4[, 126,
126/1]4 en 127 genomen besluiten overtreedt.]1

§ 2. Met een geldboete van 200 tot 2.000 EUR en met
een gevangenisstraf van acht dagen tot één jaar of met één
van die straffen alleen wordt gestraft de persoon die
artikel }5[13/1, § 1]5, en de ter uitvoering van artikel 16 ge-
nomen besluiten overtreedt.

§ 3. Met een geldboete van 500 tot 50.000 EUR en met
een gevangenisstraf van één tot vier jaar of met één van die
straffen alleen wordt gestraft:

1° de persoon, die op bedrieglijke wijze elektronische
communicatie door middel van een elektronische-commu-
nicatienetwerk tot stand brengt, teneinde zichzelf of aan een
andere persoon wederrechtelijk een voordeel te verschaffen;

2° }6[...]6

3° de persoon die welk toestel dan ook opstelt dat be-
stemd is om een van de voorgaande inbreuken te begaan,
alsook een poging om deze te begaan.

}7[§ 3bis. Met een geldboete van 50 EUR tot 300 EUR en
met een gevangenisstraf van vijftien dagen tot twee jaar of
met één van die straffen alleen worden gestraft de per-
soon, die een elektronische-communicatienetwerk of -
dienst of andere elektronische communicatiemiddelen ge-
bruikt om overlast te veroorzaken aan zijn correspondent
of schade te berokkenen alsook de persoon die welk toestel
dan ook opstelt dat bestemd is om de voorgaande inbreuk
te begaan, alsook een poging om deze te begaan.]7

§ 3ter. }8[Met geldboete van 50 euro tot 50 000 euro en
met gevangenisstraf van zes maanden tot drie jaar of met
één van die straffen alleen wordt gestraft:

1° iedere persoon die, naar aanleiding van de uitoefe-
ning van zijn functie, buiten de gevallen die de wet bepaalt
of zonder inachtneming van de vormen die zij voorschrijft,
met bedrieglijk opzet of met het oogmerk om te schaden,
de gegevens bedoeld in artikel 126 op enige manier over-
neemt, onder zich houdt, of er enig gebruik van maakt;

2° hij die, terwijl hij weet dat de gegevens bekomen zijn
door het plegen van het misdrijf bedoeld in 1°, deze gege-
vens bij zich houdt, aan een andere persoon onthult of ver-
spreidt, of er enig gebruik van maakt.]8

§ 4. De verbeurdverklaring van apparaten die niet vol-
doen aan de voorwaarden van de artikelen 32, 33, 35 en
37 wordt altijd uitgesproken.  {9

}1. – § 1 vervangen bij art. 189, 1°, wet (IV) 25 april 2007, B.S., 8 mei
2007, err., B.S., 8 oktober 2007
}2. – § 1 gewijzigd bij art. 38 wet 27 maart 2014, B.S., 28 april 2014
}3. – § 1 gewijzigd bij art. 7, 1°, wet 29 mei 2016, B.S., 18 juli 2016
}4. – § 1 gewijzigd bij art. 7, 2°, wet 29 mei 2016, B.S., 18 juli 2016
}5. – § 2 gewijzigd bij art. 27 wet 31 juli 2017, B.S., 12 september 2017
}6. – § 3, 2°, opgeheven bij art. 189, 2°, wet (IV) 25 april 2007, B.S., 8 mei
2007, err., B.S., 8 oktober 2007
}7. – § 3bis ingevoegd bij art. 189, 3°, wet (IV) 25 april 2007, B.S., 8 mei
2007, err., B.S., 8 oktober 2007
}8. – § 3ter, na wijziging, opnieuw ingevoegd bij art. 7, 3°, wet 29 mei
2016, B.S., 18 juli 2016

J 9. – Artikel 145, § 3, 2°, van de wet van 13 juni 2005 betreffende de
elektronische communicatie schendt de artikelen 10 en 11 van de Grond-
wet, in zoverre, voor diegene die gebruik maakt van een telecommunica-
tiemiddel om zijn correspondent overlast te bezorgen, het voorziet in straf-
fen die zwaarder zijn dan die waarin artikel 442bis van het Strafwetboek
voorziet (Arbitragehof nr. 55/2007, 28 maart 2007, B.S., 25 mei 2007 en
Arbitragehof nr. 64/2007, 18 april 2007, B.S., 13 juni 2007).

Art. 146. De verbeurdverklaring van apparaten die heb-
ben gediend tot het overtreden van }1[artikel 41]1 wordt
altijd uitgesproken.
}1. – Gewijzigd bij art. 190 wet (IV) 25 april 2007, B.S., 8 mei 2007, err.,
B.S., 8 oktober 2007

Art. 147. De verbeurdverklaring van de wederrechtelijk
verkregen opnamen van gesprekken, berichten of gegevens
en van de voorwerpen, die hebben gediend tot het overtre-
den van de }1[artikelen 41]1 en 145, § 3, wordt altijd uitge-
sproken, zelfs indien ze niet aan de veroordeelde toebehoren.
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De verbeurdverklaring van zendtoestellen, van zend-ont-
vangtoestellen of van ontvangtoestellen voor radiocommu-
nicatie alsook van enig toebehoren dat speciaal voor de wer-
king ervan bestemd is, die hebben gediend tot het overtreden
van de artikelen }2[13/1, § 1]2 en 41, en van de ter uitvoering
van artikel 16 genomen besluiten wordt altijd uitgesproken,
zelfs indien ze niet aan de veroordeelde toebehoren.

Artikel 8, § 1, van de wet van 29 juni 1964 betreffende
de opschorting, het uitstel en de probatie, is niet van toe-
passing op de verbeurdverklaring, uitgesproken op grond
van dit artikel.

}1. – Lid 1 gewijzigd bij art. 191 wet (IV) 25 april 2007, B.S., 8 mei 2007,
err., B.S., 8 oktober 2007

}2. – Lid 2 gewijzigd bij art. 27 wet 31 juli 2017, B.S., 12 september 2017

Art. 148.  }1[De verbaliserende officier van gerechtelijke
politie stuurt het proces-verbaal dat het misdrijf, strafbaar ge-
steld door deze wet en door titel III van de wet van 21 maart
1991 betreffende de hervorming van sommige economische
overheidsbedrijven, vaststelt aan de procureur des Konings
alsook een afschrift ervan aan de Raad van het Instituut, zoals
vermeld in de artikelen 16 en 17 van de wet van 17 januari
2003 met betrekking tot het statuut van de regulator van de
Belgische post- en telecommunicatiesector. Hij kan op grond
van dit afschrift de maatregelen nemen vermeld in de artike-
len 20 en 21 van dezelfde wet van 17 januari 2003.

Indien maatregelen overwogen worden, brengt de Raad
van het Instituut de procureur des Konings daarvan vooraf-
gaand op de hoogte. De procureur des Konings stelt vervol-
gens de Raad van het Instituut, binnen de tien werkdagen,
in kennis van de reeds aangevatte strafvervolging of van
zijn intentie om de strafvervolging op gang te brengen.

Indien hij beslist de vervolging in te stellen, stelt de pro-
cureur des Konings de Raad van het Instituut daarvan bin-
nen de maand op de hoogte.

Het Instituut legt geen administratieve sanctie op wan-
neer de procureur des Konings voor dezelfde zaak strafver-
volging heeft ingesteld of de intentie heeft deze in te stellen,
en hij het Instituut daarvan op de hoogte heeft gebracht.]1

}1. – Vervangen bij art. 192 wet (IV) 25 april 2007, B.S., 8 mei 2007, err.,
B.S., 8 oktober 2007

Art. 149. De artikelen 269 tot 274 van het Strafwetboek
zijn van toepassing ten aanzien van de personeelsleden van
het Instituut handelend in de uitoefening van hun functie.
Art. 150. De bepalingen van boek I van het Strafwet-
boek, met inbegrip van hoofdstuk VII en van artikel 85,
zijn van toepassing op de overtredingen }1[van deze wet,
van titel III van de wet van 21 maart 1991 betreffende de
hervorming van sommige economische overheidsbedrij-
ven en van de ter uitvoering ervan genomen besluiten]1.
}1. – Gewijzigd bij art. 193 wet (IV) 25 april 2007, B.S., 8 mei 2007, err.,
B.S., 8 oktober 2007

Wet 19 mei 2010 houdende oprichting van de Kruispuntbank van de voertuigen
 (B.S., 28 juni 2010)

1. Zie artikel 40: deze wet werd nog niet in werking gesteld uitgezonderd artikel 40

R 2. Zie K.B. 8 juli 2013 ter uitvoering van de wet van 19 mei 2010 houdende oprichting van de Kruispuntbank van de Voertuigen, B.S., 22 augustus 2013

Wet 15 juli 2013 betreffende het eRegister van wegvervoersondernemingen
 (B.S., 18 februari 2014)

Wet 17 augustus 2013 tot creatie van het kader voor het invoeren van intelligente vervoerssystemen 
en tot wijziging van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid

 (B.S., 19 september 2013)

Wet 5 mei 2014 houdende verankering van het principe van de unieke gegevensinzameling in de 
werking van de diensten en instanties die behoren tot of taken uitvoeren voor de overheid en tot 

vereenvoudiging en gelijkschakeling van elektronische en papieren formulieren
 (B.S., 4 juni 2014)

(Uittreksel)

Art. 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in
artikel 78 van de Grondwet.

Art. 2. Deze wet heeft tot doel de administratieve ver-
plichtingen van burgers en rechtspersonen te vereenvou-
digen door te waarborgen dat gegevens die reeds beschik-

baar zijn in een authentieke bron niet opnieuw moeten
worden meegedeeld aan een federale overheidsdienst en
te komen tot een volledige gelijkschakeling tussen elektro-
nische en papieren formulieren.

Art. 3. Voor de toepassing van deze wet wordt verstaan
onder:

1° «federale instantie»: alle hierna vermelde diensten:
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a. de rijksbesturen en andere rijksdiensten bedoeld in
artikel 1, 1°, van de wet van 22 juli 1993 houdende be-
paalde maatregelen inzake ambtenarenzaken;

b. de diensten behorende tot het Ministerie van Defensie;
c. de diensten bedoeld in artikel 2, 2 ° en 3°, van de wet

van 7 december 1998 tot organisatie van een geïnte-
greerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus;

d. de rechterlijke orde, met inbegrip van de diensten die
de leden ervan bijstaan;

e. de rechtspersonen van publiek recht bedoeld in
artikel 1, 3°, van de wet van 22 juli 1993 houdende be-
paalde maatregelen inzake ambtenarenzaken;

f. de natuurlijke personen of rechtspersonen aan wie bij
wet taken van openbare dienst of algemeen belang zijn
toevertrouwd en die niet vallen onder het toepassingsge-
bied van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervor-
ming van sommige economische overheidsbedrijven;

2° «dienstenintegrator»: de instanties bedoeld in
artikel 2, 1°, van de wet van 15 augustus 2012 houdende or-
ganisatie en oprichting van een federale dienstenintegrator;

3° «authentieke bron»: de gegevensbanken bedoeld in
artikel 2, 6°, van de wet van 15 augustus 2012 houdende or-
ganisatie en oprichting van een federale dienstenintegrator;

4° «formulier»: elk document, ongeacht de drager, dat
in het kader van een administratieve procedure wordt ge-
bruikt en waarmee een externe of interne gebruiker aan-
vragen kan richten aan een federale instantie of hiermee
informatie kan uitwisselen;

5° «bepalingen inzake de unieke gegevensinzameling»:
artikel 11 van de wet van 15 januari 1990 houdende oprich-
ting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale
Zekerheid en artikel 8, §§ 3 tot 5, van de wet van 15 augustus
2012 houdende oprichting en organisatie van een federale
dienstenintegrator, zoals gewijzigd door deze wet;

6° «toezichthouder»: de publiekrechtelijke instelling be-
doeld in artikel 28 van de Richtlijn 95/46/EG van
24 oktober 1995 betreffende de bescherming van natuur-
lijke personen in verband met de verwerking van persoons-
gegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens
en in artikel 8.3 van het Handvest van de grondrechten van
de Europese Unie van 12 december 2007, die thans bestaat
uit de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke
levenssfeer, ingesteld door artikel 23 van de wet van
8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke le-
venssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsge-
gevens, alsook uit de sectorale comités ingesteld door
artikel 31bis van dezelfde wet van 8 december 1992, de
Vlaamse toezichtcommissie voor het elektronische bestuur-
lijke gegevensverkeer, ingesteld door artikel 10 van het de-
creet van het Vlaamse Parlement van 18 juli 2008 betref-
fende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer, de
Commissie Wallonië-Brussel voor het toezicht op de gege-
vensuitwisselingen, ingesteld door artikel 22 van het sa-
menwerkingsakkoord van 23 mei 2013 tussen het Waalse
Gewest en de Franse Gemeenschap over het opstarten van
een gemeenschappelijk initiatief om gegevens te delen en
over het gemeenschappelijk beheer van dit initiatief, en ie-
dere andere gelijkaardige instantie opgericht bij wet, de-
creet of ordonnantie.

Art. 4. § 1. Bij de identificatie van natuurlijke personen
maken alle federale instanties voor de uitvoering van hun
wettelijke opdrachten en de realisatie van de in artikel 2
vastgestelde doelstellingen verplicht, op basis van een

machtiging verstrekt in uitvoering van artikel 8 van de wet
van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van
de natuurlijke personen, gebruik van het Rijksregisternum-
mer toegekend in uitvoering van artikel 2, laatste lid, van de-
zelfde wet, of van het identificatienummer van de Kruis-
puntbank toegekend in uitvoering van artikel 4, § 2, van de
wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisa-
tie van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid, indien
het gegevens betreft die betrekking hebben op een natuur-
lijk persoon die niet in voormeld Rijksregister opgenomen is.

§ 2. Bij de identificatie van rechtspersonen of onderne-
mingen maken alle federale instanties, voor de uitvoering
van hun wettelijke opdrachten, gebruik van het onderne-
mingsnummer toegekend in uitvoering van artikel 5 van
de wet van 16 januari 2003 tot oprichting van een Kruis-
puntbank van ondernemingen, tot modernisering van het
handelsregister, tot oprichting van erkende onderne-
mingsloketten en houdende diverse bepalingen.

§ 3. In het kader van de vervulling van een wettelijke in-
formatieplicht maken alle natuurlijke en rechtspersonen
gebruik van het Rijksregisternummer toegekend in uitvoe-
ring van artikel 2, laatste lid, van de wet van 8 augustus
1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke
personen, het identificatienummer van de Kruispuntbank
toegekend in uitvoering van artikel 4, § 2, van de wet van
15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van
een Kruispuntbank van de sociale zekerheid en het onder-
nemingsnummer toegekend in uitvoering van artikel 5
van de wet van 16 januari 2003 tot oprichting van een
Kruispuntbank van ondernemingen, tot modernisering
van het handelsregister, tot oprichting van erkende onder-
nemingsloketten en houdende diverse bepalingen.

§ 4. De Koning kan deze verplichting uitbreiden tot an-
dere unieke sleutels voor het identificeren van andere ob-
jecten of entiteiten in authentieke bronnen.

Art. 5. § 1. De toezichthouder staat toe dat het Rijksregis-
ternummer wordt gebruikt telkens als over een gegevens-
stroom of verwerking van persoonsgegevens wordt beslist.
Deze beslissing geldt als machtiging in uitvoering van
artikel 8 van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van
een rijksregister van de natuurlijke personen.

De toezichthouders kunnen het gebruik van een ander
identificatienummer opleggen.

§ 2. De met toepassing van de bepalingen inzake de
unieke gegevensinzameling verkregen gegevens mogen
door de betrokken instanties slechts gebruikt worden ter
uitvoering van hun wettelijke opdrachten. Zij mogen niet
aan derden worden meegedeeld.

§ 3. Worden niet beschouwd als derden voor de toepas-
sing van § 2:

– de personen op wie die informatiegegevens betrekking
hebben en hun wettelijke vertegenwoordigers of lasthebbers;

– de andere bij de uitvoering van de wettelijke opdracht
gemachtigde openbare overheden en instellingen.

Art. 6. Onverminderd de bevoegdheden toegekend aan
de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke
levenssfeer of de magistraten in toepassing van respectie-
velijk artikel 32 van de wet van 8 december 1992 op de be-
scherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte
van de verwerking van persoonsgevens, het Gerechtelijk
Wetboek of het Wetboek van strafvordering, wordt aan de
Commissie voor de bescherming van de persoonlijke le-
venssfeer, de magistraten en de griffiers, voor de vervul-



II. Belgische wet- en regelgeving • 12. Informatiemaatschappij
Wet 5 mei 2014 - Vereenvoudiging en gelijkschakeling van elektronische en papieren formulieren (Art. 14)

Larcier Geannoteerde Wetboeken – Privacy (17 oktober 2018) – © Larcier 475

ling van hun wettelijke opdrachten, op eenvoudig verzoek
onverwijld toegang verleend tot de logins en registraties
van de elektronisch uitgewisselde berichten en krijgen zij
hiervan de afschriften of uittreksels welke zij nodig ach-
ten. Deze afschriften of uittreksels kunnen elektronisch
aangevraagd en doorgestuurd worden.

Art. 7. Onverminderd de toepassing van de artikelen 9 en
10 van de wet van 8 december 1992 op de bescherming
van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de ver-
werking van persoonsgegevens stellen de dienstenintegra-
toren elektronisch de volgende gegevens ter beschikking
van het publiek:

1° de lijst van de beschikbare gegevensstromen met een
omschrijving van de gegevens die ze omvatten;

2° de machtigingen met betrekking tot de onder 1° ver-
melde gegevensstromen.

Art. 8. § 1. Alle nieuwe elektronische of papieren formu-
lieren uitgaande van een federale instantie en die bestemd
zijn voor een burger of onderneming worden meegedeeld
aan de Dienst voor administratieve vereenvoudiging van
de FOD Kanselarij van de Eerste Minister.

§ 2. De Dienst verifieert of bij het ontwerpen van het for-
mulier de bepalingen van artikel 4 en de bepalingen inzake
de unieke gegevensinzameling werden nageleefd en publi-
ceert elektronisch de lijst van de geverifieerde formulieren.
Deze verificatie heeft eveneens betrekking op de bijlagen of
stukken die bij het formulier moeten worden gevoegd.

Op verzoek van de betrokken federale instantie kunnen
de in het eerste lid bedoelde verificaties vóór de ingebruik-
name van het formulier gebeuren.

§ 3. De burgers of de ondernemingen kunnen formulieren
die volgens hen strijdig zijn met de bepalingen van artikel 4
of de bepalingen inzake de unieke gegevensinzameling via
het kafkameldpunt melden aan de Dienst voor administra-
tieve vereenvoudiging. Deze Dienst onderzoekt deze melding
en indien deze terecht is, vraagt aan de betrokken instantie
het betreffende formulier binnen een redelijke termijn aan te
passen. Het doorgestuurde verzoek tot aanpassing wordt
elektronisch gepubliceerd op de website van de Dienst.

Art. 9. § 1. Elektronische formulieren en hun bijlagen wor-
den geacht dezelfde waarde te hebben als papieren formu-
lieren, voor zover is voldaan aan de volgende voorwaarden:

1° de elektronische gegevens vermelden de identiteit van
de opsteller ervan geauthenticeerd hetzij door middel van
het identiteitscertificaat op de elektronische identiteitskaart
hetzij door middel van een ander certificaat dat voldoet aan
de bepalingen van de wet van 9 juli 2001 houdende vast-
stelling van bepaalde regels in verband met het juridisch
kader voor elektronische handtekeningen en certificatie-
diensten of aan de bepalingen van de wet van 24 februari
2003 betreffende de modernisering van het beheer van de
sociale zekerheid en betreffende de elektronische commu-
nicatie tussen ondernemingen en de federale overheid;

2° de elektronische gegevens kunnen nauwgezet worden
gekoppeld aan een referentiedatum en een referentietijdstip;

3° de elektronische gegevens kunnen niet onmerkbaar
meer worden gewijzigd na de vermelding van de identiteit
van de in 1° bedoelde opsteller en na de koppeling aan een
referentiedatum en een referentietijdstip die in het 2° wor-
den bedoeld;

4° de elektronische gegevens voldoen, voor zover zij
door meerdere personen zijn opgesteld, aan de in 1°, 2° en
3° vermelde vereisten voor iedere opsteller wat de gege-
vens betreft die hij heeft opgesteld;

5° de elektronische gegevens kunnen worden gelezen
gedurende minstens de periode die door de toepasselijke
reglementering wordt opgelegd.

§ 2. De formulieren worden vooringevuld met de be-
schikbare gegevens.

§ 3. De vereiste de melding «gelezen en goedgekeurd» of
elke andere door de wet verplichte met de hand geschreven
melding aan te brengen wordt geacht vervuld te zijn door
middel van het elektronisch aanbrengen van de melding.

§ 4. De vereiste inzake de verzending in verschillende
exemplaren wordt geacht vervuld te zijn zodra de stukken
langs elektronische weg zijn bezorgd.

§ 5. De vereiste inzake het bezorgen van een bericht van
ontvangst kan rechtsgeldig vervuld worden langs elektro-
nische weg.

§ 6. De Koning kan nadere regels vaststellen inzake het
vervangen van papieren door elektronische formulieren.

Art. 10. § 1. De Koning kan, zonder de algemene draag-
wijdte van de bepalingen te wijzigen, bij een besluit vast-
gesteld na overleg in de Ministerraad, de van kracht zijnde
wettelijke bepalingen opheffen, aanvullen, wijzigen of ver-
vangen die in strijd zijn met de artikelen 4 en 9 of met de
bepalingen inzake de unieke gegevensinzameling.

Indien een besluit genomen met toepassing van het eerste
lid een invloed kan hebben op de wet van 8 december 1992
tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte
van de verwerking van persoonsgegevens of de uitvoerings-
besluiten ervan, verleent de Commissie voor de bescherming
van de persoonlijke levenssfeer vooraf haar advies.

§ 2. De krachtens dit artikel genomen koninklijke beslui-
ten die niet bij wet zijn bekrachtigd op de eerste dag van de
vierentwintigste maand na die waarin ze zijn bekendgemaakt
in het Belgisch Staatsblad, houden op uitwerking te hebben.

Art. 11-12. (...)  {1

S 1. – Wijzigen wet 15 januari 1990 Kruispuntbank voor de sociale ze-
kerheid, oprichting en organisatie

Art. 13. (...)  {1

S 1. – Wijzigt wet 15 augustus 2012 Federale dienstenintegrator, op-
richting en organisatie

Art. 14. De federale instanties die op het ogenblik van de
inwerkingtreding van deze wet nog geen gebruik maken
van de in artikel 4 vermelde nummers of van de gegevens-
uitwisseling via een dienstenintegrator, krijgen als over-
gangsmaatregel tot 1 januari 2016 de tijd om zich naar de
door deze wet bepaalde vereisten te schikken en hiertoe de
wettelijk vereiste machtigingen aan te vragen.
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K.B. 4 april 2003 tot reglementering van het verzenden van reclame per elektronische post
 (B.S., 28 mei 2003)

Art. 1. In afwijking van artikel 14, § 1, eerste lid van de
wet van 11 maart 2003 betreffende bepaalde juridische as-
pecten van de diensten van de informatiemaatschappij, en
onverminderd hetgeen bepaald is in artikel 2 van dit be-
sluit, is elke dienstverlener ervan vrijgesteld de vooraf-
gaande toestemming te vragen om reclame per elektroni-
sche post te ontvangen:

1° bij zijn klanten, natuurlijke of rechtspersonen, indien
elk van de volgende voorwaarden vervuld is:

a) hij heeft rechtstreeks hun elektronische contactgege-
vens verkregen in het kader van de verkoop van een pro-
duct of een dienst, mits de wettelijke en reglementaire
voorwaarden betreffende de bescherming van de private
levenssfeer nageleefd zijn;

b) hij gebruikt de beschouwde elektronische contactge-
gevens uitsluitend voor gelijkaardige producten of dien-
sten die hijzelf levert;

c) hij geeft aan de klanten, op het ogenblik waarop hun
elektronische contactgegevens worden verzameld, de mo-
gelijkheid om zich kosteloos en op gemakkelijke wijze
tegen de uitbating te verzetten;

2° bij rechtspersonen als de elektronische contactgege-
vens 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 ge-
ven, 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 per-
soon 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 ken-
baar gemaakt hebben om van hem geen reclame per elek-
tronische 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 mi-
nister bevoegd voor Economie zijn, ieder wat hem betreft,
belast met de uitvoering van dit besluit.

K.B. 9 februari 2011 tot vaststelling van de Ethische Code voor de telecommunicatie
 (B.S., 21 juni 2011)

1. Te consuteren op www.telethicom.be

(Uittreksel)

HOOFDSTUK 8

ALGEMENE REGELS IN VERBAND MET DE 
BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE 

LEVENSSFEER

Art. 42. Persoonsgevens van een eindgebruiker mogen
niet worden gebruikt zonder diens specifieke, vrije, vooraf-
gaande en op informatie berustende toestemming, bekomen
in overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot be-
scherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van
de verwerking van persoonsgegevens. Het gebruik van de be-
trokken gegevens is verenigbaar met de gerechtvaardigde
doeleinden die overeenkomstig de wet van 8 december 1992
tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte
van de verwerking van persoonsgegevens werden opgege-
ven door de persoon die de betalende dienst aanbiedt. De ver-
werking van persoonsgegevens gebeurt steeds overeenkom-
stig artikel 4 van de wet van 8 december 1992 tot bescher-
ming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de ver-
werking van persoonsgegevens.

Onverminderd de toepassing van de artikelen 34 en 43,
worden persoonsgegevens na de uitschrijving uit de dienst
of na afloop van de dienst onmiddellijk vernietigd.

Persoonsgegevens van een eindgebruiker die, overeen-
komstig het eerste lid, via een toepassing zijn verkregen
mogen enkel gebruikt worden in het kader van zulke toepas-
sing, voor zover de eindgebruiker zich niet heeft uitgeschre-

ven uit de dienst in het kader waarvan de toepassing gebruikt
wordt.
Art. 43. De persoon bedoeld in artikel 134, § 2, derde lid,
van de wet neemt de nodige maatregelen om aan de Ethi-
sche Commissie, haar secretariaat of aan de instanties of per-
sonen op wie de Ethische Commissie voor de telecommuni-
catie of haar secretariaat een beroep kunnen doen in toepas-
sing van het koninklijk besluit van 1 april 2007 betreffende
de procedure voor en de praktische regels in verband met de
werking van de Ethische Commissie voor het aanbieden van
betalende diensten via elektronische-communicatienetwer-
ken, het bewijs te kunnen leveren van het voldoen aan de
verplichtingen opgelegd door dit besluit. De betrokken be-
wijzen worden aangeboden op een manier die een gemakke-
lijke controle op de wettelijkheid van de aangeboden dienst
door de in de vorige zin bedoelde instanties mogelijk maakt.

Indien het voor het voldoen aan de in het eerste lid ver-
melde verplichting nodig is om de persoonsgegevens van
de eindgebruiker te verwerken, brengt de persoon bedoeld
in artikel 134, § 2, derde lid, van de wet de eindgebruiker
hiervan expliciet op de hoogte, met vermelding van de
Ethische Commissie voor de telecommunicatie als bestem-
meling van de betrokken gegevens, in geval van een on-
derzoek naar een klacht of een onderzoek op eigen initia-
tief van de Ethische Commissie voor de telecommunicatie.

Onverminderd de toepassing van artikel 34, vervalt de
verplichting bedoeld in dit artikel na één jaar, te rekenen
vanaf het te bewijzen feit, of, in geval van betwisting, op
het einde van de periode waarin de betaling gerechtelijk
kan worden afgedwongen.
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K.B. 18 november 2011 betreffende de kruispuntbank van de rijbewijzen
 (B.S., 8 december 2011)

K.B. 19 september 2013 tot uitvoering van artikel 126 van de wet van 13 juni 2005 betreffende de 
elektronische communicatie

 (B.S., 8 oktober 2013)

Art. 1. Dit besluit voorziet in een gedeeltelijke omzetting
van Richtlijn 2006/24/EG van het Europees Parlement en
de Raad van 15 maart 2006 betreffende de bewaring van
gegevens die zijn gegenereerd of verwerkt in verband met
het aanbieden van openbaar beschikbare elektronische-
communicatiediensten of van openbare communicatie-
netwerken en tot wijziging van Richtlijn 2002/58/EG («da-
taretentierichtlijn») (PbEG 13 april 2006, L 105/54) en van
artikel 15.1 van Richtlijn 2002/58/EG van het Europees
Parlement en de Raad van 12 juli 2002 betreffende de ver-
werking van persoonsgegevens en de bescherming van de
persoonlijke levenssfeer in de sector elektronische com-
municatie («richtlijn betreffende privacy en elektronische
communicatie») (PbEG 31 juli 2002, L 201/37).
Art. 2. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan
onder:

1° «Wet»: de wet van 13 juni 2005 betreffende de elek-
tronische communicatie;

2° «Instituut»: het Belgisch Instituut voor postdiensten en
telecommunicatie zoals bedoeld in artikel 13 van de wet van
17 januari 2003 met betrekking tot het statuut van de regu-
lator van de Belgische post- en telecommunicatiesector;

3° «Minister»: de Minister of staatssecretaris die de Tele-
communicatie onder zijn bevoegdheid heeft;

4° «Koninklijk besluit van 9 januari 2003»: het konink-
lijk besluit van 9 januari 2003 houdende modaliteiten voor
de wettelijke medewerkingsplicht bij gerechtelijke vorde-
ringen met betrekking tot elektronische communicatie;

5° «Eindgebruikersidentificatie»: een unieke identifica-
tie die aan een persoon wordt toegewezen wanneer deze
zich abonneert op of registreert bij een internettoegangs-
dienst of een internetcommunicatiedienst;

6° «Celidentiteit»: de unieke code van een cel van waaruit
een mobiele-telefonieoproep werd begonnen of beëindigd;

7° «Persoonsgegevens»: de naam en voornaam, en het
facturatie- en het leveringsadres van de eindgebruiker.
Art. 3. § 1. Wat betreft de gegevens voor de identificatie
van de eindgebruiker, van de eindapparatuur die vermoed
wordt te zijn gebruikt en van de gebruikte elektronische-
communicatiedienst, bewaren de aanbieders van open-
bare diensten voor vaste telefonie en de aanbieders van de
onderliggende openbare netwerken voor elektronische
communicatie, de volgende gegevens:

1° het aan de eindgebruiker toegewezen nummer;
2° de persoonsgegevens van de eindgebruiker;
3° de datum van aanvang van het abonnement of van

de registratie voor de dienst;
4° het soort van gebruikte vaste-telefoniedienst alsook

de andere soorten van gebruikte diensten waarop de eind-
gebruiker ingeschreven heeft;

5° in geval van overdracht van het nummer van de eind-
gebruiker naar een andere operator, de identiteit van de

aanbieder die het nummer en de identiteit overdraagt van
de aanbieder naar wie het nummer wordt overgedragen;

6° de gegevens betreffende betalingswijze, identificatie
van het betalingsmiddel en tijdstip van betaling voor het
abonnement of voor het gebruik van de dienst.

§ 2. Wat de verkeers- en locatiegegevens betreft, bewaren
de aanbieders van openbare diensten voor vaste telefonie en
de aanbieders van de onderliggende openbare netwerken
voor elektronische communicatie de volgende gegevens:

1° de identificatie van het telefoonnummer van de op-
roeper en van de opgeroepene;

2° de plaats van het netwerkaansluitpunt van de oproe-
per en van de opgeroepene;

3° in geval van een groepsgesprek, oproepdoorschake-
ling of -doorverbinding, de identificatie van alle lijnen
waaronder ook diegene waarnaar de oproep is doorgeleid;

4° de datum en het juiste tijdstip van aanvang en einde
van de oproep;

5° de beschrijving van de gebruikte telefoniedienst.
§ 3. De in paragraaf 1 bedoelde gegevens zijn onder-

worpen aan artikel 126, § 3, eerste lid, van de wet.
De in paragraaf 2 bedoelde gegevens zijn onderworpen

aan artikel 126, § 3, tweede lid, van de wet.
Art. 4. § 1. Wat betreft de gegevens voor de identificatie
van de eindgebruiker, van de eindapparatuur die vermoed
wordt te zijn gebruikt en van de gebruikte elektronische-
communicatiedienst, bewaren de aanbieders van een
openbare dienst voor mobiele telefonie en de aanbieders
van de onderliggende openbare netwerken voor elektroni-
sche communicatie, de volgende gegevens:

1° het aan de eindgebruiker toegewezen nummer als-
ook de internationale identiteit van de mobiele abonnee
(«International Mobile Subscriber Identity», «IMSI»);

2° de persoonsgegevens van de eindgebruiker;
3° de datum en de plaats van inschrijving op het abon-

nement of de registratie van de eindgebruiker;
4° de datum en het tijdstip van de eerste activering van

de dienst, alsook de celidentiteit van waaruit de dienst is
geactiveerd;

5° de aanvullende diensten waarop de eindgebruiker
heeft ingetekend;

6° in geval van nummeroverdracht naar een andere
operator, de identiteit van de operator vanwaar de eindge-
bruiker komt;

7° de gegevens betreffende betalingswijze, identificatie
van het betaalmiddel en tijdstip van de betaling voor het
abonnement of voor het gebruik van de dienst;

8° het identificatienummer van het mobiele eindtoestel
van de eindgebruiker («International Mobile Equipment
Identity», «IMEI»).

§ 2. Wat de verkeers- en locatiegegevens betreft, bewaren
de aanbieders van een openbare dienst voor mobiele telefo-

nie en de aanbieders van de onderliggende openbare netwer- ken voor elektronische communicatie, de volgende gegevens:
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1° de identificatie van het telefoonnummer van de op-
roeper en van de opgeroepene;

2° in geval van een groepsgesprek, oproepdoorschake-
ling of -doorverbinding, de identificatie van alle lijnen
waaronder ook diegene waarnaar de oproep is doorgeleid;

3° de «International Mobile Subscriber Identity»
(«IMSI») van de oproepende en opgeroepen deelnemer;

4° de «International Mobile Equipment Identity»
(«IMEI») van het mobiele eindapparaat van de oproepende
en opgeroepen deelnemer;

5° de datum en het juiste tijdstip van aanvang en einde
van de oproep;

6° de locatie van het netwerkaansluitpunt bij aanvang
en bij het einde van elke verbinding;

7° de gegevens voor het identificeren van de geografi-
sche locatie van cellen middels referentie aan hun celiden-
titeit op het ogenblik dat de verbinding is gemaakt;

8° de technische karakteristieken van de gebruikte tele-
foondienst.

§ 3. De in paragraaf 1 bedoelde gegevens zijn onder-
worpen aan artikel 126, § 3, eerste lid, van de wet.

De in paragraaf 2 bedoelde gegevens zijn onderworpen
aan artikel 126, § 3, tweede lid, van de wet.
Art. 5. § 1. Wat betreft de gegevens in verband met de
identificatie van de eindgebruiker, van de eindapparatuur
die vermoed wordt te zijn gebruikt en van de gebruikte
elektronische-communicatiedienst, bewaren de aanbie-
ders van openbare internettoegangsdiensten en de aan-
bieders van de onderliggende openbare netwerken voor
elektronische communicatie, de volgende gegevens:

1° de toegewezen eindgebruikersidentificatie;
2° de persoonsgegevens van de eindgebruiker;
3° de datum en het tijdstip van het nemen van het abon-

nement of de registratie van de eindgebruiker;
4° het IP-adres en de bronpoort van de verbinding die

gediend hebben voor het nemen van het abonnement of
voor de registratie van de eindgebruiker;

5° de identificatie van het netwerkaansluitpunt dat ge-
diend heeft voor het nemen van het abonnement of voor
de inschrijving als eindgebruiker;

6° de aanvullende diensten waarop de eindgebruiker
ingeschreven heeft bij de betrokken aanbieder van open-
bare internettoegang;

7° de gegevens betreffende betalingswijze, identificatie
van het betaalmiddel en tijdstip van de betaling voor het
abonnement of voor het gebruik van de dienst.

§ 2. Wat de verkeers- en locatiegegevens betreft, bewaren
de aanbieders van openbare internettoegangsdiensten en
de aanbieders van de onderliggende openbare netwerken
voor elektronische communicatie, de volgende gegevens:

1° de eindgebruikersidentificatie;
2° a) het IP-adres;
b) in geval van het gedeelde gebruik van een IP-adres,

de toegewezen poorten van het IP-adres evenals de datum
en het uur van de toewijzing;

3° de identificatie en de locatie van het netwerkaansluit-
punt dat door de eindgebruiker wordt gebruikt bij aan-
vang en bij het einde van een verbinding;

4° de datum en het tijdstip van de log-in en log-off van
een sessie van de internettoegangsdienst;

5° het tijdens de sessie of een ander opgevraagde tijd-
seenheid geüploade en gedownloade volume van gegevens;

6° de gegevens voor het identificeren van de geografi-
sche locatie van cellen middels referentie aan hun celiden-
titeit op het ogenblik dat de verbinding is gemaakt.

§ 3. De in paragraaf 1 bedoelde gegevens zijn onder-
worpen aan artikel 126, § 3, eerste lid, van de wet.

De in paragraaf 2 bedoelde gegevens zijn onderworpen
aan artikel 126, § 3, tweede lid, van de wet.

Art. 6. § 1. Wat betreft de gegevens voor de identificatie
van de eindgebruiker, van de eindapparatuur die vermoed
wordt te zijn gebruikt en van de gebruikte elektronische-
communicatiedienst, bewaren de aanbieders van een
openbare e-maildienst via internet, de aanbieders van een
openbare internettelefoniedienst en de aanbieders van de
onderliggende openbare netwerken voor elektronische
communicatie, de volgende gegevens:

1° de eindgebruikersidentificatie;
2° de persoonsgegevens van de eindgebruiker;
3° de datum en het tijdstip waarop de e-mail- of inter-

nettelefonieaccount is gecreëerd;
4° het IP-adres en de bronpoort die gediend hebben

voor de creatie van de e-mail- of internettelefonieaccount;
5° de gegevens betreffende betalingswijze, identificatie

van het betaalmiddel en tijdstip van de betaling voor het
abonnement of het gebruik van de dienst.

§ 2. Wat de verkeers- en locatiegegevens betreft, bewaren
de aanbieders van een openbare e-maildienst via internet,
de aanbieders van een openbare internettelefoniedienst en
de aanbieders van de onderliggende openbare netwerken
voor elektronische communicatie, de volgende gegevens:

1° de eindgebruikersidentificatie met betrekking tot de
e-mail- of internettelefonieaccount, alsook het nummer of
de identificatiecode van de beoogde ontvanger van de
communicatie;

2° het telefoonnummer toegewezen aan elke communi-
catie die het openbare telefoonnetwerk binnenkomt in het
kader van een internettelefoniedienst;

3° a) het IP-adres en de bronpoort die worden gebruikt
door de eindgebruiker;

b) het IP-adres en de bronpoort die worden gebruikt
door de bestemmeling;

4° de datum en het tijdstip van de log-in en log-off van
een sessie van een e-maildienst via internet of internettele-
foniedienst;

5° de datum en het tijdstip van een verbinding die tot stand
wordt gebracht met behulp van de internettelefonieaccount;

6° de technische karakteristieken van de gebruikte dienst.
§ 3. De in paragraaf 1 bedoelde gegevens zijn onder-

worpen aan artikel 126, § 3, eerste lid, van de wet.
De in paragraaf 2 bedoelde gegevens zijn onderworpen

aan artikel 126, § 3, tweede lid, van de wet.

Art. 7. § 1. De aanbieders van netwerken of diensten die
samen verschillende diensten gebruiken, bewaren alle ge-
gevens in verband met de verschillende gebruikte dien-
sten, zoals die worden opgelegd in de artikelen 3 tot 6.

De combinatie van de geregistreerde gegevens moet het
mogelijk maken om de relatie te leggen tussen de bron en
de bestemming van de communicatie.

§ 2. De tijdstippen die op basis van de artikelen 3 tot 6
van dit besluit moeten worden geregistreerd of meege-
deeld, dienen gebruikmakend van het 24-urenstelsel pre-
cies te zijn tot op de seconde. De tijdsaanduiding moet
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steeds gebeuren in de Belgische tijdszone, rekening hou-
dend met de periodes van zomer- en wintertijd.

De voormelde aanbieders moeten de klok op hun syste-
men die gebruikt wordt voor de registratie van alle tijdstip-
pen die in dit besluit worden vermeld, synchroniseren met
het GPS-tijdssignaal.

Art. 8. § 1. Elke aanbieder wijst onder de leden van de Co-
ördinatiecel Justitie, bedoeld in artikel 2 van het koninklijk
besluit van 9 januari 2003, een aangestelde voor de be-
scherming van de persoonsgegevens aan.

Bij de uitvoering van zijn opdrachten handelt de aange-
stelde voor de bescherming van de persoonsgegevens in vol-
ledige onafhankelijkheid, en heeft hij toegang tot alle in dit
besluit bedoelde gegevens die door de aanbieder worden
verwerkt, alsook tot alle relevante lokalen van de aanbieder.

De uitoefening van zijn opdrachten mag voor de aange-
stelde geen nadelen met zich brengen. Hij mag in het bij-
zonder als aangestelde niet worden ontslagen of vervan-
gen wegens de uitvoering van de taken die hem zijn toe-
vertrouwd, zonder uitvoerige motivatie.

De aangestelde voor de gegevensbescherming zorgt er-
voor dat de verwerkingen door de Coördinatiecel Justitie
worden uitgevoerd overeenkomstig de wet.

De aangestelde dient op een dusdanig niveau in de hi-
ërarchie geplaatst te worden zodat hij over de mogelijkheid
beschikt om rechtstreeks met het management of het direc-
tiecomité te communiceren en zijn opdracht rechtstreeks
uit te oefenen bij de verantwoordelijke voor de verwerking.

§ 2. In het bijzonder zorgt hij ervoor dat:
1° de verwerkingen de in artikel 126 van de wet be-

schreven doeleinden nastreven;

2° ter uitvoering van dit besluit worden enkel de hierbo-
ven beschreven gegevens voor de vastgestelde doeleinden
bewaard;

3° enkel de categorieën van krachtens artikel 126 van
de wet en dit besluit gemachtigde personen toegang heb-
ben tot de gegevens;

4° de maatregelen ter bescherming van de in artikel 126
van de wet beschreven gegevens in acht worden genomen.

Art. 9. Uiterlijk op 1 maart van elk jaar deelt elke aanbie-
der van een dienst of netwerk de volgende anonieme sta-
tistische inlichtingen mee aan het Instituut:

a) het aantal gevallen waarin in de loop van het jongste
afgelopen kalenderjaar gegevens zijn verstrekt aan de be-
voegde autoriteiten;

b) voor elk overgezonden gegeven de tijd die is verstre-
ken tussen de datum waarop de gegevens zijn bewaard en
de datum waarop de bevoegde autoriteiten om de over-
dracht ervan verzochten;

c) de gevallen waarin verzoeken om gegevens niet kon-
den worden ingewilligd.

Het Instituut bezorgt die inlichtingen jaarlijks aan de
minister en aan de Minister van Justitie.

Art. 10. De aanbieders van diensten en netwerken moe-
ten uiterlijk de eerste dag die volgt op de afloop van een ter-
mijn van een jaar die ingaat de dag waarop dit besluit wordt
bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad in staat zijn om
de in de artikelen 3 tot 6 bedoelde gegevens te bewaren.

Art. 11. De Minister bevoegd voor Telecommunicatie is
belast met de uitvoering van dit besluit.

K.B. 10 oktober 2014 tot oprichting van het Centrum voor Cybersecurity België
 (B.S., 21 november 2014)

(Uittreksel)

Art. 1. Bij de Federale Overheidsdienst Kanselarij van de
Eerste Minister wordt het Centrum voor Cybersecurity Bel-
gië, hierna «CCB» genoemd, opgericht.

Het CCB staat onder het gezag van de Eerste Minister.

Art. 2. § 1. Voor de uitvoering van zijn opdrachten, doet
het CCB een beroep op de administratieve en logistieke on-
dersteuning van de Federale Overheidsdienst Kanselarij
van de Eerste Minister.

§ 2. Voor de toepassing van artikel 4 van het koninklijk
besluit van 7 november 2000 houdende oprichting en sa-
menstelling van de organen die gemeenschappelijk zijn
aan iedere federale overheidsdienst, wordt het CCB be-
schouwd als een operationele dienst.

Art. 3. Als nationale autoriteit heeft het CCB als opdracht:
1° opvolgen en coördineren van en toezien op de uit-

voering van het Belgisch beleid ter zake;
2° vanuit een geïntegreerde en gecentraliseerde aanpak

de verschillende projecten op het vlak van cyberveiligheid
beheren;

3° de coördinatie verzekeren tussen de betrokken dien-
sten en overheden, en de publieke overheden en de private
of wetenschappelijke sector;

4° formuleren van voorstellen tot aanpassing van het re-
gelgevend kader op het vlak van cyberveiligheid;

5° in samenwerking met het Coördinatie- en Crisiscen-
trum van de regering, het crisisbeheer bij cyberincidenten
verzekeren;

6° opstellen, verspreiden en toezien op de uitvoering
van standaarden, richtlijnen en veiligheidsnormen voor de
verschillende informatiesystemen van de administraties
en publieke instellingen;

7° coördineren van de Belgische vertegenwoordiging in
internationale fora voor cyberveiligheid, van de opvolging
van internationale verplichtingen en van voorstellen van
het nationale standpunt op dit vlak;

8° coördineren van de evaluatie en certificatie van de
veiligheid van informatie- en communicatiesystemen;

9° informeren en sensibiliseren van gebruikers van in-
formatie- en communicatiesystemen.
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Wet 20 december 2002 betreffende de minnelijke invordering van schulden van de consument
 (B.S., 29 januari 2003)

(Uittreksel)

HOOFDSTUK III

MINNELIJKE INVORDERING VAN SCHULDEN VAN 
DE CONSUMENT

Art. 3. § 1. In het kader van een minnelijke invordering
van schulden wordt iedere gedraging of praktijk die het
privéleven van de consument schendt of hem kan mislei-
den, alsook iedere gedraging of praktijk die een inbreuk
maakt op zijn menselijke waardigheid, verboden.

§ 2. Worden in het bijzonder verboden:

– elk geschrift dat, of elke gedraging die ertoe strekt ver-
warring te creëren omtrent de hoedanigheid van de per-
soon van wie het uitgaat, zoals in het bijzonder het ge-
schrift dat verkeerdelijk laat uitschijnen dat het om een do-
cument gaat dat uitgaat van een gerechtelijke overheid,
een ministerieel ambtenaar of een advocaat;

– elke mededeling die onjuiste juridische bedreigingen
bevat, of die onjuiste inlichtingen over de gevolgen van
een wanbetaling bevat;

– elke vermelding op een omslag waaruit blijkt dat de
briefwisseling de invordering van een schuld betreft;

– de inning van niet voorziene of niet wettelijk toege-
stane bedragen;

– de stappen die worden ondernomen bij de buren, de
familie of de werkgever van de schuldenaar. Onder stap-
pen wordt onder meer verstaan elke mededeling van in-
lichtingen of elke vraag om inlichtingen die verband houdt
met de schuldvordering of met de solvabiliteit van de
schuldenaar, onverminderd de handelingen gesteld in het
raam van wettelijke inningprocedures;

– de invordering of poging tot invordering bij een per-
soon die niet de schuldenaar is;

– iedere poging tot inning in aanwezigheid van een
derde, behalve wanneer dit gebeurt met instemming van
de schuldenaar;

– alle stappen om de schuldenaar een wisselbrief te
doen ondertekenen of om een overdracht van vordering of
een schuldbekentenis te eisen;

– het belagen van de schuldenaar, die uitdrukkelijk en ge-
motiveerd heeft te kennen gegeven de schuld te betwisten;

– de telefonische oproepen en de huisbezoeken tussen
tweeëntwintig uur en acht uur.

De Koning kan deze lijst aanvullen, wijzigen of aanpas-
sen, op voordracht van de Minister tot wiens bevoegdheid
de Economische Zaken behoren.

Wetboek  van Economisch recht
 (B.S., 29 maart 2013)

1. Het Wetboek van economisch recht werd ingevoerd bij art. 2 wet 28 februari 2013, B.S., 29 maart 2013, en de inhoud ervan werd middels de techniek van
de ‘aanbouwwetgeving’ vastgesteld bij opeenvolgende wetten van 28 februari 2013, B.S., 29 maart 2013 (boek II en boek VIII), 3 april 2013, B.S., 26 april 2013
(boek IV en boek V), 25 april 2013, B.S., 27 mei 2013 (boek IX), 17 juli 2013, B.S., 14 augustus 2013 (boek III), 7 november 2013, B.S., 29 november 2013 (titel
I van boek I), 20 november 2013, B.S., 29 november 2013 (boek XV), 15 december 2013, B.S., 9 januari 2014 (boek XIII), wet 15 december 2013, B.S., 14 januari
2014 (boek XII), 21 december 2013, B.S., 30 december 2013, err., B.S., 20 januari 2014 (boek VI), 26 december 2013, B.S., 14 januari 2014 (art. XII.V in boek
XII), 26 december 2013, B.S., 28 januari 2014 (boek XVII), 27 maart 2014, B.S., 28 maart 2014, B.S. 29 april 2014 (titel 2 in boek XVII), 29 april 2014 (boek
XVIII), 2 april 2014, B.S., 28 april 2014 (boek X), 4 april 2014, B.S., 12 mei 2014 (boek XVI), 10 april 2014, B.S. 12 juni 2014 (boek XI in boek XVII), 19 april 2014,
B.S., 28 mei 2014 (boek VII), 19 april 2014, B.S., 12 juni 2014 (boek XI), 15 mei 2014,  B.S. 28 mei 2014 (boek XVII), 15 mei 2014, B.S., 30 mei 2014 (boek XIV) 
De oorspronkelijke wet van 28 februari 2013, B.S., 29 maart 2013, houdende de boeken II en VIII van het Wetboek van economisch recht, is in werking getre-
den op 12 december 2013 (zie art. 1 K.B. 8 december 2013, B.S., 11 december 2013). De inwerkingtreding van de latere wetten werd vastgesteld bij diverse
koninklijke besluiten zoals vermeld onder de titels van de opeenvolgende boeken (I tot en met XVIII) van het Wetboek. 
Aan het Wetboek van economisch recht wordt gerefereerd als WER.

2. Deze akte bevat de «Wet 28 februari 2013 tot invoering van het Wetboek van Economisch recht».
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(Uittreksel)

}1[BOEK IX

VEILIGHEID VAN PRODUCTEN EN 
DIENSTEN]1

}1. Opschrift ingevoegd bij art. 3 wet 25 april 2013, B.S., 27 mei 2013, in-
werkingtreding: 12 december 2013 (art. 4 K.B. 8 december 2013, B.S.,
11 december 2013)

}1[HOOFDSTUK 1

ALGEMENE VEILIGHEIDSVERPLICHTING]1

}1. Opschrift ingevoegd bij art. 3 wet 25 april 2013, B.S., 27 mei 2013, in-
werkingtreding: 12 december 2013 (art. 4 K.B. 8 december 2013, B.S.,
11 december 2013)
}1[Art. IX.2. De producenten zijn gehouden uitsluitend
veilige producten op de markt te brengen en veilige dien-
sten aan te bieden.]1

}1. – Ingevoegd bij art. 3 wet 25 april 2013, B.S., 27 mei 2013, inwerking-
treding: 12 december 2013 (art. 4 K.B. 8 december 2013, B.S.,
11 december 2013)
}1[Art. IX.3. § 1. Een product of dienst wordt veronder-
steld veilig te zijn wanneer het voldoet aan geharmoniseerde

normen, wat de risico's en risicocategorieën betreft die zijn
geregeld in de betrokken normen.

§ 2. Indien er voor een product of dienst, geheel of ge-
deeltelijk, geen geharmoniseerde normen zijn, wordt de
overeenstemming met de algemene veiligheidsvereiste be-
oordeeld aan de hand van onderstaande factoren, wan-
neer deze bestaan:

1° de niet-bindende nationale normen tot omzetting van
andere dan in artikel I.10.19° bedoelde Europese normen;

2° de nationale Belgische normen;
3° de aanbevelingen van de Commissie van de Europese

Unie met richtsnoeren voor de beoordeling van de pro-
ductveiligheid;

4° de gedragscodes inzake productveiligheid die in de
betrokken sector van kracht zijn;

5° de stand van vakkennis en techniek;
6° de veiligheid die de gebruikers redelijkerwijze mogen

verwachten;
7° internationale normen.]1

}1. – Ingevoegd bij art. 3 wet 25 april 2013, B.S., 27 mei 2013, inwerking-
treding: 12 december 2013 (art. 4 K.B. 8 december 2013, B.S. ,
11 december 2013)

Wetboek  van Economisch recht
 (B.S., 29 maart 2013)

1. Het Wetboek van economisch recht werd ingevoerd bij art. 2 wet 28 februari 2013, B.S., 29 maart 2013, en de inhoud ervan werd middels de techniek van
de ‘aanbouwwetgeving’ vastgesteld bij opeenvolgende wetten van 28 februari 2013, B.S., 29 maart 2013 (boek II en boek VIII), 3 april 2013, B.S., 26 april 2013
(boek IV en boek V), 25 april 2013, B.S., 27 mei 2013 (boek IX), 17 juli 2013, B.S., 14 augustus 2013 (boek III), 7 november 2013, B.S., 29 november 2013 (titel
I van boek I), 20 november 2013, B.S., 29 november 2013 (boek XV), 15 december 2013, B.S., 9 januari 2014 (boek XIII), wet 15 december 2013, B.S., 14 januari
2014 (boek XII), 21 december 2013, B.S., 30 december 2013, err., B.S., 20 januari 2014 (boek VI), 26 december 2013, B.S., 14 januari 2014 (art. XII.V in boek
XII), 26 december 2013, B.S., 28 januari 2014 (boek XVII), 27 maart 2014, B.S., 28 maart 2014, B.S. 29 april 2014 (titel 2 in boek XVII), 29 april 2014 (boek
XVIII), 2 april 2014, B.S., 28 april 2014 (boek X), 4 april 2014, B.S., 12 mei 2014 (boek XVI), 10 april 2014, B.S. 12 juni 2014 (boek XI in boek XVII), 19 april 2014,
B.S., 28 mei 2014 (boek VII), 19 april 2014, B.S., 12 juni 2014 (boek XI), 15 mei 2014,  B.S. 28 mei 2014 (boek XVII), 15 mei 2014, B.S., 30 mei 2014 (boek XIV) 
De oorspronkelijke wet van 28 februari 2013, B.S., 29 maart 2013, houdende de boeken II en VIII van het Wetboek van economisch recht, is in werking getre-
den op 12 december 2013 (zie art. 1 K.B. 8 december 2013, B.S., 11 december 2013). De inwerkingtreding van de latere wetten werd vastgesteld bij diverse
koninklijke besluiten zoals vermeld onder de titels van de opeenvolgende boeken (I tot en met XVIII) van het Wetboek. 
Aan het Wetboek van economisch recht wordt gerefereerd als WER.
2. Deze akte bevat de «Wet 28 februari 2013 tot invoering van het Wetboek van Economisch recht».

(Uittreksel)

WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT

}1[BOEK VI

MARKTPRAKTIJKEN EN 
CONSUMENTENBESCHERMING]1

}1[HOOFDSTUK 3

ONGEWENSTE COMMUNICATIES]1

}1. Opschrift ingevoegd bij art. 3 wet 21 december 2013, B.S.,
30 december 2013, err., B.S., 20 januari 2014, err., B.S., 18 maart 2014,
err., B.S., 16 februari 2015, inwerkingtreding: 31 mei 2014 (art. 1 K.B.
28 maart 2014, B.S., 29 april 2014)

}1[Art. VI.110. § 1. Het gebruik van geautomatiseerde op-
roepsystemen zonder menselijke tussenkomst en het gebruik
van faxen met het oog op direct marketing, zijn verboden

zonder de voorafgaande, vrije, specifieke en geïnformeerde
toestemming van de geadresseerde van de boodschap.

De persoon die zijn toestemming heeft gegeven kan
deze te allen tijde terugtrekken, zonder daarvoor een reden
op te geven en zonder dat hem daarvoor enige kosten kun-
nen worden ten laste gelegd.

De bewijslast dat om de overgebrachte communicatie
werd verzocht via een techniek vermeld in of vastgesteld
met toepassing van deze paragraaf, berust op de afzender.

Bij een besluit, vastgesteld na overleg in de Minister-
raad, kan de Koning het verbod bedoeld in het eerste lid
uitbreiden tot andere dan de aldaar vermelde communica-
tietechnieken, rekening houdend met de evolutie ervan.

§ 2. }2[Onverminderd artikel XII.13 is het gebruik van
andere dan de in paragraaf 1 bedoelde technieken voor
het overbrengen van ongevraagde communicatie met het
oog op direct marketing toegestaan, voor zover de ge-
adresseerde, natuurlijke of rechtspersoon, zich hiertegen
niet kennelijk heeft verzet of, voor wat betreft direct marke-
ting naar abonnees, mits inachtneming van de bepalingen
voorzien in de artikelen VI.111 tot VI.115.]2]1



II. Belgische wet- en regelgeving • 13. Consumentenrecht  
WER - Marktpraktijken en consumentenbescherming (Art. VI.111)

482 Larcier Geannoteerde Wetboeken – Privacy (17 oktober 2018) – © Larcier

}3[§ 3. Geen enkele kost mag worden aangerekend aan
de geadresseerde omwille van de uitoefening van zijn
recht op verzet.]3

}4[§ 4. Bij de verzending van reclame door middel van
een communicatietechniek als bedoeld in paragraaf 2, is
het verboden de identiteit van de onderneming, uit naam
waarvan de communicatie plaatsvindt, te verbergen.]4

}1. – Ingevoegd bij art. 3 wet 21 december 2013, B.S., 30 december 2013,
err., B.S., 20 januari 2014, err., B.S., 18 maart 2014, err., B.S., 16 februari
2015, inwerkingtreding: 31 mei 2014 (art. 1 K.B. 28 maart 2014, B.S.,
29 april 2014)

}2. – § 2 vervangen bij art. 12, 1°, wet 26 oktober 2015, B.S., 30 oktober 2015

}3. – § 3 toegevoegd bij art. 12, 2°, wet 26 oktober 2015, B.S., 30 oktober 2015

}4. – § 4 toegevoegd bij art. 12, 2°, wet 26 oktober 2015, B.S., 30 oktober 2015

}1[Art. VI.111. § 1. De operator biedt aan zijn abonnee
de mogelijkheid om op elk ogenblik mede te delen dat hij
zich verzet tegen het gebruik van het telefoonnummer of
de telefoonnummers die hem zijn toegekend voor redenen
van direct marketing.

De abonnee oefent dit recht van verzet gratis uit en kan
dit minstens telefonisch, per brief of per e-mail mededelen.

Bij het aangaan van de overeenkomst vestigt de opera-
tor de aandacht van de abonnee op een uitdrukkelijke en
opvallende wijze op dit recht.

§ 2. De operator registreert elk verzet van een abonnee
zoals bedoeld in paragraaf 1, binnen vijf werkdagen in een
daartoe bestemd gegevensbestand en deelt de datum van
registratie mee aan de abonnee.

De operator stelt het gegevensbestand dat de telefoon-
nummers bevat waarop de abonnees geen oproepen voor
redenen van direct marketing wil ontvangen ter beschik-
king van personen die aan direct marketing via telefoon
willen doen.

Een operator kan de uitvoering van de verplichtingen
zoals bedoeld in paragraaf 1 delegeren aan een instelling
zonder winstgevend doel met dewelke hij hieromtrent een
overeenkomst afsluit.]1

}1. – Ingevoegd bij art. 3 wet 21 december 2013, B.S., 30 december 2013,
err., B.S., 20 januari 2014, err., B.S., 18 maart 2014, err., B.S., 16 februari
2015, inwerkingtreding: 31 mei 2014 (art. 1 K.B. 28 maart 2014, B.S.,
29 april 2014)

}1[Art. VI.112. § 1. Elke telefonisch oproep voor rede-
nen van direct marketing naar een telefoonnummer dat is
opgenomen in het  gegevensbestand bedoeld  in
artikel VI.111, § 2, is verboden.

Voor elke telefoonoproep om redenen van direct marke-
ting gaat de oproeper voorafgaandelijk na of het desbetref-
fende nummer niet is opgenomen in dit gegevensbestand.

§ 2. Het verbod bedoeld in paragraaf 1 geldt niet voor op-
roepen naar telefoonnummers van abonnees die aan de per-
soon die telefoonoproepen om redenen van direct marketing
doet of namens wie dergelijke oproepen worden gedaan, zijn
uitdrukkelijke toelating hebben verleend om zijn persoons-
gegevens voor dergelijke doeleinden te gebruiken.]1

}1. – Ingevoegd bij art. 3 wet 21 december 2013, B.S., 30 december 2013,
err., B.S., 20 januari 2014, err., B.S., 18 maart 2014, err., B.S., 16 februari

2015, inwerkingtreding: 31 mei 2014 (art. 1 K.B. 28 maart 2014, B.S.,
29 april 2014)

}1[Art. VI.113. De operatoren en de personen die aan
direct marketing doen of voor wiens rekening dit gebeurt,
dragen de bewijslast van de naleving van de bepalingen
van dit hoofdstuk.]1

}1. – Ingevoegd bij art. 3 wet 21 december 2013, B.S., 30 december 2013,
err., B.S., 20 januari 2014, err., B.S., 18 maart 2014, err., B.S., 16 februari
2015, inwerkingtreding: 31 mei 2014 (art. 1 K.B. 28 maart 2014, B.S.,
29 april 2014)

}1[Art. VI.114. § 1. De Koning kan, na advies van de
Commissie voor de bescherming van de persoonlijke le-
venssfeer, maatregelen nemen om:

1° de inhoud, de vorm en de werking van het gegevens-
bestand bedoeld in artikel VI.111, § 2, te bepalen;

2° de toegangsvoorwaarden en -wijzen tot deze gege-
vensbestanden te bepalen voor personen die telefoon-
oproepen om redenen van direct marketing willen doen,
met inbegrip van de identificatie van deze personen;

3° de mededelingsvormen door de abonnee bedoeld in
artikel VI.111, § 1, zo eenvoudig mogelijk te houden.

§ 2. De Koning kan, na advies van de Commissie voor de
bescherming van de persoonlijke levenssfeer, eveneens een
vereniging of organisatie erkennen die de verplichtingen
van alle operatoren bedoeld in artikel VI. 111 op zich neemt.

Deze vereniging of organisatie kan enkel worden er-
kend op basis van de erkenningscriteria die de Koning be-
paalt en die minstens de volgende waarborgen bieden:

1° het gebruiksgemak voor de abonnee;

2° het uitsluitende gebruik van de gegevens uit het ge-
gevensbestand met het oog op het naleven van de rechten
van de abonnee overeenkomstig artikel VI.111, § 1;

3° de afwezigheid van elk winstgevend doel van de ver-
eniging of de organisatie;

4° de continue en eenvoudige toegang tot de gegevens,
tegen een beperkte prijs, voor de personen die telefoon-
oproepen om redenen van direct marketing willen doen;

5° de naleving van de regels die krachtens paragraaf 1
worden opgelegd.]1  {2

}1. – Ingevoegd bij art. 3 wet 21 december 2013, B.S., 30 december 2013,
err., B.S., 20 januari 2014, err., B.S., 18 maart 2014, err., B.S., 16 februari
2015, inwerkingtreding: 31 mei 2014 (art. 1 K.B. 28 maart 2014, B.S.,
29 april 2014)

R 2. – Zie K.B. 12 mei 2015 tot vaststelling van de erkenningscriteria
van de vereniging of organisatie bedoeld in de artikelen VI.114 en XIV.81
van het Wetboek van economisch recht, B.S., 22 mei 2015

}1[Art. VI.115. Voor de toepassing van dit hoofdstuk
wordt verstaan onder «operator» en «abonnee», een opera-
tor en een abonnee zoals gedefinieerd in artikel 2, 11° en
15° van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektroni-
sche communicatie.]1

}1. – Ingevoegd bij art. 3 wet 21 december 2013, B.S., 30 december 2013,
err., B.S., 20 januari 2014, err., B.S., 18 maart 2014, err., B.S., 16 februari
2015, inwerkingtreding: 31 mei 2014 (art. 1 K.B. 28 maart 2014, B.S.,
29 april 2014)
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K.B. 20 november 1992 betreffende de verwerking van persoonsgegevens inzake 
consumentenkrediet

 (B.S., 11 december 1992)

Art. 1. }1[Voor de toepassing van dit besluit, moet wor-
den verstaan onder:

1° de wet: de wet van 12 juni 1991 op het consumenten-
krediet;

2° regularisatie: de toestand van de kredietovereen-
komst waarbij:

a) ofwel de voorwaarden van het gebruik, van de aflos-
sing, of de terugbetaling van het krediet opnieuw worden
geëerbiedigd;

b) ofwel een bedrag is terugbetaald dat overeenstemt met
het verschuldigd blijvend saldo, vermeerderd met het bedrag
van de vervallen en niet-betaalde totale kosten van het kre-
diet en, in voorkomend geval, het bedrag van de nalatigheids-
intrest, de straffen, de schadevergoedingen en de kosten;

c) ofwel de kredietgever niet overgaat tot de uitvoering van
maatregelen ter invordering van het opeisbaar gestelde kre-
diet en aanvaardt dat de consument, die zijn betalingsachter-
stand heeft aangezuiverd, opnieuw het krediet volgens de
oorspronkelijk overeengekomen modaliteiten terugbetaalt;

d) ofwel de verbintenissen van de consument zijn te-
nietgegaan;]1

}2[e) ofwel de consument een kredietovereenkomst be-
doeld in artikel 3, § 2, laatste lid, van de wet, heeft gesloten.]2

}3[Voor de toepassing van dit besluit worden de kredieto-
vereenkomsten die niet beantwoorden aan de kredietsoor-
ten bedoeld in artikel 1, 9° tot 12°, 12°ter en 12°quater, van
de wet, gelijkgesteld met een lening op afbetaling.]3

}1. – Vervangen bij art. 1 K.B. 20 november 2003, B.S., 17 december
2003, inwerkingtreding: 1 juni 2003 (art. 11)
}2. – Lid 1, e), toegevoegd bij art. 1 K.B. 10 april 2014, B.S., 30 april 2014,
inwerkingtreding: 30 april 2014 (art. 4)
}3. – Lid 2 toegevoegd bij art. 1 K.B. 10 april 2014, B.S., 30 april 2014, in-
werkingtreding: 30 april 2014 (art. 4)

Art. 2. }1[§ 1. Onder gegevens betreffende de identiteit
van de consument, bedoeld in artikel 69, § 3, van de wet,
moet worden verstaan:

1° de naam, de eerste officiële voornaam en het geslacht;
2° de geboortedatum, uitgedrukt door het nummer van

de dag, van de maand en van het jaar;
3° de woonplaats of, wanneer deze onbestaand of onge-

kend is, de verblijfplaats bepaald door de naam van de
straat, het nummer van het gebouw en desgevallend het
busnummer, de naam van de plaats evenals de postcode.

§ 2. De naam, eerste officiële voornaam en geboorteda-
tum van de consument moeten overeenstemmen, naarge-
lang het geval, met de gegevens vermeld op:

a) de identiteitskaart bedoeld in artikel 6 van de wet van
19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters en de identi-
teitskaarten en tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983
tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen;

b) de verblijfsvergunning uitgereikt op het tijdstip van de
inschrijving in het wachtregister bedoeld in artikel 1, eerste
lid, 2°, van de hierboven vermelde wet van 19 juli 1991;

c) de identiteitskaart, het paspoort of de vervangende
reisvergunning, uitgereikt aan een vreemdeling die geen
verblijf houdt in het Rijk, door de Staat waar hij verblijft of
waarvan hij onderdaan is.]1

}1. – Vervangen bij art. 2 K.B. 20 november 2003, B.S., 17 december
2003, inwerkingtreding: 1 juni 2003 (art. 11)

Art. 3. }1[Onder gegevens betreffende de identiteit van de
kredietgever, bedoeld in artikel 69, § 3, van de wet, moet wor-
den verstaan: de vennootschapsnaam, de maatschappelijke
zetel, het geografisch adres en het ondernemingsnummer.

Voor de toepassing van dit artikel worden mede als kre-
dietgever bedoeld, de persoon of instelling die de rechten en
verplichtingen uit de kredietovereenkomst geheel of gedeel-
telijk heeft overgenomen, alsook de persoon of instelling die
in de plaats is gesteld van de rechten van de kredietgever.]1

}1. – Na wijziging, vervangen bij art. 2 K.B. 10 april 2014, B.S., 30 april
2014, inwerkingtreding: 30 april 2014 (art. 4)

Art. 4. Er is betalingsachterstand in de zin van artikel 69,
§ 3, van de wet:

1° in geval van verkoop op afbetaling, financierings-
huur, lening op afbetaling of een andere kredietovereen-
komst waarbij de betalingstermijnen en de termijnbedra-
gen gedurende de looptijd doorgaans gelijk blijven:

a) wanneer ten minste drie termijnbedragen op hun
vervaldag niet of onvolledig zijn betaald, of

b) wanneer een vervallen termijnbedrag gedurende ten
minste drie maanden, niet of onvolledig is betaald, of

c) wanneer de nog te vervallen termijnbedragen onmid-
dellijk opeisbaar zijn geworden in toepassing van
artikel 29 van de wet;

2° }1[in geval van kredietopening:
a) wanneer een bedrag aan kapitaal en/of totale kosten

van het krediet voor de consument komt te vervallen over-
eenkomstig de voorwaarden van de kredietovereenkomst
en dit niet of onvolledig werd terugbetaald binnen een ter-
mijn van drie maanden; of

b) wanneer het kapitaal volledig opeisbaar is geworden,
zelfs voor de termijn bedoeld in a) verstreken is, en de kre-
dietnemer het verschuldigde bedrag niet of onvolledig
heeft terugbetaald.]1

}2[In afwijking van het eerste lid, 2°, b) vindt de registra-
tie in geval van niet betaling van het bedrag bedoeld in
artikel 22, § 2, van de wet, plaats een maand na het ver-
strijken van de nulstellingstermijn;]2

}1. – Lid 1, 2°, na wijzigingen, vervangen bij art. 3 K.B. 10 april 2014, B.S.,
30 april 2014, inwerkingtreding: 30 april 2014 (art. 4)
}2. – Lid 2 toegevoegd bij art. 3 K.B. 10 april 2014, B.S., 30 april 2014, in-
werkingtreding: 30 april 2014 (art. 4)

Art. 5. § 1. Wanneer de kredietovereenkomst volgens
overeenkomst is uitgevoerd en geen betalingsfaciliteit is
aangevraagd, worden de gegevens betreffende de identi-
teit van de partijen, het bedrag en de duur van het krediet
en de periodiciteit van de betalingen door de houder van
het bestand uit het bestand verwijderd ten laatste vijftien
dagen na het tenietgaan van de verbintenissen of het aflo-
pen van de kredietovereenkomst.

§ 2. Wanneer betalingsfaciliteiten zijn toegestaan, wor-
den de in § 1 bedoelde gegevens door de houder van het
bestand uit het bestand verwijderd ten laatste één jaar na
het tenietgaan van de verbintenissen of het aflopen van de
kredietovereenkomst.

§ 3. }1[De bewaartermijnen van de gegevens betref-
fende de betalingsachterstanden zijn de volgende:

1° twaalf maanden vanaf de datum van regularisatie
van de kredietovereenkomst;
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2° maximaal tien jaar vanaf de datum van de eerste regi-
stratie van een wanbetaling ongeacht of de kredietover-
eenkomst al dan niet werd geregulariseerd.

Bij het verstrijken van deze termijnen, worden deze ge-
gevens verwijderd.]1

§ 4. }2[...]2

}1. – § 3 vervangen bij art. 5, 1°, K.B. 20 november 2003, B.S. ,
17 december 2003, inwerkingtreding: 1 juni 2003 (art. 11)
}2. – § 4 opgeheven bij art. 5, 2°, K.B. 20 november 2003, B.S.,
17 december 2003, inwerkingtreding: 1 juni 2003 (art. 11)

Art. 6. § 1. De aanvraag om inlichtingen bedoeld in
artikel 69, § 4, derde lid, van de wet geschiedt bij wege van
een teleprocessingtechniek, op een magnetische drager,
schriftelijk of door elk middel waardoor de eerbiediging
van de beginselen vervat in artikel 69, § 4 en § 6 kunnen
worden gewaarborgd.

§ 2. De schriftelijke aanvragen moeten ondertekend zijn
door de personen van wie de identiteit vooraf werd mede-
gedeeld aan de houder van het bestand.

§ 3. Geen enkele lastgeving verstrekt voor het bekomen
van de mededeling van de gegevens, bedoeld in § 1 van dit
artikel, mag verleend aan iemand die niet behoort tot de
personen bedoeld in artikel 69, § 4, van de wet.
Art. 7. § 1. De consument die met toepassing van
artikel 70, § 2, van de wet een bestand wil raadplegen, moet
zijn identiteit aantonen bij wijze van een fotokopie }1[van
zijn identiteitsdocument zoals bedoeld in artikel 2, § 2]1.

§ 2. Elke aanvraag die uitgaat van een consument en de
verbetering of de verwijdering van de op zijn naam geregi-
streerde gegevens beoogt, moet bovendien vergezeld zijn
van elk document dat de gegrondheid van de aanvraag
rechtvaardigt. Desnoods kan de houder van het bestand
van de consument eisen dat hij een goed leesbare fotoko-
pie voorlegt van het kredietcontract, of van enig ander do-
cument aan de hand waarvan de kredietovereenkomst
duidelijk kan worden geïdentificeerd.

§ 3. Het recht van de consument op toegang, op verbete-
ring of op verwijdering van de gegevens moet }2[ofwel per-
soonlijk worden uitgeoefend, ofwel door een advocaat, een
ministerieel ambtenaar of een gerechtelijk mandataris, in
het raam van de uitvoering van de kredietovereenkomst]2.
}1. – § 1 gewijzigd bij art. 6, 1°, K.B. 20 november 2003, B.S., 17 december
2003, inwerkingtreding: 1 juni 2003 (art. 11)
}2. – § 3 gewijzigd bij art. 6, 2°, K.B. 20 november 2003, B.S., 17 december
2003, inwerkingtreding: 1 juni 2003 (art. 11)

Art. 8. Elk verkeerd gegeven moet worden rechtgezet, ten
laatste binnen vijftien dagen nadat de consument kennis
heeft gegeven van het verkeerd karakter van het gegeven.

Art. 9. }1[De verantwoordelijke voor de verwerking is
ertoe gehouden deze verbetering mede te delen aan de
personen die inlichtingen van hem hebben verkregen en
die de geregistreerde persoon aanduidt.]1

}1. – Vervangen bij art. 7 K.B. 20 november 2003, B.S., 17 december
2003, inwerkingtreding: 1 juni 2003 (art. 11)

Art. 10. § 1. De raadpleging door de consument van de
gegevens betreffende een op zijn naam geregistreerde kre-
dietovereenkomst is kosteloos, voor zover hij die gegevens
niet meer dan eenmaal per trimester raadpleegt en deze
tijdens die periode niet zijn gewijzigd.

In dat laatste geval is elke raadpleging na een wijziging
van een gegeven eveneens kosteloos.

§ 2. Buiten de gevallen bedoeld in de vorige paragraaf
geeft de raadpleging aanleiding tot de betaling van een
maximum bedrag van 110 frank, exclusief BTW.

Dat bedrag kan worden geïndexeerd op het gezamen-
lijk voorstel van de Ministers die Economische Zaken en Fi-
nanciën onder hun bevoegdheid hebben.

Art. 11. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 1993.

Art. 12. Onze Minister van Economische Zaken en Onze
Minister van Financiën zijn, ieder wat hem betreft, belast
met de uitvoering van dit besluit.

K.B. 23 maart 2017 tot regeling van de Centrale voor Kredieten aan Particulieren
 (B.S., 31 maart 2017)

HOOFDSTUK 1

DEFINITIES

Art. 1. Voor de toepassing van dit besluit gelden de defini-
ties opgenomen in de artikelen I.1 en I.9 van het Wetboek
van economisch recht. Ter aanvulling van deze definities
wordt voor de toepassing van dit besluit verstaan onder:

1° WER: Wetboek van economisch recht;
2° regularisatie: de toestand van de geregistreerde kre-

dietovereenkomst waarbij:
a) ofwel de voorwaarden van het gebruik en, naargelang

het geval, van de aflossing, de wedersamenstelling of de te-
rugbetaling van het krediet opnieuw worden nageleefd;

b) ofwel een bedrag is terugbetaald dat overeenstemt met
het bedrag in hoofdsom dat moet worden gestort om het ka-
pitaal af te lossen, terug te betalen of weder samen te stellen,
vermeerderd met het bedrag van de vervallen en niet-be-
taalde totale kosten van het krediet voor de consument in zo-
verre deze kosten betaalbaar zijn aan de kredietgever, aan de
kredietbemiddelaar of aan een door hen aangewezen derde-

en, in voorkomend geval, het bedrag van de nalatigheidsin-
trest, de straffen, de schadevergoedingen en de kosten;

c) ofwel de kredietgever niet overgaat tot de uitvoering
van maatregelen ter invordering van het opeisbaar gestelde
krediet en aanvaardt dat de consument, die zijn betalings-
achterstand heeft aangezuiverd, opnieuw het krediet volgens
de oorspronkelijk overeengekomen modaliteiten terugbe-
taalt of met de consument een kredietovereenkomst sluit, be-
doeld in artikel VII.3, § 3, 6°, WER;

d) ofwel de einddatum werd bereikt van de aanzuive-
ringsregeling bedoeld in deel V, titel IV, van het Gerechte-
lijk Wetboek;

3° kredietverzekeraar: de persoon die vergund is om kre-
dietverzekeringsverrichtingen uit te voeren in toepassing
van de wet van 13 maart 2016 op het statuut van en het toe-
zicht op de verzekerings- of herverzekeringsondernemingen.

Voor de toepassing van dit besluit worden de kredieto-
vereenkomsten die niet beantwoorden aan de kredietsoor-
ten bedoeld in artikel I.9, 46° tot 49°, 51° en 52° WER, ge-
lijkgesteld met een lening op afbetaling.
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HOOFDSTUK 2

MEDEDELING VAN GEGEVENS AAN DE CENTRALE 
(POSITIEVE LUIK)

Art. 2. § 1. De gegevens die in de Centrale worden geregi-
streerd zijn de volgende:

1° het identificatienummer van het Rijksregister van de
natuurlijke personen, de naam, de eerste officiële voor-
naam en het geslacht van de consument;

2° zijn geboortedatum, uitgedrukt door het nummer
van de dag, van de maand en van het jaar;

3° zijn woonplaats of, wanneer deze onbestaand of on-
gekend is, de verblijfplaats bepaald door de naam van de
straat, het nummer van het gebouw en desgevallend het
busnummer, de naam van de plaats evenals de postcode;

4° de naam en het adres van de kredietgever en, in voorko-
mend geval van de overnemer of van de kredietverzekeraar;

5° de kredietsoort, het nummer, de taal en de datum
van het sluiten van de kredietovereenkomst.

Voor hypothecaire kredieten wordt bovendien aange-
duid of het krediet een roerende dan wel een onroerende
bestemming heeft, of het krediet gedekt is door een hypo-
thecaire zekerheid en of het gaat om een herfinanciering;

6° voor een consumentenkrediet onder de vorm van een
verkoop op afbetaling, een financieringshuur of een lening
op afbetaling, of voor een hypothecair krediet met een roe-
rende bestemming onder een van deze vormen, het totale
door de consument te betalen bedrag, het termijnbedrag
indien de termijnbedragen gelijk zijn, het bedrag van de
eerste betalingstermijn indien de termijnbedragen onge-
lijk zijn, het aantal betalingstermijnen, de initiële periodici-
teit van de betalingstermijnen en de datum van de eerste
en van de laatste betalingstermijn;

7° voor een kredietopening, het kredietbedrag en, des-
gevallend, de datum van het einde van de overeenkomst;

8° voor een hypothecair krediet met een onroerende be-
stemming onder de vorm van een lening op afbetaling, het
kredietbedrag, het termijnbedrag indien de termijnbedragen
gelijk zijn, het bedrag van de eerste betalingstermijn indien
de termijnbedragen ongelijk zijn, het aantal betalingstermij-
nen, de initiële periodiciteit van de betalingstermijnen en de
datum van de eerste en van de laatste betalingstermijn.

§ 2. De naam, eerste officiële voornaam en geboorteda-
tum en, in voorkomend geval, het identificatienummer
van het Rijksregister van de natuurlijke personen van de
consument stemmen overeen met de gegevens vermeld op
al naargelang het geval:

1° de identiteitskaart, de vreemdelingenkaart of het ver-
blijfsdocument bedoeld in artikel 6 van de wet van 19 juli
1991 betreffende de bevolkingsregisters, de identiteits-
kaarten de vreemdelingenkaarten en de verblijfsdocumen-
ten en tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot re-
geling van een Rijksregister van de natuurlijke personen;

2° de verblijfsvergunning uitgereikt op het tijdstip van
de inschrijving in het wachtregister bedoeld in artikel 1,
§ 1, eerste lid, 2°, van de voornoemde wet van 19 juli 1991;

3° de identiteitskaart, het paspoort of de vervangende
reisvergunning, uitgereikt aan een vreemdeling die geen
verblijf houdt in het Rijk, door de Staat waar hij verblijft of
waarvan hij onderdaan is.

Art. 3. § 1. De gegevens betreffende de kredietovereen-
komst worden binnen twee werkdagen na het sluiten van
de overeenkomst aan de Centrale medegedeeld.

De datum van het sluiten van de kredietovereenkomst is:
1° de datum van het sluiten van de kredietovereen-

komst overeenkomstig de artikelen VII.78 of VII.134 WER;
2° de datum waarop de kredietgever het door de consu-

ment ondertekende kredietaanbod ontvangt;
3° de datum waarop de kredietgever de door de consu-

ment ondertekende kredietovereenkomst ontvangt bij een
op afstand gesloten krediet.

§ 2. Wanneer het krediet vervroegd wordt terugbetaald of
wanneer de kredietopeningsovereenkomst wordt opgezegd
en in zoverre er na terugbetaling geen nieuwe kredietopne-
ming meer mogelijk is, melden de personen bedoeld in
artikel 9, dit binnen twee werkdagen volgend op de terugbe-
taling van het nog verschuldigde bedrag aan de Centrale.

Art. 4. § 1. Met het oog op hun raadpleging worden de
gegevens bedoeld in artikel 2 bewaard:

1° tot drie maanden en acht werkdagen na de datum
van het einde van de kredietovereenkomst;

2° in voorkomend geval, tot de datum waarop de mede-
deling bedoeld in artikel 3, § 2, wordt verricht.

§ 2. Bij het verstrijken van de bewaartermijnen worden
alle gegevens, bedoeld in artikel 2, verwijderd uit de Centrale.

Evenwel, wanneer er wanbetaling is, wordt de registra-
tie verlengd tot beloop van de daartoe voorziene termijnen.

§ 3. Met het oog op de verwerking voor de doeleinden
bedoeld in artikel VII.153, § 4 WER kan de Bank de gege-
vens bedoeld in artikel 2 voor langere duur bewaren, na
codering wat betreft de persoonsgegevens.

HOOFDSTUK 3

MEDEDELING VAN GEGEVENS AAN DE CENTRALE 
(NEGATIEVE LUIK)

Art. 5. § 1. De wanbetalingen bedoeld in artikel VII.148,
§ 1, 2° WER worden in de Centrale geregistreerd indien ze
beantwoorden aan de volgende criteria:

1° in geval van een verkoop op afbetaling, financierings-
huur en lening op afbetaling:

a) drie termijnbedragen zijn op hun vervaldag niet of
onvolledig betaald, of

b) een vervallen termijnbedrag is gedurende drie maan-
den niet of onvolledig betaald, of

c) de nog te vervallen termijnbedragen zijn onmiddellijk
opeisbaar geworden;

2° in geval van een kredietopening:
a) een bedrag aan kapitaal en/of totale kosten van het

krediet voor de consument komt te vervallen overeenkom-
stig de voorwaarden van de kredietovereenkomst en dit
werd niet of onvolledig terugbetaald binnen een termijn
van drie maanden, of

b) het kapitaal is volledig opeisbaar geworden, zelfs voor
de termijn bedoeld in a) verstreken is, en de consument heeft
het verschuldigde bedrag niet of onvolledig terugbetaald;

c) in afwijking van b) zal, in geval van niet betaling van
het bedrag bedoeld in de artikelen VII.95, § 2, en VII.147/
10, § 2 WER, de registratie plaats vinden een maand na het
verstrijken van de nulstellingstermijn.

§ 2. Bij de eerste registratie van een wanbetaling betref-
fende een kredietovereenkomst, moet het bedrag van deze
wanbetaling betrekking hebben op een som hoger dan
25 euro.
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Art. 6. De mededeling aan de Centrale van een wanbetaling
omtrent een kredietovereenkomst bevat volgende gegevens:

1° het nummer en de taal van de kredietovereenkomst
en de identificatiegegevens van de consument bepaald in
artikel 2, § 1, 1° en 2°;

2° in voorkomend geval, de overdracht of de indeplaats-
stelling voor de vordering uit de kredietovereenkomst, de
identiteit van de overnemer of de kredietverzekeraar;

3° voor een consumentenkrediet onder de vorm van een
verkoop op afbetaling, een financieringshuur of een lening
op afbetaling, een hypothecair krediet met een roerende
bestemming onder een van die vormen of een hypothecair
krediet met onroerende bestemming onder de vorm van
een lening op afbetaling, de datum van de wanbetaling en

a) ofwel, het vervallen en niet-betaalde kapitaal ver-
meerderd met het bedrag van de vervallen en niet-be-
taalde totale kosten van het krediet voor de consument;

b) ofwel, in geval van opeisbaarheid, de datum van op-
eisbaarheid, het bedrag van het verschuldigd blijvend
saldo vermeerderd met het bedrag van de vervallen en niet-
betaalde totale kosten van het krediet voor de consument;

4° voor de kredietopening de datum van wanbetaling en
a) ofwel, de vervallen en niet-betaalde bedragen be-

doeld in artikel 5, § 1, 2°, a);
b) ofwel, in geval van opeisbaarheid bedoeld in artikel 5,

§ 1, 2°, b) en c), de datum van opeisbaarheid, het bedrag
van het verschuldigd blijvend saldo vermeerderd met het
bedrag van de vervallen en niet-betaalde totale kosten van
het krediet voor de consument, tenzij in geval van een
overschrijding van hetzij het beschikbare tegoed van een
rekening waarvoor geen geoorloofde debetstand is voor-
zien, hetzij de geoorloofde debetstand op een rekening die
binnen een maand moet worden afgelost, in welk geval de
mededeling aan de Centrale de volgende gegevens bevat:

i. de gegevens bedoeld in artikel 2, § 1, 3° tot 5°, eerste lid;
ii. de datum van opeisbaarheid, het overschreden be-

drag op het ogenblik dat het eisbaar is geworden, vermeer-
derd met het bedrag van de vervallen en niet betaalde to-
tale kosten van het krediet voor de consument alsook de
datum van het verstrijken van de opzeggingstermijn;

5° in voorkomend geval, de datum van de regularisatie.
Mogen niet in de gemelde bedragen worden begrepen:

nalatigheidsintresten, boetes of schadevergoedingen, kos-
ten voor brieven betreffende aanmaning of ingebrekestel-
ling, gerechtskosten en wederbeleggingsvergoedingen.

Voor de toepassing van dit artikel zijn niet begrepen in
de totale kosten van het krediet voor de consument, de kos-
ten die niet betaalbaar zijn aan de kredietgever of de kre-
dietbemiddelaar of aan een door hen aangewezen derde.

De datum van de wanbetaling bedoeld in dit hoofdstuk
is de datum waarop voldaan is aan de wettelijke registra-
tiecriteria bedoeld in artikel 5.

Art. 7. De mededeling van de in artikel 6 bedoelde gege-
vens aan de Centrale gebeurt binnen acht werkdagen die
volgen op de vaststelling van de wanbetaling zoals be-
doeld in artikel 5 of op de regularisatie.

Het bedrag van de debetstand op het einde van elke
maand, wordt binnen acht daaropvolgende werkdagen
medegedeeld, voor zover dit bedrag werd gewijzigd.

Art. 8. § 1. Met het oog op hun raadpleging worden de
gegevens betreffende wanbetalingen bewaard:

1° tot twaalf maanden vanaf de datum van regularisatie
van de kredietovereenkomst;

2° maximaal tien jaar vanaf de datum van de eerste wan-
betaling, bedoeld in artikel 5, ongeacht of de kredietover-
eenkomst tussentijds al dan niet werd geregulariseerd. In-
dien na afloop van deze maximale termijn van tien jaar een
nieuwe wanbetaling zich voordoet, wordt een nieuwe tien-
jarige bewaartermijn opgestart vanaf de datum waarop de
registratiecriteria van deze nieuwe wanbetaling zijn vervuld.

§ 2. Bij het verstrijken van deze termijnen, worden deze
gegevens verwijderd uit de Centrale.

§ 3. Met het oog op de verwerking voor de doeleinden
bedoeld in artikel VII.153, § 4 WER kan de Bank deze gege-
vens voor langere duur bewaren, na codering wat betreft
de persoonsgegevens.

HOOFDSTUK 4

PERSONEN ONDERWORPEN AAN DE 
MEDEDELINGSPLICHT

Art. 9. Zijn gehouden de inlichtingen bedoeld in de arti-
kelen 2, 3, § 2, 6 en 7, tweede lid, mede te delen aan de Cen-
trale, de kredietgevers en de kredietverzekeraars aan wie
de rechten voortvloeiend uit de kredietovereenkomst volle-
dig of gedeeltelijk werden overgedragen of van wie ze vol-
ledig of gedeeltelijk werden verworven, evenals de perso-
nen die een activiteit van minnelijke invordering van schul-
den uitoefenen en die hiertoe, overeenkomstig artikel 4,
§ 1, van de wet van 20 december 2002 betreffende de min-
nelijke invordering van schulden van de consument, inge-
schreven zijn bij de FOD Economie en aan wie de overeen-
komst of de schuldvordering uit de kredietovereenkomst
werd overgedragen of door wie deze werd verworven over-
eenkomstig de artikelen VII.102 en VII.147/17 WER.

In geval van overdracht van schuldvordering aan of inde-
plaatsstelling van de mobiliseringsinstellingen in de zin van
artikel 2, 5°, van de wet van 3 augustus 2012 betreffende di-
verse maatregelen ter vergemakkelijking van de mobilisering
van schuldvorderingen in de financiële sector of andere daar-
toe door de Koning aangewezen personen, blijft de medede-
lingsplicht bedoeld in artikel VII.149, § 2, WER, ten laste van
de overdragende instelling of oorspronkelijke schuldeiser.

In geval van volledige of gedeeltelijke overdracht van of
indeplaatsstelling in de rechten voortvloeiend uit de kre-
dietovereenkomst aan andere personen dan die vermeld
in het eerste en tweede lid, blijft de mededelingsplicht ten
laste van de overdrager of de oorspronkelijke schuldeiser.

De mededelingsplicht blijft ten laste van de kredietgever
wiens vergunning of registratie het voorwerp uitmaakt
van een maatregel bedoeld in boek XV, titel 2, hoofdstuk 3
WER of die ervan afstand doet.

In geval van faillissement of vereffening van de perso-
nen die mededelingsplichtig zijn neemt de curator of de
vereffenaar de mededelingsplicht over.

HOOFDSTUK 5

RAADPLEGING VAN DE CENTRALE.

Art. 10. Met toepassing van artikel VII.149, § 1, WER,
raadpleegt de kredietgever de Centrale:

1° in geval van een consumentenkrediet of een hypo-
thecair krediet met een roerende bestemming waarvoor
geen verplichting geldt tot het voorleggen van een kredie-
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taanbod, binnen een termijn van twintig dagen die aan het
sluiten van de kredietovereenkomst voorafgaat;

2° in geval van een hypothecair krediet waarvoor de ver-
plichting geldt tot het voorleggen van een kredietaanbod,
binnen een termijn van vijftien dagen die aan het overhan-
digen van het aanbod voorafgaat. Deze raadpleging blijft
gedurende vijfenveertig dagen geldig.
Art. 11. De raadplegingen van de Centrale individualise-
ren de kredietnemer bij middel van het identificatienummer
van het Rijksregister van de natuurlijke personen en/of de
naam, de eerste officiële voornaam en de geboortedatum.

Bij de raadpleging van de Centrale, verduidelijkt de kre-
dietgever de reden hiervan in overeenstemming met de be-
palingen in artikel VII.153, § 2, eerste en tweede lid WER.
Art. 12. Bij raadpleging van de Centrale vermeldt het ant-
woord de geregistreerde gegevens met uitzondering van de
naam van de kredietgever, van de overnemer, het nummer
en de taal van de kredietovereenkomst. De Centrale wordt ge-
machtigd een synthetisch antwoord te verstrekken op basis
van het geheel of een deel van de geregistreerde inlichtingen.

Indien de raadpleging betrekking heeft op een niet in de
Centrale geregistreerde persoon, wordt zulks in het ant-
woord vermeld.
Art. 13. De consument die het recht op toegang wenst
uit te oefenen, dient zijn identiteit te bewijzen aan de hand
van zijn identiteitsdocument zoals bedoeld in artikel 2, § 2.

Elke aanvraag door de consument tot rechtzetting of
verwijdering van op zijn naam geregistreerde verkeerde
gegevens moet bovendien vergezeld zijn van elk document
dat de gegrondheid van de aanvraag rechtvaardigt.

Het recht op toegang, op rechtzetting of op verwijde-
ring van verkeerde gegevens wordt ofwel persoonlijk uit-
geoefend, ofwel door een advocaat, een ministerieel amb-
tenaar of een gerechtelijk mandataris, in het raam van de
uitvoering van de kredietovereenkomst.

HOOFDSTUK 6

DIVERSE BEPALINGEN

Art. 14. De personen die gehouden zijn gegevens aan de
Centrale mede te delen, of ze te raadplegen, mogen daar-

toe aan andere personen volmacht geven, voor zover de
gevolmachtigden eveneens gehouden zijn gegevens mede
te delen aan de Centrale of bevoegd zijn ze te raadplegen.
Een exemplaar van de volmacht moet voorafgaandelijk
aan de Centrale worden overgemaakt.

HOOFDSTUK 7

OPHEFFINGSBEPALING

Art. 15. (...)  {1

S 1. – Heft K.B. 7 juli 2002 Centrale voor Kredieten aan Particulieren, op

HOOFDSTUK 8

OVERGANGSBEPALINGEN

Art. 16. De registraties verricht in toepassing van het ko-
ninklijk besluit van 7 juli 2002 tot regeling van de Centrale
voor Kredieten aan Particulieren blijven behouden in de Cen-
trale. In geval van regularisatie wordt artikel 1, 2°, b), van dit
besluit van toepassing op de lopende kredietovereenkomsten.

Voor de hypothecaire kredieten met een onroerende be-
stemming is artikel 3, § 1, tweede lid, 1°, slechts van toe-
passing vanaf 1 juli 2017. Tot zolang gelden de data be-
doeld in artikel 3, § 1, derde lid, van het koninklijk besluit
van 7 juli 2002 tot regeling van de Centrale voor Kredieten
aan Particulieren.

Indien de raadpleging van de Centrale plaats vond voor
de inwerkingtreding van dit besluit op grond van
artikel 10 van het koninklijk besluit van 7 juli 2002 tot re-
geling van de Centrale voor Kredieten aan Particulieren
maar de kredietovereenkomst gesloten wordt na de inwer-
kingtreding dan blijven de termijnen bedoeld in artikel 10
van het koninklijk besluit van 7 juli 2002 gelden.

HOOFDSTUK 9

SLOTBEPALINGEN

Art. 17. Dit besluit treedt in werking op 1 april 2017.

Art. 18. De minister bevoegd voor Economie is belast
met de uitvoering van dit besluit.
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Wet 3 augustus 2012 houdende bepalingen betreffende de verwerking van persoonsgegevens door 
de Federale Overheidsdienst Financiën in het kader van zijn opdrachten

 (B.S., 24 augustus 2012)

HOOFDSTUK 1

ALGEMENE BEPALINGEN

Art. 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in
artikel 78 van de Grondwet.

HOOFDSTUK 2

BEPALINGEN BETREFFENDE DE VERWERKING 
VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DE FEDERALE 
OVERHEIDSDIENST FINANCIËN IN HET KADER 

VAN ZIJN OPDRACHTEN

Afdeling 1
Verantwoordelijke voor de verwerking

Art. 2. De Federale Overheidsdienst Financiën is de ver-
antwoordelijke voor de in dit hoofdstuk bedoelde verwer-
king van persoonsgegevens.

Afdeling 2
Doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens

Art. 3. De Federale Overheidsdienst Financiën verzamelt
en verwerkt persoonsgegevens om zijn wettelijke opdrach-
ten uit te voeren.

De verzamelde gegevens mogen door de Federale Over-
heidsdienst Financiën niet voor andere doeleinden dan
voor de uitvoering van zijn wettelijk omschreven opdrach-
ten worden gebruikt.

Met inachtneming van artikel 4 kan de Federale Over-
heidsdienst Financiën elk wettelijk verzameld persoonsgege-
ven in het kader van de uitvoering van één van zijn opdrach-
ten later verwerken in het kader van een andere opdracht.

Afdeling 3
Interne gegevensuitwisseling

Art. 4. }1[De administraties en, of diensten van de Fede-
rale Overheidsdienst Financiën wisselen persoonsgege-
vens uit op basis van een toelating van de Voorzitter van
het Directiecomité.]1

}2[De Voorzitter van het Directiecomité]2 beslist welke
soorten persoonsgegevens het voorwerp kunnen uitma-
ken van een uitwisseling tussen administraties en, of dien-
sten van de Federale Overheidsdienst Financiën, op een
systematische of punctuele wijze en voor welbepaalde
doeleinden, na te hebben nagegaan of de gegevens toerei-
kend, ter zake dienend en niet overmatig zijn.

}3[Hij]3 keurt een reglement goed waarin, enerzijds het
proces van aanvraag van toegang tot de persoonsgegevens

die worden gehouden door een administratie en, of dienst
van de Federale Overheidsdienst Financiën wordt beschre-
ven en anderzijds, de procedure volgens dewelke deze uit-
wisseling gebeurt. Dit reglement wordt goedgekeurd door
de Koning, }3[na advies van de Functionaris voor gege-
vensbescherming]3.

}4[De voorzitter van het Directiecomité kan vooraf het
advies vragen aan de bevoegde kamer van het Informatie-
veiligheidscomité.]4

}1. – Lid 1 vervangen bij art. 70, 1°, wet 5 september 2018, B.S.,
10 september 2018, inwerkingtreding: 10 september 2018 (art. 99)
}2. – Lid 2 gewijzigd bij art. 70, 2°, wet 5 september 2018, B.S.,
10 september 2018, inwerkingtreding: 10 september 2018 (art. 99)
}3. – Lid 3 gewijzigd bij art. 70, 3°, wet 5 september 2018, B.S.,
10 september 2018, inwerkingtreding: 10 september 2018 (art. 99)
}4. – Lid 4 vervangen bij art. 70, 4°, wet 5 september 2018, B.S.,
10 september 2018, inwerkingtreding: 10 september 2018 (art. 99)

Afdeling 4
Bijzondere verwerking

Art. 5. § 1. }1[Onverminderd de verwerking van persoons-
gegevens met het oog op archivering in het algemeen be-
lang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statisti-
sche doeleinden bedoeld in artikel 89 van Verordening (EU)
2016/679 van 27 april 2016 van het Europees Parlement
en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke
personen in verband met de verwerking van persoonsgege-
vens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot
intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening
gegevensbescherming), kan de Federale Overheidsdienst
Financiën met het oog om, in het kader van zijn wettelijke
opdrachten, enerzijds gericht controles uit te voeren op
basis van risico-indicatoren en anderzijds analyses uit te
voeren op relationele gegevens afkomstig van verschillende
administraties en/ of diensten van de Federale Overheids-
dienst Financiën, de overeenkomstig artikel 3 ingezamelde
gegevens samenvoegen in een datawarehouse waardoor er
processen van datamining en datamatching uitgevoerd
worden, met inbegrip van profilering in de zin van artikel 4,
4) van de algemene verordening gegevensbescherming.

Voor de toepassing van deze bepaling wordt verstaan
onder:

1° «datawarehouse»: een datasysteem met een grote
hoeveelheid digitale gegevens die zich lenen voor analyse;

2° «datamining»: het op geavanceerde wijze zoeken
naar informatie in grote gegevensbestanden;

3° «datamatching»: het vergelijken van meerdere sets
van verzamelde data met elkaar;

4° «risico-indicatoren»: gebeurtenissen welke waar-
schijnlijk een impact zullen hebben op de uitvoering van de
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wettelijke opdrachten vastgesteld na een objectieve analyse
van de beschikbare informatie;

5° «relationele gegevens»: er wordt verwezen naar de
manier om de bestaande relaties tussen meerdere gege-
vens afkomstig van verschillende gegevensbestanden te
modelleren en ze te ordenen door middel van primaire
sleutels en unieke identificatiemiddelen.

Onverminderd de bewaring noodzakelijk voor de ver-
werking met het oog op archivering in het algemeen be-
lang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statisti-
sche doeleinden bedoeld in artikel 89 van Verordening (EU)
2016/679 van 27 april 2016 van het Europees Parlement
en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke
personen in verband met de verwerking van persoonsgege-
vens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot
intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening
gegevensbescherming), worden de persoonsgegevens die
voortkomen uit de verwerkingen in het datawarehouse niet
langer bewaard dan noodzakelijk voor de doeleinden waar-
voor zij worden verwerkt met een maximale bewaartermijn
die één jaar na de verjaring van alle vorderingen die tot de
bevoegdheid van de verwerkingsverantwoordelijke beho-
ren en, in voorkomend geval, de definitieve beëindiging van
de administratieve en rechterlijke procedures en rechtsmid-
delen en de integrale betaling van alle hiermee verbonden
bedragen niet mag overschrijden.]1

§ 2. }2[In afwijking van artikel 35/1 van de wet van
15 augustus 2012, is de integratie in het datawarehouse
van elke categorie van persoonlijke gegevens geleverd door
een derde partij onderworpen aan een beraadslaging van
de bevoegde kamer van het Informatieveiligheidscomité.

Deze waakt er in het bijzonder over dat de verwerking,
waar mogelijk, geschiedt op gepseudonimiseerde per-
soonsgegevens en dat de depseudonimisatie enkel ge-
schiedt wanneer er een risico bestaat tot het plegen van
een inbreuk op een wet of een reglementering waarvan de
toepassing tot de opdrachten van de Federale Overheids-
dienst Financiën behoort.

Een na overleg in Ministerraad vastgesteld koninklijk
besluit, na advies van de Gegevensbeschermingsautoriteit,
bepaalt de gevallen waarin geen beraadslaging van de be-
voegde kamer van het Informatieveiligheidscomité is ver-
eist voor een in het eerste lid voorziene integratie.]2

}1. – § 1 vervangen bij art. 71, 1°, wet 5 september 2018, B.S.,
10 september 2018, inwerkingtreding: 10 september 2018 (art. 99)
}2. – § 2 vervangen bij art. 71, 2°, wet 5 september 2018, B.S.,
10 september 2018, inwerkingtreding: 10 september 2018 (art. 99)

Afdeling 5
Externe gegevensuitwisselingen

Art. 6. }1[De ambtenaren van de Federale Overheidsdienst
Financiën oefenen hun ambt uit in de zin van artikel 337 van
het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, van
artikel 93bis van het Wetboek van de belasting over de toege-
voegde waarde, van artikel 236bis van het Wetboek der regi-
stratie-, hypotheek- en griffierechten, van artikel 146bis van
het Wetboek der successierechten, van artikel 212 van het
Wetboek diverse rechten en taksen, van artikel 14 van de Do-
maniale wet van 22 december 1949 en van artikel 320 van de
Algemene wet inzake douane en accijnzen wanneer zij in-
lichtingen meedelen op grond van een machtiging van de
verantwoordelijke voor de verwerking, vertegenwoordigd
door de voorzitter van het Directiecomité van de Federale

Overheidsdienst Financiën of het Informatieveiligheidsco-
mité. De bestemmelingen van die gegevens zijn eveneens ge-
houden tot het beroepsgeheim en zij kunnen de gegevens
slechts gebruiken in het kader van de uitvoering van hun wet-
telijke opdrachten of van de machtigingen van de bevoegde
verantwoordelijke voor de verwerking, vertegenwoordigd
door de voorzitter van het Directiecomité van de Federale
Overheidsdienst Financiën of het Informatieveiligheidsco-
mité.]1

}1. – Na wijziging, vervangen bij art. 72 wet 5 september 2018, B.S.,
10 september 2018, inwerkingtreding: 10 september 2018 (art. 99)

Afdeling 6
Bevoegde beheersinstelling

Art. 7. }1[In de gegevensuitwisseling bedoeld in artikel 5
en 6, geeft de Federale Overheidsdienst Beleid en Onder-
steuning juridisch en technisch advies bedoeld in artikel
35/4 van de wet van 15 augustus 2012 houdende oprich-
ting en organisatie van een federale dienstenintegrator na
raadpleging van de Federale Overheidsdienst Financiën.]1

}1. – Vervangen bij art. 73 wet 5 september 2018, B.S., 10 september
2018, inwerkingtreding: 10 september 2018 (art. 99)

Afdeling 7
Dienst voor Informatieveiligheid en Bescherming van 

de Persoonlijke Levenssfeer

Art. 8. }1[Binnen de Federale Overheidsdienst Financiën
wordt een Dienst voor Informatieveiligheid en Bescher-
ming van de Persoonlijke Levenssfeer opgericht die recht-
streeks onder de bevoegdheid van de voorzitter van het Di-
rectiecomité van de Federale Overheidsdienst Financiën
wordt geplaatst.

Deze dienst staat de Functionaris voor gegevensbe-
scherming bij in de uitvoering van zijn opdrachten be-
paald in de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees
Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de be-
scherming van natuurlijke personen in verband met de
verwerking van persoonsgegevens en betreffende een vrij
verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn
95/46/EG alsmede bij de maatregelen die zijn genomen
om deze Verordening ten uitvoer te leggen.]1

}1. – Vervangen bij art. 74 wet 5 september 2018, B.S., 10 september
2018, inwerkingtreding: 10 september 2018 (art. 99)

Afdeling 8
}1[...]1

}1. Opschrift opgeheven bij art. 75 wet 5 september 2018, B.S.,
10 september 2018, inwerkingtreding: 10 september 2018 (art. 99)

Art. 9. }1[...]1

}1. – Opgeheven bij art. 75 wet 5 september 2018, B.S., 10 september
2018, inwerkingtreding: 10 september 2018 (art. 99)

Afdeling 9
Machtiging voor toegang tot de gegevens

Art. 10. § 1. De ambtenaren van de Federale Overheids-
dienst Financiën en de personeelsleden van derden die daar-
toe behoorlijk gemachtigd zijn, hebben slechts toegang tot
de dossiers, de gegevens en de elektronische toepassingen
voor zover die toegang toereikend, ter zake dienend en niet
overmatig is voor het uitvoeren van de taken die hun zijn
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toegewezen in het kader van de opdrachten bepaald in de
artikelen 3 en 5.

§ 2. Het toegangsrecht wordt individueel en persoonlijk
toegekend op basis van een profiel. Het kan niet worden
overgedragen. Elke gebruiker van het interne netwerk van
de Federale Overheidsdienst Financiën aan wie een per-
soonlijk toegangsaccount werd toegekend, is persoonlijk
aansprakelijk voor het gebruik ervan.

§ 3. Elke toegang tot de dossiers, tot de gegevens of tot
de elektronische toepassingen is onderworpen aan een
controle door het beheersysteem van de identiteit van de
persoon die de toegang vraagt en van de overeenstem-
ming met zijn omschreven profiel.

§ 4. Elke toegang of toegangspoging tot de dossiers, tot
de gegevens of tot de elektronische toepassingen wordt
automatisch geregistreerd waarbij de inhoud en de bewa-
ringstermijn zijn vastgesteld in een intern reglement dat
voor advies aan }1[de Functionaris voor gegevensbescher-
ming]1 zal worden voorgelegd.

}2[De Functionaris voor gegevensbescherming]2 con-
troleert periodiek de toegangen en pogingen om toegang
te krijgen om alzo beveiligingsincidenten op te sporen.

}1. – § 4, lid 1, gewijzigd bij art. 76, 1°, wet 5 september 2018, B.S.,
10 september 2018, inwerkingtreding: 10 september 2018 (art. 99)

}2. – § 4, lid 2, gewijzigd bij art. 76, 2°, wet 5 september 2018, B.S.,
10 september 2018, inwerkingtreding: 10 september 2018 (art. 99)

Afdeling 10
}1[Het recht op informatie bij de verzameling van 

persoonsgegevens en op mededeling van 
persoonsgegevens, het recht op inzage van 

persoonsgegevens, het recht op rectificatie en het 
recht op beperking van de verwerking]1

}1. Opschrift vervangen bij art. 77 wet 5 september 2018, B.S.,
10 september 2018, inwerkingtreding: 10 september 2018 (art. 99)

Afdeling 11

Inwerkingtreding

Art. 12. Deze wet treedt in werking op 1 januari 2013.

De Koning kan een datum van inwerkingtreding bepa-
len voorafgaand aan de datum vermeld in het eerste lid.

K.B. 10 april 1992 Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992
 (B.S., 30 juli 1992)

R 1. Gecoördineerd bij K.B. 10 april 1992, bekrachtigd bij wet 12 juni 1992, B.S., 30 juli 1992
R 2. Art. 46 wet 28 juli 1992 houdende fiscale en financiële bepalingen, B.S., 31 juli 1992, bepaalt het volgende:

«In geen enkel geval kan als reden van onontvankelijkheid of van vernietiging worden ingeroepen het feit dat, tijdens de
kalenderjaren 1992 en 1993, in welke akte of document ook verwezen wordt naar een wettelijke bepaling door aanduiding van het
artikelnummer waaronder zij was opgenomen of van de vorm waarin zij was opgesteld vóór haar coördinatie onder de benaming van
Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992.»

(Uittreksel)

HOOFDSTUK II

AANGIFTE

Afdeling IV

Identificatie van de belastingplichtige

Art. 314. § 1. }1[Aan de belastingplichtigen die aan de in
artikel 1 vermelde belastingen zijn onderworpen, wordt door
}2[de administratie belast met de vestiging van de inkomsten-
belastingen]2 een fiscaal identificatienummer toegekend.

Voor natuurlijke personen stemt dit fiscaal nummer
overeen met hun identificatienummer in het Rijksregister
van de natuurlijke personen.

Wanneer natuurlijke personen beschikken over een on-
dernemingsnummer toegekend door de Kruispuntbank
van Ondernemingen, wordt dit nummer ook als fiscaal
identificatienummer gebruikt voor alles wat hun onderne-
mingsactiviteit aanbelangt.

Het fiscaal identificatienummer van de rechtspersonen
stemt overeen met hun ondernemingsnummer toegekend
door de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Het fiscaal identificatienummer van de natuurlijke per-
sonen en van de rechtspersonen die geen ondernemings-
nummer hebben, wordt toegekend en gebruikt volgens de
regels bepaald door de Koning.]1

§ 2. }3[Het in § 1, tweede lid, bedoelde fiscaal identifica-
tienummer van de natuurlijke personen]3 mag worden ge-
bruikt onder de voorwaarden en tot de doeleinden be-
paald in het koninklijk besluit van 25 april 1986 waarbij
sommige overheden van }4[de Federale Overheidsdienst
Financiën]4 gemachtigd worden om het identificatienum-
mer van het Rijksregister van de natuurlijke personen te
gebruiken en in het ministerieel besluit van 27 maart 1987
waarbij sommige ambtenaren van }4[de administratie be-
last met de vestiging van de inkomstenbelastingen]4 ge-
machtigd worden om het identificatienummer van het
Rijksregister van de natuurlijke personen te gebruiken.

}5[Het ondernemingsnummer van de natuurlijke perso-
nen en de rechtspersonen mag worden gebruikt onder de
voorwaarden en tot de doeleinden bepaald bij de wet van
16 januari 2003 tot oprichting van een Kruispuntbank van
Ondernemingen, tot modernisering van het handelsregis-
ter, tot oprichting van erkende ondernemingsloketten en
houdende diverse bepalingen.]5

§ 3. }6[Behalve het in § 2, eerste lid, bedoelde gebruik
mag het in § 1, tweede lid, bedoelde fiscaal identificatienum-
mer van de natuurlijke personen worden gebruikt,]6 alleen
als identificatiemiddel, in de hierna vermelde externe betrek-
kingen welke nodig zijn voor de uitvoering van de wets- en
verordeningsbesluiten waarmede }7[de administratie belast
met de vestiging van de inkomstenbelastingen]7 is belast:

1° met de houder van dat nummer of diens wettelijk ver-
tegenwoordigers;
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}8[2° met de erfgenamen, algemene legatarissen of be-
giftigden indien de houder van dat nummer overleden is;]8

}9[3° met de lasthebbers aan wie de houder van dat num-
mer een algemene lastgeving inzake inkomstenbelastingen
heeft verleend, op voorwaarde dat de houder van dat num-
mer zijn schriftelijke toestemming geeft aan de lasthebber.

Deze toestemming kan op ieder ogenblik worden inge-
trokken; de intrekking ervan heeft slechts uitwerking voor
de toekomst;]9

}10[4°]10 met de openbare overheden of de instellingen ge-
machtigd krachtens artikel 8 van de wet van 8 augustus 1983
tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen;

}11[5°]11 met de natuurlijke personen of rechtspersonen
en de feitelijke verenigingen die ertoe gehouden zijn infor-
matie te verstrekken omtrent de houder van dat identifica-
tienummer, in het kader van de verplichtingen welke hun
zijn opgelegd door een wets- of verordeningsbepaling be-
treffende de inkomstenbelastingen.

De hierna vermelde personen, instellingen en vereni-
gingen mogen slechts over dat nummer beschikken voor
de uitvoering van de bedoelde verplichtingen;

}12[6° met de in artikel 328 bedoelde diensten, besturen,
vennootschappen, verenigingen, instellingen of inrichtin-
gen die met het oog op het verstrekken van bepaalde voor-
delen, inkomstengetuigschriften aanvragen betreffende de
fiscale toestand van de houder van dat nummer.]12

§ 4. Wanneer }13[de administratie belast met de vestiging
van de inkomstenbelastingen]13 aan een derde uitvoering
toevertrouwt van werken die nodig zijn voor het vervullen van
taken waarmede zij is belast, is de voormelde administratie
gemachtigd, uitsluitend voor de uitvoering van die werken:

1° aan die derde de in toepassing van het koninklijk be-
sluit van 27 september 1984, waarbij aan sommige overhe-
den van }14[de Federale Overheidsdienst Financiën]14 toe-
gang wordt verleend tot het Rijksregister van de natuurlijke
personen, verkregen informatiegegevens mede te delen
welke voor het uitvoeren van de werken noodzakelijk zijn;

2° alleen als identificatiemiddel het fiscaal identificatie-
middel te gebruiken.

Onder «derde» dient te worden verstaan elke Belgische
onderneming die een opdracht van algemeen belang ver-
vult en door de Koning bij name is aangewezen om mede-
deling te verkrijgen van de nodige gegevens, uitsluitend
voor de uitvoering van die werken.

Deze derden mogen slechts over de beoogde informa-
tiegegevens en over het fiscaal identificatienummer be-
schikken gedurende de tijd die nodig is voor de uitvoering
van die werken en uitsluitend tot dat doel.

§ 5. Inbreuken op de bepalingen }15[van de § 2, eerste
lid, en van de §§ 3 en 4]15 vormen een overtreding van
artikel 9 van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van
een Rijksregister van de natuurlijke personen en kunnen
worden gestraft overeenkomstig artikel 13 van die wet.

§ 6. }16[Onverminderd de regels betreffende het ver-
plicht gebruik van het ondernemingsnummer, zijn aan de
verplichting tot het vermelden van het fiscaal identificatie-
nummer van de natuurlijke personen onderworpen:]16

1° de openbare overheden en instellingen bedoeld }17[in
§ 3, eerste lid, 4°,]17 in hun betrekkingen met }18[de admi-
nistratie belast met de vestiging van de inkomstenbelastin-
gen]18 telkens zij ertoe gehouden zijn inlichtingen te ver-
strekken omtrent de houder van dat identificatienummer;

2° de natuurlijke personen of rechtspersonen en de fei-
telijke verenigingen die zich bevinden in de toestand be-
doeld }19[in § 3, eerste lid, 5°,]19 en die verplicht zijn ge-
bruik te maken van het identificatienummer van de na-
tuurlijke personen ingevolge de koninklijk besluiten van
5 december 1986 tot regeling in de sociale sector van het
gebruik van het identificatienummer van het Rijksregister
van de natuurlijke personen.

}20[De Koning kan, in de door Hem bepaalde gevallen,
bij een in Ministerraad overlegd besluit, de verplichting tot
het vermelden van het fiscaal identificatienummer uitbrei-
den tot de natuurlijke personen en rechtspersonen en de
feitelijke verenigingen die zich in de }20[in § 3, eerste lid,
5°,]20 vermelde omstandigheden bevinden.]20

§ 7. De niet-naleving van de bepalingen van § 6 wordt
bestraft overeenkomstig artikel 445.  {21

}1. – § 1 vervangen bij art. 81, 1°, wet 14 april 2011, B.S., 6 mei 2011, in-
werkingtreding: 1 januari 2012 (art. 83, lid 2)
}2. – § 1, lid 1, gewijzigd bij art. 10 wet 25 april 2014, B.S., 16 mei 2014,
inwerkingtreding: 16 mei 2014 (art. 99)
}3. – § 2, lid 1, gewijzigd bij art. 81, 2°, a), wet 14 april 2011, B.S., 6 mei
2011, inwerkingtreding: 1 januari 2012 (art. 83, lid 2)
}4. – § 2, lid 1, gewijzigd bij art. 10 wet 25 april 2014, B.S., 16 mei 2014,
inwerkingtreding: 16 mei 2014 (art. 99)
}5. – § 2, lid 2, ingevoegd bij art. 81, 2°, b), wet 14 april 2011, B.S., 6 mei
2011, inwerkingtreding: 1 januari 2012 (art. 83, lid 2)
}6. – § 3, lid 1, inleidende zin, gewijzigd bij art. 81, 3°, wet 14 april 2011,
B.S., 6 mei 2011, inwerkingtreding: 1 januari 2012 (art. 83, lid 2)
}7. – § 3, lid 1, inleidende zin, gewijzigd bij art. 10 wet 25 april 2014, B.S.,
16 mei 2014, inwerkingtreding: 16 mei 2014 (art. 99)
}8. – § 3, 2°, ingevoegd bij art. 52, 1°, b), wet 6 juli 1994, B.S., 16 juli 1994,
inwerkingtreding: 16 juli 1994 (art. 91, lid 10)
}9. – § 3, 3°, ingevoegd bij art. 52, 1°, b), wet 6 juli 1994, B.S., 16 juli 1994,
inwerkingtreding: 16 juli 1994 (art. 91, lid 10)
}10. – § 3, 4° (oud 2°), hernummerd bij art. 52, 1°, a), wet 6 juli 1994, B.S.,
16 juli 1994, inwerkingtreding: 16 juli 1994 (art. 91, lid 10)
}11. – § 3, 5° (oud 3°), hernummerd bij art. 52, 1°, a), wet 6 juli 1994, B.S.,
16 juli 1994, inwerkingtreding: 16 juli 1994 (art. 91, lid 10)
}12. – § 3, 6°, ingevoegd bij art. 52, 1°, c), wet 6 juli 1994, B.S., 16 juli
1994, inwerkingtreding: 16 juli 1994 (art. 91, lid 10)
}13. – § 4, lid 1, inleidende zin, gewijzigd bij art. 10 wet 25 april 2014,
B.S., 16 mei 2014, inwerkingtreding: 16 mei 2014 (art. 99)
}14. – § 4, lid 1, 1°, gewijzigd bij art. 10 wet 25 april 2014, B.S., 16 mei
2014, inwerkingtreding: 16 mei 2014 (art. 99)
}15. – § 5 gewijzigd bij art. 81, 4°, wet 14 april 2011, B.S., 6 mei 2011, in-
werkingtreding: 1 januari 2012 (art. 83, lid 2)
}16. – § 6, lid 1, inleidende zin, vervangen bij art. 81, 5°, wet 14 april
2011, B.S., 6 mei 2011, inwerkingtreding: 1 januari 2012 (art. 83, lid 2)
}17. – § 6, lid 1, 1°, gewijzigd bij art. 52, 2°, a), wet 6 juli 1994, B.S., 16 juli
1994, inwerkingtreding: 16 juli 1994 (art. 91, lid 10)
}18. – § 6, lid 1, 1°, gewijzigd bij art. 10 wet 25 april 2014, B.S., 16 mei
2014, inwerkingtreding: 16 mei 2014 (art. 99)
}19. – § 6, lid 1, 2°, gewijzigd bij art. 52, 2°, b), wet 6 juli 1994, B.S., 16 juli
1994, inwerkingtreding: 16 juli 1994 (art. 91, lid 10)
}20. – § 6, lid 2, ingevoegd bij art. 18 wet 28 december 1992, B.S.,
31 december 1992; gewijzigd bij art. 52, 2°, c), wet 6 juli 1994, B.S., 16 juli
1994, inwerkingtreding: 16 juli 1994 (art. 91, lid 10)
}21. – Opgeheven, zoals van toepassing op de onroerende voorheffing
wat betreft het Vlaams Gewest, bij art. 5.0.0.0.1, 1°, Decr. Vl. Parl.
13 december 2013, B.S., 23 december 2013, van toepassing vanaf
1 januari 2014 (art. 7.0.0.0.1, lid 1)

}1[Afdeling V
Bewijskracht van aangiften]1

}1. Opschrift ingevoegd bij art. 2 wet 10 augustus 2005, B.S., 2 september
2005, inwerkingtreding: 2 september 2005 (art. 3)
}1[Art. 314bis. }2[De door de belastingplichtigen inge-
diende aangiften bedoeld in de afdelingen I en II van dit
hoofdstuk, alsook de hierbij gevoegde documenten en verant-
woordingsstukken, die door de administratie die bevoegd is
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voor de vestiging van de inkomstenbelastingen, fotografisch,
optisch, elektronisch of volgens elke andere informatica- of te-
legeleidingstechniek worden geregistreerd, bewaard of weer-
gegeven, evenals hun weergave op een leesbare drager, heb-
ben bewijskracht voor de toepassing van de bepalingen van
het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992.]2]1

}1. – Ingevoegd bij art. 2 wet 10 augustus 2005, B.S., 2 september 2005,
inwerkingtreding: 2 september 2005 (art. 3)
}2. – Vervangen bij art. 5 wet 8 juni 2009, B.S., 18 juni 2009, van toepas-
sing vanaf aj. 2009 (art. 7)

HOOFDSTUK III

ONDERZOEK EN CONTROLE

Afdeling I
Plichten van de belastingplichtige

Art. 315. Eenieder die onderhevig is aan de personenbe-
lasting, de vennootschapsbelasting, de rechtspersonenbe-
lasting of de belasting van niet-inwoners is verplicht de ad-
ministratie, op haar verzoek, zonder verplaatsing, met het
oog op het nazien ervan, alle boeken en bescheiden voor te
leggen die noodzakelijk zijn om het bedrag van zijn belast-
bare inkomsten te bepalen.

}1[De verplichting tot voorlegging:
1° omvat, voor rijksinwoners, de boeken en bescheiden

}2[betreffende de }3[in artikel 307, § 1/1, eerste lid,]3 ver-
melde rekeningen, levensverzekeringsovereenkomsten en
juridische constructies;]2

2° strekt zich uit, voor vennootschappen, tot de registers
van de aandelen en obligaties op naam, alsmede tot de
presentielijsten van de algemene vergaderingen;]1

}4[3° omvat, voor rechtspersonen, de boeken en be-
scheiden betreffende de }5[in artikel 307, § 1/3,]5 ver-
melde juridische constructies;]4

}6[4° omvat, voor de }7[in artikel 307, § 1/4,]7 vermelde
belastingplichtigen, de boeken en bescheiden betreffende
de }7[in artikel 21, eerste lid, 13°,]7 vermelde leningen.]6

Behoudens wanneer zij door het gerecht in beslag geno-
men zijn, of behoudens afwijking toegestaan door de admini-
stratie, moeten de boeken en bescheiden aan de hand waar-
van het bedrag van de belastbare inkomsten kan worden vast-
gesteld, ter beschikking van de administratie worden bewaard
in het kantoor, agentschap, bijhuis of elk ander beroeps- of
privé-lokaal van de belastingplichtige waar die boeken en be-
scheiden werden gehouden, opgesteld of toegezonden, tot het
verstrijken van het }8[zevende]8 jaar of boekjaar volgend op
het belastbare tijdperk.  {9É11

}1. – Lid 2 vervangen bij art. 40 K.B. 20 december 1996, B.S., 31 december
1996, bekrachtigd bij art. 2, 1°, wet 13 juni 1997, B.S., 19 juni 1997, van
toepassing op procedure handelingen met betrekking tot het aj. 1997 e.v.
(art. 49, lid 7)
}2. – Lid 2, 1°, gewijzigd bij art. 45, a), Programmawet 10 augustus 2015,
B.S., 18 augustus 2015, van toepassing op de inkomsten die vanaf 1 janu-
ari 2015 werden verkregen, toegekend of betaalbaar gesteld door een juri-
dische constructie en, wat de toepassing van de roerende of bedrijfsvoor-
heffing betreft, op de inkomsten die zijn toegekend of betaalbaar gesteld
vanaf 1 september 2015 (art. 47, lid 1)
}3. – Lid 2, 1°, gewijzigd bij art. 95, 1°, Programmawet 25 december 2017,
B.S., 29 december 2017, inwerkingtreding: 1 januari 2018 (art. 100, lid 2)
}4. – Lid 2, 3°, ingevoegd bij art. 45, b), Programmawet 10 augustus 2015,
B.S., 18 augustus 2015, van toepassing op de inkomsten die vanaf 1 janu-
ari 2015 werden verkregen, toegekend of betaalbaar gesteld door een juri-
dische constructie en, wat de toepassing van de roerende of bedrijfsvoor-
heffing betreft, op de inkomsten die zijn toegekend of betaalbaar gesteld
vanaf 1 september 2015 (art. 47, lid 1)

}5. – Lid 2, 3°, gewijzigd bij art. 95, 2°, Programmawet 25 december 2017,
B.S., 29 december 2017, inwerkingtreding: 1 januari 2018 (art. 100, lid 2)
}6. – Lid 2, 4°, ingevoegd bij art. 65 Programmawet 10 augustus 2015,
B.S., 18 augustus 2015
}7. – Lid 2, 4°, gewijzigd bij art. 95, 3°, Programmawet 25 december 2017,
B.S., 29 december 2017, inwerkingtreding: 1 januari 2018 (art. 100, lid 2)
}8. – Lid 3 gewijzigd bij art. 186 Programmawet 22 december 2008, B.S.,
29 december 2008, err., B.S., 14 januari 2009, inwerkingtreding:
29 december 2008 (art. 193)
}9. – Opgeheven, zoals van toepassing op de onroerende voorheffing wat
betreft het Vlaams Gewest, bij art. 5.0.0.0.1, 1°, Decr. Vl. Parl. 13 december
2013, B.S., 23 december 2013, van toepassing vanaf 1 januari 2014
(art. 7.0.0.0.1, lid 1)
J 10. – De verplichting bedoeld in art. 221 W.I.B., te weten alle boeken
en bescheiden voor te leggen die noodzakelijk zijn om het bedrag van de
belastbare inkomsten te bepalen en die boeken en bescheiden te bewaren
tot het verstrijken van het vijfde jaar of boekjaar volgend op het belastbare
tijdperk, is niet beperkt tot de wettelijke verplichte boekhoudkundige be-
scheiden en boeken (Cass., 29 januari 1988, A.C., 1987-88, nr. 328).
J 11. – De belastingplichtige kan in het kader van een vraag om inlich-
tingen niet worden verplicht om boeken of bescheiden aan de administra-
tie te bezorgen; het staat de administratie vrij om de belastingplichtige te
verzoeken om daartoe op vrijwillige basis over te gaan hetgeen evenwel
veronderstelt dat dit niet gebeurt onder dreiging van sancties (Cass.,
21 november 2014, F.13.0159.N).
}1[Art. 315bis. De natuurlijke personen en rechtsperso-
nen die een beroep doen op }2[een informaticasysteem of
elk ander elektronisch apparaat]2 om de boeken en be-
scheiden waarvan de voorlegging is voorgeschreven door
artikel 315, geheel of ten dele, te houden, op te stellen, toe
te zenden of te bewaren, zijn eveneens verplicht, op ver-
zoek van de administratie, ter plaatse, de dossiers met be-
trekking tot de analyses, de programma's en het beheer
van het gebruikte systeem, alsook de informatiedragers en
alle gegevens die zij bevatten, ter inzage voor te leggen.

De op de informatiedragers geplaatste gegevens moe-
ten in een leesbare en verstaanbare vorm ter inzake wor-
den voorgelegd.

Wanneer de administratie hen erom verzoekt, zijn de in
het eerste lid bedoelde personen verplicht op hun uitrusting
en in bijzijn van de ambtenaren van de administratie, kopieën
te maken in de door die ambtenaren gewenste vorm van het
geheel of een deel van voormelde gegevens, alsook de infor-
maticabewerkingen te verrichten die nodig worden geacht
om het bedrag van de belastbare inkomsten te bepalen.

De bepalingen van artikel 315, derde lid, zijn van toepas-
sing op de bewaring van de dossiers met betrekking tot de
analyses, de programma's en het beheer van het gebruikte
systeem, alsook gegevens die zij bevatten. In afwijking van
deze bepalingen verstrijkt de bewaartermijn, ten aanzien van
de gegevens met betrekking tot de analyses, de programma's
en het beheer van}3[informaticasystemen of elk ander elek-
tronisch apparaat]3, op het einde van het }4[zevende]4 jaar of
boekjaar volgend op het belastbaar tijdperk waarin het in die
gegevens omschreven systeem werd gebruikt.]1

}5[De in dit artikel vermelde verplichtingen gelden even-
eens wanneer de gegevens waar de administratie om verzoekt,
zich digitaal in België of in het buitenland bevinden.]5  {6

}1. – Ingevoegd bij art. 53 wet 6 juli 1994, B.S., 16 juli 1994, inwerkingtre-
ding: 16 juli 1994 (art. 91, lid 10)
}2. – Lid 1 gewijzigd bij art. 45, 1°, Programmawet 1 juli 2016, B.S., 4 juli 2016
}3. – Lid 4 gewijzigd bij art. 45, 2°, Programmawet 1 juli 2016, B.S., 4 juli 2016
}4. – Lid 4 gewijzigd bij art. 187 Programmawet 22 december 2008, B.S.,
29 december 2008, err., B.S., 14 januari 2009, inwerkingtreding:
29 december 2008 (art. 193)
}5. – Lid 5 toegevoegd bij art. 45, 3°, Programmawet 1 juli 2016, B.S.,
4 juli 2016
}6. – Opgeheven, zoals van toepassing op de onroerende voorheffing wat
betreft het Vlaams Gewest, bij art. 5.0.0.0.1, 1°, Decr. Vl. Parl. 13 december
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2013, B.S., 23 december 2013, van toepassing vanaf 1 januari 2014
(art. 7.0.0.0.1, lid 1)
}1[Art. 315ter. De ambtenaren van de administratie be-
voegd voor de inkomstenbelastingen hebben het recht om
de boeken en bescheiden die overeenkomstig artikel 315
moeten worden voorgelegd, te behouden, telkens wan-
neer zij menen dat de boeken en bescheiden nodig zijn om
het bedrag van de belastbare inkomsten van de belasting-
plichtige of van derden te bepalen.

Dat recht bestaat niet ten aanzien van de boeken die
niet zijn afgesloten.

De in het eerste lid bedoelde retentie maakt het voorwerp
uit van een proces-verbaal van retentie dat bewijs oplevert zo-
lang het tegendeel niet is bewezen. Een afschrift van dit pro-
ces-verbaal wordt binnen de vijf werkdagen volgend op de re-
tentie aan de in het eerste lid bedoelde persoon uitgereikt.]1

}1. – Ingevoegd bij art. 24 wet 21 december 2013, B.S., 31 december
2013, err., B.S., 24 maart 2014

Art. 316. Onverminderd het recht van de administratie tot
het vragen van mondelinge inlichtingen, is eenieder die onder-
hevig is aan de personenbelasting, de vennootschapsbelas-
ting, de rechtspersonenbelasting of de belasting van niet-in-
woners verplicht de administratie, op haar verzoek, binnen
een maand }1[te rekenen van de derde werkdag volgend op de
verzending van de aanvraag]1, welke termijn wegens wettige
redenen kan worden verlengd, schriftelijk alle inlichtingen te
verstrekken die van hem worden gevorderd met het oog op
het onderzoek van zijn fiscale toestand.  {2É6

}1. – Gewijzigd bij art. 6 wet 19 mei 2010, B.S., 28 mei 2010, rect., B.S.,
1 juli 2010
}2. – Opgeheven, zoals van toepassing op de onroerende voorheffing wat
betreft het Vlaams Gewest, bij art. 5.0.0.0.1, 1°, Decr. Vl. Parl. 13 december
2013, B.S., 23 december 2013, van toepassing vanaf 1 januari 2014
(art. 7.0.0.0.1, lid 1)
J 3. – De antwoorden van een belastingplichtige op een vraag van het
bestuur maken geen gerechtelijke bekentenis uit in de zin van art. 1356
B.W., waarop de regel van de onsplitsbaarheid toepasselijk is (Cass.,
16 oktober 1992, A.C., 1991-92, nr. 669).
J 4. – De belastingplichtige die de onwettigheid aanvoert van een ambts-
halve aanslag om reden dat hij tijdig heeft geantwoord op de hem bij toepas-
sing van art. 222 W.I.B. (1964) toegezonden vraag om inlichtingen, draagt
de bewijslast met betrekking tot het feit dat hij aanvoert, met name dat hij
tijdig die inlichtingen heeft verstrekt (Cass., 21 februari 2003, F.01.0014.N).
J 5. – De tekenen of indiciën waaruit een hogere graad van gegoedheid
blijkt dan uit de aangegeven inkomsten en volgens welke, behoudens tegen-
bewijs, de raming van de belastbare grondslag mag worden gedaan, kunnen
onder meer aan het licht komen aan de hand van de inlichtingen die de be-
lastingplichtige verstrekt in zijn antwoord op de door de administratie aan
hem toegezonden vraag om inlichtingen (Cass., 4 januari 2007, F.05.0077.F).
J 6. – Uit artikelen 316 en 333, derde lid van het WIB 92 volgt niet dat
een kennisgeving van aanwijzingen van belastingontduiking niet voldoet
aan de wettelijke voorwaarden wanneer zij in het verzoek om inlichtingen
zelf vervat zit of, indien zij erin vervat zit, wanneer zij opgenomen is in de
uiteenzetting van de vragen in plaats van eraan vooraf te gaan (Cass.,
18 december 2014, F.13.0074.F).

Art. 317. De in de artikelen 315, eerste en tweede lid
}1[315bis, eerste tot derde lid]1}2[, 315ter]2 en 316 be-
doelde verificaties en vragen om inlichtingen mogen
slaan op alle verrichtingen waaraan de belastingplichtige
heeft deelgenomen en de aldus ingewonnen inlichtingen
kunnen eveneens worden ingeroepen met het oog op het
belasten van derden.  {3É5

}1. – Gewijzigd bij art. 54 wet 6 juli 1994, B.S., 16 juli 1994, inwerkingtre-
ding: 16 juli 1994 (art. 91, lid 10)
}2. – Gewijzigd bij art. 25 wet 21 december 2013, B.S., 31 december 2013,
err., B.S., 24 maart 2014
}3. – Opgeheven, zoals van toepassing op de onroerende voorheffing wat
betreft het Vlaams Gewest, bij art. 5.0.0.0.1, 1°, Decr. Vl. Parl. 13 december

2013, B.S., 23 december 2013, van toepassing vanaf 1 januari 2014
(art. 7.0.0.0.1, lid 1)
J 4. – Het fiscaal bankgeheim in hoofde van de leasingmaatschappijen
strekt zich niet uit tot de derde die na afloop van de leasingovereenkomst
de aankoopoptie van de leasingnemer overneemt nu deze geen leasingne-
mer wordt en niet geniet van enige financiering vanwege de leasingmaat-
schappij; hij is dan ook geen cliënt van een financiële instelling zoals be-
doeld in art. 318 W.I.B. (Cass., 8 april 2011, F.10.0026.N).
J 5. – Financiële instellingen die aan het fiscaal bankgeheim zijn on-
derworpen op grond van art. 318, eerste lid, W.I.B.(1992) omvatten ook de
ondernemingen die een werkzaamheid van financiële leasing uitoefenen
(Cass., 8 april 2011, F.10.0026.N).

Art. 318. }1[In afwijking van de bepalingen van
artikel 317, en onverminderd de toepassing van }2[de artike-
len 315, 315bis, 315ter en 316]2, is de administratie niet ge-
machtigd om in de rekeningen, boeken en documenten van
de bank-, wissel-, krediet- en spaarinstellingen inlichtingen
in te zamelen met het oog op het belasten van hun cliënten.

Indien evenwel, het op basis van }3[de artikelen 315,
315bis, 315ter en 316]3 uitgevoerd onderzoek concrete
elementen aan het licht brengt die het bestaan of de voor-
bereiding van een mechanisme van belastingontduiking
kunnen doen vermoeden, kan }4[de ambtenaar die hiertoe
wordt aangesteld door de Minister van Financiën]4, een
ambtenaar met }5[een titel van ten minste attaché]5 ermee
belasten uit de rekeningen boeken en documenten van de
instelling inlichtingen te putten die het mogelijk maken
het onderzoek te voltooien en de door deze cliënt verschul-
digde belastingen te bepalen.]1  {6É7

}1. – Na wijzigingen, vervangen bij art. 41 K.B. 20 december 1996, B.S.,
31 december 1996, bekrachtigd bij art. 2, 1°, wet 13 juni 1997, B.S., 19 juni
1997, van toepassing op procedurehandelingen met betrekking tot het
aj. 1997 e.v. (art. 49, lid 7)
}2. – Lid 1 gewijzigd bij art. 26 wet 21 december 2013, B.S., 31 december
2013, err., B.S., 24 maart 2014
}3. – Lid 2 gewijzigd bij art. 26 wet 21 december 2013, B.S., 31 december
2013, err., B.S., 24 maart 2014
}4. – Lid 2 gewijzigd bij art. 2 Programmawet 20 juli 2006, B.S., 28 juli 2006
}5. – Lid 2 gewijzigd bij art. 2 wet 27 april 2016, B.S., 6 mei 2016
}6. – Opgeheven, zoals van toepassing op de onroerende voorheffing wat
betreft het Vlaams Gewest, bij art. 5.0.0.0.1, 1°, Decr. Vl. Parl. 13 december
2013, B.S., 23 december 2013, van toepassing vanaf 1 januari 2014
(art. 7.0.0.0.1, lid 1)
J 7. Lid 1

– De administratie der directe belastingen of de administratie van de bij-
zondere belastinginspectie die optreedt inzake directe belastingen
schendt het bankgeheim dat is ingevoerd bij art. 224, eerste lid, W.I.B.
1964 wanneer zij gebruik maakt van de inlichtingen die zij heeft verkre-
gen van een andere administratie of van de administratie van de bijzon-
dere belastinginspectie die de opdrachten van dieandere administratie
uitoefent en die voornoemde wetsbepaling haar verbood zelf bij een bank
in te zamelen met het oog op het belasten van de cliënten ervan (Cass.,
14 september 2007, F.06.0035.F en Cass., 16 maart 2007, F.05.0049.N).
– Met de bank-, wissel-, krediet- en spaarinstellingen die aan het fiscaal
bankgeheim onderworpen zijn, worden de financiële instellingen in het
algemeen bedoeld en niet alleen de instellingen waarvan de werkzaamhe-
den bestaan in het in ontvangst nemen van gelddeposito's of het verlenen
van krediet voor eigen rekening; financiële instellingen omvatten ook de
ondernemingen die een werkzaamheid van financiële leasing uitoefenen
(Cass., 15 oktober 2009, F.08.0070.N).
– Het bankgeheim geldt niet ten aanzien van de verkoop door een leasing-
maatschappij van een voertuig dat voordien het voorwerp heeft uitge-
maakt van een leasingsovereenkomst, aan een andere persoon dan de
leasingnemer, ook niet ingeval de aankoopoptie door de leasingnemer,
met instemming van de leasinggever aan deze persoon werd overgedra-
gen (Cass., 15 oktober 2009, F.08.0070.N).
– Het fiscaal bankgeheim in hoofde van de leasingmaatschappijen strekt
zich niet uit tot de derde die na afloop van de leasingovereenkomst de aan-
koopoptie van de leasingnemer overneemt nu deze geen leasingnemer
wordt en niet geniet van enige financiering vanwege de leasingmaat-
schappij; hij is dan ook geen cliënt van een financiële instelling zoals be-
doeld in art. 318 W.I.B. (Cass., 8 april 2011, F.10.0026.N).
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– Financiële instellingen die aan het fiscaal bankgeheim zijn onderwor-
pen op grond van art. 318, eerste lid, W.I.B.(1992) omvatten ook de onder-
nemingen die een werkzaamheid van financiële leasing uitoefenen (Cass.,
8 april 2011, F.10.0026.N).

– De administratie is niet gemachtigd om in de rekeningen, boeken en do-
cumenten van de bank-, wissel-, krediet- en spaarinstellingen inlichtingen
in te zamelen met het oog op het belasten van hun cliënten; hiermee wor-
den de financiële instellingen in het algemeen bedoeld en niet alleen de in-
stellingen waarvan de werkzaamheden bestaan in het in ontvangst nemen
van gelddeposito's of het verlenen van krediet voor eigen rekening; finan-
ciële instellingen omvatten ook de ondernemingen die een werkzaamheid
van financiële leasing uitoefenen (Cass., 24 april 2008, F.07.0032.N).

– Art. 318, eerste lid, W.I.B. (1992), krachtens welke bepaling de admini-
stratie niet gemachtigd is om in de rekeningen, boeken en documenten van
de bank-, wissel-, krediet- en spaarinstellingen inlichtingen in te zamelen
met het oog op het belasten van hun cliënten, staat er niet aan in de weg
dat de belastingadministratie de inlichtingen die ze ongevraagd heeft ver-
kregen van de bedoelde financiële instellingen, kan aanwenden om de be-
trokken cliënten of derden te belasten (Cass., 19 april 2012, F.11.0058.N).

– Het bankgeheim is van toepassing wanneer bij een leasingmaatschappij
inlichtingen worden ingezameld met het oog op het belasten van de
leasingnemer, de cliënt van de leasingmaatschappij, ook wanneer deze in-
lichtingen verband houden met de verkoop aan een derde van het ge-
leasde goed (Cass., 22 mei 2014, F.12.0091.N).

– Het bankgeheim is van toepassing wanneer bij een leasingmaatschappij
inlichtingen worden ingezameld met het oog op het belasten van de
leasingnemer, de cliënt van de leasingmaatschappij, ook wanneer deze in-
lichtingen verband houden met de verkoop aan een derde van het ge-
leasede goed (Cass., 15 oktober 2015, F.14.0135.N).

Art. 319. }1[Natuurlijke of rechtspersonen zijn gehouden
aan de ambtenaren van }2[de administratie belast met de
vestiging van de inkomstenbelastingen]2, voorzien van hun
aanstellingsbewijs en belast met het verrichten van een
controle of een onderzoek betreffende de toepassing van
de inkomstenbelastingen, tijdens de uren dat er een werk-
zaamheid wordt uitgeoefend, vrije toegang te verlenen tot
de beroepslokalen of de lokalen waar rechtspersonen hun
werkzaamheden uitoefenen, zoals kantoren, fabrieken,
werkplaatsen, werkhuizen, magazijnen, bergplaatsen, ga-
rages of tot hun terreinen welke als werkplaats, werkhuis of
opslagplaats van voorraden dienst doen, ten einde aan die
ambtenaren enerzijds de mogelijkheid te verschaffen de
aard en de belangrijkheid van de bedoelde werkzaamhe-
den vast te stellen en het bestaan, de aard en de hoeveel-
heid na te zien van de voorraden en voorwerpen van alle
aard welke die personen er bezitten of er uit enigen hoofde
onder zich hebben, met inbegrip van de installaties en het
rollend materieel en anderzijds de bovenbedoelde ambte-
naren in staat te stellen om alle boeken en bescheiden die
zich in de voornoemde lokalen bevinden, te onderzoeken.]1

De ambtenaren van }3[de administratie belast met de
vestiging van de inkomstenbelastingen]3, voorzien van
hun aanstellingsbrief, mogen, wanneer zij met dezelfde
taak belast zijn, vrije toegang eisen tot alle andere lokalen,
gebouwen, werkplaatsen of terreinen die niet bedoeld zijn
in het eerste lid en waar werkzaamheden verricht of ver-
moedelijk verricht worden. Tot particuliere woningen of
bewoonde lokalen hebben zij evenwel alleen toegang tus-
sen vijf uur 's morgens en negen uur 's avonds met mach-
tiging van de rechter in de politierechtbank.

}4[De voormelde ambtenaren, voorzien van hun aan-
stellingsbewijs, mogen door middel van de gebruikte uit-
rusting en met de bijstand van de personen als vermeld in
artikel 315bis, derde lid, de betrouwbaarheid nagaan van
de geïnformatiseerde inlichtingen, gegevens en bewerkin-
gen, door inzonderheid de voorlegging ter inzage te vorde-
ren van stukken die in het bijzonder zijn opgesteld om de

op informatiedragers geplaatste gegevens om te zetten in
een leesbare en verstaanbare vorm.]4  {5É9

}1. – Lid 1 vervangen bij art. 11 wet 19 mei 2010, B.S., 28 mei 2010, rect.,
B.S., 1 juli 2010
}2. – Lid 1 gewijzigd bij art. 11 wet 25 april 2014, B.S., 16 mei 2014, in-
werkingtreding: 16 mei 2014 (art. 99)
}3. – Lid 2 gewijzigd bij art. 11 wet 25 april 2014, B.S., 16 mei 2014, in-
werkingtreding: 16 mei 2014 (art. 99)
}4. – Lid 3 toegevoegd bij art. 56 wet 6 juli 1994, B.S., 16 juli 1994, inwer-
kingtreding: 16 juli 1994 (art. 91, lid 10)
}5. – Opgeheven, zoals van toepassing op de onroerende voorheffing wat
betreft het Vlaams Gewest, bij art. 5.0.0.0.1, 1°, Decr. Vl. Parl. 13 december
2013, B.S., 23 december 2013, van toepassing vanaf 1 januari 2014
(art. 7.0.0.0.1, lid 1)

J 6. – Niet onregelmatig is de bezichtiging van de bedrijfslokalen door
ambtenaren van de administratie der directe belastingen, die niet voorzien
zijn van hun aanstellingsbewijs, wanneer de belastingplichtige uitdrukke-
lijk met de plaatsbezichtiging instemt (Cass., 17 februari 2005, F.04.0010.F).

J 7. – Art. 319, tweede lid, in fine, W.I.B. 1992 belet niet dat een ambtenaar
van de administratie der directe belastingen die geen houder van een machti-
ging van de politierechter is, met het oog op een fiscale visitatie toegang heeft
tot een particuliere woning wanneer dit met de toestemming van de bewoner
geschiedt; in dat geval kan het betreden van die woning het misdrijf bepaald
in art. 148, Sw. niet opleveren (Cass., 11 maart 2008, P.07.1878.N).

J 8. – Niet onregelmatig is de bezichtiging van de bedrijfslokalen door
ambtenaren van de administratie der directe belastingen, die niet voorzien
zijn van hun aanstellingsbewijs, wanneer de belastingplichtige uitdrukke-
lijk met de plaatsbezichtiging instemt; wanneer de belastingplichtige toe-
gang heeft verleend tot de beroepslokalen zonder de voorlegging van het
aanstellingsbewijs te eisen, en aldus met de plaatsbezichtiging instemt,
kan de omstandigheid dat de ambtenaren hun aanstellingsbewijs niet uit
eigen beweging hebben voorgelegd, niet voor gevolg hebben dat de plaats-
bezichtiging onregelmatig is (Cass., 12 september 2008, F.07.0013.N).

J 9. – Rekening houdend met hetgeen in B.16 is vermeld, schenden
artikel 319, eerste lid, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992
en artikel 63, eerste lid, van het Wetboek van de belasting over de toege-
voegde waarde de artikelen 15 en 22 van de Grondwet, in samenhang gele-
zen met artikel 8 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens, niet
(Grondwettelijk Hof nr. 116/2017, 12 oktober 2017, B.S., 22 januari 2018).
}1[Art. 319bis. De met de invordering belaste ambtena-
ren beschikken over alle onderzoeksbevoegdheden be-
paald in dit Wetboek teneinde de vermogenssituatie van de
schuldenaar te bepalen met het oog op het invorderen van
de belasting en de voorheffingen verschuldigd in hoofd-
som en opcentiemen, van de belastingverhogingen en ad-
ministratieve boeten, van de interesten en van de kosten.]1

}2[De in het eerste lid bedoelde bevoegdheden van de
ambtenaren belast met de invordering worden eveneens
uitgeoefend zonder de beperkingen ten aanzien van de in-
stellingen }3[bedoeld in de artikelen 318, 322, §§ 2 tot 4,
en 327, § 3]3.]2  {4

}1. – Ingevoegd bij art. 2 K.B. 12 december 1996, B.S., 31 december 1996,
bekrachtigd bij art. 2, 4°, wet 13 juni 1997, B.S., 19 juni 1997
}2. – Lid 2 toegevoegd bij art. 8 Programmawet (I) 27 december 2006,
B.S., 28 december 2006, err., B.S., 24 januari 2007, err., B.S., 13 februari
2007, err., B.S., 23 februari 2007
}3. – Lid 2 gewijzigd bij art. 7 wet 7 november 2011, B.S., 10 november
2011, inwerkingtreding: 1 juli 2011 (art. 11, lid 1)
}4. – Opgeheven, zoals van toepassing op de onroerende voorheffing wat
betreft het Vlaams Gewest, bij art. 5.0.0.0.1, 1°, Decr. Vl. Parl. 13 december
2013, B.S., 23 december 2013, van toepassing vanaf 1 januari 2014
(art. 7.0.0.0.1, lid 1)

Art. 320. § 1. Personen die een vrij beroep, een ambt of een
post uitoefenen zijn gehouden voor elke in geld, per cheque of
op andere wijze gedane inning van honoraria, commissielo-
nen, bezoldigingen, terugbetalingen van kosten of andere be-
roepsontvangsten, een gedagtekend en ondertekend ont-
vangstbewijs af te leveren dat gelijktijdig in origineel en duplo
wordt opgesteld en dat wordt getrokken uit een boekje waar-
van het model en de wijze waarop de bedoelde belasting-
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plichtigen ervan worden voorzien, worden vastgesteld door
de Minister van Financiën; deze kan:

1° onder door hem bepaalde voorwaarden, de verplichting
opheffen, of wel voor bepaalde ontvangsten een ontvangst-
bewijs af te leveren, of wel op het ontvangstbewijs de naam
van de schuldenaar van de geïnde sommen te vermelden;

2° voor zekere categorieën van de bedoelde personen de
vermelding op het ontvangstbewijs van alle gegevens of de
inlassing van alle formules voorschrijven die nuttig blijken
om de ontvangsten en de uitgaven van de belastingplichti-
gen na te zien.

}1[Onverminderd de bepalingen en de bevoegdheden
van de minister, zoals omschreven in het eerste lid, mogen
het ontvangstbewijs en het getuigschrift voor verstrekte
hulp die de personen die medische en paramedische be-
roepen uitoefenen als bedoeld in het koninklijk besluit
nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening
van de geneeskunst, de verpleegkunde, de paramedische
beroepen en de geneeskundige commissies dienen uit te
reiken aan de gerechtigden om deze laatsten in staat te
stellen te genieten van de tussenkomst voorzien in de ZIV-
reglementering, niet van elkaar worden gescheiden.]1

§ 2. De in § 1 vermelde personen houden daarenboven
een dagboek dat dag voor dag het bedrag aanwijst, eens-
deels van de uit hun ontvangstbewijsboekje overgebrachte
ontvangsten en anderdeels van alle andere ontvangsten of
voordelen waarvoor zij ervan ontslagen zijn een ont-
vangstbewijs af te leveren, zomede de uiteenzetting van
hun behoorlijk verantwoorde beroepsuitgaven.

Het model van het dagboek wordt vastgesteld door de
Minister van Financiën die de inschrijving van voor som-
mige gevallen nuttig geoordeelde aanvullende gegevens
oplegt en die zekere categorieën van de hiervoor bedoelde
personen van de dagelijkse inschrijving in het dagboek van
hun ontvangsten en uitgaven kan ontslaan en die inschrij-
ving op een ander tijdstip kan bepalen.

Het dagboek wordt, vóór het wordt gebruikt, genum-
merd en geparafeerd door }2[een bevoegde ambtenaar
van de administratie belast met de vestiging van de inkom-
stenbelastingen]2.  {3É10

}1. – § 1, lid 2, ingevoegd bij art. 2 wet 9 december 1997, B.S., 23 januari
1998, err., B.S., 24 juni 1998, van toepassing vanaf 2 februari 1998
}2. – § 2, lid 3, gewijzigd bij art. 3 wet 27 april 2016, B.S., 6 mei 2016
}3. – Opgeheven, zoals van toepassing op de onroerende voorheffing wat
betreft het Vlaams Gewest, bij art. 5.0.0.0.1, 1°, Decr. Vl. Parl. 13 december
2013, B.S., 23 december 2013, van toepassing vanaf 1 januari 2014
(art. 7.0.0.0.1, lid 1)
R 4. – Zie M.B. 22 december 2015 tot vastlegging van het model en het
gebruik van het ontvangstbewijs-getuigschrift voor verstrekte hulp en van
het dagboek te gebruiken door de geneesheren en de apothekers en licen-
tiaten in de wetenschappen die erkend zijn om verstrekkingen inzake kli-
nische biologie te verrichten in het raam van de ziekte- en invaliditeitsver-
zekering, B.S., 28 december 2015
R 5. – Zie M.B. 22 december 2015 tot vastlegging van het model en het
gebruik van de ontvangstbewijzen-getuigschriften voor verstrekte hulp en
van de overeenstemmingsstrook te gebruiken door de inrichtingen voor
geneeskundige verzorging, B.S., 29 december 2015
R 6. – Zie M.B. 22 december 2015 tot vastlegging van het model en het ge-
bruik van het ontvangstbewijs-getuigschrift voor verstrekte hulp en van het
dagboek te gebruiken door de tandheelkundigen, B.S., 29 december 2015

R 7. – Zie M.B. 22 december 2015 tot vastlegging van het model en het
gebruik van het ontvangstbewijs-getuigschrift voor verstrekte hulp en van
het dagboek te gebruiken door de vroedvrouwen, de verpleegsters, ver-
pleegassistenten en met dezen gelijkgestelden, de kinesitherapeuten, log-
opedisten, orthoptisten en ergotherapeuten, B.S., 29 december 2015
R 8. – Zie M.B. 22 december 2015 tot vastlegging van het model en het
gebruik van het ontvangstbewijsboekje, van het ontvangstbewijs-getuig-

schrift voor verstrekte hulp en van het dagboek te gebruiken door de po-
dologen en de diëtisten, B.S., 29 december 2015
R 9. – Zie, wat de toepassing van deze wetswijziging betreft, Medede-
ling 21 augustus 1998, B.S., 21 augustus 1998, luidend als volgt:

«De wet van 9 december 1997 tot wijziging van artikel 320
van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 met het
oog op het verbod voor de zorgverleners om de fiscale strook
van de getuigschriften voor verstrekte hulp af te scheuren, die
op 2 februari 1998 in werking is getreden, vergt de volgende ver-
duidelijkingen:

1. de bij de wet ingevoerde wijziging verandert niets aan het
model van de formulieren van ontvangstbewijzen-getuigschrif-
ten voor verstrekte hulp; deze formulieren zullen verder blijven
bestaan onder de vorm van twee documenten die van elkaar
kunnen worden gescheiden, zodat zij elk tot hun specifieke doel
kunnen worden aangewend, overeenkomstig de modaliteiten
die zijn bepaald in de ter uitvoering van het voormeld
artikel 320 getroffen ministeriële besluiten die van toepassing
zijn op de betrokken zorgverleners;

2. het verbod om de fiscale strook van de getuigschriften voor
verstrekte hulp af te scheuren is van toepassing wanneer de zorg-
verlener ertoe is gehouden aan de patiënt terzelfdertijd het ge-
tuigschrift voor verstrekte hulp en de fiscale strook af te leveren;

3. het bovenbedoeld verbod heeft betrekking op de zorgver-
lener; de patiënt behoudt steeds het recht om de fiscale strook
van het getuigschrift voor verstrekte hulp af te scheuren alvo-
rens dit laatste te overhandigen aan zijn mutualiteit.»
R 10. – Het model en het gebruik van het dagboek en van het ont-
vangstbewijs zijn vastgesteld voor:

R – Vrije beroepen, ambten of posten

— zie M.B. 17 december 1998 tot vastlegging van het model van het ont-
vangstbewijsboekje en van het dagboek te gebruiken door personen die
een vrij beroep, een ambt of een post uitoefenen, met uitsluiting van dege-
nen die uitsluitend overeenkomstig artikel 44 van het Wetboek van de be-
lasting over de toegevoegde waarde vrijgestelde handelingen verrichten
en degenen voor wie specifieke besluiten werden getroffen ter uitvoering
van de artikelen 320 en 321 van het Wetboek van de inkomstenbelastin-
gen 1992, B.S., 30 december 1998, inwerkingtreding: 1 januari 1999
(art. 17). Bij art. 15 van dit besluit wordt M.B. 28 september 1992, B.S.,
20 oktober 1992, opgeheven vanaf 1 januari 1999 (art. 15 en 17). De ont-
vangstbewijsboekjes gedrukt conform de voorschriften van het opgehe-
ven M.B. 28 september 1992 mogen verder worden gebruikt tot uitputting
van de voorraad mits rekening wordt gehouden met de aanpassingen ver-
eist ingevolge art. 14, lid 1, M.B. 17 december 1998 (art. 16)
— zie M.B. 17 december 1998 tot vastlegging van het model van het ont-
vangstbewijsboekje en van het dagboek te gebruiken door personen die een
vrij beroep een ambt of een post uitoefenen, die uitsluitend overeenkomstig
artikel 44 van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde vrij-
gestelde handelingen verrichten en voor wie geen specifieke besluiten werden
getroffen ter uitvoering van de art. 320 en 321 van het W.I.B. 1992, B.S.,
30 december 1998, inwerkingtreding: 1 januari 1999 (art. 17). Bij art. 15 van
dit besluit wordt M.B. 12 maart 1976, B.S., 2 juni 1976, opgeheven vanaf
1 januari 1999 (art. 15 en 17). De ontvangstbewijsboekjes gedrukt conform de
voorschriften van het opgeheven M.B. 12 maart 1976 mogen verder worden
gebruikt tot uitputting van de voorraad mits rekening wordt gehouden met de
aanpassingen vereist ingevolge art. 14, lid 1, M.B. 17 december 1998 (art. 16)

R – Advocaten

— zie M.B. 17 december 1998 tot vastlegging van de door de advocaten bij
te houden boekhouddocumenten, B.S., 30 december 1998

R – Bioscoopondernemers

— zie M.B. 6 februari 1979, B.S., 30 maart 1979.

R – Geneesheren, apothekers en licentiaten in de wetenschap-
pen die erkend zijn om verstrekkingen inzake klinische biologie
te verrichten in het raam van de ziekte- en invaliditeitsverzeke-
ring

— zie M.B. 22 december 2015 tot vastlegging van het model en het ge-
bruik van het ontvangstbewijs-getuigschrift voor verstrekte hulp en van
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het dagboek te gebruiken door de geneesheren en de apothekers en licen-
tiaten in de wetenschappen die erkend zijn om verstrekkingen inzake kli-
nische biologie te verrichten in het raam van de ziekte- en invaliditeitsver-
zekering, B.S., 28 december 2015

R – Gerechtsdeurwaarders

— zie M.B. 17 december 1998 tot vastlegging van het model van de door
de gerechtsdeurwaarders bij te houden boekhouddocumenten, B.S.,
30 december 1998

R – Inrichtingen voor geneeskundige verzorging

— zie M.B. 17 december 1998 tot vastlegging van het model en het ge-
bruik van de getuigschriften voor verstrekte hulp en van de overeenstem-
mingsstrook die moeten worden gebruikt door de inrichtingen voor ge-
zondheidszorgen, B.S., 30 december 1998, err., B.S., 5 maart 1999

R – Notarissen

— zie M.B. 17 december 1998 tot vastlegging van de door de notarissen bij
te houden boekhouddocumenten, B.S., 30 december 1998

R – Tandheelkundigen

— zie M.B. 22 december 2015 tot vastlegging van het model en het gebruik
van het ontvangstbewijs-getuigschrift voor verstrekte hulp en van het dag-
boek te gebruiken door de tandheelkundigen, B.S., 29 december 2015

R – Vroedvrouwen, verpleegsters, verpleegassistenten en met
dezen gelijkgestelden, kinesitherapeuten, logopedisten en or-
thoptisten

— zie M.B. 22 december 2015 tot vastlegging van het model en het ge-
bruik van het ontvangstbewijs-getuigschrift voor verstrekte hulp en van
het dagboek te gebruiken door de vroedvrouwen, de verpleegsters, ver-
pleegassistenten en met dezen gelijkgestelden, de kinesitherapeuten, log-
opedisten, orthoptisten en ergotherapeuten, B.S., 29 december 2015

R – Podologen en diëtisten

– zie M.B. 22 december 2015 tot vastlegging van het model en het gebruik
van het ontvangstbewijsboekje, van het ontvangstbewijs-getuigschrift
voor verstrekte hulp en van het dagboek te gebruiken door de podologen
en de diëtisten, B.S., 29 december 2015

Art. 321. Onverminderd de bepalingen van artikel 320,
kan de Minister van Financiën eenieder die onderhevig is
aan de personenbelasting, de vennootschapsbelasting, de
rechtspersonen belasting of de belasting van niet-inwo-
ners, alsmede de verenigingen, instellingen en groeperin-
gen zonder rechtspersoonlijkheid, de verplichting opleg-
gen boeken te houden of documenten en formulieren te
bezigen waarvan hij het model en het gebruik bepaalt en
die hij hetzij voor de controle van hun ontvangsten of hun
uitgaven, hetzij voor de controle van de ontvangsten of de
uitgaven van derden nodig acht.  {1É7

}1. – Opgeheven, zoals van toepassing op de onroerende voorheffing wat
betreft het Vlaams Gewest, bij art. 5.0.0.0.1, 1°, Decr. Vl. Parl. 13 december
2013, B.S., 23 december 2013, van toepassing vanaf 1 januari 2014
(art. 7.0.0.0.1, lid 1)

R 2. – Zie noot onder art. 320 supra
R 3. – Zie M.B. 22 december 2015 tot vastlegging van het model en het
gebruik van het ontvangstbewijs-getuigschrift voor verstrekte hulp en van
het dagboek te gebruiken door de geneesheren en de apothekers en licen-
tiaten in de wetenschappen die erkend zijn om verstrekkingen inzake kli-
nische biologie te verrichten in het raam van de ziekte- en invaliditeitsver-
zekering, B.S., 28 december 2015

R 4. – Zie M.B. 22 december 2015 tot vastlegging van het model en het
gebruik van de ontvangstbewijzen-getuigschriften voor verstrekte hulp en
van de overeenstemmingsstrook te gebruiken door de inrichtingen voor
geneeskundige verzorging, B.S., 29 december 2015

R 5. – Zie M.B. 22 december 2015 tot vastlegging van het model en het ge-
bruik van het ontvangstbewijs-getuigschrift voor verstrekte hulp en van het
dagboek te gebruiken door de tandheelkundigen, B.S., 29 december 2015

R 6. – Zie M.B. 22 december 2015 tot vastlegging van het model en het
gebruik van het ontvangstbewijs-getuigschrift voor verstrekte hulp en van
het dagboek te gebruiken door de vroedvrouwen, de verpleegsters, ver-
pleegassistenten en met dezen gelijkgestelden, de kinesitherapeuten, log-
opedisten, orthoptisten en ergotherapeuten, B.S., 29 december 2015

R 7. – Zie M.B. 22 december 2015 tot vastlegging van het model en het
gebruik van het ontvangstbewijsboekje, van het ontvangstbewijs-getuig-
schrift voor verstrekte hulp en van het dagboek te gebruiken door de po-
dologen en de diëtisten, B.S., 29 december 2015

}1[Afdeling I/1
Aanvullende rapporteringsverplichtingen inzake 

verrekenprijzen]1

}1. Opschrift ingevoegd bij art. 53 Programmawet 1 juli 2016, B.S., 4 juli
2016, van toepassing voor rapporteringsperiodes van multinationale
groepen of boekjaren die beginnen vanaf 1 januari 2016 (art. 64, 2°)
}1[Art. 321/1. Voor de toepassing van deze afdeling
wordt verstaan onder:

1° de uitdrukking «groep»: een verzameling onderne-
mingen die door eigenaarschap of controle op zulkdanige
manier verbonden zijn dat ze ofwel op grond van de gel-
dende boekhoudkundige regels een geconsolideerde jaar-
rekening moet opmaken voor de financiële verslaggeving,
ofwel dit zou moeten doen indien aandelenbelangen in
een van de ondernemingen zouden verhandeld worden op
een gereglementeerde markt;

2° de uitdrukking «onderneming»: elke vorm van be-
drijfsuitoefening door elke persoon zoals die is bedoeld in
artikel 338, paragraaf 2, 13°, b., c. en d.;

3° de uitdrukking «multinationale groep»: elke groep
die twee of meer ondernemingen omvat die van een ver-
schillend rechtsgebied inwoner zijn, of die een onderne-
ming omvat die inwoner is van het ene rechtsgebied en in
een ander rechtsgebied aan belasting onderworpen is ter
zake van de werkzaamheden die met behulp van een vaste
inrichting worden uitgeoefend;

4° de uitdrukking «groepsentiteit»:
a) elke afzonderlijke entiteit van een multinationale groep

die opgenomen is in de geconsolideerde jaarrekening van de
multinationale groep voor de financiële verslaggeving, of die
in die jaarrekening zou opgenomen worden indien aandelen-
belangen in dergelijke entiteit van een multinationale groep
op een gereglementeerde markt zouden verhandeld worden;

b) elke dergelijke entiteit die enkel op grond van om-
vang of materieel belang niet opgenomen is in de geconso-
lideerde jaarrekening van de multinationale groep; en

c) elke vaste inrichting van elke afzonderlijke entiteit
van de multinationale groep die onder punt a) of b) hier-
boven valt, op voorwaarde dat de entiteit voor die vaste in-
richting een afzonderlijke jaarrekening opmaakt met het
oog op de financiële verslaggeving, op het naleven van de
reglementering, op het aangeven van de belastingen of op
interne beheerscontrole;

5° de uitdrukking «gereglementeerde markt»: een markt in
de zin van artikel 2, laatst gewijzigd door de wet van 25 april
2014, 3°, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toe-
zicht op de financiële sector en de financiële diensten;

6° de uitdrukking «Belgische groepsentiteit»: elke
groepsentiteit die fiscaal inwoner is van België;

7° de uitdrukking «rapporterende entiteit»: de groepsen-
titeit die, in het rechtsgebied waarvan zij fiscaal inwoner is,
namens de multinationale groep een landenrapport moet
indienen. De rapporterende entiteit kan de uiteindelijke
moederentiteit zijn, de surrogaatmoederentiteit, of elke an-
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dere entiteit die is omschreven in paragraaf 2 van
artikel 321/2;

8° de uitdrukking «uiteindelijke moederentiteit»: een
groepsentiteit van een multinationale groep die aan de
volgende voorwaarden voldoet:

a) ze bezit middellijk of onmiddellijk een belang in een of
meer andere groepsentiteiten van die multinationale groep
dat voldoende groot is om verplicht te zijn een geconsoli-
deerde jaarrekening op te maken op grond van de boekhoud-
kundige regels die over het algemeen van toepassing zijn in
het rechtsgebied waar die entiteit fiscaal inwoner is, of om
verplicht te zijn dit te doen indien haar aandelenbelangen in
het rechtsgebied waar ze haar fiscale woonplaats heeft, zou-
den verhandeld worden op een gereglementeerde markt; en

b) geen andere groepsentiteit van die multinationale
groep bezit middellijk of onmiddellijk een belang in de
eerstgenoemde groepsentiteit zoals omschreven in
alinea a) hierboven;

9° de uitdrukking «surrogaatmoederentiteit»: een
groepsentiteit van de multinationale groep die door die
multinationale groep werd aangewezen als enige plaats-
vervanger voor de uiteindelijke moederentiteit om na-
mens die multinationale groep het landenrapport in te die-
nen, wanneer een of meer van de in artikel 321/2, § 2, eer-
ste lid opgenoemde voorwaarden van toepassing zijn;

10° de uitdrukking «rapporteringsperiode«, gebruikt in
verband met een multinationale groep: de periode waar-
voor de uiteindelijke moederentiteit van de multinationale
groep haar geconsolideerde jaarrekening opmaakt;

11° de uitdrukking «internationaal akkoord»: de Multi-
laterale overeenkomst inzake wederzijdse administratieve
bijstand in fiscale aangelegenheden van 25 januari 1988,
elk bilateraal of multilateraal belastingverdrag of elk ak-
koord inzake de uitwisseling van belastinggegevens waar-
bij België partij is en die voorziet in de uitwisseling van in-
lichtingen, daaronder begrepen de automatische uitwisse-
ling van die gegevens;

12° de uitdrukking «kwalificerend akkoord tussen be-
voegde autoriteiten»: een akkoord:

a) dat gesloten is tussen gemachtigde vertegenwoordi-
gers van België en rechtsgebieden buiten de Europese
Unie die partij zijn bij een internationaal akkoord; en

b) dat de automatische uitwisseling vereist van landen-
rapporten tussen de rechtsgebieden die partij zijn;

13° de uitdrukking «geconsolideerde jaarrekening»: de
jaarrekening van een multinationale groep waarin de ac-
tiva, passiva, de opbrengsten, de kosten en, in voorkomend
geval, de kasstromen van de uiteindelijke moederentiteit
en van de groepsentiteiten weergegeven zijn als die van
een enkele economische entiteit;

14° de uitdrukking «systematische nalatigheid«, gebruikt
in verband met een rechtsgebied: het feit dat een rechtsge-
bied een in werking zijnd kwalificerend akkoord tussen be-
voegde autoriteiten heeft met België, maar dat dit rechtsge-
bied om andere redenen dan die welke in overeenstemming
zijn met de bepalingen van dat akkoord, die automatische uit-
wisseling opgeschort heeft, dan wel anderszins stelselmatig
nagelaten heeft om aan België automatisch de landenrappor-
ten te bezorgen die het in zijn bezit heeft en die multinatio-
nale groepen betreffen die groepsentiteiten hebben in België;

15° de uitdrukking «landenrapport»: een rapport dat de
volgende elementen bevat:

a) verzamelde informatie over het bedrag van de op-
brengsten en van de winst of verlies vóór inkomstenbelas-
ting, over de betaalde inkomstenbelasting, in de enkelvou-
dige jaarrekening opgenomen nog verschuldigde inkom-
stenbelasting, het gestorte kapitaal, de gereserveerde
winst, het aantal personeelsleden, uitgedrukt in voltijdse
equivalenten, en alle activa met uitzondering van liquiditei-
ten, geldbeleggingen met een vervaldatum korter dan drie
maanden dewelke niet onderhevig zijn aan significante
waardeschommelingen, immateriële vaste activa en aan-
delen geboekt binnen de financiële vaste activa, en dit voor
elk rechtsgebied waarin de multinationale groep actief is;

b) een identificatie van elke groepsentiteit van de multi-
nationale groep met vermelding van het rechtsgebied
waarvan die groepsentiteit inwoner is, en indien verschil-
lend, het rechtsgebied op grond van wiens wetgeving die
groepsentiteit werd opgericht, en de aard van de voornaam-
ste bedrijfsactiviteit of -activiteiten van die groepsentiteit;

16° de uitdrukking «bedrijfseenheid»: elk onderdeel, divi-
sie, departement van de Belgische groepsentiteit gegroepeerd
rond een bepaalde activiteit, productgroep of technologie.]1

}1. – Ingevoegd bij art. 54 Programmawet 1 juli 2016, B.S., 4 juli 2016,
van toepassing voor rapporteringsperiodes van multinationale groepen of
boekjaren die beginnen vanaf 1 januari 2016 (art. 64, 2°)
}1[Art. 321/2. § 1. Elke Belgische groepsentiteit die de
uiteindelijke moederentiteit van een multinationale groep is,
moet binnen 12 maanden na de laatste dag van de rapporte-
ringsperiode bij de Belgische administratie bevoegd voor de
vestiging van de inkomstenbelastingen een landenrapport
indienen dat betrekking heeft op die rapporteringsperiode.

§ 2. Een Belgische groepsentiteit die niet de uiteindelijke
moederentiteit van een multinationale groep is, moet bin-
nen 12 maanden na de laatste dag van de rapporteringsperi-
ode bij de Belgische administratie bevoegd voor de vestiging
van de inkomstenbelastingen een landenrapport indienen,
dat betrekking heeft op de laatst afgesloten rapporteringspe-
riode van de multinationale groep waarvan ze een groepsen-
titeit is, indien een van de volgende voorwaarden vervuld is:

– de uiteindelijke moederentiteit van de multinationale
groep is in het rechtsgebied waarvan zij fiscaal inwoner is
niet verplicht om een landenrapport in te dienen; of

– uiterlijk 12 maanden na de laatste dag van de rappor-
teringsperiode heeft het rechtsgebied waarvan de uitein-
delijke moederentiteit fiscaal inwoner is geen in werking
zijnd kwalificerend akkoord tussen bevoegde autoriteiten
waarbij België partij is; of

– de Belgische administratie bevoegd voor de vestiging
van de inkomstenbelastingen heeft aan de Belgische
groepsentiteit laten weten dat er sprake geweest is van sys-
tematische nalatigheid vanwege het rechtsgebied waar-
van de uiteindelijke moederentiteit fiscaal inwoner is.

De Belgische groepsentiteit zal aan haar ultieme moede-
rentiteit verzoeken om haar al de nodige informatie te ver-
schaffen teneinde te voldoen aan haar verplichtingen om
een landenrapport in te dienen. Indien een Belgische groep-
sentiteit desondanks niet alle vereiste informatie verkregen
of verworven heeft om voor de multinationale groep te rap-
porteren, zal de Belgische groepsentiteit een landenrapport
indienen met alle verkregen of verworven informatie waar-
over zij beschikt, en zal zij de Belgische administratie be-
voegd voor de vestiging van de inkomstenbelastingen ervan
in kennis stellen dat de uiteindelijke moederentiteit gewei-
gerd heeft om de vereiste informatie beschikbaar te stellen.
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De Belgische administratie bevoegd voor de vestiging van de
inkomstenbelastingen zal alle Lid-Staten van de Europese
Unie, alsook de Europese Commissie, op de hoogte brengen
van die weigering.

Wanneer meerdere groepsentiteiten van dezelfde mul-
tinationale groep fiscaal inwoner zijn van de Europese
Unie, en een of meer van de in het eerste lid uiteengezette
voorwaarden vervuld zijn, mag de multinationale groep
een van die groepsentiteiten aanwijzen om:

– uiterlijk 12 maanden na de laatste dag van de rappor-
teringsperiode het landenrapport in te dienen dat betrek-
king heeft op de laatst afgesloten rapporteringsperiode; en

– de belastingadministratie waar het landenrapport
wordt ingediend kennis te geven van het feit dat die indie-
ning gebeurt teneinde gevolg te geven aan de indieningsver-
eisten die gelden voor al de groepsentiteiten van die multina-
tionale groep die fiscaal inwoner zijn van de Europese Unie.

Wanneer een groepsentiteit niet alle informatie kan ver-
krijgen of verwerven die vereist is voor het indienen van
een landenrapport, zal die groepsentiteit niet in aanmer-
king komen om te worden aangewezen als rapporterende
entiteit voor de multinationale groep zoals omschreven in
het voorafgaande lid. Deze regel doet geen afbreuk aan de
verplichting van de groepsentiteit om de Lid-Staat waar-
van zij inwoner is in kennis te stellen van het feit dat de uit-
eindelijke moedermaatschappij geweigerd heeft om de
vereiste informatie beschikbaar te stellen.

§ 3. Niettegenstaande de bepalingen van paragraaf 2, is
een Belgische groepsentiteit niet verplicht om bij de Belgi-
sche administratie bevoegd voor de vestiging van de in-
komstenbelastingen een landenrapport in te dienen dat
betrekking heeft op enige rapporteringsperiode indien de
multinationale groep waarvan ze een groepsentiteit is ui-
terlijk 12 maanden na de laatste dag van de rapporterings-
periode een landenrapport ter beschikking stelt, dat be-
trekking heeft op die rapporteringsperiode, via een surro-
gaatmoederentiteit die dat landenrapport indient bij de be-
lastingautoriteit van het rechtsgebied waarvan zij inwoner
is. Hierbij moet aan de volgende voorwaarden voldaan zijn:

1. het rechtsgebied waarvan de surrogaatmoederenti-
teit fiscaal inwoner is, verplicht het indienen van een lan-
denrapport;

2. uiterlijk 12 maanden na de laatste dag van de rapporte-
ringsperiode waarvoor het landenrapport moet ingediend
worden, heeft het rechtsgebied waarvan de surrogaatmoede-
rentiteit fiscaal inwoner is een in werking zijnd kwalificerend
akkoord tussen bevoegde autoriteiten waarbij België partij is;

3. het rechtsgebied waarvan de surrogaatmoederenti-
teit fiscaal inwoner is, heeft de Belgische administratie be-
voegd voor de vestiging van de inkomstenbelastingen
geen kennis gegeven van een systematische nalatigheid;

4. het rechtsgebied waarvan de surrogaatmoederenti-
teit fiscaal inwoner is, werd uiterlijk op de laatste dag van
de rapporteringsperiode van die multinationale groep
door de groepsentiteit die fiscaal inwoner is van dat rechts-
gebied op de hoogte gebracht van het feit dat die groeps-
entiteit de surrogaatmoederentiteit is; en

5. er werd aan de Belgische administratie bevoegd voor
de vestiging van de inkomstenbelastingen een kennisge-
ving bezorgd in overeenstemming met artikel 321/3, § 2.

§ 4. De verplichtingen in voorgaande paragrafen gelden
voor multinationale groepen die, voor de rapporteringsperi-
ode die onmiddellijk voorafgaat aan de laatste afgesloten

rapporteringsperiode, een totaal van 750 miljoen euro of
meer geconsolideerde bruto-groepsopbrengsten behalen
zoals dat tot uiting komt in de geconsolideerde jaarrekening
van die groep voor die voorafgaande rapporteringsperiode.

§ 5. Het landenrapport wordt ingediend door middel
van een formulier waarvan het model en de wijze van in-
diening door de Koning wordt vastgesteld.]1  {2É3

}1. – Ingevoegd bij art. 55 Programmawet 1 juli 2016, B.S., 4 juli 2016,
van toepassing voor rapporteringsperiodes van multinationale groepen of
boekjaren die beginnen vanaf 1 januari 2016 (art. 64, 2°)

R 2. – Zie K.B. 28 oktober 2016 tot vastlegging van het model van for-
mulier als bedoeld in artikel 321/2, paragraaf 5, van het Wetboek van In-
komstenbelastingen 1992, B.S., 2 december 2016

R 3. – Zie Bericht 2 december 2016 – Verrekenprijzen – Toelichting bij
de formulieren 275 CBC, 275 MF en 275 LF ingevoerd door de koninklijke
besluiten van 28 oktober 2016 in uitvoering van de artikelen 321/2, 321/
4 en 321/5 van het wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992
(W.I.B. 92) en het formulier 275 CBC NOT inzake de in artikel 321/3
W.I.B. 92 bedoelde notificatieverplichting, B.S., 2 december 2016
}1[Art. 321/3.  § 1. Elke Belgische groepsentiteit van een
multinationale groep, die overeenkomstig artikel 321/2, § 4
een landenrapport moet indienen, zal de Belgische admini-
stratie bevoegd voor de vestiging van de inkomstenbelastin-
gen laten weten of zij de uiteindelijke moederentiteit dan wel
de surrogaatmoederentiteit of de groepsentiteit overeen-
komstig artikel 321/2, § 2 is, en dit uiterlijk op de laatste dag
van de rapporteringsperiode van die multinationale groep.

§ 2. Wanneer een Belgische groepsentiteit van een mul-
tinationale groep, die overeenkomstig artikel 321/2, § 4
een landenrapport moet indienen, noch de uiteindelijke
moederentiteit noch de surrogaatmoederentiteit is noch
de groepsentiteit overeenkomstig artikel 321/2, § 2 is, zal
ze uiterlijk op de laatste dag van de rapporteringsperiode
van de multinationale groep de Belgische administratie
bevoegd voor de vestiging van de inkomstenbelastingen
op de hoogte brengen van de identiteit en de woonplaats
van de rapporterende entiteit.]1  {2É3

}1. – Ingevoegd bij art. 56 Programmawet 1 juli 2016, B.S., 4 juli 2016,
van toepassing voor rapporteringsperiodes van multinationale groepen of
boekjaren die beginnen vanaf 1 januari 2016 (art. 64, 2°)

R 2. – Zie Bericht 2 december 2016 – Verrekenprijzen – Toelichting bij
de formulieren 275 CBC, 275 MF en 275 LF ingevoerd door de koninklijke
besluiten van 28 oktober 2016 in uitvoering van de artikelen 321/2, 321/
4 en 321/5 van het wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992
(W.I.B. 92) en het formulier 275 CBC NOT inzake de in artikel 321/3
W.I.B. 92 bedoelde notificatieverplichting, B.S., 2 december 2016

R 3. – Zie K.B. 15 oktober 2018 tot vastlegging van het model van for-
mulier te gebruiken door elke Belgische groepsentiteit van een multinati-
onale groep, die een landenrapport moet indienen, voor de voldoening
van de meldingsplicht als bedoeld in artikel 321/3, van het Wetboek van
de inkomstenbelastingen 1992, B.S., 24 oktober 2018
}1[Art. 321/4.  § 1. Een Belgische groepsentiteit moet
binnen 12 maanden na de laatste dag van de rapporte-
ringsperiode van de multinationale groep bij de Belgische
administratie bevoegd voor de vestiging van de inkom-
stenbelastingen een groepsdossier indienen dat betrek-
king heeft op die laatst afgesloten rapporteringsperiode.

§ 2. In het groepsdossier wordt een overzicht gegeven
van de multinationale groep, inclusief de aard van de be-
drijfsactiviteiten, de immateriële vaste activa, de intra-
groep financiële verrichtingen en de geconsolideerde fi-
nanciële en fiscale positie van de multinationale groep,
haar algehele verrekenprijspolitiek en haar wereldwijde al-
locatie van haar inkomsten en economische activiteiten
om belastingadministraties te ondersteunen bij de beoor-
deling van de aanwezigheid van een verrekenprijsrisico.
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§ 3. De verplichting in § 1 geldt voor elke Belgische
groepsentiteit van een multinationale groep die, voor het
boekjaar dat onmiddellijk voorafgaat aan het laatste afge-
sloten boekjaar, één van onderstaande criteria over-
schrijdt, zoals blijkt uit haar enkelvoudige jaarrekening:

– een totaal van 50 miljoen euro aan bedrijfs- en finan-
ciële opbrengsten met uitsluiting van de niet-recurrente
opbrengsten;

– een balanstotaal van 1 miljard euro;
– het jaargemiddelde van het personeelsbestand van

100 voltijdse equivalenten.
§ 4. Het groepsdossier wordt ingediend door middel

van een formulier waarvan het model en de indieningsmo-
daliteiten door de Koning wordt vastgesteld.]1  {2É3

}1. – Ingevoegd bij art. 57 Programmawet 1 juli 2016, B.S., 4 juli 2016,
van toepassing voor rapporteringsperiodes van multinationale groepen of
boekjaren die beginnen vanaf 1 januari 2016 (art. 64, 2°)

R 2. – Zie K.B. 28 oktober 2016 tot vastlegging van het model van for-
mulier als bedoeld in artikel 321/4, § 4, van het Wetboek van Inkomsten-
belastingen 1992, B.S., 2 december 2016

R 3. – Zie Bericht 2 december 2016 – Verrekenprijzen – Toelichting bij
de formulieren 275 CBC, 275 MF en 275 LF ingevoerd door de koninklijke
besluiten van 28 oktober 2016 in uitvoering van de artikelen 321/2, 321/
4 en 321/5 van het wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992
(W.I.B. 92) en het formulier 275 CBC NOT inzake de in artikel 321/3
W.I.B. 92 bedoelde notificatieverplichting, B.S., 2 december 2016
}1[Art. 321/5.  § 1. Een Belgische groepsentiteit, dient
bij haar aangifte een lokaal dossier in met betrekking tot
het boekjaar waarop die aangifte betrekking heeft.

§ 2. Het lokaal dossier bestaat uit een formulier waarin
informatie opgenomen is met betrekking tot de lokale en-
titeit en een gedetailleerd inlichtingenformulier aan-
gaande de verrekenprijsanalyse van de verrichtingen tus-
sen de lokale entiteit en de buitenlandse entiteiten van de
multinationale groep, in het bijzonder de relevante finan-
ciële informatie van deze verrichtingen, de vergelijkbaar-
heidsstudie en de selectie en de toepassing van de meest
aangewezen verrekenprijsmethode.

§ 3. De verplichting in § 1 geldt voor elke Belgische
groepsentiteit van een multinationale groep die, voor het
boekjaar dat onmiddellijk voorafgaat aan het laatste afge-
sloten boekjaar, één van onderstaande criteria over-
schrijdt, zoals blijkt uit haar enkelvoudige jaarrekening:

– een totaal van 50 miljoen euro aan bedrijfs- en finan-
ciële opbrengsten met uitsluiting van de niet-recurrente
opbrengsten;

– een balanstotaal van 1 miljard euro;
– het jaargemiddelde van het personeelsbestand van

100 voltijdse equivalenten.
Het inlichtingenformulier bij het lokaal dossier dient

slechts ingevuld te worden wanneer voor ten minste één
van de bedrijfseenheden binnen de Belgische groepsenti-
teit de drempelwaarde van een totaal van 1 000.000 euro
aan grensoverschrijdende transacties met groepsentiteiten
werd overschreden in het laatste afgesloten boekjaar. In dat
geval moet het inlichtingenformulier ingevuld worden voor
elke bedrijfseenheid die deze drempelwaarde overschrijdt.

§ 4. Het lokale dossier moet ingediend worden in een
formulier waarvan het model door de Koning werd vastge-
steld.]1  {2É3

}1. – Ingevoegd bij art. 58 Programmawet 1 juli 2016, B.S., 4 juli 2016,
van toepassing voor rapporteringsperiodes van multinationale groepen of
boekjaren die beginnen vanaf 1 januari 2016 (art. 64, 2°)

R 2. – Zie K.B. 28 oktober 2016 tot vastlegging van het model van for-
mulier als bedoeld in artikel 321/5, § 4, van het Wetboek van Inkomsten-
belastingen 1992, B.S., 2 december 2016

R 3. – Zie Bericht 2 december 2016 – Verrekenprijzen – Toelichting bij
de formulieren 275 CBC, 275 MF en 275 LF ingevoerd door de koninklijke
besluiten van 28 oktober 2016 in uitvoering van de artikelen 321/2, 321/
4 en 321/5 van het wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992
(W.I.B. 92) en het formulier 275 CBC NOT inzake de in artikel 321/3
W.I.B. 92 bedoelde notificatieverplichting, B.S., 2 december 2016
}1[Art. 321/6.  Het landenrapport zal gebruikt worden
voor het beoordelen van grote verrekenprijsrisico's en van
andere risico's die verband houden met de uitholling van
de belastbare grondslag en met winstverschuiving, daaron-
der begrepen het risico dat leden van de multinationale
groep waarvoor regels in verband met verrekenprijzen van
toepassing zijn, die regels niet naleven en, waar aangewe-
zen, ook voor het maken van een economische en statisti-
sche analyse. Aanpassingen van de verrekenprijzen, mogen
niet louter gebaseerd zijn op het landenrapport. Niettegen-
staande het voorafgaande, is het niet verboden om het lan-
denrapport als basis te gebruiken om in het kader van een
controle verder onderzoek te verrichten naar de verreken-
prijsafspraken van de multinationale groep of naar andere
belastingaangelegenheden, van een groepsentiteit met als
gevolg dat passende correcties mogen gemaakt worden
aan het belastbaar inkomen van een groepsentiteit.]1

}1. – Ingevoegd bij art. 59 Programmawet 1 juli 2016, B.S., 4 juli 2016,
van toepassing voor rapporteringsperiodes van multinationale groepen of
boekjaren die beginnen vanaf 1 januari 2016 (art. 64, 2°)
}1[Art. 321/7. Voor de toepassing van deze afdeling en
de daaruit voortvloeiende uitvoeringsbesluiten kan de rap-
portage van de daarin bedoelde formulieren, naast de ge-
bruikelijke landstalen, ook in het Engels gebeuren.

Voor elk ander gebruik van de formulieren dan de rap-
portage voorzien onder deze afdeling of een daaruit vol-
gende controle, moet, indien vereist, een vertaling in een
van de Belgische landstalen, al dan niet door een beëdigd
vertaler, door de belastingplichtige ingediend worden.]1

}1. – Ingevoegd bij art. 60 Programmawet 1 juli 2016, B.S., 4 juli 2016,
van toepassing voor rapporteringsperiodes van multinationale groepen of
boekjaren die beginnen vanaf 1 januari 2016 (art. 64, 2°)

}1[Afdeling Ibis
Bijzondere plicht van collectieve beleggingsinstellingen]1

}1. Opschrift ingevoegd bij art. 327 wet (I) 27 december 2006, B.S.,
28 december 2006, err., B.S., 24 januari 2007, err., B.S., 12 februari 2007,
inwerkingtreding: 1 januari 2007. Voor de toepassing van de fiscale bepa-
lingen worden de instellingen voor collectieve beleggingen waarop de
overgangsbepalingen van de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde
vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles van toepassing
zijn, geacht vanaf 1 januari 2007 onder het toepassingsgebied te vallen
van de bepaling die overeenkomstig hun statuut gebruikt wordt in het
Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 (art. 346)
}1[Art. 321bis. De beheersvennootschappen van instel-
lingen voor collectieve belegging bedoeld in }2[artikel 3,
24°, van de wet van 3 augustus 2012 betreffende de instel-
lingen voor collectieve belegging die voldoen aan de voor-
waarden van Richtlijn 2009/65/EG en de instellingen voor
belegging in schuldvorderingen of in analoge bepalingen
van buitenlands recht, en de beheervennootschappen van
alternatieve instellingen voor collectieve belegging be-
doeld in artikel 3, 12°, van de wet van 19 april 2014 betref-
fende de alternatieve instellingen voor collectieve beleg-
ging en hun beheerders]2 of in analoge bepalingen van
buitenlands recht, moeten inzonderheid, volgens de door
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de Koning vastgestelde regels, per categorie het bedrag op-
geven van de toegekende of uitgekeerde inkomsten.]1  {3

}1. – Ingevoegd bij art. 327 wet (I) 27 december 2006, B.S., 28 december
2006, err., B.S., 24 januari 2007, err., B.S., 12 februari 2007, inwerkingtre-
ding: 1 januari 2007. Voor de toepassing van de fiscale bepalingen wor-
den de instellingen voor collectieve beleggingen waarop de overgangsbe-
palingen van de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van
collectief beheer van beleggingsportefeuilles van toepassing zijn, geacht
vanaf 1 januari 2007 onder het toepassingsgebied te vallen van de bepa-
ling die overeenkomstig hun statuut gebruikt wordt in het Wetboek van
de Inkomstenbelastingen 1992 (art. 346)
}2. – Gewijzigd bij art. 27 wet 18 december 2015, B.S., 28 december 2015,
err., B.S., 14 januari 2016
}3. – Opgeheven, zoals van toepassing op de onroerende voorheffing wat
betreft het Vlaams Gewest, bij art. 5.0.0.0.1, 1°, Decr. Vl. Parl. 13 december
2013, B.S., 23 december 2013, van toepassing vanaf 1 januari 2014
(art. 7.0.0.0.1, lid 1)

}1[Afdeling Iter
Plichten van pensioeninstellingen]1

}1. Opschrift ingevoegd bij art. 3 wet 25 december 2016, B.S., 30 december
2016, inwerkingtreding: 1 januari 2017 en is van toepassing op de pensioe-
nen die vanaf diezelfde datum worden betaald of toegekend (art. 5)
}1[Art. 321ter. De instellingen bedoeld in de Boeken II
en III van de wet van 13 maart 2016 op het statuut van en
het toezicht op de verzekerings- of herverzekeringsonder-
nemingen of in artikel 2, 1°, van de wet van 27 oktober
2006 betreffende het toezicht op de instellingen voor be-
drijfspensioenen bezorgen jaarlijks via elektronische weg
aan de administratie die belast is met de vestiging van de
belasting voor elk van de in artikel 227, 1°, vermelde belas-
tingplichtigen aan wie ze pensioenen betalen of toeken-
nen die bij toepassing van artikel 230, eerste lid, 4°bis, ge-
heel of gedeeltelijk zijn vrijgesteld, uiterlijk op het einde
van de derde maand van het jaar volgend op dat waarin die
pensioenen werden betaald of toegekend, een individuele
fiche waarvan de inhoud door de Koning wordt bepaald.

De individuele fiche bevat minstens de volgende gegevens:
1° de gegevens die toelaten de persoon aan wie het pen-

sioen is betaald of toegekend, te identificeren en zijn
woonplaats;

2° de identiteit van de werkgevers of vennootschappen
die premies of bijdragen hebben betaald voor de opbouw
van het pensioen;

3° het bedrag van het pensioen dat bij toepassing van
artikel 230, eerste lid, 4°bis, is vrijgesteld.]1

}1. – Ingevoegd bij art. 4 wet 25 december 2016, B.S., 30 december 2016,
inwerkingtreding: 1 januari 2017 en is van toepassing op de pensioenen
die vanaf diezelfde datum worden betaald of toegekend (art. 5)

Afdeling II
Plichten van derden

Art. 322. }1[§ 1.]1 De administratie mag, wat een be-
paalde belastingplichtige betreft, geschreven attesten in-
zamelen, derden horen, een onderzoek instellen, en bin-
nen de door haar bepaalde termijn, welke wegens wettige
redenen kan worden verlengd, van natuurlijke of rechts-
personen, alsook van verenigingen zonder rechtspersoon-
lijkheid alle inlichtingen vorderen die zij nodig acht om de
juiste heffing van de belasting te verzekeren.

}2[De administratie mag wat een bepaalde belasting-
plichtige betreft, het register van de uiteindelijke begun-
stigden, genaamd UBO-register, gehouden binnen de Al-
gemene Administratie van de Thesaurie en opgericht bij
artikel 73 van de wet van 18 september 2017 tot voorko-

ming van het witwassen van geld en de financiering van
terrorisme en tot beperking van het gebruik van contan-
ten, raadplegen teneinde de juiste heffing van de belasting
te verzekeren. De Koning bepaalt de voorwaarden en mo-
daliteiten van deze raadpleging.]2

Nochtans mag }3[het recht om derden te horen, om het
UBO-register te consulteren en om een onderzoek in te
stellen]3 slechts worden uitgeoefend door een ambtenaar
met }4[een hogere titel dan die van attaché]4.

}5[§ 2. Wanneer de administratie bij het onderzoek over
één of meer aanwijzingen van belastingontduiking be-
schikt of wanneer de administratie zich voorneemt om de
belastbare grondslag te  bepalen overeenkomstig
artikel 341, wordt een bank-, wissel-, krediet- of spaarin-
stelling als een derde beschouwd waarop de bepalingen
van paragraaf 1 onverminderd van toepassing zijn.

In voorkomend geval kan een ambtenaar met minstens
de }6[titel van adviseur]6, die hiertoe werd aangesteld door
de Minister van Financiën, een ambtenaar met }6[een titel
van ten minste attaché]6 ermee belasten om bij een bank-,
wissel-, krediet- en spaarinstelling elke inlichting op te vra-
gen die nuttig kan zijn om het bedrag van de belastbare in-
komsten van de belastingplichtige te bepalen.

De door de minister aangestelde ambtenaar mag de
machtiging slechts verlenen:

1° nadat de ambtenaar die het onderzoek voert, de in-
lichtingen en gegevens met betrekking tot de rekeningen
tijdens het onderzoek middels een vraag om inlichtingen als
bedoeld in artikel 316 heeft gevraagd en bij die vraag duide-
lijk heeft aangegeven dat hij de toepassing van artikel 322,
§ 2, kan vragen indien de belastingplichtige de gevraagde
gegevens verborgen houdt of ze weigert te verschaffen. De
opdracht bedoeld in het tweede lid kan pas aanvangen
wanneer de termijn bepaald in artikel 316 is verlopen;

2° nadat hij heeft vastgesteld dat het gevoerde onder-
zoek een eventuele toepassing van artikel 341 uitwijst of
één of meer aanwijzingen van belastingontduiking heeft
opgeleverd en dat er vermoedens zijn dat de belasting-
plichtige gegevens daarover bij een in het tweede lid be-
doelde instelling verborgen houdt of dat de belastingplich-
tige weigert om die gegevens zelf te verschaffen.]5

}7[§ 3. }8[Iedere bank- wissel-, krediet- en spaarinstelling
is er toe gehouden om de volgende gegevens kenbaar te
maken bij het centraal aanspreekpunt dat door de Natio-
nale Bank van België wordt gehouden overeenkomstig de
wet van 8 juli 2018 houdende organisatie van een centraal
aanspreekpunt van rekeningen en financiële contracten en
tot uitbreiding van de toegang tot het centraal bestand van
berichten van beslag, delegatie, overdracht, collectieve
schuldenregeling en protest: de identiteit van de cliënten,
de nummers van hun bankrekeningen en de eventuele vol-
machtdragers van die rekeningen, en de aard van met hen
gesloten contracten. De Koning bepaalt bij een in Minister-
raad overlegd besluit, om welke soorten rekeningen en con-
tracten het gaat, met inbegrip van de eventuele drempels
inzake contracten. De Koning bepaalt bovendien de moda-
liteiten van de mededeling ervan. Deze verplichting geldt
enkel voor zover de mededeling van dezelfde gegevens niet
is opgelegd door de voornoemde wet van 8 juli 2018.]8

Wanneer de door de minister aangestelde ambtenaar be-
doeld in paragraaf 2, derde lid, heeft vastgesteld dat het ge-
voerde onderzoek bedoeld in paragraaf 2, één of meer aan-
wijzingen van belastingontduiking heeft opgeleverd, kan hij



II. Belgische wet- en regelgeving • 14. Fiscaal recht
K.B. 10 april 1992 - WIB 92 (Art. 322)

Larcier Geannoteerde Wetboeken – Privacy (17 oktober 2018) – © Larcier 501

de beschikbare gegevens over die belastingplichtige opvra-
gen bij dat centraal aanspreekpunt. }9[In voorkomend geval
kunnen bij het centraal aanspreekpunt de identificatiegege-
vens worden opgevraagd betreffende een rekeningnummer
dat tijdens het voormelde onderzoek is ontdekt en waarvan
de belastingplichtige de titularis niet identificeert.]9

}10[...]10]7
}11[Met als enig doel de verplichtingen van deze paragraaf

na te komen, hebben de bank-, wissel-, krediet- en spaarin-
stellingen en de Nationale Bank van België de toelating om
het identificatienummer van het Rijksregister van de natuur-
lijke personen te gebruiken om de cliënten te identificeren.]11

}12[}13[...]13]12
}14[§ 4. De paragrafen 2 en 3 zijn eveneens van toepas-

sing wanneer een inlichting wordt gevraagd door een
buitenlandse Staat:

1° hetzij in het geval bedoeld in artikel 338, § 5;
2° hetzij overeenkomstig de bepalingen met betrekking

tot de uitwisseling van inlichtingen in een van toepassing
zijnde overeenkomst tot het vermijden van dubbele belas-
ting of een andere internationale overeenkomst in het
kader waarvan de wederkerigheid is gewaarborgd.

De vraag van de buitenlandse Staat wordt gelijkgesteld
met een aanwijzing als bedoeld in paragraaf 2. In dat geval
verleent de door de minister aangestelde ambtenaar, in af-
wijking van paragraaf 2, de machtiging op basis van de
vraag gesteld door de buitenlandse Staat.]14

}15[§ 5. Wanneer de door de minister aangestelde amb-
tenaar bedoeld in § 2, derde lid, heeft vastgesteld dat het
gevoerde onderzoek bedoeld in § 2, één of meer aanwijzin-
gen van belastingontduiking heeft opgeleverd of dat het
gevoerde onderzoek een eventuele toepassing van
artikel 341 met zich meebrengt, kan hij de beschikbare ge-
gevens over de }16[in artikel 307, § 1/1, eerste lid, a,]16 be-
doelde buitenlandse bankrekeningen van die belasting-
plichtige opvragen bij het centraal aanspreekpunt.

De Koning bepaalt de nadere regels voor de raadple-
ging door de door de minister aangestelde ambtenaar
bedoeld in § 2, derde lid, van de gegevens over de }17[in
artikel 307, § 1/1, eerste lid, a,]17 bedoelde buiten-
landse bankrekeningen.]15  {18É19 {34É38

}1. – § 1 genummerd bij art. 55 wet 14 april 2011, B.S., 6 mei 2011, inwer-
kingtreding: 1 juli 2011 (art. 57)
}2. – § 1, lid 2, ingevoegd bij art. 83, 1°, wet 26 maart 2018, B.S., 30 maart
2018
}3. – § 1, lid 3, gewijzigd bij art. 83, 2°, wet 26 maart 2018, B.S., 30 maart 2018
}4. – § 1, lid 3, gewijzigd bij art. 4, 1°, wet 27 april 2016, B.S., 6 mei 2016
}5. – § 2 toegevoegd bij art. 55 wet 14 april 2011, B.S., 6 mei 2011, inwer-
kingtreding: 1 juli 2011 (art. 57)
}6. – § 2, lid 2, gewijzigd bij art. 4, 2°, wet 27 april 2016, B.S., 6 mei 2016
}7. – § 3 toegevoegd bij art. 55 wet 14 april 2011, B.S., 6 mei 2011, inwer-
kingtreding: 1 juli 2011 (art. 57)
}8. – § 3, lid 1, vervangen bij art. 14, 1°, wet 8 juli 2018, B.S., 16 juli 2018,
err., B.S., 20 juli 2018
}9. – § 3, lid 2, aangevuld bij art. 2 wet 30 juni 2017, B.S., 7 juli 2017
}10. – § 3, lid 3, na wijziging, opgeheven bij art. 14, 2°, wet 8 juli 2018,
B.S., 16 juli 2018, err., B.S., 20 juli 2018
}11. – § 3, lid 4, ingevoegd bij art. 17 wet 28 december 2011, B.S.,
30 december 2011
}12. – § 3, lid 5, ingevoegd bij art. 30, 2°, wet 17 juni 2013, B.S., 28 juni
2013, err., B.S., 5 juli 2013, err., B.S., 5 augustus 2013, err., B.S.,
17 september 2013, err., B.S., 27 november 2013, err., B.S., 25 november
2013, err., B.S., 25 maart 2014
}13. – § 3, lid 5, opgeheven bij art. 14, 3°, wet 8 juli 2018, B.S., 16 juli
2018, err., B.S., 20 juli 2018
}14. – § 4 toegevoegd bij art. 55 wet 14 april 2011, B.S., 6 mei 2011, in-
werkingtreding: 1 juli 2011 (art. 57)

}15. – § 5 toegevoegd bij art. 176 wet 25 april 2014, B.S., 7 mei 2014, in-
werkingtreding: 7 mei 2014 (art. 202, § 1, lid 1)
}16. – § 5, lid 1, gewijzigd bij art. 96 Programmawet 25 december 2017,
B.S., 29 december 2017, inwerkingtreding: 1 januari 2018 (art. 100, lid 2)
}17. – § 5, lid 2, gewijzigd bij art. 96 Programmawet 25 december 2017,
B.S., 29 december 2017, inwerkingtreding: 1 januari 2018 (art. 100, lid 2)
}18. – Opgeheven, zoals van toepassing op de onroerende voorheffing
wat betreft het Vlaams Gewest, bij art. 5.0.0.0.1, 1°, Decr. Vl. Parl.
13 december 2013, B.S., 23 december 2013, van toepassing vanaf
1 januari 2014 (art. 7.0.0.0.1, lid 1)

C 19. – Wat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreft,
luidt dit art. als volgt:

Art. 322. }20[§ 1.]20 De administratie mag, wat een bepaalde
belastingplichtige betreft, geschreven attesten inzamelen, der-
den horen, een onderzoek instellen, en binnen de door haar be-
paalde termijn, welke wegens wettige redenen kan worden ver-
lengd, van natuurlijke of rechtspersonen, alsook van verenigin-
gen zonder rechtspersoonlijkheid alle inlichtingen vorderen die
zij nodig acht om de juiste heffing van de belasting te verzekeren.

}21[De administratie mag wat een bepaalde belastingplich-
tige betreft, het register van de uiteindelijke begunstigden, ge-
naamd UBO-register, gehouden binnen de Algemene Admini-
stratie van de Thesaurie en opgericht bij artikel 73 van de wet
van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van
geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het
gebruik van contanten, raadplegen teneinde de juiste heffing
van de belasting te verzekeren. De Koning bepaalt de voorwaar-
den en modaliteiten van deze raadpleging.]21

}22[...]22
}23[§ 2. Wanneer de administratie bij het onderzoek over één

of meer aanwijzingen van belastingontduiking beschikt of wan-
neer de administratie zich voorneemt om de belastbare grondslag
te bepalen overeenkomstig artikel 341, wordt een bank-, wissel-,
krediet- of spaarinstelling als een derde beschouwd waarop de be-
palingen van paragraaf 1 onverminderd van toepassing zijn.

In voorkomend geval kan een ambtenaar met minstens de
}24[titel van adviseur]24, die hiertoe werd aangesteld door de Mi-
nister van Financiën, een ambtenaar met }24[een titel van ten
minste attaché]24 ermee belasten om bij een bank-, wissel-, kre-
diet- en spaarinstelling elke inlichting op te vragen die nuttig
kan zijn om het bedrag van de belastbare inkomsten van de be-
lastingplichtige te bepalen.

De door de minister aangestelde ambtenaar mag de machti-
ging slechts verlenen:

1° nadat de ambtenaar die het onderzoek voert, de inlichtingen
en gegevens met betrekking tot de rekeningen tijdens het onder-
zoek middels een vraag om inlichtingen als bedoeld in artikel 316
heeft gevraagd en bij die vraag duidelijk heeft aangegeven dat hij
de toepassing van artikel 322, § 2, kan vragen indien de belasting-
plichtige de gevraagde gegevens verborgen houdt of ze weigert te
verschaffen. De opdracht bedoeld in het tweede lid kan pas aan-
vangen wanneer de termijn bepaald in artikel 316 is verlopen;

2° nadat hij heeft vastgesteld dat het gevoerde onderzoek een
eventuele toepassing van artikel 341 uitwijst of één of meer aan-
wijzingen van belastingontduiking heeft opgeleverd en dat er ver-
moedens zijn dat de belastingplichtige gegevens daarover bij een
in het tweede lid bedoelde instelling verborgen houdt of dat de
belastingplichtige weigert om die gegevens zelf te verschaffen.]23

}25[§ 3. Iedere bank- wissel-, krediet- en spaarinstelling is er
toe gehouden om volgende gegevens kenbaar te maken bij een
centraal aanspreekpunt dat door de Nationale Bank van België
wordt gehouden: de identiteit van de cliënten en de nummers
van hun rekeningen en contracten. }26[Deze verplichting geldt
slechts voor zover het gaat om soorten rekeningen en contrac-
ten die relevant zijn voor de belastingheffing. De Koning bepaalt
om welke soorten rekeningen en contracten het gaat.]26

Wanneer de door de minister aangestelde ambtenaar bedoeld
in paragraaf 2, derde lid, heeft vastgesteld dat het gevoerde onder-
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zoek bedoeld in paragraaf 2, één of meer aanwijzingen van belas-
tingontduiking heeft opgeleverd, kan hij de beschikbare gegevens
over die belastingplichtige opvragen bij dat centraal aanspreek-
punt. }27[In voorkomend geval kunnen bij het centraal aanspreek-
punt de identificatiegegevens worden opgevraagd betreffende een
rekeningnummer dat tijdens het voormelde onderzoek is ontdekt
en waarvan de belastingplichtige de titularis niet identificeert.]27

}28[De Koning bepaalt:
1° de werking van het centraal aanspreekpunt en in het bijzon-

der de bewaringstermijn van de in het eerste lid bedoelde gegevens;
2° de modaliteiten en de periodiciteit van de mededeling

door de bank-, wissel-, krediet- en spaarinstellingen van de in
het eerste lid bedoelde gegevens;

3° de modaliteiten van de raadpleging door de door de minis-
ter aangestelde ambtenaar bedoeld in § 2, derde lid, van de in
het eerste lid bedoelde gegevens.]28]25

}29[Met als enig doel de verplichtingen van deze paragraaf na
te komen, hebben de bank-, wissel-, krediet- en spaarinstellin-
gen en de Nationale Bank van België de toelating om het identi-
ficatienummer van het Rijksregister van de natuurlijke personen
te gebruiken om de cliënten te identificeren.]29

}30[De Nationale Bank van België houdt voormeld centraal
aanspreekpunt uitsluitend in het algemeen belang. De Bank, de
leden van haar organen en haar personeelsleden zijn niet burger-
lijk aansprakelijk voor fouten of nalatigheden begaan in het
kader van de uitoefening van deze wettelijke opdracht van de
Bank, behalve in geval van bedrog of opzettelijke of zware fout.]30

}31[§ 4. De paragrafen 2 en 3 zijn eveneens van toepassing wan-
neer een inlichting wordt gevraagd door een buitenlandse Staat:

1° hetzij in het geval bedoeld in artikel 338, § 5;
2° hetzij overeenkomstig de bepalingen met betrekking tot

de uitwisseling van inlichtingen in een van toepassing zijnde
overeenkomst tot het vermijden van dubbele belasting of een
andere internationale overeenkomst in het kader waarvan de
wederkerigheid is gewaarborgd.

De vraag van de buitenlandse Staat wordt gelijkgesteld met
een aanwijzing als bedoeld in paragraaf 2. In dat geval verleent
de door de minister aangestelde ambtenaar, in afwijking van
paragraaf 2, de machtiging op basis van de vraag gesteld door
de buitenlandse Staat.]31

}32[§ 5. Wanneer de door de minister aangestelde ambte-
naar bedoeld in § 2, derde lid, heeft vastgesteld dat het gevoerde
onderzoek bedoeld in § 2, één of meer aanwijzingen van belas-
tingontduiking heeft opgeleverd of dat het gevoerde onderzoek
een eventuele toepassing van artikel 341 met zich meebrengt,
kan hij de beschikbare gegevens over de in artikel 307, § 1,
tweede lid, bedoelde buitenlandse bankrekeningen van die be-
lastingplichtige opvragen bij het centraal aanspreekpunt.

De Koning bepaalt de nadere regels voor de raadpleging door
}33[door de statutaire of contractuele ambtenaar hiervoor aan-
geduid door de Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Rege-
ring, bevoegd voor Financiën en Begroting, bedoeld in § 2,
derde lid]33, van de gegevens over de in artikel 307, § 1, tweede
lid, bedoelde buitenlandse bankrekeningen.]32

}20. – § 1 genummerd bij art. 55 wet 14 april 2011, B.S., 6 mei 2011, in-
werkingtreding: 1 juli 2011 (art. 57)
}21. – § 1, lid 2, ingevoegd bij art. 83, 1°, wet 26 maart 2018, B.S.,
30 maart 2018
}22. – § 1, lid 3, na wijziging, opgeheven bij art. 7 Ord. Br. Hoofdst. Parl.
7 december 2017, B.S., 14 december 2017, inwerkingtreding: 1 januari
2018 (art. 16)
}23. – § 2 toegevoegd bij art. 55 wet 14 april 2011, B.S., 6 mei 2011, in-
werkingtreding: 1 juli 2011 (art. 57)
}24. – § 2, lid 2, gewijzigd bij art. 4, 2°, wet 27 april 2016, B.S., 6 mei 2016
}25. – § 3 toegevoegd bij art. 55 wet 14 april 2011, B.S., 6 mei 2011, in-
werkingtreding: 1 juli 2011 (art. 57)
}26. – § 3, lid 1, aangevuld bij art. 30, 1°, wet 17 juni 2013, B.S., 28 juni
2013, err., B.S., 5 juli 2013, err., B.S., 5 augustus 2013, err., B.S.,

17 september 2013, err., B.S., 27 november 2013, err., B.S., 25 november
2013, err., B.S., 25 maart 2014
}27. – § 3, lid 2, aangevuld bij art. 2 wet 30 juni 2017, B.S., 7 juli 2017
}28. – § 3, lid 3, vervangen bij art. 166 Programmawet (I) 29 maart 2012,
B.S., 6 april 2012
}29. – § 3, lid 4, ingevoegd bij art. 17 wet 28 december 2011, B.S.,
30 december 2011
}30. – § 3, lid 5, ingevoegd bij art. 30, 2°, wet 17 juni 2013, B.S., 28 juni
2013, err., B.S., 5 juli 2013, err., B.S., 5 augustus 2013, err., B.S.,
17 september 2013, err., B.S., 27 november 2013, err., B.S., 25 november
2013, err., B.S., 25 maart 2014
}31. – § 4 toegevoegd bij art. 55 wet 14 april 2011, B.S., 6 mei 2011, in-
werkingtreding: 1 juli 2011 (art. 57)
}32. – § 5 toegevoegd bij art. 176 wet 25 april 2014, B.S., 7 mei 2014, in-
werkingtreding: 7 mei 2014 (art. 202, § 1, lid 1)
}33. – § 5, lid 2, gewijzigd bij art. 6, 1°, Ord. Br. Hoofdst. Parl. 7 december
2017, B.S., 14 december 2017, inwerkingtreding: 1 januari 2018 (art. 16)

R 34. – Zie K.B. 17 juli 2013 betreffende de werking van het centraal
aanspreekpunt bedoeld in artikel 322, § 3, van het Wetboek van de In-
komstenbelastingen 1992, B.S., 26 juli 2013, opgenomen in rubriek «II.
Belgische wet- en regelgeving, 14. Fiscaal recht», infra

J 35. – Het recht dat aan de administratie der belastingen door art. 228,
lid 1, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen is toegekend om bij
derden onderzoeksverrichtingen te doen met het oog op een rechtvaardige
inning van de belasting, kan door elke beambte van de administratie worden
uitgeoefend; de beperking gesteld door het tweede lid van dit artikel, volgens
welke het recht van derden te horen en een onderzoek in te stellen slechts
kan uitgevoerd worden door een ambtenaar met een hogere graad dan die
van controleur, doelt enkel op het recht om derden te horen en een onder-
zoek in te stellen volgens de bijzondere procedure die ertoe strekt het bewijs
door getuigen te ontvangen en vast te stellen zoals dit bij de artikelen 232 tot
234 van dit wetboek wordt geregeld (Cass., 17 maart 1970, A.C., 1970, 680).

J 36. – De beslissing dat de notaris het beroepsgeheim niet heeft mis-
kend en dat het belastingbestuur op regelmatige wijze kennis gekregen
heeft van de verstrekte inlichtingen is naar recht verantwoord, daar de nota-
ris, door de datum van een door de belastingschuldige verleden akte van een
vennootschap, alsook haar benaming, haar zetel, haar H.R.-nummer en haar
band met de belastingschuldige, die de bestuurder ervan is, aan dat bestuur
mee te delen, geen enkel vertrouwelijk gegeven heeft onthuld dat door het
beroepsgeheim gedekt was, maar alleen inlichtingen heeft medegedeeld die
hem waren verstrekt met het oog op bekendmaking overeenkomstig de wet-
telijke vereisten; binnen dat kader heeft hij enkel een discretieplicht die moet
wijken voor de bevelen die het belastingbestuur geeft op grond van de
art. 322 en 323 W.I.B. 1992 (Cass., 4 januari 2008, F.06.0061.F).

J 37. – Het Hof zegt voor recht: onder voorbehoud van de interpretatie
in B.10.5, schenden de artikelen 55 en 56 van de wet van 14 april 2011
houdende diverse bepalingen niet artikel 22 van de Grondwet, al dan niet
in samenhang gelezen met artikel 8 van het Europees Verdrag voor de
rechten van de mens en met artikel 16 van het Verdrag betreffende de
werking van de Europese Unie (Grondwettelijk Hof nr. 39/2013, 14 maart
2013, B.S., 22 mei 2013).

J 38. – Uit de artikelen 358, § 1, 1°, 354 en 322, eerste lid, van het Wet-
boek van de inkomstenbelastingen volgt niet dat, van de in artikel 322, eer-
ste lid, bedoelde onderzoeks- en controlemaatregelen, enkel het onder-
zoek een verlenging van de aanslagtermijn tot gevolg kan hebben over-
eenkomstig artikel 358, § 1, 1°, en § 2, 1° (Cass., 17 juni 2016, P.15.0182.N).

Art. 323. De administratie mag eveneens van natuurlijke
of rechtspersonen alsook van verenigingen zonder rechts-
persoonlijkheid, binnen de door haar bepaalde termijn,
welke wegens wettige redenen kan worden verlengd, voor
alle of een deel van hun verrichtingen of activiteiten de
overlegging vorderen van inlichtingen slaande op elke per-
soon of groep van personen, zelfs niet met name aangeduid,
met wie zij rechtstreeks of onrechtstreeks in betrekking zijn
geweest uit hoofde van die verrichtingen of activiteiten.  {1

}1. – Opgeheven, zoals van toepassing op de onroerende voorheffing wat
betreft het Vlaams Gewest, bij art. 5.0.0.0.1, 1°, Decr. Vl. Parl. 13 december
2013, B.S., 23 december 2013, van toepassing vanaf 1 januari 2014
(art. 7.0.0.0.1, lid 1)
}1[Art. 323/1. § 1. Wanneer een kredietinstelling of -or-
ganisme of een verzekeringsonderneming een attest afle-
vert met het oog op het bekomen van een belastingvoordeel
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als bedoeld in de artikelen 1451, 2° en 3°, 14524, § 3, 14537

tot 14542, 14546ter tot 14546quinquies, 526, § 2, en 539, is
zij er jaarlijks toe gehouden om aan de administratie de ge-
gevens mee te delen met betrekking tot individueel gesloten
levensverzekeringscontracten, hypothecaire leningsover-
eenkomsten en leningsovereenkomsten als bedoeld in
artikel 2 van de economische herstelwet van 27 maart 2009.

Wat de attesten betreft met het oog op het bekomen van
een belastingvermindering als bedoeld in de artikel 14524,
§ 3, is het eerste lid slechts van toepassing op de hypothe-
caire leningsovereenkomsten met een minimale duurtijd
van 10 jaar.

§ 2. De in paragraaf 1 vermelde mededeling geschiedt
binnen de termijn en in de vorm die door de Koning wordt
bepaald. Hij bepaalt eveneens de gegevens die moeten
worden meegedeeld.

§ 3. Met als enig doel de verplichtingen van paragraaf 1
na te komen, hebben de in paragraaf 1 bedoelde kredietin-
stellingen en -organismen en verzekeringsondernemingen
de toelating om het identificatienummer van het Rijksre-
gister van de natuurlijke personen evenals het identificatie-
nummer toegekend door de Kruispuntbank van de sociale
zekerheid bedoeld in artikel 4 van de wet van 15 januari
1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruis-
puntbank van de sociale zekerheid, te verzamelen, te ver-
werken en mede te delen om de cliënten te identificeren.

Wanneer het voormeld identificatienummer van een cliënt
reeds voor andere doeleinden in het bezit is van de in
paragraaf 1 bedoelde kredietinstellingen en -organismen en
verzekeringsondernemingen, mag het gebruikt worden voor
de naleving van de in paragraaf 1 bedoelde verplichting.]1  {2

}1. – Ingevoegd bij art. 92 wet 18 december 2016, B.S., 20 december
2016, van toepassing op de attesten die moeten worden uitgereikt met be-
trekking tot de betalingen vanaf aj. 2017 met het oog op het bekomen van
een belastingvoordeel als bedoeld in de art. 145/1, 2° en 3°, 145/24, § 3,
145/37 tot 145/42, 145/46ter tot 145/46quinquies, 526, § 2, en 539
WIB92. (art. 93)

R 2. – Zie K.B. 9 februari 2017 tot uitvoering van artikel 323/1 van het
Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 houdende de elektronische
uitwisseling van de gegevens met betrekking tot de hypothecaire leningen
en individuele levensverzekeringen, B.S., 20 februari 2017
}1[Art. 323bis. De bepalingen van artikel 315bis zijn van
toepassing op verenigingen zonder rechtspersoonlijkheid als-
ook op derden waarop een beroep wordt gedaan om de boe-
ken en bescheiden, waarvan de voorlegging is voorgeschre-
ven door artikel 315, geheel of gedeeltelijk te houden, op te
stellen, toe te zenden of te bewaren door middel van }2[infor-
maticasystemen of elk ander elektronisch apparaat]2.]1  {3

}1. – Ingevoegd bij art. 57 wet 6 juli 1994, B.S., 16 juli 1994, inwerkingtre-
ding: 16 juli 1994 (art. 91, lid 10)
}2. – Gewijzigd bij art. 46 Programmawet 1 juli 2016, B.S., 4 juli 2016
}3. – Opgeheven, zoals van toepassing op de onroerende voorheffing wat
betreft het Vlaams Gewest, bij art. 5.0.0.0.1, 1°, Decr. Vl. Parl. 13 december
2013, B.S., 23 december 2013, van toepassing vanaf 1 januari 2014
(art. 7.0.0.0.1, lid 1)

Art. 324. De administratie mag de juistheid nagaan van
de in }1[de artikelen 322, 323 en 323bis]1 bedoelde inlich-
tingen.  {2

}1. – Gewijzigd bij art. 58 wet 6 juli 1994, B.S., 16 juli 1994, inwerkingtre-
ding: 16 juli 1994 (art. 91, lid 10)
}2. – Opgeheven, zoals van toepassing op de onroerende voorheffing wat
betreft het Vlaams Gewest, bij art. 5.0.0.0.1, 1°, Decr. Vl. Parl. 13 december
2013, B.S., 23 december 2013, van toepassing vanaf 1 januari 2014
(art. 7.0.0.0.1, lid 1)

Art. 325. De belastingplichtige wordt bij ter post aange-
tekende brief opgeroepen om het getuigenverhoor bij te
wonen.

De getuigen zijn verplicht getuigenis af te leggen over
alle daden en feiten waarvan zij kennis hebben en waar-
van de vaststelling nuttig kan zijn voor de toepassing der
belastingwetten op de feiten waarover geschil is.

Alvorens te getuigen leggen zij de bij artikel 934 van het
Gerechtelijk Wetboek voorgeschreven eed af.

Het tegenbewijs is rechtens toegelaten.  {1

}1. – Opgeheven, zoals van toepassing op de onroerende voorheffing wat
betreft het Vlaams Gewest, bij art. 5.0.0.0.1, 1°, Decr. Vl. Parl. 13 december
2013, B.S., 23 december 2013, van toepassing vanaf 1 januari 2014
(art. 7.0.0.0.1, lid 1)

Art. 326. Van de verklaringen van de getuigen en, indien
de belastingplichtige zulks verlangt, van zijn eigen verkla-
ringen, wordt proces-verbaal opgemaakt.

Na voorlezing wordt het proces-verbaal door de getui-
gen en de belastingplichtigen ondertekend. Zij laten hun
handtekening voorafgaan door de met de hand voorge-
schreven woorden «Gelezen en goedgekeurd». Weigert
een van de betrokkenen te ondertekenen, dan wordt hier-
van melding gemaakt in het proces-verbaal, dat de reden
van de weigering nader omschrijft.

Een eensluidend verklaard afschrift van het proces-ver-
baal wordt aan de belastingplichtige betekend binnen
acht dagen na zijn dagtekening.  {1

}1. – Opgeheven, zoals van toepassing op de onroerende voorheffing wat
betreft het Vlaams Gewest, bij art. 5.0.0.0.1, 1°, Decr. Vl. Parl. 13 december
2013, B.S., 23 december 2013, van toepassing vanaf 1 januari 2014
(art. 7.0.0.0.1, lid 1)

Afdeling III
Plichten van openbare diensten, instellingen en 

inrichtingen

Art. 327. § 1. De bestuursdiensten van de Staat, met inbe-
grip van de parketten en de griffies der Hoven en van alle
rechtscolleges, de besturen van de Gemeenschappen, de Ge-
westen, de provincies, de agglomeraties, de federaties van
gemeenten en de gemeenten zomede de openbare instellin-
gen en inrichtingen, zijn gehouden, wanneer zij daartoe
worden aangezocht door een ambtenaar belast met de ves-
tiging of de invordering van de belastingen, hem alle in hun
bezit zijne inlichtingen te verstrekken, hem, zonder verplaat-
sing, van alle in hun bezit zijnde akten, stukken, registers en
om het even welke bescheiden inzage te verlenen, en hem
alle inlichtingen, afschriften of uittreksels te laten nemen,
welke de bedoelde ambtenaar voor de vestiging of de invor-
dering van de door de Staat geheven belastingen nodig acht.

}1[Van de akten, stukken, registers, bescheiden of inlich-
tingen in verband met gerechtelijke procedures mag even-
wel geen inzage of afschrift worden verleend zonder uit-
drukkelijke toelating van het openbaar ministerie.]1

De originelen echter van de ontvangstbewijzen-getuig-
schriften voor verstrekte hulp, uitgereikt door de genees-
heren, de tandheelkundigen en de paramedische medewer-
kers mogen niet worden medegedeeld zonder dat de natio-
nale raad van de Orde der geneesheren of de provinciale ge-
neeskundige commissies de gelegenheid hebben gehad zich
ervan te vergewissen dat }2[de administratie belast met de
vestiging, of deze belast met de inning en de invordering, van
de inkomstenbelastingen]2 hierdoor geen inlichtingen krijgt
betreffende de identiteit van de zieken en van de verzekerden.
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§ 2. Het bepaalde in § 1 is niet van toepassing op het Na-
tionaal Instituut voor de Statistiek en het Economisch en
Sociaal Instituut voor de Middenstand wat de individueel
verkregen inlichtingen betreft.

§ 3. }3[Paragraaf 1 is niet van toepassing op de naam-
loze vennootschap van publiek recht bpost.

Paragraaf 1 blijft evenwel van toepassing in de gevallen
en onder de voorwaarden als bedoeld in de artikelen 318,
tweede lid, en 322, §§ 2 tot 4.]3

§ 4. }4[...]4

§ 5. }5[...]5
}6[§ 6. De kansspelcommissie als bedoeld in artikel 9

van }7[de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de wed-
denschappen, de kansspelinrichtingen en de bescherming
van de spelers]7, moet de Minister van Financiën er onver-
wijld van in kennis stellen dat zij bij een orgaan dat zij con-
troleert, concrete elementen heeft vastgesteld die vermoe-
delijk wijzen op het bestaan of op de voorbereiding van
een mechanisme, gericht op fiscale fraude.]6  {8É14

}1. – § 1, lid 2, na wijziging, vervangen bij art. 6 wet 14 januari 2013, B.S.,
31 januari 2013
}2. – § 1, lid 3, gewijzigd bij art. 12 wet 25 april 2014, B.S., 16 mei 2014,
inwerkingtreding: 16 mei 2014 (art. 99)
}3. – § 3 vervangen bij art. 8 wet 7 november 2011, B.S., 10 november
2011, inwerkingtreding: 1 juli 2011 (art. 11, lid 1)
}4. – § 4 opgeheven bij art. 3 wet 28 april 1999, B.S., 25 juni 1999
}5. – § 5, na wijzigingen, opgeheven bij art. 9 wet 15 maart 1999, B.S.,
27 maart 1999
}6. – § 6 toegevoegd bij art. 18 wet 7 mei 1999, B.S., 30 december 1999,
inwerkingtreding: 30 december 1999 (art. 78, lid 1)
}7. – § 6 gewijzigd bij art. 51 wet 10 januari 2010, B.S., 1 februari 2010,
inwerkingtreding: 1 januari 2011 (art. 61)
}8. – Opgeheven, zoals van toepassing op de onroerende voorheffing wat
betreft het Vlaams Gewest, bij art. 5.0.0.0.1, 1°, Decr. Vl. Parl. 13 december
2013, B.S., 23 december 2013, van toepassing vanaf 1 januari 2014
(art. 7.0.0.0.1, lid 1)

J 9. – § 1, lid 2: Wanneer een gerechtelijk dossier inzake een belasting-
plichtige krachtens een uitdrukkelijke machtiging van de procureur-gene-
raal in het bezit is van een ambtenaar van een fiscaal staatsbestuur, ver-
mag de Staat de in dat dossier vervatte gegevens aan te wenden voor het
opsporen van elke som die een andere belastingplichtige krachtens de be-
lastingwetten verschuldigd is (Cass., 8 oktober 1993, A.C., 1993, nr. 400).

J 10. – § 1, lid 2: De aanvraag tot inzage en de inzage zelf van een ge-
rechtsdossier zijn geen onderzoeksdaden in de zin van art. 240 W.I.B., daar
die inzage het mogelijk maakt over de noodzaak van een nieuw onderzoek
te beslissen en dat verzoek tot inzage niet hoeft te worden afgestemd op
een welbepaalde belastingplichtige.
Het doet niet ter zake dat het bestuur, op het ogenblik dat het kennis
neemt van het dossier, redenen kan hebben om te denken dat er in het
dossier gegevens zijn die dienstig kunnen zijn voor dergelijk onderzoek
(Cass., 28 september 2001, F.99.0146.N).
J 11. – § 1, lid 1: Elke ambtenaar van de belastingen, die handelt met
het oog op de zetting of de invordering van de belastingen en niet met het
oog op andere doeleinden, is bevoegd om een aanzoek te doen tot de be-
stuursdiensten van de Staat om hem alle in hun bezit zijnde inlichtingen te
verstrekken, hem, zonder verplaatsing, van alle in hun bezit zijnde akten,
stukken, registers en om het even welke bescheiden inzage te nemen en
hem alle inlichtingen, afschriften of uittreksels te laten nemen, welke de
bedoelde ambtenaar voor de zetting of de invordering van de door de Staat
geheven belastingen nodig acht (Cass., 22 november 2001, F.99.0038.N).
J 12. – § 1, lid 2: De regel dat zonder uitdrukkelijk verlof van de procu-
reur-generaal of de auditeur-generaal geen inzage mag worden verleend
van de akten, stukken, registers, bescheiden of inlichtingen in verband
met de rechtspleging heeft enkel betrekking op de inzage van de daarin
vermelde stukken en niet op de mededeling vanwege de betrokken dien-
sten dat er dergelijke stukken zijn of op de mededeling vanwege de betrok-
ken diensten van de gegevens die toelaten de inzage van het gerechtsdos-
sier te vragen (Cass., 17 november 2006, F.05.0061.N).

J 13. – Artikel 327, § 1, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen
1992 schendt de artikelen 10 en 11 van de Grondwet niet (Grondwettelijk
Hof nr. 128/2012, 25 oktober 2012, B.S., 28 januari 2013).

J 14. – Uit artikel 327, § 1, eerste lid, van het Wetboek van de inkom-
stenbelastingen 1992 volgt niet dat de ambtenaar die belast is met de ves-
tiging of de invordering van de belastingen, om de daarin vermelde akten,
stukken, registers en bescheiden te kunnen raadplegen of daarvan af-
schriften te kunnen nemen, een bijzondere graad moet kunnen aantonen
of moet bewijzen dat hij bevoegd is om de belasting te inkohieren (Cass.,
8 december 2017, F.15.0110.F).

Art. 328. De bestuursdiensten van de Staat, de besturen
van de Gemeenschappen, de Gewesten, de provincies, de
agglomeraties, de federaties van gemeenten en de ge-
meenten alsmede de vennootschappen, verenigingen, in-
stellingen of inrichtingen naar publiek recht, mogen
slechts kredieten, leningen, premies, toelagen of alle an-
dere voordelen toekennen welke rechtstreeks of onrecht-
streeks gegrond zijn op het bedrag van de inkomsten of op
elementen die in aanmerking komen voor de vaststelling
van die inkomsten, dan na kennis genomen te hebben van
de recente fiscale toestand van de aanvrager.

Deze toestand is tegen de aanvrager in te roepen voor
het toekennen van gezegde kredieten, leningen, premies,
toelagen of andere voordelen.

De bepalingen van het eerste en tweede lid zijn eveneens
van toepassing op vennootschappen, verenigingen, instellin-
gen of inrichtingen naar privaat recht, doch alleen wat betreft
de verrichtingen waaraan rechtstreeks of onrechtstreeks een
door de Staat }1[of door een Gemeenschap of een Gewest]1

toegekend voordeel is verbonden.  {2

}1. – Lid 3 gewijzigd bij art. 59 wet 6 juli 1994, B.S., 16 juli 1994, inwer-
kingtreding: 16 juli 1994 (art. 91, lid 10)
}2. – Opgeheven, zoals van toepassing op de onroerende voorheffing wat
betreft het Vlaams Gewest, bij art. 5.0.0.0.1, 1°, Decr. Vl. Parl. 13 december
2013, B.S., 23 december 2013, van toepassing vanaf 1 januari 2014
(art. 7.0.0.0.1, lid 1)

Art. 329. }1[Onder openbare instellingen of inrichtingen
worden verstaan, in de zin van de artikelen 327 en 328, de in-
stellingen, maatschappijen, verenigingen, inrichtingen en
diensten welke de Staat, een Gemeenschap of een Gewest
mede beheert, waaraan de Staat, een Gemeenschap of een
Gewest een waarborg verstrekt, op de werkzaamheden waar-
van de Staat, een Gemeenschap of een Gewest toezicht uitoe-
fent of waarvan het bestuurspersoneel wordt aangewezen
door de federale Regering of een Gemeenschaps- of Gewest-
regering, op haar voordracht of met haar goedkeuring.]1  {2

}1. – Vervangen bij art. 60 wet 6 juli 1994, B.S., 16 juli 1994, inwerking-
treding: 16 juli 1994 (art. 91, lid 10)
}2. – Opgeheven, zoals van toepassing op de onroerende voorheffing wat
betreft het Vlaams Gewest, bij art. 5.0.0.0.1, 1°, Decr. Vl. Parl. 13 december
2013, B.S., 23 december 2013, van toepassing vanaf 1 januari 2014
(art. 7.0.0.0.1, lid 1)

Art. 330. Ten opzichte van de in de artikelen 327 en 328
bedoelde diensten, besturen, vennootschappen, verenigin-
gen, instellingen of inrichtingen, die zouden nalaten aan
de verplichtingen ingevolge die artikelen te voldoen, kan
de Minister van Financiën, al naar het geval, vorderen dat
de inspecteur van financiën of een afgevaardigde van de
Regering optreedt, een commissaris aanwijzen om de
nodig geachte inlichtingen in te winnen of de erkenning
met het oog op de door de Staat verleende voordelen in-
trekken.  {1

}1. – Opgeheven, zoals van toepassing op de onroerende voorheffing wat
betreft het Vlaams Gewest, bij art. 5.0.0.0.1, 1°, Decr. Vl. Parl. 13 december
2013, B.S., 23 december 2013, van toepassing vanaf 1 januari 2014
(art. 7.0.0.0.1, lid 1)

Art. 331. De aangiften inzake personenbelasting, vennoot-
schapsbelasting of belasting van niet-inwoners zijn tegen de
belastingplichtigen in te roepen voor de vaststelling van de
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vergeldingen of schadevergoedingen die zij voor om het even
welke rechtsmacht vorderen van de Staat, de Gemeenschap-
pen, de Gewesten, }1[de provincies]1, de agglomeraties, de fe-
deraties van gemeenten, de gemeenten en andere Belgische
openbare inrichtingen of instellingen, wanneer het bedrag
van die vergeldingen of schadevergoedingen rechtstreeks of
onrechtstreeks afhangt van het bedrag van hun winst of in-
komsten.

Voor de toepassing van dit artikel is }2[de administratie
belast met de vestiging van de inkomstenbelastingen]2

ontheven van het beroepsgeheim en gehouden aan de
met de betwisting belaste rechtsmacht aanslagbiljetten of
een attest van niet-belastbaarheid te verstrekken over de
laatste drie jaren die de schade waarvoor herstel wordt ge-
vraagd voorafgaan.

Voor de toepassing van dit artikel wordt geen rekening
gehouden met inkomstenwijzigingen welke door de belas-
tingplichtige na het schadeverwekkend feit spontaan wer-
den gedaan.  {3É6

}1. – Lid 1 gewijzigd bij art. 61 wet 6 juli 1994, B.S., 16 juli 1994, van toe-
passing vanaf aj. 1992 (art. 91, lid 2)
}2. – Lid 2 gewijzigd bij art. 13 wet 25 april 2014, B.S., 16 mei 2014, in-
werkingtreding: 16 mei 2014 (art. 99)
}3. – Opgeheven, zoals van toepassing op de onroerende voorheffing wat
betreft het Vlaams Gewest, bij art. 5.0.0.0.1, 1°, Decr. Vl. Parl. 13 december
2013, B.S., 23 december 2013, van toepassing vanaf 1 januari 2014
(art. 7.0.0.0.1, lid 1)

J 4. – Lid 1: de van de Staat gevorderde vergoedingen of schadevergoe-
dingen worden berekend op grond van de aangiften van de laatste drie
jaren (Cass., 22 maart 1991, A.C., 1990-91, nr. 390).

J 5. – De van de Staat of een gemeente gevorderde vergeldingen of
schadevergoedingen worden in de regel berekend op grond van de aangif-
ten van de laatste drie jaren (Cass., 16 juni 2003, C.02.0002.F).
J 6. – Geïnterpreteerd in die zin dat het de rechter elke beoordelingsbe-
voegdheid ontzegt om bij het berekenen van de onteigeningsvergoeding,
wat de gederfde inkomsten betreft, eveneens andere criteria in aanmer-
king te nemen dan die welke het vermeldt, schendt artikel 331 van het
Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 artikel 16 van de Grondwet;
 geïnterpreteerd in die zin dat het de rechter de beoordelingsbevoegdheid
niet ontzegt om bij het berekenen van de onteigeningsvergoeding, wat de
gederfde inkomsten betreft, eveneens andere criteria in aanmerking te
nemen dan die welke het vermeldt, schendt artikel 331 van het Wetboek
van de inkomstenbelastingen 1992 artikel 16 van de Grondwet niet
(Grondwettelijk Hof nr. 18/2011, 3 februari 2011, B.S., 5 april 2011).

Art. 332. }1[...]1
}1. – Opgeheven bij art. 10 wet 15 maart 1999, B.S., 27 maart 1999

Afdeling IV
Gemene bepalingen inzake recht van onderzoek ten 

aanzien van de belastingplichtige en van derden

Art. 333. Onverminderd de bevoegdheden die haar bij
de artikelen 351 tot 354 zijn toegekend, kan de admini-
stratie de in dit hoofdstuk bedoelde onderzoekingen ver-
richten en belastingen of aanvullende aanslagen eventu-
eel vestigen, zelfs wanneer de aangifte van de belasting-
plichtige reeds werd aangenomen en de desbetreffende
belastingen reeds werden betaald.

Bedoelde onderzoekingen mogen zonder voorafgaande
kennisgeving worden verricht gedurende het belastbaar
tijdperk evenals in de termijn bedoeld in artikel 354, eerste
lid }1[en in de termijn bedoeld in artikel 354, vierde lid]1.

Zij mogen bovendien worden verricht gedurende de in
artikel 354, tweede lid, bedoelde aanvullende termijn van
}2[vier]2 jaar, op voorwaarde dat de administratie de belas-
tingplichtige vooraf schriftelijk en op nauwkeurige wijze
kennis heeft gegeven van de aanwijzingen inzake belas-

tingontduiking die te zijnen aanzien bestaan voor het be-
doeld tijdperk. Die voorafgaande kennisgeving is voorge-
schreven op straffe van nietigheid van de aanslag. }3[Wan-
neer de onderzoekingen uitgevoerd worden op vraag van
een Staat waarmee België een overeenkomst tot voorko-
ming van dubbele belasting heeft gesloten, of waarmee
België een akkoord heeft gesloten inzake de uitwisseling
van inlichtingen met betrekking tot belastingaangelegen-
heden, of die samen met België deelneemt aan een ander
bilateraal of multilateraal gesloten juridisch instrument, op
voorwaarde dat deze overeenkomst, dit akkoord of dit juri-
disch instrument de uitwisseling van inlichtingen met be-
trekking tot belastingaangelegenheden tussen de akkoord-
sluitende Staten mogelijk maakt, wordt, de onderzoekster-
mijn, uitsluitend met het oog op het beantwoorden van de
voormelde vraag, zonder voorafgaande kennisgeving ver-
lengd met de aanvullende termijn van vier jaar.]3

}4[Indien de bijlage bij de aangifte in de inkomstenbe-
lastingen bedoeld in de artikelen 2758, § 1, vierde lid, en
2759, § 1, vierde lid, binnen de termijn bedoeld in het
tweede lid, onderzocht wordt, mogen deze onderzoekin-
gen betrekking hebben op de belastbare tijdperken waar-
binnen de arbeidsplaats geacht wordt behouden te zijn ge-
bleven zoals bedoeld in de artikelen 2758, § 1, vierde lid, en
2759, § 1, vierde lid, zonder dat hiervoor een voorafgaande
kennisgeving vereist is.]4  {5É16

}1. – Lid 2 aangevuld bij art. 11 wet 15 maart 1999, B.S., 27 maart 1999,
van toepassing voor zover de procedureregels gewijzigd worden vanaf
aj. 1999 (art. 97, lid 1, eerste streepje)
}2. – Lid 3 gewijzigd bij art. 188 Programmawet 22 december 2008, B.S.,
29 december 2008, err., B.S., 14 januari 2009, inwerkingtreding:
29 december 2008 (art. 193)
}3. – Lid 3 aangevuld bij art. 3 wet 30 juni 2017, B.S., 7 juli 2017
}4. – Lid 4 toegevoegd bij art. 12 wet 24 maart 2015, B.S., 2 april 2015, in-
werkingtreding: 2 april 2015 (art. 15)
}5. – Opgeheven, zoals van toepassing op de onroerende voorheffing wat
betreft het Vlaams Gewest, bij art. 5.0.0.0.1, 1°, Decr. Vl. Parl. 13 december
2013, B.S., 23 december 2013, van toepassing vanaf 1 januari 2014
(art. 7.0.0.0.1, lid 1)

J 6. – De inzage van een gerechtsdossier door de administratie is geen
onderzoeksdaad in de zin van art. 240 van het Wetboek van de inkomsten-
belastingen, daar die inzage het mogelijk maakt over de noodzaak van een
nieuw onderzoek te beslissen (Cass., 2 september 1999, A.C., 1999,
nr. 429; in dezelfde zin: Cass., 16 mei 2003, A.C., 2000, nr. 93). 
J 7. – De opstelling en verzending van een bericht van wijziging van
aangifte is op zich geen daad van onderzoek in de zin van art. 240 W.I.B.
(Cass., 2 september 1999, A.C., 1999, nr. 430).

J 8. – Het verkrijgen van inlichtingen door de administratie ingevolge
de inzage van het strafdossier is geen onderzoeking in de zin van art. 240
W.I.B., zodat geen voorafgaandelijke kennisgeving aan de belastingplich-
tige vereist is van aanwijzingen inzake belastingontduiking die te zijnen
aanzien bestaan (Cass., 16 maart 2001, A.C., 2001, nr. 532).
J 9. – De aanvraag tot inzage en de inzage zelf van een gerechtsdossier
zijn geen onderzoeksdaden in de zin van art. 240 W.I.B., daar die inzage
het mogelijk maakt over de noodzaak van een nieuw onderzoek te beslis-
sen en dat verzoek tot inzage niet hoeft te worden afgestemd op een wel-
bepaalde belastingplichtige.
Het doet niet ter zake dat het bestuur, op het ogenblik dat het kennis
neemt van het dossier, redenen kan hebben om te denken dat er in het
dossier gegevens zijn die dienstig kunnen zijn voor dergelijk onderzoek
(Cass., 28 september 2001, F.99.0146.N; Cass., 16 mei 2003, F.00.0093).

J 10. – Krachtens de artikelen 333 en 339 W.I.B. 1992, kan de belas-
tingschuld later opnieuw worden gewijzigd, ook al is de belastingplichtige
akkoord gegaan met het bedrag dat de administratie in de plaats wil stel-
len van dat van de aangegeven inkomsten. Dat recht van de administratie
is onderworpen aan de voorwaarden dat zij een bij een nieuwe controle
van de aangifte aan het licht gekomen leemte of bedrog aantoont (Cass.,
3 oktober 2003, F.02.0014.F).
J 11. – De artikelen 333, 339 en 346 van het Wetboek van de Inkomsten-
belastingen 1992 schenden de artikelen 10 en 11 van de Grondwet niet in
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zoverre zij toestaan dat het onderzoek door de administratie van een aangifte
voor een gegeven aanslagjaar zich uitstrekt tot het in die aangifte in minde-
ring gebrachte beroepsverlies van een vorig belastbaar tijdperk (Grondwette-
lijk Hof nr. 165/2008, 20 november 2008, B.S., 23 januari 2009).
J 12. – Uit artikelen 316 en 333, derde lid van het WIB 92 volgt niet dat
een kennisgeving van aanwijzingen van belastingontduiking niet voldoet
aan de wettelijke voorwaarden wanneer zij in het verzoek om inlichtingen
zelf vervat zit of, indien zij erin vervat zit, wanneer zij opgenomen is in de
uiteenzetting van de vragen in plaats van eraan vooraf te gaan (Cass.,
18 december 2014, F.13.0074.F).
J 13. – De raadpleging van de databank Belfirst is geen onderzoeking in
de zin van artikel 333, derde lid, WIB92 (Cass., 12 februari 2016, F.14.0216.F).
J 14. – Een discrepantie tussen de uiterlijke tekenen van welstand of het
uitgavenpatroon en de aangegeven of gekende inkomsten waarvoor de be-
lastingplichtige geen sluitende uitleg kan geven nadat hem dat is gevraagd,
geldt als een aanwijzing van belastingontduiking in de zin van artikel
333,derde lid, WIB92; aangezien de bijkomende onderzoekstermijn onder
meer ertoe strekt klaarheid te scheppen over de aard van de inkomsten, is
het niet vereist dat het fiscaal bestuur, alvorens het de onderzoekstermijn
kan uitbreiden, eerst moet bewijzen dat aan een vastgesteld indiciair tekort
inkomsten ten grondslag liggen die bewust worden verzwegen en waarvan
aangifte diende te worden gedaan (Cass., 7 april 2016, F.14.0065.N).
J 15. – Voor de toepassing van artikel 333, derde lid, WIB92 volstaat het
dat de aanwijzingen inzake belastingontduiking nauwkeurig worden ver-
meld in de voorafgaande kennisgeving zonder dat vereist is dat die kennis-
geving nauwkeurig vermeldt welke inzichten of bedoelingen te schaden
aan de belastingplichtige ten laste kunnen worden gelegd; evenmin is ver-
eist dat het fiscaal bestuur over bekende feiten of vaststellingen beschikt die
tot het bewijs van fraude aanleiding kunnen geven en dat zij dit moet mee-
delen in de voorafgaande kennisgeving nu het immers in strijd zou zijn met
de wil van de wetgever het bestuur op voorhand te dwingen te bewijzen wat
het juist op grond van een bijkomend onderzoek wil bewijzen. De vooraf-
gaande kennisgeving van nauwkeurig omschreven aanwijzingen van belas-
tingontduiking volstaat bijgevolg, zonder dat het bewijs van de belasting-
ontduiking reeds objectief moet zijn geleverd; enkel wanneer de aanwijzin-
gen onnauwkeurig zijn omschreven of berusten op vage of ongeloofwaar-
dige veronderstellingen, kan niet tot het bestaan van aanwijzingen van
belastingontduiking worden besloten (Cass., 7 april 2016, F.14.0065.N).
J 16. – Uit de bepalingen van de artikelen 354, tweede lid, en 333, derde
lid WIB92 volgt niet dat het vestigen van een aanslag binnen de aanvullende
aanslagtermijn van twee jaar in geval van belastingontduiking onderwor-
pen is aan de voorwaarde dat de administratie de belastingplichtige vooraf
schriftelijk en op nauwkeurige wijze kennis heeft gegeven van de aanwijzin-
gen van belastingontduiking (Cass., 21 september 2017, F.16.0109.N).
}1[Art. 333/1.  § 1. }2[In de gevallen bedoeld in de
artikelen 322, § 2, en 327, § 3, tweede lid, stelt de administra-
tie de belastingplichtige in kennis van de aanwijzing of de
aanwijzingen van belastingontduiking of van de gegevens op
grond waarvan zij meent dat het gevoerde onderzoek tot een
eventuele toepassing van artikel 341 leidt en die een vraag
om inlichtingen bij een financiële instelling rechtvaardigen.
Deze kennisgeving gebeurt bij aangetekende brief gelijktijdig
met het verzenden van de voormelde vraag om inlichtingen.]2

Het eerste lid is niet van toepassing als de rechten van
de Schatkist in gevaar zijn. De kennisgeving gebeurt desge-
vallend post factum bij een ter post aangetekende brief, ui-
terlijk 30 dagen na het verzenden van de in het eerste lid
vermelde vraag om inlichtingen.

}3[}4[Het eerste lid is niet van toepassing op de in
artikel 322, § 4, bedoelde verzoeken om inlichtingen van-
wege een buitenlandse Staat. De kennisgeving aan de per-
soon in wiens hoofde het onderzoek door de buitenlandse
Staat wordt gevoerd, gebeurt in dit geval post factum bij aan-
getekende zending uiterlijk 90 dagen na het verzenden van
de informatie aan de buitenlandse Staat.]4]3

}5[}6[In afwijking van het derde lid gebeurt geen ken-
nisgeving post factum:

1° wanneer die buitenlandse Staat aantoont zelf reeds
een kennisgeving aan de persoon in wiens hoofde het on-
derzoek wordt gevoerd, te hebben verstuurd;

2° wanneer uit het verzoek om inlichtingen van die
buitenlandse Staat blijkt dat er ernstige aanwijzingen van
fiscale fraude zijn en deze buitenlandse Staat uitdrukkelijk
vraagt om de persoon in wiens hoofde het onderzoek
wordt gevoerd niet in kennis te stellen van deze vraag.]6]5

§ 2. De belastingadministratie bezorgt de minister een-
maal per jaar een verslag dat onder meer volgende infor-
matie bevat:

1° het aantal keer dat in overeenstemming met
artikel 318, tweede lid, een onderzoek is gevoerd bij finan-
ciële instellingen en gegevens zijn gebruikt met het oog op
het belasten van hun cliënten;

2° het aantal keren dat in overeenstemming met }7[de
artikelen 322, § 2, en 327, § 3, tweede lid,]7 een onderzoek
is gevoerd en gegevens zijn opgevraagd bij financiële in-
stellingen;

3° de concrete aanwijzingen, opgedeeld in categorieën,
waardoor de personen bedoeld in artikel 322, § 2, tweede
lid, zich hebben laten leiden bij hun beslissing om een
machtiging te verlenen;

4° het aantal positieve en negatieve beslissingen van de
directeuren;

5° een globale evaluatie, zowel op technisch vlak als op ju-
ridisch vlak van de wijze waarop de procedure volgens }8[de
artikelen 322, §§ 2 tot 4, en 327, § 3, tweede lid]8, is gevoerd.

Dit verslag wordt openbaar gemaakt door de Minister
van Financiën en overgezonden aan de Kamer van volks-
vertegenwoordigers.]1  {9 {17É23

}1. – Ingevoegd bij art. 56 wet 14 april 2011, B.S., 6 mei 2011, inwerking-
treding: 1 juli 2011 (art. 57)
}2. – § 1, lid 1, vervangen bij art. 9, 1°, wet 7 november 2011, B.S.,
10 november 2011, inwerkingtreding: 1 december 2011 (art. 11, lid 1)
}3. – § 1, lid 3, ingevoegd bij art. 9, 2°, wet 7 november 2011, B.S.,
10 november 2011, inwerkingtreding: 1 juli 2011 (art. 11, lid 1); wijziging
vernietigd bij arrest nr. 66/2013 Grondwettelijk Hof 16 mei 2013, B.S.,
31 juli 2013
}4. – § 1, lid 3, na wijziging, vervangen bij art. 4 wet 30 juni 2017, B.S.,
7 juli 2017
}5. – § 1, lid 4, ingevoegd bij art. 27, 2°, wet 21 december 2013, B.S.,
31 december 2013, err., B.S., 24 maart 2014
}6. – § 1, lid 4, vervangen bij art. 4 wet 30 juni 2017, B.S., 7 juli 2017
}7. – § 2, lid 1, 2°, gewijzigd bij art. 9, 3°, wet 7 november 2011, B.S.,
10 november 2011, inwerkingtreding: 1 juli 2011 (art. 11, lid 1)
}8. – § 2, lid 1, 5°, gewijzigd bij art. 9, 4°, wet 7 november 2011, B.S.,
10 november 2011, inwerkingtreding: 1 juli 2011 (art. 11, lid 1)

C 9. – Wat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreft,
luidt dit art. als volgt:
}10[Art. 333/1.  § 1. }11[In de gevallen bedoeld in de
artikelen 322, § 2, en 327, § 3, tweede lid, stelt de administratie
de belastingplichtige in kennis van de aanwijzing of de aanwij-
zingen van belastingontduiking of van de gegevens op grond
waarvan zij meent dat het gevoerde onderzoek tot een eventuele
toepassing van artikel 341 leidt en die een vraag om inlichtin-
gen bij een financiële instelling rechtvaardigen. Deze kennisge-
ving gebeurt bij aangetekende brief gelijktijdig met het verzen-
den van de voormelde vraag om inlichtingen.]11

Het eerste lid is niet van toepassing als de rechten van de Schat-
kist in gevaar zijn. De kennisgeving gebeurt desgevallend post fac-
tum bij een ter post aangetekende brief, uiterlijk 30 dagen na het
verzenden van de in het eerste lid vermelde vraag om inlichtingen.

}12[}13[Het eerste lid is niet van toepassing op de in artikel 322,
§ 4, bedoelde verzoeken om inlichtingen vanwege een buiten-
landse Staat. De kennisgeving aan de persoon in wiens hoofde het
onderzoek door de buitenlandse Staat wordt gevoerd, gebeurt in dit
geval post factum bij aangetekende zending uiterlijk 90 dagen na
het verzenden van de informatie aan de buitenlandse Staat.]13]12
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}14[}15[In afwijking van het derde lid gebeurt geen kennisge-
ving post factum:

1° wanneer die buitenlandse Staat aantoont zelf reeds een
kennisgeving aan de persoon in wiens hoofde het onderzoek
wordt gevoerd, te hebben verstuurd;

2° wanneer uit het verzoek om inlichtingen van die buiten-
landse Staat blijkt dat er ernstige aanwijzingen van fiscale
fraude zijn en deze buitenlandse Staat uitdrukkelijk vraagt om
de persoon in wiens hoofde het onderzoek wordt gevoerd niet in
kennis te stellen van deze vraag.]15]14

§ 2. }16[De dienst hiervoor aangesteld door de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering bezorgt éénmaal per jaar een rapport
aan de Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, be-
voegd voor Financiën en Begroting. Dit rapport bevat de door de
Brusselse Hoofdstedelijke Regering vastgestelde informatie.]16]10

}10. – Ingevoegd bij art. 56 wet 14 april 2011, B.S., 6 mei 2011, inwer-
kingtreding: 1 juli 2011 (art. 57)
}11. – § 1, lid 1, vervangen bij art. 9, 1°, wet 7 november 2011, B.S.,
10 november 2011, inwerkingtreding: 1 december 2011 (art. 11, lid 1)
}12. – § 1, lid 3, ingevoegd bij art. 9, 2°, wet 7 november 2011, B.S.,
10 november 2011, inwerkingtreding: 1 juli 2011 (art. 11, lid 1); wijziging
vernietigd bij arrest nr. 66/2013 Grondwettelijk Hof 16 mei 2013, B.S.,
31 juli 2013
}13. – § 1, lid 3, na wijziging, vervangen bij art. 4 wet 30 juni 2017, B.S.,
7 juli 2017
}14. – § 1, lid 4, ingevoegd bij art. 27, 2°, wet 21 december 2013, B.S.,
31 december 2013, err., B.S., 24 maart 2014
}15. – § 1, lid 4, vervangen bij art. 4 wet 30 juni 2017, B.S., 7 juli 2017
}16. – § 2, na wijzigingen, vervangen bij art. 6, 2°, Ord. Br. Hoofdst. Parl.
7 december 2017, B.S., 14 december 2017, inwerkingtreding: 1 januari
2018 (art. 16)

R 17. – Zie B. Br. Hoofdst. Reg. 19 april 2018 tot uitvoering van
artikel 333/1 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 zoals
van toepassing in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in het kader van de
onroerende voorheffing, B.S., 26 april 2018

J 18. – Het bestuur mag nog gedurende een aanvullende termijn van
twee jaar onderzoekingen doen, mits het de belastingplichtige, op straffe
van nietigheid van de aanslag, vooraf schriftelijk en op nauwkeurige wijze
kennis heeft gegeven van de aanwijzingen inzake belastingontduiking die
te zijnen aanzien bestaan voor het bedoelde tijdperk; het is niet vereist dat
die kennisgeving nauwkeurig vermeldt welke inzichten of bedoelingen te
schaden aan de belastingplichtige ten laste kunnen worden gelegd, maar
het volstaat dat de aanwijzingen inzake belastingontduiking nauwkeurig
worden vermeld (Cass., 14 oktober 1999, A.C., 1999, nr. 535).

J 19. – Wanneer de administratie de onderzoeksdaden bedoeld in titel VII,
hoofdstuk III, van het W.I.B. wenst te stellen tijdens de in art. 259, tweede lid,
van het wetboek bedoelde aanvullende termijn van twee jaar moet zij de be-
lastingplichtige vooraf schriftelijk en op nauwkeurige wijze kennis geven van
de aanwijzingen inzake belastingontduiking die te zijnen aanzien bestaan; uit
die wetsbepalingen volgt niet dat een kennisgeving die een vragenlijst vooraf-
gaat, niet zou voldoen aan de wettelijke vereisten wanneer zij in hetzelfde do-
cument is opgenomen (Cass., 14 oktober 1999, A.C., 1999, nr. 533).

J 20. – Het vereiste van voorafgaande kennisgeving aan de belasting-
plichtige van de aanwijzingen inzake belastingontduiking die te zijnen aan-
zien bestaan voor het bedoelde tijdperk, wanneer het bestuur binnen de aan-
vullende termijn van twee jaar onderzoekingen wil doen, heeft enkel betrek-
king op onderzoekingen ten aanzien van de belastingplichtige zelf en geldt
niet als het bestuur over elementen beschikt die toelaten de belasting te ves-
tigen zonder in de bijkomende termijn van twee jaar te moeten overgaan tot
een bijkomend onderzoek ten aanzien van de belastingplichtige zelf (Cass.,
14 oktober 1999, A.C., 1999, nr. 532; Cass., 8 mei 2009, F.07.0113.N).

J 21. – Wanneer de administratie de in titel VII, hoofdstuk III, W.I.B, be-
doelde onderzoeksopdrachten wil verrichten tijdens de in art. 333, derde
lid, W.I.B. bedoelde aanvullende termijn van twee jaar, moet ze, op straffe
van nietigheid van de belastingaanslag, de belastingplichtige vooraf schrif-
telijk en nauwkeurig kennis geven van de aanwijzingen van belastingont-
duiking voor de betrokken periode; een kennisgeving die de dag zelf van
het onderzoek maar vóór dat onderzoek wordt gedaan, voldoet bijgevolg
aan de bij wet opgelegde voorwaarden (Cass., 18 juni 2003, P.03.0534.F).

J 22. – Lid 3: De verplichting om de belastingplichtige vooraf en op
nauwkeurige wijze kennis te geven van de aanwijzingen inzake belasting-
ontduiking die te zijnen aanzien bestaan alvorens onderzoeksdaden te
stellen tijdens de aanvullende termijn van twee jaar, houdt niet in dat de

fiscus over bekende feiten of vaststellingen zou moeten beschikken die tot
het bewijs van fraude aanleiding kunnen geven en dat hij die indicaties
aan de belastingplichtige zou moeten meedelen in de voorafgaande ken-
nisgeving (Cass., 8 mei 2009, F.07.0113.N).

J 23. – Het Hof zegt voor recht: onder voorbehoud van de interpretatie
in B.10.5, schenden de artikelen 55 en 56 van de wet van 14 april 2011
houdende diverse bepalingen niet artikel 22 van de Grondwet, al dan niet
in samenhang gelezen met artikel 8 van het Europees Verdrag voor de
rechten van de mens en met artikel 16 van het Verdrag betreffende de
werking van de Europese Unie (Grondwettelijk Hof nr. 39/2013, 14 maart
2013, B.S., 22 mei 2013).
}1[Art. 333/2. Onverminderd de toepassing van
artikel 333, kan de administratie binnen de aanslagtermijn
van artikel 358, § 3, de in dit hoofdstuk bedoelde onder-
zoekingen verrichten voor de in artikel 358, § 1, 2°, ver-
melde jaren.]1

}1. – Ingevoegd bij art. 47 Programmawet 1 juli 2016, B.S., 4 juli 2016
}1[Art. 333/3.  Onverminderd de toepassing van
artikel 333, kan de administratie, inzake roerende voorhef-
fing, binnen de aanslagtermijn van artikel 358, § 2, de in
dit hoofdstuk bedoelde onderzoekingen verrichten voor de
in artikel 358, § 1, 1°, bedoelde jaren.]1

}1. – Ingevoegd bij art. 147 Programmawet 25 december 2017, B.S.,
29 december 2017
}1[Art. 333bis. § 1. In de gevallen bedoeld in de artikelen
322, § 2, en 327, § 3, tweede lid, stelt de administratie de be-
lastingplichtige in kennis van de aanwijzing of de aanwijzin-
gen van belastingontduiking of van de gegevens op grond
waarvan zij meent dat het gevoerde onderzoek tot een even-
tuele toepassing van artikel 341 leidt en die een vraag om in-
lichtingen bij een financiële instelling rechtvaardigen. Deze
kennisgeving gebeurt bij aangetekende brief, gelijktijdig
met het verzenden van de voormelde vraag om inlichtingen.

Het eerste lid is niet van toepassing als de rechten van
de Schatkist in gevaar zijn. De kennisgeving gebeurt desge-
vallend post factum bij aangetekende brief, uiterlijk dertig
dagen na het verzenden van de in het eerste lid vermelde
vraag om inlichtingen.

§ 2. De belastingadministratie bezorgt de Vlaamse mi-
nister van Financiën eenmaal per jaar een verslag dat
onder meer volgende informatie bevat:

1° het aantal keer dat in overeenstemming met
artikel 318, tweede lid, een onderzoek is gevoerd bij finan-
ciële instellingen en gegevens zijn gebruikt met het oog op
het belasten van hun cliënten;

2° het aantal keren dat in overeenstemming met artikelen
322, § 2, en 327, § 3, tweede lid, een onderzoek is gevoerd en
gegevens zijn opgevraagd bij financiële instellingen.

Dit verslag wordt openbaar gemaakt door de Vlaamse
minister van Financiën en overgezonden aan het Vlaams
Parlement.]1  {2

}1. – Ingevoegd bij art. 34, wat de onroerende voorheffing in het
Vlaamse Gewest betreft, Decr. Vl. Parl. 21 juni 2013, B.S., 26 juni 2013,
err., B.S., 28 juni 2013, inwerkingtreding: 27 juni 2013 (art. 37, lid 1)
}2. – Opgeheven, zoals van toepassing op de onroerende voorheffing wat
betreft het Vlaams Gewest, bij art. 5.0.0.0.1, 1°, Decr. Vl. Parl. 13 december
2013, B.S., 23 december 2013, van toepassing vanaf 1 januari 2014
(art. 7.0.0.0.1, lid 1)

Art. 334. Wanneer een krachtens de }1[artikelen 315, eer-
ste en tweede lid, 315bis, eerste tot derde lid, 316 en 322 tot
324]1 aangezochte persoon het beroepsgeheim doet gel-
den, verzoekt de administratie om tussenkomst van de terri-
toriaal bevoegde tuchtoverheid opdat deze zou oordelen of,
en gebeurlijk in welke mate, de vraag om inlichtingen of de
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overlegging van boeken en bescheiden verzoenbaar is met
het eerbiedigen van het beroepsgeheim.  {2

}1. – Gewijzigd bij art. 62 wet 6 juli 1994, B.S., 16 juli 1994, inwerkingtre-
ding: 16 juli 1994 (art. 91, lid 10)
}2. – Opgeheven, zoals van toepassing op de onroerende voorheffing wat
betreft het Vlaams Gewest, bij art. 5.0.0.0.1, 1°, Decr. Vl. Parl. 13 december
2013, B.S., 23 december 2013, van toepassing vanaf 1 januari 2014
(art. 7.0.0.0.1, lid 1)
}1[Art. 334bis. De in dit hoofdstuk bedoelde onderzoekin-
gen mogen door ambtenaren van andere fiscale administra-
ties worden verricht. De Koning wijst die administraties en,
wanneer Hij dat nodig acht, de ambtenaren aan.]1  {2

}1. – Ingevoegd bij art. 63 wet 6 juli 1994, B.S., 16 juli 1994, inwerkingtre-
ding: 1 januari 1993 (art. 91, lid 5)

R 2. – Zie art. 181bis K.B./W.I.B. 1992

Afdeling V
Aan alle belastingen gemene bepalingen

Art. 335. }1[Alle administraties die ressorteren onder de
Federale Overheidsdienst Financiën zijn gehouden alle in
hun bezit zijnde toereikende, ter zake dienende en niet
overmatige inlichtingen ter beschikking te stellen aan alle
ambtenaren van deze Overheidsdienst, voorzover die amb-
tenaren regelmatig belast zijn met de vestiging of de invor-
dering van de belastingen, en voorzover die gegevens bij-
dragen tot de vervulling van de opdracht van die ambtena-
ren tot de vestiging of de invordering van eender welke
door de Staat geheven belasting.

Elke ambtenaar van de Federale Overheidsdienst Finan-
ciën, die regelmatig werd belast met een controle- of on-
derzoeksopdracht, is van rechtswege gemachtigd alle toe-
reikende, ter zake dienende en niet overmatige inlichtin-
gen te vragen, op te zoeken of in te zamelen die bijdragen
tot de vestiging of de invordering van eender welke, an-
dere, door de Staat geheven belasting.]1  {2É4

}1. – Vervangen bij art. 153 Programmawet 23 december 2009, B.S.,
30 december 2009, err., B.S., 25 juni 2010
}2. – Opgeheven, zoals van toepassing op de onroerende voorheffing wat
betreft het Vlaams Gewest, bij art. 5.0.0.0.1, 1°, Decr. Vl. Parl. 13 december
2013, B.S., 23 december 2013, van toepassing vanaf 1 januari 2014
(art. 7.0.0.0.1, lid 1)

J 3. – Een ambtenaar van de administratie van douane en accijnzen,
die regelmatig belast is met een controle of een onderzoek in verband met
de toepassing van de douanewetgeving, is gemachtigd om, naar aanlei-
ding van een dergelijke controle, met de onderzoeksmiddelen eigen aan
de douanewetgeving inlichtingen in te zamelen die dienstig zijn voor een
juiste heffing van de door de gecontroleerde persoon verschuldigde di-
recte belastingen (Cass., 28 mei 1993, A.C., 1993, nr. 259).

J 4. – Uit art. 335 en 336 W.I.B. 1992 volgt dat de ambtenaar die op
grond van art. 374, eerste lid, van dat wetboek, belast is met de behande-
ling van een bezwaarschrift betreffende een aanslagjaar, de inlichtingen
die op regelmatige wijze bij zijn onderzoek zijn ingewonnen, mag bezor-
gen aan de ambtenaar die verantwoordelijk is voor de taxatie voor een
ander aanslagjaar (Cass., 18 november 2010, F.09.0078.F).

Art. 336. Elke inlichting, stuk, proces-verbaal of akte, in het
uitoefenen van zijn functie ontdekt of bekomen door een amb-
tenaar }1[van de Federale Overheidsdienst Financiën]1, hetzij
rechtstreeks, hetzij door tussenkomst van een der in de
artikelen 327 en 328 aangeduide diensten, besturen, vennoot-
schappen, verenigingen, instellingen of inrichtingen, kan door
de Staat worden ingeroepen voor het opsporen van elke krach-
tens de belastingwetten verschuldigde som.  {2É7

}1. – Gewijzigd bij art. 154 Programmawet 23 december 2009, B.S.,
30 december 2009, err., B.S., 25 juni 2010
}2. – Opgeheven, zoals van toepassing op de onroerende voorheffing wat
betreft het Vlaams Gewest, bij art. 5.0.0.0.1, 1°, Decr. Vl. Parl. 13 december

2013, B.S., 23 december 2013, van toepassing vanaf 1 januari 2014
(art. 7.0.0.0.1, lid 1)

J 3. – Het bestuur der directe belastingen is gerechtigd de inlichtingen,
die door de douaneambtenaren bij het uitoefenen van hun functies wer-
den ingezameld, aan te voeren voor het opsporen van de verschuldigde di-
recte belastingen (Cass., 28 mei 1993, A.C., 1993, nr. 259).

J 4. – Wanneer een gerechtelijk dossier inzake een belastingplichtige
krachtens een uitdrukkelijke machtiging van de procureur-generaal in het
bezit is van een ambtenaar van een fiscaal staatsbestuur, vermag de Staat
de in dat dossier vervatte gegevens aan te voeren voor het opsporen van
elke som die een andere belastingplichtige krachtens de belastingwetten
verschuldigd is (Cass., 29 april 1994, A.C., 1994, nr. 208).

J 5. – De inlichtingen en gegevens die tijdens een onderzoek door een
fiscale administratie rechtmatig werden verkregen, kunnen gebruikt wor-
den door een andere fiscale administratie met het oog op het vestigen van
een andere belasting ten laste van de gecontroleerde persoon of ten laste
van een andere belastingplichtige.
Een ambtenaar van de administratie van douane en accijnzen die regel-
matig is belast met een controle of een onderzoek in verband met de toe-
passing van de douanewetgeving, is gemachtigd om naar aanleiding van
een dergelijke controle of onderzoek met de onderzoeksmiddelen eigen
aan de douanewetgeving inlichtingen in te zamelen die dienstig zijn voor
de juiste heffing van de andere door de gecontroleerde persoon verschul-
digde belastingen (Cass., 17 november 2005, C.02.0631.N).

J 6. – Uit art. 335 en 336 W.I.B. 1992 volgt dat de ambtenaar die op
grond van art. 374, eerste lid, van dat wetboek, belast is met de behande-
ling van een bezwaarschrift betreffende een aanslagjaar, de inlichtingen
die op regelmatige wijze bij zijn onderzoek zijn ingewonnen, mag bezor-
gen aan de ambtenaar die verantwoordelijk is voor de taxatie voor een
ander aanslagjaar (Cass., 18 november 2010, F.09.0078.F).

J 7. – De belastingadministratie kan een proces-verbaal als bedoeld in
art. 59, § 1, BTW-Wetboek, gebruiken als bewijsmiddel voor de vaststel-
ling van inkomstenbelastingen (Cass., 21 juni 2012, F.11.0083.N).

Afdeling VI
Beroepsgeheim

Art. 337. Hij die, uit welken hoofde ook, optreedt bij de
toepassing van de belastingwetten of die toegang heeft tot
de ambtsvertrekken van }1[de administratie belast met de
vestiging, of deze belast met de inning en de invordering,
van de inkomstenbelastingen]1, is, buiten het uitoefenen
van zijn ambt, verplicht tot de meest volstrekte geheim-
houding aangaande alle zaken waarvan hij wegens de uit-
voering van zijn opdracht kennis heeft.

De ambtenaren van }2[de administratie belast met de
vestiging, of deze belast met de inning en de invordering,
van de inkomstenbelastingen]2 en van de }2[Algemene Ad-
ministratie van de Patrimoniumdocumentatie]2 oefenen
hun ambt uit wanneer zij aan andere administratieve dien-
sten van de Staat, daaronder begrepen de parketten en de
griffies van de hoven en van alle rechtsmachten, }3[en van
de Gemeenschappen en Gewesten]3 en aan de in
artikel 329 bedoelde openbare instellingen of inrichtin-
gen, inlichtingen verstrekken welke voor die diensten, in-
stellingen of inrichtingen nodig zijn voor de hun opgedra-
gen uitvoering van wettelijke of reglementaire bepalingen.

}4[De ambtenaren van de administratie belast met de
vestiging van de inkomstenbelastingen, oefenen hun ambt
uit wanneer zij tijdens een fiscale controle teneinde de cor-
recte vestiging van de belasting te verzekeren, een beroep
doen op de specifieke kennis en de ervaring van de perso-
neelsleden van het Federaal Agentschap van de Schuld,
zoals opgericht bij de Wet van 25 oktober 2016 houdende
de oprichting van het Federaal Agentschap van de Schuld
en opheffing van het Rentefonds.]4

}5[De ambtenaren van }6[de administratie belast met de
vestiging, of deze belast met de inning en de invordering,
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van de inkomstenbelastingen]6 oefenen eveneens hun
ambt uit wanneer zij met betrekking tot de fiscale toestand
van een belastingplichtige een vraag om raadpleging, uit-
leg of mededeling inwilligen van de echtgenoot op wiens
goederen de aanslag wordt ingevorderd.]5

Personen die deel uitmaken van diensten waaraan }7[de
administratie belast met de vestiging, of deze belast met de
inning en de invordering, van de inkomstenbelastingen]7 of
}7[Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumen-
tatie]7 ingevolge }8[het tweede }9[en het derde]9 lid]8 inlich-
tingen van fiscale aard heeft verstrekt, zijn tot dezelfde ge-
heimhouding verplicht en mogen de bekomen inlichtingen
niet gebruiken buiten het kader van de wettelijke bepalin-
gen voor de uitvoering waarvan zij zijn verstrekt.

De bepalingen van }10[het }11[vijfde]11 lid]10 zijn even-
eens toepasselijk op de personen die behoren tot diensten
waaraan ingevolge de controle georganiseerd ter uitvoe-
ring van de artikelen 320 en 321, inlichtingen van fiscale
aard zouden worden verstrekt.

De ambtenaren van de }12[Algemene Administratie van de
Patrimoniumdocumentatie]12 oefenen eveneens hun ambt
uitj wanneer zij inlichtingen, uittreksels of afschriften uit de ka-
dastrale bescheiden verstrekken in uitvoering van de bepalin-
gen van artikel 504, tweede en derde lid.  {13É20

}1. – Lid 1 gewijzigd bij art. 14 wet 25 april 2014, B.S., 16 mei 2014, in-
werkingtreding: 16 mei 2014 (art. 99)

}2. – Lid 2 gewijzigd bij art. 14 wet 25 april 2014, B.S., 16 mei 2014, in-
werkingtreding: 16 mei 2014 (art. 99)

}3. – Lid 2 gewijzigd bij art. 64 wet 6 juli 1994, B.S., 16 juli 1994, inwer-
kingtreding: 16 juli 1994 (art. 91, lid 10)

}4. – Lid 3 ingevoegd bij art. 148, 1°, Programmawet 25 december 2017,
B.S., 29 december 2017

}5. – Lid 4 ingevoegd bij art. 12, 1°, wet 15 maart 1999, B.S., 27 maart 1999

}6. – Lid 4 gewijzigd bij art. 14 wet 25 april 2014, B.S., 16 mei 2014, in-
werkingtreding: 16 mei 2014 (art. 99)

}7. – Lid 5 gewijzigd bij art. 14 wet 25 april 2014, B.S., 16 mei 2014, in-
werkingtreding: 16 mei 2014 (art. 99)

}8. – Lid 5 gewijzigd bij art. 12, 2°, wet 15 maart 1999, B.S., 27 maart 1999

}9. – Lid 5 gewijzigd bij art. 148, 2°, Programmawet 25 december 2017,
B.S., 29 december 2017

}10. – Lid 6 gewijzigd bij art. 12, 3°, wet 15 maart 1999, B.S., 27 maart 1999

}11. – Lid 6 gewijzigd bij art. 148, 3°, Programmawet 25 december 2017,
B.S., 29 december 2017

}12. – Lid 7 gewijzigd bij art. 14 wet 25 april 2014, B.S., 16 mei 2014, in-
werkingtreding: 16 mei 2014 (art. 99)

}13. – Opgeheven, zoals van toepassing op de onroerende voorheffing
wat betreft het Vlaams Gewest, bij art. 5.0.0.0.1, 1°, Decr. Vl. Parl.
13 december 2013, B.S., 23 december 2013, van toepassing vanaf
1 januari 2014 (art. 7.0.0.0.1, lid 1)

J 14. – Lid 2: De ambtenaren van de administratie der directe belastin-
gen oefenen hun ambt uit – en schenden mitsdien hun beroepsgeheim niet
– wanneer ze met name aan de parketten de inlichtingen verstrekken
welke deze nodig hebben voor de hun opgedragen uitvoering van wette-
lijke of reglementaire bepalingen, ongeacht of het gaat om spontaan dan
wel op verzoek verstrekte inlichtingen (Cass., 29 maart 1994 , A.C., 1994,
nr. 154).

J 15. – Lid 2: De ambtelijke machtiging vermeld in art. 29, tweede lid, Sv.
is niet vereist wanneer de fiscale ambtenaar overeenkomstig art. 337, tweede
lid, W.I.B. 1992, in het raam van een strafonderzoek, op verzoek van de rech-
terlijke overheid, inlichtingen verstrekt die zij nodig heeft voor de uitvoering
van de haar opgedragen taak (Cass., 27 november 2007, F.07.1254.N).

J 16. – Lid 2: Blijft binnen de uitoefening van zijn ambt de fiscale ambte-
naar die aan de belastingplichtige op diens adres of vermoedelijk adres brie-

ven toezendt die betrekking hebben op de uitvoering van dit ambt; de omstan-
digheid dat de geadresseerde dit adres en daarbij zijn hoedanigheid van rijk-
sinwoner betwist, doet daaraan niet af (Cass., 20 oktober 2009, P.09.0846.N).

J 17. – Art. 337, derde lid, W.I.B. 1992 dat bepaalt dat de ambtenaren
van de administratie der directe belastingen hun ambt eveneens uitoefenen
wanneer zij met betrekking tot de fiscale toestand van een belastingplich-
tige een vraag om raadpleging, uitleg of mededeling inwilligen van de echt-
genoot op wiens goederen de aanslag wordt ingevorderd, betreft enkel de
erin vermelde raadpleging, uitleg of mededeling aan de echtgenoot van de
belastingplichtige en stelt voor het overige geen bijkomende voorwaarde
aan de uitvoering van de opdracht van de fiscale ambtenaar zoals bepaald
in art. 337, eerste lid, W.I.B. 1992 (Cass., 20 oktober 2009, P.09.0846.N).

J 18. – Fiscale ambtenaren die bij een politionele of gerechtelijke overheid
klacht indienen of zich bij de rechter burgerlijke partij stellen wegens niet-fis-
cale misdrijven waarvan zij ter gelegenheid van de uitoefening van hun ambt
het slachtoffer zouden zijn, handelen niet buiten de uitoefening van hun
ambt in de zin van art. 337, eerste lid, W.I.B. 92 zodat zij dan ook, zonder het
fiscaal beroepsgeheim te schenden, aan die politionele of gerechtelijke over-
heid of aan de rechter alle met betrekking tot die misdrijven relevante infor-
matie en documenten mogen bezorgen (Cass., 7 juni 2011, F.10.1850.N).

J 19. – Lid 2: De ambtenaren van de administratie der directe belastin-
gen en van de bijzondere belastinginspectie mogen slechts als getuige
worden gehoord; hoewel die bepaling is voorgeschreven op straffe van
nietigheid van de akte van de rechtspleging, werd alleen in die sanctie
voorzien om zeker te stellen dat de ambtenaar alleen in de voorgeschreven
hoedanigheid wordt verhoord; de in de wet bedoelde akte van de rechts-
pleging is dus alleen het verhoor zelf; de mededeling van stukken aan de
speurders, zelfs naar aanleiding van een onregelmatig verhoor, is zelf niet
nietig (Cass., 13 februari 2013, P.12.1444.F).

J 20. – Indien fiscale ambtenaren regelmatig, binnen het kader van de
hen toegewezen bevoegdheden, gebruik maken van de wettelijke onder-
zoeks- en controlemiddelen blijven zij binnen de uitoefening van hun
ambt; een fiscale ambtenaar maakt geen inbreuk op het beroepsgeheim
indien hij op grond van artikel 243 WIB64, voor het opsporen van elke
krachtens de belastingwetten verschuldigde som, gebruik maakt van een
inlichting, een stuk, proces-verbaal of akte dat hij in de uitoefening van zijn
functie heeft ontdekt of heeft verkregen, hetzij rechtstreeks, hetzij door
tussenkomst van de in artikelen 235 en 236 WIB64 aangeduide diensten,
besturen, vennootschappen, verenigingen, instellingen of organismen;
die aldus regelmatig verworven fiscale informatie kan worden aangewend
voor de taxatie van een derde (Cass., 9 januari 2015, F.12.0051.N).

}1[Art. 337/1.  In afwijking van artikel 4 van de wet van
11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur,
mogen de verzoeken om inlichtingen van buitenlandse auto-
riteiten en de antwoorden verstrekt aan die autoriteiten even-
als elke andere correspondentie tussen de bevoegde autori-
teiten niet openbaar worden gemaakt zolang het onderzoek
van de buitenlandse autoriteit niet is afgesloten en voor zover
de openbaarmaking nadelig zou zijn voor het voormelde on-
derzoek, tenzij de buitenlandse autoriteit haar uitdrukkelijk
akkoord heeft gegeven voor deze openbaarmaking.

Het in het eerste lid bedoelde akkoord wordt geacht te
zijn bekomen wanneer de buitenlandse autoriteit niet rea-
geert binnen een termijn van 90 dagen te rekenen vanaf
het verzenden door de Belgische Staat van de vraag tot in-
zage, en de informatie niet verschaft dat de vertrouwelijk-
heid van de uitgewisselde gegevens en de correspondentie
volgens de voorwaarden van dit artikel moet voortduren,
wanneer de persoon in wiens hoofde het onderzoek door
de buitenlandse Staat wordt gevoerd uitdrukkelijk deze
toegang aan de Belgische Staat heeft gevraagd.]1

}1. – Ingevoegd bij art. 5 wet 30 juni 2017, B.S., 7 juli 2017
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K.B. 17 juli 2013 betreffende de werking van het centraal aanspreekpunt bedoeld in artikel 322, § 3, 
van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992

 (B.S., 26 juli 2013)

HOOFDSTUK 1

DEFINITIES

Art. 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan
onder:

1° «CAP»: het centraal aanspreekpunt dat door de Nati-
onale Bank van België wordt gehouden in uitvoering van
artikel 322, § 3, van het Wetboek van de Inkomstenbelas-
tingen 1992;

2° «informatieplichtige»: een bank-, wissel-, krediet- en
spaarinstelling bedoeld in artikel 322, § 3, van het Wet-
boek van de Inkomstenbelastingen 1992;

}1[2°/1 «belastingplichtige»: elke persoon bedoeld in
artikel 307, § 1, tweede lid, van hetzelfde Wetboek die in
de aangifte in de personenbelasting het bestaan moet ver-
melden van een buitenlandse rekening;]1

3° «cliënt»: elke houder of medehouder van een reke-
ning gehouden bij een informatieplichtige en elke hoofd-
contractant of hoofdmedecontractant van een contract ge-
sloten met een informatieplichtige;

4° «rekening»: elke in België geopende bankrekening
die de cliënt van een informatieplichtige de mogelijkheid
biedt inkomsten te ontvangen, contant geld af te halen of
te storten of betalingen ten gunste van derden te verrich-
ten of in opdracht van derden te ontvangen;

}2[4°/1 «buitenlandse rekening»: elke in artikel 307, § 1,
tweede lid, van hetzelfde Wetboek, bedoelde rekening van
elke aard bij een in het buitenland gevestigde bank-, wis-
sel-, krediet- en spaarinstelling waarvan hijzelf, alsmede
zijn  k inderen wiens  inkomsten o vereenkomstig
artikel 126, § 4, van hetzelfde Wetboek bij die van de ou-
ders worden gevoegd, op enigerlei ogenblik van het belast-
baar tijdperk, houder of medehouder is geweest;]2

5° «contract»: een van de volgende overeenkomsten, ge-
sloten tussen een cliënt en een informatieplichtige, recht-
streeks of via tussenkomst van een agent, die niet onlosma-
kelijk gebonden is aan een rekening:

a) de hypothecaire kredietovereenkomst, zijnde elke
kredietovereenkomst, ongeacht de benaming of de vorm,
toegekend aan een natuurlijke persoon die hoofdzakelijk
handelt met een oogmerk dat geacht kan worden vreemd
te zijn aan zijn handels-, beroeps- of ambachtelijke activi-
teiten, welke normaal leidt tot het financieren van het ver-
werven of behouden van onroerende zakelijke rechten en:

– hetzij gewaarborgd is door een hypotheek of een voor-
recht op onroerend goed of door de inpandgeving van een
op dezelfde wijze gewaarborgde schuldvordering;

– hetzij bedongen is met het recht voor de kredietgever
een hypothecaire waarborg te eisen, zelfs indien dit recht
in een afzonderlijke akte bedongen is;

b) de verkoopovereenkomst op afbetaling, zijnde elke
kredietovereenkomst, ongeacht de benaming of de vorm,
toegekend aan een natuurlijke persoon die hoofdzakelijk
handelt met een oogmerk dat geacht kan worden vreemd
te zijn aan zijn handels-, beroeps- of ambachtelijke activi-
teiten, welke normaal leidt tot de verkrijging van lichame-
lijke roerende goederen of levering van diensten, verkocht
door de kredietgever of de kredietbemiddelaar, en waar-

van de prijs betaald wordt door middel van periodieke stor-
tingen, doch met uitzondering van overeenkomsten welke
betrekking hebben op bedragen van minder dan 200 euro;

c) de leasingovereenkomst, zijnde elke overeenkomst die
beantwoordt aan de criteria vastgesteld in artikel 95, § 1
van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoe-
ring van het Wetboek van vennootschappen voor de post
III.D «Leasing en soortgelijke rechten», evenwel met dien
verstande dat het woord «vennootschap» in voormelde post
III.D als «cliënt» moet worden gelezen voor deze definitie;

d) de leningsovereenkomst op afbetaling, namelijk elke
kredietovereenkomst, ongeacht de benaming of de vorm,
toegekend aan een natuurlijke persoon die hoofdzakelijk
handelt met een oogmerk dat geacht kan worden vreemd
te zijn aan zijn handels-, beroeps- of ambachtelijke activi-
teiten, waarbij geld of een ander betaalmiddel ter beschik-
king wordt gesteld van een kredietnemer die zich ertoe
verbindt de lening terug te betalen door periodieke stortin-
gen, doch met uitzondering van overeenkomsten welke
betrekking hebben op bedragen van minder dan 200 euro;

e) de kredietopening, zijnde elke kredietovereenkomst,
ongeacht de benaming of de vorm, toegekend aan een na-
tuurlijke persoon die hoofdzakelijk handelt met een oog-
merk dat geacht kan worden vreemd te zijn aan zijn han-
dels-, beroeps- of ambachtelijke activiteiten, waarbij koop-
kracht, geld of gelijk welk ander betaalmiddel ter beschik-
king wordt gesteld van de kredietnemer, die ervan gebruik
kan maken door een of meerdere kredietopnemingen te
verrichten onder meer met behulp van een betaalinstru-
ment of op een andere wijze, en die zich ertoe verbindt
terug te betalen volgens de overeengekomen voorwaar-
den, doch met uitzondering van overeenkomsten welke
betrekking hebben op bedragen van minder dan 200 euro;

f) de overeenkomst met betrekking tot beleggingsdien-
sten en/of -activiteiten zoals gedefinieerd in artikel 46, 1°
van de wet van 6 april 1995 inzake het statuut van en het
toezicht op de beleggingsondernemingen, alsook het aan-
houden van zicht- of vernieuwbare termijndeposito's ten
behoeve van de cliënt en bestemd voor de verwerving van
financiële instrumenten of voor terugbetaling, krachtens
artikel 77 van dezelfde wet van 6 april 1995;

g) een geldtransfer zoals bedoeld in artikel 4, 12° van de
wet van 21 december 2009 betreffende het statuut van de
betalingsinstellingen }3[en van de instellingen voor elek-
tronisch geld]3, de toegang tot het bedrijf van betalings-
dienstaanbieder }3[en tot de activiteit van uitgifte van elek-
tronisch geld]3 en de toegang tot betalingssystemen;

h) elke andere overeenkomst dan bedoeld in de
punten a) tot g) hierboven, waarbij een kredietverlener
geldmiddelen ter beschikking stelt van een natuurlijke per-
soon of van een rechtspersoon, met inbegrip van niet toe-
gelaten debetstanden op rekening, of zich ertoe verbindt
geldmiddelen ter beschikking te stellen van een onderne-
ming onder de voorwaarde van de terugbetaling ervan op
termijn, of zich garant stelt voor een onderneming;

6° «aanvragers»: de ambtenaren bedoeld in artikel 322,
§ 3, tweede lid, van het Wetboek van de Inkomstenbelas-
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tingen 1992, alsmede de ambtenaren bedoeld in
artikel 319bis van hetzelfde Wetboek.
}1. – 2°/1 ingevoegd bij art. 1, 1°, K.B. 3 april 2015, B.S., 13 april 2015
}2. – 4°/1 ingevoegd bij art. 1, 2°, K.B. 3 april 2015, B.S., 13 april 2015
}3. – 5°, g), gewijzigd bij art. 1, 3°, K.B. 3 april 2015, B.S., 13 april 2015

HOOFDSTUK 2

MEDEDELING VAN GEGEVENS AAN HET CAP

}1[Afdeling 1
Door de informatieplichtigen]1

}1. Opschrift ingevoegd bij art. 2 K.B. 3 april 2015, B.S., 13 april 2015

Art. 2. De informatieplichtigen delen aan het CAP de vol-
gende identificatiegegevens mee aangaande hun cliënten:

1° wat de cliënt betreft die een natuurlijke persoon is:
zijn identificatienummer van het Rijksregister van de na-
tuurlijke personen of, bij ontstentenis hiervan, de volgende
inlichtingen:

– de naam;
– de eerste officiële voornaam;
– de geboortedatum; alsook
– de geboorteplaats of, bij ontstentenis hiervan, het ge-

boorteland;
2° wat de cliënt betreft die een bij de Kruispuntbank van

Ondernemingen ingeschreven rechtspersoon is: zijn inschrij-
vingsnummer bij de Kruispuntbank van Ondernemingen;

3° wat alle andere cliënten betreft dan bedoeld onder 1°
of 2° hierboven:

– de volledige benaming;
– de eventuele rechtsvorm; en
– het land van vestiging.

Art. 3. Bij elke gegevensoverdracht naar het CAP delen de
informatieplichtigen de volgende gegevens mee:

1° het inschrijvingsnummer van de informatieplichtige
bij de Kruispuntbank van Ondernemingen;

2° de afsluitingsdatum van het kalenderjaar waarop de
meegedeelde gegevens betrekking hebben;

3° per cliënt, de lijst van de rekeningen waarvan de cliënt
houder of medehouder is geweest op om het even welk ogen-
blik van het onder 2° hierboven bedoelde kalenderjaar; en

4° per cliënt, de in artikel 1, 5°, beschreven soorten van
de contracten die met die cliënt liepen op om het even
welk ogenblik van het onder 2° bedoelde kalenderjaar.
Art. 4. Voor de toepassing van artikel 3 geldt dat:

1° de cliënten overeenkomstig artikel 2 moeten worden
geïdentificeerd, evenwel met dien verstande dat voor de ka-
lenderjaren 2010, 2011, 2012 en 2013, de informatieplichti-
gen hun cliënten die een identificatienummer van het Rijks-
register van de natuurlijke personen hebben, mogen identi-
ficeren hetzij met dit nummer, hetzij met hun naam, hun
eerste officiële voornaam, hun geboortedatum en hun ge-
boorteplaats of, bij ontstentenis hiervan, hun geboorteland;

2° de rekeningen door middel van hun IBAN-nummer
moeten worden geïdentificeerd. Hieruit vloeit voort dat:

a) geen enkele geldopneming of storting van contant
geld in België door kredietinstellingen kan worden uitge-
voerd op een rekening die niet door een Belgisch IBAN-
nummer geïdentificeerd wordt;

b) iedere vereenvoudigde interne rekening gebruikt
door een kredietinstelling om een storting van contant
geld door een toevallige klant vast te leggen, verplicht door

een IBAN-nummer moet worden geïdentificeerd en op
naam van deze klant moet worden ingeschreven met het
oog op de mededeling ervan aan het CAP;

3° wanneer eenzelfde rekening gezamenlijk aangehouden
is door verschillende cliënten, het IBAN-nummer van deze re-
kening voor iedere medehouder moet worden meegedeeld;

4° wanneer eenzelfde contract gezamenlijk met ver-
schillende cliënten loopt, het soort contract voor iedere
hoofdmedecontractant moet worden meegedeeld;

5° de gegevens bedoeld in artikel 3, 4° slechts met be-
trekking tot de kalenderjaren vanaf 2014 door de informa-
tieplichtigen moeten worden meegedeeld.

Art. 5. De jaarlijkse overdracht door de informatieplichti-
gen naar het CAP van de gegevens bedoeld in de artikelen
2 en 3 gebeurt uiterlijk op 31 maart van elk jaar en heeft
betrekking op het vorige kalenderjaar.

Niettemin gebeuren de overdrachten door de informa-
tieplichtigen naar het CAP van de gegevens bedoeld in de
artikelen 2 en 3 met betrekking tot:

– de kalenderjaren 2010, 2011 en 2012, uiterlijk op de
eerste kalenderdag van de zevende maand die volgt op de
maand tijdens welke dit besluit in het Belgisch Staatsblad
bekend is gemaakt;

– kalenderjaar 2013, uiterlijk op de eerste kalenderdag
van de zevende maand die volgt op de maand tijdens
welke dit besluit in het Belgisch Staatsblad bekend is ge-
maakt, indien deze dag later valt dan 31 maart 2014; in
ontkennend geval is het eerste lid van toepassing.

Art. 6. De Nationale Bank van België bepaalt de drager
en/of het transmissiekanaal, de structuur en het formaat
van de gegevens die aan het CAP worden meegedeeld in
de vorm van een gestructureerd databestand, in overleg
met Febelfin en andere representatieve beroepsorganisa-
ties van de informatieplichtigen.

Art. 7. Het toezicht door de Nationale Bank van België op
de aan het CAP meegedeelde gegevens wordt uitdrukkelijk
beperkt tot:

– de naleving door de informatieplichtigen van alle
technische instructies bedoeld in artikel 6; en

– de juistheid van het ingebouwd controlenummer in de
gegevens die een dergelijk controlenummer bevatten, na-
melijk het IBAN-nummer, het identificatienummer van het
Rijksregister van de natuurlijke personen en het inschrij-
vingsnummer bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.

De Nationale Bank van België verbetert in geen geval de
gegevens die door een informatieplichtige aan het CAP wor-
den meegedeeld. Gegevens die niet overeenkomstig alle in
artikel 6 bedoelde technische instructies worden opgemaakt
of overgebracht, worden geacht niet aan het CAP meege-
deeld te zijn. De Nationale Bank van België brengt onver-
wijld de informatieplichtige in kennis hiervan, op de wijze
die zij bepaalt. De informatieplichtige deelt het CAP zo spoe-
dig mogelijk de gegevens mee opgesteld of bezorgd over-
eenkomstig de in artikel 6 bepaalde technische instructies,
teneinde alsnog aan zijn informatieverplichting te voldoen.

De Nationale Bank van België registreert de datum van
ontvangst van de door de informatieplichtigen geldig mee-
gedeelde gegevens.

Art. 8. De bewaartermijn van de aan het CAP meegedeelde
gegevens bedraagt acht jaar vanaf de afsluitingsdatum:

– wat de in artikel 2 bedoelde identificatiegegevens van
een cliënt betreft: van het laatste kalenderjaar met betrekking
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tot hetwelk deze identificatiegegevens aan het CAP werden
meegedeeld;

– wat de in artikel 3 bedoelde gegevens betreft: van het
kalenderjaar met betrekking tot hetwelk de rekening waar-
van het IBAN-nummer of het laatste contract waarvan het
soort van contract aan het CAP is meegedeeld, afgesloten
of beëindigd is.

Na afloop van voormelde bewaartermijn worden de ver-
vallen gegevens onherroepelijk verwijderd. Ze worden in
geen geval aan de informatieplichtigen terugbezorgd.

}1[Afdeling 2
Door de belastingplichtige]1

}1. Opschrift ingevoegd bij art. 3 K.B. 3 april 2015, B.S., 13 april 2015
}1[Art. 8/1. § 1. De belastingplichtige deelt in persoon
of door tussenkomst van de daartoe gemachtigde persoon,
aan het CAP de volgende gegevens mee:

1° zijn identificatienummer in het Rijksregister, of, bij ge-
brek hiervan, zijn identificatienummer toegekend bij de
Kruispuntbank van de sociale zekerheid zoals bedoeld in
artikel 4 van de wet van 15 januari 1990 houdende oprich-
ting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Ze-
kerheid, alsmede zijn naam en zijn eerste officiële voornaam;

2° overeenkomstig artikel 307 van het Wetboek van de
Inkomstenbelastingen 1992, wat iedere buitenlandse re-
kening betreft:

– het nummer van deze rekening, geïdentificeerd door
middel van zijn IBAN-nummer wanneer dit nummer bestaat;

– de benaming van de buitenlandse bank-, wissel-, kre-
diet- en spaarinstelling;

– de BIC-code van deze instelling, wanneer het bestaat,
of bij gebrek hiervan zijn volledig adres;

– het land waar deze rekening werd geopend;
3° voor de aanslagjaren 2012 tot 2014 en voor iedere

buitenlandse rekening: het belastbaar tijdperk verbonden
aan deze aanslagjaren waarin de belastingplichtige of de
kinderen wiens inkomsten overeenkomstig artikel 126,
§ 4, van hetzelfde Wetboek bij die van de ouders worden
gevoegd, op enigerlei ogenblik houder of medehouder zijn
geweest van de betreffende buitenlandse rekening;

4° in voorkomend geval, het laatste belastbaar tijdperk
waarin de inkomsten van de kinderen gevoegd werden bij
deze van de ouders, overeenkomstig artikel 126, § 4, van
hetzelfde Wetboek, en dit voor elke buitenlandse rekening
waarvoor die kinderen op enigerlei ogenblik van het be-
lastbaar tijdperk, houder of medehouder zijn geweest;

5° de datum van afsluiting van elke buitenlandse reke-
ning die eerder aan het CAP werd meegedeeld.

§ 2. Wanneer eenzelfde rekening door verschillende be-
lastingplichtigen gezamenlijk wordt aangehouden, is elke
medehouder ertoe gehouden de in § 1 bedoelde informa-
tie mee te delen.

Elke ouder is ertoe gehouden de informatie bedoeld in
§ 1 betreffende de buitenlandse rekeningen waarvan de
kinderen wiens inkomsten overeenkomstig artikel 126,
§ 4, van hetzelfde Wetboek bij die van die ouder worden
gevoegd, op enigerlei ogenblik van het belastbaar tijdperk,
houder of medehouder zijn geweest, mee te delen.]1

}1. – Ingevoegd bij art. 3 K.B. 3 april 2015, B.S., 13 april 2015
}1[Art. 8/2. § 1. De mededeling door de belastingplich-
tige of zijn gevolmachtigde aan het CAP van de in artikel 8/

1 bedoelde gegevens, gebeurt ofwel langs elektronische weg
overeenkomstig § 2, ofwel op papier overeenkomstig § 3.

§ 2. De Nationale Bank van België bepaalt de techni-
sche modaliteiten, de drager en het transmissiekanaal, de
structuur en het formaat van de in artikel 8/1 bedoelde ge-
gevens die door de belastingplichtige in persoon of door
tussenkomst van een gevolmachtigde langs elektronische
weg aan het CAP worden meegedeeld.

De belastingplichtige, of zijn gevolmachtigde persoon,
valideert de verzending van de in artikel 8/1 bedoelde ge-
gevens door middel van het certificaat voorkomend op de
elektronische identiteitskaart.

§ 3. De belastingplichtige of zijn gevolmachtigde, die de
in artikel 8/1 bedoelde gegevens op papier meedeelt,
maakt gebruik van het standaardformulier vastgelegd door
de Federale Overheidsdienst Financiën in samenwerking
met de Nationale Bank van België en beschikbaar op de site
van de Nationale Bank van België of op eenvoudig schrifte-
lijk verzoek gericht aan de Nationale Bank van België.

Dit formulier, behoorlijk ingevuld en ondertekend door
de belastingplichtige of zijn gevolmachtigde, moet worden
teruggestuurd naar het volgende adres: Nationale Bank van
België, Centraal Aanspreekpunt, de Berlaimontlaan 14,
1000 Brussel, vergezeld van een duidelijk leesbare fotoko-
pie recto verso van het document bedoeld in artikel 17, § 1,
tweede lid, betreffende de betrokken belastingplichtige, als-
mede in voorkomend geval, van een duidelijk leesbare foto-
kopie recto verso van het document bedoeld in artikel 17,
§ 1, tweede lid, of § 2, betreffende de gevolmachtigde.]1

}1. – Ingevoegd bij art. 3 K.B. 3 april 2015, B.S., 13 april 2015
}1[Art. 8/3. Het toezicht door de Nationale Bank van
België op de aan het CAP overeenkomstig artikel 8/2 mee-
gedeelde gegevens is beperkt tot:

– de naleving door de belastingplichtige van alle in
artikel 8/2 vermelde onderrichtingen;

– de juistheid van het controlegetal geïntegreerd in het
identificatienummer van het Rijksregister van de natuur-
lijke personen of, bij gebrek hiervan, in het identificatie-
nummer toegekend bij de Kruispuntbank van de sociale
zekerheid zoals bedoeld in artikel 4 van de wet van
15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van
een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid.

De belastingplichtige kan, op eigen initiatief, de in
artikel 8/1 bedoelde gegevens die vroeger geldig werden
meegedeeld aan het CAP, verbeteren door in persoon of
door tussenkomst van een gevolmachtigde, de te verbete-
ren gegevens en de verbeterde gegevens mee te delen over-
eenkomstig de in artikel 8/2 bedoelde onderrichtingen.

De Nationale Bank van België registreert de ontvangst-
datum van de in artikel 8/1 bedoelde gegevens die geldig
werden meegedeeld overeenkomstig artikel 8/2, en meldt
de ontvangst ervan:

– wanneer de verzending gebeurde via elektronische
weg: zonder verwijl en via dezelfde weg aan de afzender;

– wanneer de verzending gebeurde op papier door toe-
doen van een gevolmachtigde: binnen de dertig kalender-
dagen, door middel van een verzending per post aan het
adres van de gevolmachtigde zoals ze op het in artikel 8/2,
§ 3, bedoeld standaardformulier voorkomt;

– wanneer de verzending gebeurde op papier door de
belastingplichtige zelf: binnen de dertig kalenderdagen,
door middel van een verzending per post aan het adres
van de belastingplichtige zoals opgenomen in het Rijks-
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register, of bij gebrek ervan, in de Kruispuntbank van de
sociale zekerheid.

Wanneer de in artikel 8/1 bedoelde gegevens geldig
meegedeeld werden overeenkomstig artikel 8/2 door de
gevolmachtigde van de belastingplichtige, bevestigt de
Nationale Bank van België de ontvangst van deze gege-
vens aan de belastingplichtige binnen de dertig kalender-
dagen aan het adres van de belastingplichtige opgenomen
in het Rijksregister, of bij gebrek ervan, in de Kruispunt-
bank van de sociale zekerheid.

De Nationale Bank van België neemt geen initiatief om de
gegevens te verbeteren die door een belastingplichtige, in
persoon of door tussenkomst van een gevolmachtigde, aan
het CAP werden meegedeeld. Gegevens die niet overeenkom-
stig de in artikel 8/2 bedoelde onderrichtingen worden opge-
steld of toegezonden, worden geacht niet aan het CAP mee-
gedeeld te zijn. De Nationale Bank van België brengt de afzen-
der hiervan in kennis, met nauwkeurige vermelding van elke
in artikel 8/2 bedoelde onderrichting die niet werd nageleefd:

– wanneer de verzending gebeurde via elektronische
weg: zonder verwijl en via dezelfde weg;

– wanneer de verzending gebeurde op papier door toe-
doen van een gevolmachtigde: binnen de dertig kalender-
dagen, door middel van een verzending per post aan het
adres van de gevolmachtigde zoals ze op het in artikel 8/2,
§ 3, bedoeld standaardformulier voorkomt;

– wanneer de verzending gebeurde op papier door de be-
lastingplichtige zelf: binnen de dertig kalenderdagen, door
middel van een verzending per post aan het adres van de be-
lastingplichtige zoals opgenomen in het Rijksregister, of bij
gebrek ervan, in de Kruispuntbank van de sociale zekerheid.

Teneinde alsnog aan zijn informatieverplichting te vol-
doen, worden de overeenkomstig de in artikel 8/2 be-
doelde onderrichtingen opgestelde of toegezonden gege-
vens door de belastingplichtige of zijn gevolmachtigde aan
het CAP meegedeeld binnen dertig kalenderdagen te reke-
nen vanaf de datum van de mededeling door de Nationale
Bank van België dat de eerder meegedeelde gegevens niet
overeenkomstig de in artikel 8/2 bedoelde onderrichtin-
gen werden opgesteld of overgebracht.]1

}1. – Ingevoegd bij art. 3 K.B. 3 april 2015, B.S., 13 april 2015
}1[Art. 8/4. De bewaartermijn van de in artikel 8/1 be-
doelde gegevens vervalt:

– wat de gegevens betreft die betrekking hebben op de
buitenlandse rekening: bij het verstrijken van het achtste jaar
dat volgt op het jaar waarin de buitenlandse rekening werd
afgesloten, volgens de door de belastingplichtige overeen-
komstig artikel 8/1, § 1, 4° en 5°, meegedeelde informatie;

– wat de gegevens betreft die betrekking hebben op de
belastingplichtige: bij het verstrijken van het achtste jaar
dat volgt op het jaar waarin de laatste buitenlandse reke-
ning meegedeeld door deze belastingplichtige werd afge-
sloten, volgens de door de belastingplichtige overeenkom-
stig artikel 8/1, § 1, 4° en 5°, meegedeelde informatie.

Zodra de voormelde bewaartermijn verstreken is, wor-
den de vervallen gegevens onherroepelijk verwijderd.]1

}1. – Ingevoegd bij art. 3 K.B. 3 april 2015, B.S., 13 april 2015

HOOFDSTUK 3

RAADPLEGING VAN HET CAP

Art. 9. De Federale Overheidsdienst Financiën beheert via
zijn systeem van «Identity and Access Management» de au-

thentificatie en de toelating van de aanvragers en de volg-
baarheid van hun toegangen bij de raadpleging van het CAP.

Art. 10. De verzoeken om raadpleging van het CAP indivi-
dualiseren de cliënt }1[of de belastingplichtige]1 waarover
het verzoek gaat door middel van de identificatiegegevens
zoals bepaald }1[ofwel]1 in artikel 2 }2[ofwel in artikel 8/1]2.

Ze vermelden ook het kalenderjaar of de kalenderjaren
waarop de aan de aanvrager mee te delen gegevens inzake
rekeningen en soorten van contracten betrekking moeten
hebben.
}1. – Lid 1 gewijzigd bij art. 4, 1°, K.B. 3 april 2015, B.S., 13 april 2015
}2. – Lid 1 aangevuld bij art. 4, 2°, K.B. 3 april 2015, B.S., 13 april 2015

Art. 11. De verzoeken om raadpleging van het CAP wor-
den bij de Nationale Bank van België ingediend via het
elektronisch transmissiekanaal en volgens de structuur en
het formaat die de Nationale Bank van België in overleg
met de Federale Overheidsdienst Financiën vaststelt.

Art. 12. Het toezicht door de Nationale Bank van België
op de bij haar ingediende verzoeken om raadpleging van
het CAP wordt uitdrukkelijk beperkt tot:

– de naleving van alle technische instructies bedoeld in
artikel 11; en

– de juistheid van het ingebouwd controlenummer van
de gegevens die een dergelijk controlenummer bevatten,
zoals het identificatienummer van de cliënt }1[of de belas-
tingplichtige]1 in het Rijksregister van de natuurlijke perso-
nen}1[, of het identificatienummer van de belastingplich-
tige toegekend bij de Kruispuntbank van de sociale zeker-
heid zoals bedoeld in artikel 4 van de wet van 15 januari
1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruis-
puntbank van de Sociale Zekerheid]1 of zijn inschrijvings-
nummer in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Verzoeken om raadpleging van het CAP die niet aan alle
hierboven bedoelde controles voldoen, worden geacht
niet bij de Nationale Bank van België te zijn ingediend. De
Nationale Bank van België brengt onverwijld de aanvrager
in kennis hiervan, op de wijze die zij bepaalt.

De Nationale Bank van België registreert de datum van
ontvangst van de verzoeken om raadpleging van het CAP
vanwege de aanvragers.
}1. – Lid 1, tweede streepje, gewijzigd bij art. 5 K.B. 3 april 2015, B.S.,
13 april 2015

Art. 13. De raadpleging van het CAP gebeurt uitsluitend
door personeelsleden van de Nationale Bank van België
die hiertoe door het Directiecomité van de Nationale Bank
van België zijn gemachtigd.

Art. 14. Het antwoord op ieder verzoek om raadpleging
van het CAP wordt door de Nationale Bank van België ter
beschikking van de aanvrager gesteld via het elektronisch
transmissiekanaal en volgens de structuur en het formaat en
binnen de termijn die de Nationale Bank van België in over-
leg met de Federale Overheidsdienst Financiën vaststelt.

}1[In haar antwoord geeft de Nationale Bank van België
al naargelang het verzoek om raadpleging:

– ofwel een lijst van de rekeningen geïdentificeerd door
middel van hun IBAN-nummer en van de soorten van con-
tracten meegedeeld door de informatieplichtigen aan het
CAP met betrekking tot de cliënt die het voorwerp uit-
maakt van het verzoek. Deze lijst wordt gerangschikt vol-
gens het inschrijvingsnummer van de informatieplichti-
gen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen;
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– ofwel een lijst van de buitenlandse rekeningen die op
naam van de belastingplichtige die het voorwerp van de
aanvraag uitmaakt aan het CAP werden meegedeeld.]1

Indien het verzoek om raadpleging van het CAP echter
betrekking heeft op:

– een cliënt }2[of een belastingplichtige]2 over wie geen
individuele gegevens in het CAP kunnen worden terugge-
vonden op grond van de in artikel 10 bedoelde gegevens,
wordt zulks in het antwoord vermeld;

– een cliënt die een natuurlijke persoon is en die niet
eenduidig kan worden geïdentificeerd op grond van de in
artikel 10 bedoelde gegevens, dan is het antwoord van de
Nationale Bank van België beperkt tot de lijst van alle in
het CAP geregistreerde cliënten waarvan de in artikel 2 be-
doelde identiteitsgegevens overeenkomen met de door de
aanvrager meegedeelde identificatiegegevens;

– een cliënt die geen natuurlijke persoon is en die niet
eenduidig kan worden geïdentificeerd op grond van de in
artikel 10 bedoelde gegevens, dan geeft de Nationale Bank
van België in haar antwoord de lijst bedoeld in het tweede
lid met betrekking tot alle in het CAP geregistreerde cliën-
ten waarvan de in artikel 2 bedoelde identiteitsgegevens
overeenkomen met de door de aanvrager meegedeelde
identificatiegegevens.
}1. – Lid 2 vervangen bij art. 6, 1°, K.B. 3 april 2015, B.S., 13 april 2015
}2. – Lid 3, eerste streepje, gewijzigd bij art. 6, 2°, K.B. 3 april 2015, B.S.,
13 april 2015

HOOFDSTUK 4

VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

Art. 15. De Nationale Bank van België wordt aangewe-
zen als de voor de verwerking van het CAP verantwoorde-
lijke instelling zoals bedoeld in artikel 1, § 4, van de wet
van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke
levenssfeer ten opzichte van de verwerking van de per-
soonsgegevens.

De informatieplichtigen zijn verantwoordelijk voor de
verwerkingen van persoonsgegevens die ze verrichten om
aan de verplichtingen te voldoen die op hen krachtens de
artikelen 2 en 3 rusten.

Art. 16. Wat de in artikel 5, tweede lid, bedoelde gege-
vens betreft, brengen de informatieplichtigen uiterlijk op
de eerste kalenderdag van de zevende maand die volgt op
de maand tijdens welke dit besluit in het Belgisch Staats-
blad bekend is gemaakt, hun cliënten via een }1[duurzame
gegevensdrager]1 op de hoogte van:

1° de verplichting in hoofde van de informatieplichtigen
om voormelde gegevens met betrekking tot de kalenderja-
ren 2010, 2011, 2012 en 2013 aan het CAP mee te delen;

2° het feit dat deze gegevens door het CAP worden gere-
gistreerd;

3° de naam en het adres van het CAP;
4° de doeleinden van de verwerking door het CAP;
5° het recht van de cliënt tot inzage bij de Nationale

Bank van België van de gegevens die door het CAP op zijn
naam zijn geregistreerd;

6° het recht van de cliënt, uit te oefenen bij de betrokken
informatieplichtige, tot verbetering en verwijdering van
onjuiste gegevens die door het CAP op zijn naam zijn gere-
gistreerd; en

7° de in artikel 8 bepaalde bewaartermijnen van de in
het CAP opgeslagen gegevens.

Bij het openen van een rekening of het afsluiten van een
contract dat na 31 december 2013 plaatsvindt, brengen de
informatieplichtigen hun cliënten via een }2[duurzame gege-
vensdrager]2 op de hoogte van de verplichting om de gege-
vens bedoeld in de artikelen 2 en 3 aan het CAP mee te delen,
alsook van de informatie bedoeld in het eerste lid, 2° tot 7°.
}1. – Lid 1, inleidende zin, gewijzigd bij art. 19 K.B. 25 september 2018,
B.S., 10 oktober 2018
}2. – Lid 2 gewijzigd bij art. 19 K.B. 25 september 2018, B.S., 10 oktober 2018
}1[Art. 16/1.  Wat de in artikel 8/1 bedoelde gegevens
betreft, brengt de Nationale Bank van België de belasting-
plichtige op zijn internetsite alsook op het standaardfor-
mulier voor de mededeling van gegevens op papier be-
doeld in artikel 8/2, § 3, op de hoogte van:

1° het feit dat deze gegevens in het CAP worden opge-
slagen;

2° de naam en het adres van het CAP;
3° de doeleinden van de verwerking door het CAP;
4° het recht van de belastingplichtige tot inzage bij de

Nationale Bank van België van de gegevens die door het
CAP op zijn naam zijn geregistreerd;

5° het recht van de belastingplichtige tot rechtzetting
en verwijdering van onjuiste gegevens die op zijn naam
door het CAP zijn opgeslagen;

6° de in artikel 8/4 bepaalde bewaartermijnen van de in
het CAP opgeslagen gegevens.

Wat de buitenlandse rekeningen betreft waarvan de be-
lastingplichtige houder of medehouder is geweest voor de
aanslagjaren 2012 tot 2014, wordt de in het vorige lid be-
doelde informatie eveneens hernomen in de uitnodiging
tot mededeling aan het CAP van de vereiste gegevens die
door de Federale Overheidsdienst Financiën aan de belas-
tingplichtigen wordt gericht, bedoeld in artikel 177, a, van
de wet van 25 april 2014 houdende diverse bepalingen.]1

}1. – Ingevoegd bij art. 7 K.B. 3 april 2015, B.S., 13 april 2015

Art. 17. }1[§ 1.]1 }2[Elke natuurlijke persoon]2 krijgt in-
zage in de gegevens die op zijn naam door het CAP zijn ge-
registreerd door een schriftelijke, gedagtekende en onder-
tekende aanvraag aan de hoofdzetel van de Nationale
Bank van België te richten.

}3[De natuurlijke persoon]3 voegt bij zijn schriftelijke
aanvraag een duidelijk leesbare fotokopie recto verso van:

– zijn identiteitskaart bedoeld in artikel 6 van de wet
van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters, de
identiteitskaarten, de vreemdelingenkaarten en de ver-
blijfsdocumenten en tot wijziging van de wet van
8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de
natuurlijke personen, of, bij ontstentenis ervan;

– de verblijfsvergunning uitgereikt op het tijdstip van de
inschrijving in het wachtregister bedoeld in artikel 1, § 1,
eerste lid, 2°, van voormelde wet van 19 juli 1991, of, bij
ontstentenis hiervan;

– de identiteitskaart, het paspoort, de vervangende reis-
vergunning of enig ander geldig officieel identiteitsdocu-
ment uitgereikt aan een vreemdeling die geen verblijf
houdt in het Rijk, door de Staat waar hij verblijft of waar-
van hij onderdaan is.

De lijst van de in het CAP geregistreerde gegevens aan-
gaande }4[de natuurlijke persoon]4 wordt door de Natio-
nale Bank van België kosteloos op zijn adres verzonden
zoals opgegeven in het Rijksregister van de natuurlijke per-
sonen of, bij ontstentenis ervan, op het adres vermeld op
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het door }4[de natuurlijke persoon]4 voorgelegd officieel
identiteitsdocument.

}5[§ 2.]5 }5[Elke cliënt die geen natuurlijk persoon is,
neemt kennis van de gegevens geregistreerd op zijn naam in
het CAP door een schriftelijke aanvraag, gedagtekend en on-
dertekend, in te dienen op de hoofdzetel van de Nationale
Bank van België.]5 }6[Hij]6 die geen natuurlijke persoon is,
voegt bij zijn schriftelijke aanvraag een duidelijk leesbare fo-
tokopie recto verso van het in }6[§ 1, tweede lid]6 bepaald of-
ficieel document uitgereikt aan zijn gevolmachtigde, samen
met het bewijs van de volmacht. De lijst van de in het CAP ge-
registreerde gegevens aangaande de betrokken cliënt wordt
door de Nationale Bank van België naar zijn adres verzonden
zoals opgegeven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen
of, bij ontstentenis ervan, naar het adres van de gevolmach-
tigde zoals opgegeven in het Rijksregister van de natuurlijke
personen of, bij ontstentenis ervan, zoals vermeld op het
door de gevolmachtigde voorgelegd identiteitsdocument.
}1. – § 1 genummerd bij art. 8, 1°, K.B. 3 april 2015, B.S., 13 april 2015
}2. – § 1, lid 1, gewijzigd bij art. 8, 1°, K.B. 3 april 2015, B.S., 13 april 2015
}3. – § 1, lid 2, inleidende zin, gewijzigd bij art. 8, 2°, K.B. 3 april 2015,
B.S., 13 april 2015
}4. – § 1, lid 3, gewijzigd bij art. 8, 3°, K.B. 3 april 2015, B.S., 13 april 2015
}5. – § 2 genummerd en gewijzigd bij art. 8, 4°, a), K.B. 3 april 2015, B.S.,
13 april 2015
}6. – § 2 gewijzigd bij art. 8, 4°, b), K.B. 3 april 2015, B.S., 13 april 2015

Art. 18. Elke cliënt }1[of belastingplichtige]1 kan koste-
loos de rechtzetting of verwijdering vragen van onjuiste
gegevens die op zijn naam in het CAP zijn geregistreerd.

De betrokken cliënt }2[of belastingplichtige]2 of zijn ge-
volmachtigde voegt bij zijn schriftelijke aanvraag }2[tot
rechtzetting of verwijdering van de in de artikelen 2 en 3
bedoelde gegevens]2 een duidelijk leesbare fotokopie recto
verso van het geldig officieel document bepaald, naarge-
lang het geval, in artikel 17, tweede of derde lid, samen
met het bewijs van de volmacht en elk document dat de
gegrondheid van de aanvraag staaft.

De informatieplichtige dient de in zijn eigen bestanden
geregistreerde onjuiste gegevens }3[met betrekking tot zijn
cliënten]3 te verbeteren of te verwijderen en deze wijzigin-
gen onverwijld aan het CAP mee te delen overeenkomstig
de in artikel 6 bepaalde technische instructies.

}4[De aanvraag tot rechtzetting of verwijdering van de
in artikel 8/1 bedoelde gegevens gebeurt overeenkomstig
artikel 8/3, tweede lid.]4

}1. – Lid 1 gewijzigd bij art. 9, 1°, K.B. 3 april 2015, B.S., 13 april 2015
}2. – Lid 2 gewijzigd bij art. 9, 2°, K.B. 3 april 2015, B.S., 13 april 2015
}3. – Lid 3 gewijzigd bij art. 9, 3°, K.B. 3 april 2015, B.S., 13 april 2015
}4. – Lid 4 toegevoegd bij art. 9, 4°, K.B. 3 april 2015, B.S., 13 april 2015

Art. 19. De gegevens bezorgd door de Nationale Bank
van België aan de aanvragers mogen enkel worden ge-
bruikt om, hetzij het bedrag van de belastbare inkomsten
van de cliënt vast te stellen, hetzij de vermogenssituatie
van de cliënt te bepalen met het oog op het invorderen van
de belasting en de voorheffingen verschuldigd in hoofd-
som en opcentiemen, van de belastingverhogingen en ad-
ministratieve boeten, van de interesten en van de kosten.

K.B. 30 juli 2018 betreffende het aanleggen en bijhouden van de kadastrale documentatie en tot 
vaststelling van de modaliteiten voor het afleveren van kadastrale uittreksels

 (B.S., 9 oktober 2018)
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K.B. nr. 308, 31 maart 1936 houdende het wetboek der successierechten (Brusselse versie)
 (B.S., 7 april 1936, err., B.S., 12 april 1936, err., B.S., 26 april 1936)

F 1. Bekrachtigd bij wet 4 mei 1936, B.S., 7 mei 1936

(Uittreksel)

BOEK I

RECHTEN VAN SUCCESSIE EN VAN 
OVERGANG BIJ OVERLIJDEN

HOOFDSTUK XVII

DOOR DE }1[ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE 
PATRIMONIUMDOCUMENTATIE]1 TE 

VERSTREKKEN INLICHTINGEN
}1. Opschrift gewijzigd bij art. 108 wet 11 juli 2018, B.S., 20 juli 2018

Art. 143. Onverminderd de bijzondere wetten, reiken de
}1[bevoegde kantoren van de Algemene Administratie van
de Patrimoniumdocumentatie]1 afschriften of uittreksels
van de successieaangiften uit:

1° op verzoek van de betrokkenen in rechtstreekse
naam, van hun erfgenamen of rechthebbenden;

2° op verzoek van derden, tegen bevel van de vrederechter.
De uitreiking van voormelde stukken geeft aanlei-

ding tot een door de Minister van Financiën vast te stel-
len retributie.  {2

}1. – Lid 1, inleidende zin, laatst gewijzigd bij art. 109 wet 11 juli 2018,
B.S., 20 juli 2018

R 2. – Zie M.B. 27 november 2017 tot vaststelling van de retributies
voor het verstrekken van inlichtingen, getuigschriften, kopieën en uittrek-
sels door de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie
in uitvoering van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierech-
ten en van het Wetboek der successierechten, B.S., 8 december 2017

Art. 144. De }1[bevoegde kantoren van de Algemene Ad-
ministratie van de Patrimoniumdocumentatie]1 zijn ertoe
gehouden, op eenvoudig verzoek, aan alle persoon, tegen

een door de Minister van Financiën vast te stellen retribu-
tie, de eigendomstitels van de in het ambtsgebied van hun
kantoor gelegen vaste goederen te doen kennen.

}2[De Koning kan bepalen dat de eigendomstitels op een
gedematerialiseerde wijze kunnen of moeten worden afgele-
verd, alsmede de modaliteiten van hun aflevering.]2  {3

}1. – Lid 1 laatst gewijzigd bij art. 110 wet 11 juli 2018, B.S., 20 juli 2018
}2. – Lid 2 toegevoegd bij art. 61 wet 21 december 2013, B.S., 31 december
2013, err., B.S., 24 maart 2014, inwerkingtreding: 10 januari 2014 (art. 87, 1°)
R 3. – Zie M.B. 27 november 2017 tot vaststelling van de retributies
voor het verstrekken van inlichtingen, getuigschriften, kopieën en uittrek-
sels door de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie
in uitvoering van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierech-
ten en van het Wetboek der successierechten, B.S., 8 december 2017

Art. 145. De }1[bevoegde kantoren van de Algemene Ad-
ministratie van de Patrimoniumdocumentatie]1 zijn ertoe
gehouden, tegen een door de Minister van Financiën vast
te stellen retributie, op vordering van de erfgenamen, le-
gatarissen of begiftigden hetzij van een overleden echtge-
noot, hetzij van een zijner vertegenwoordigers, de terugne-
mingen en vergoedingen aan te duiden die deze echtge-
noot aanbelangen en die voortkomen van overeenkom-
sten houdende overdracht of verklaring van binnen het
ambtsgebied van hun kantoor gelegen vaste goederen.

In dit geval, mag door de }2[kantoren]2 gevergd worden
dat de verzoekers hun de datum van het huwelijk zomede
het huwelijksregime doen kennen van de echtgenoot, wier
terugnemingen en vergoedingen dienen opgezocht.  {3

}1. – Lid 1 gewijzigd bij art. 111, 1°, wet 11 juli 2018, B.S., 20 juli 2018
}2. – Lid 2 gewijzigd bij art. 111, 2°, wet 11 juli 2018, B.S., 20 juli 2018
R 3. – Zie M.B. 27 november 2017 tot vaststelling van de retributies
voor het verstrekken van inlichtingen, getuigschriften, kopieën en uittrek-
sels door de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie
in uitvoering van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierech-
ten en van het Wetboek der successierechten, B.S., 8 december 2017



III. Wet- en regelgeving van de gemeenschappen en gewesten • 1. Brussel
K.B. nr. 308, 31 maart 1936 - W. Succ., Brusselse versie (Art. 146quater)

Larcier Geannoteerde Wetboeken – Privacy (17 oktober 2018) – © Larcier 517

Art. 146. De onder artikelen 143 tot 145 voorziene in-
lichtingen moeten insgelijks verstrekt worden aan de last-
hebber van de belanghebbenden, op voorwaarde dat men
van de lastgeving late blijken.  {1

R 1. – Zie M.B. 27 november 2017 tot vaststelling van de retributies
voor het verstrekken van inlichtingen, getuigschriften, kopieën en uittrek-
sels door de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie
in uitvoering van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierech-
ten en van het Wetboek der successierechten, B.S., 8 december 2017
}1[Art. 146bis. Hij die, uit welke hoofde ook, optreedt
bij de toepassing van de belastingwetten of die toegang
heeft tot de ambtsvertrekken van de }2[Algemene Admini-
stratie van de Patrimoniumdocumentatie]2, is, buiten het
uitoefenen van zijn ambt, verplicht tot de meest volstrekte
geheimhouding aangaande alle zaken waarvan hij we-
gens de uitvoering van zijn opdracht kennis heeft.

De ambtenaren van de }3[Algemene Administratie van de
Patrimoniumdocumentatie]3, oefenen hun ambt uit wanneer
zij aan andere administratieve diensten van de Staat, daaron-
der begrepen de parketten en de griffies van de hoven en van
alle rechtsmachten, en aan de openbare instellingen of inrich-
tingen, inlichtingen verstrekken welke voor die diensten, in-
stellingen of inrichtingen nodig zijn voor de hun opgedragen
uitvoering van wettelijke of reglementaire bepalingen.

Personen die deel uitmaken van diensten waaraan de
}4[Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumen-
tatie]4, ingevolge het vorige lid inlichtingen van fiscale
aard heeft verstrekt, zijn tot dezelfde geheimhouding ver-
plicht en mogen de bekomen inlichtingen niet gebruiken
buiten het kader van de wettelijke bepalingen voor de uit-
voering waarvan zij zijn verstrekt.

Onder openbare instellingen of inrichtingen dienen ver-
staan de instellingen, maatschappijen, verenigingen, in-
richtingen en diensten welke de Staat mede beheert, waar-
aan de Staat een waarborg verstrekt, op welke bedrijvig-
heid de Staat toezicht uitoefent of waarvan het bestuurs-
personeel aangewezen wordt door de Regering, op haar
voordracht of met haar goedkeuring.

}5[...]5]1

}1. – Ingevoegd bij art. 53 wet 4 augustus 1978, B.S., 17 augustus 1978
}2. – Lid 1 gewijzigd bij art. 84 wet 27 april 2016, B.S., 6 mei 2016
}3. – Lid 2 gewijzigd bij art. 84 wet 27 april 2016, B.S., 6 mei 2016
}4. – Lid 3 gewijzigd bij art. 84 wet 27 april 2016, B.S., 6 mei 2016
}5. – Lid 5 opgeheven bij art. 17 wet 10 februari 1981, B.S., 14 februari
1981, inwerkingtreding: 14 februari 1981 (art. 22)

}1[HOOFDSTUK XVIII

AAN ALLE BELASTINGEN GEMENE BEPALINGEN]1

}1. Opschrift ingevoegd bij art. 8 wet 17 augustus 2013, B.S., 5 september
2013, inwerkingtreding: 1 januari 2013 (art. 21)
}1[Art. 146ter. Alle administraties die ressorteren onder
de Federale Overheidsdienst Financiën zijn gehouden alle
in hun bezit zijnde toereikende, ter zake dienende en niet
overmatige inlichtingen ter beschikking te stellen aan alle
ambtenaren van deze Overheidsdienst, voorzover die amb-
tenaren regelmatig belast zijn met de vestiging of de invor-
dering van de belastingen, en voor zover die gegevens bij-
dragen tot de vervulling van de opdracht van die ambtena-
ren tot de vestiging of de invordering van eender welke
door de Staat geheven belasting.

Elke ambtenaar van de Federale Overheidsdienst Finan-
ciën, die regelmatig werd belast met een controle- of on-
derzoeksopdracht, is van rechtswege gemachtigd alle toe-
reikende, ter zake dienende en niet overmatige inlichtin-

gen te vragen, op te zoeken of in te zamelen die bijdragen
tot de vestiging of de invordering van eender welke, an-
dere, door de Staat geheven belasting.

Elke inlichting, stuk, proces-verbaal of akte, in het uitoe-
fenen van zijn functie ontdekt of bekomen door een amb-
tenaar van de Federale Overheidsdienst Financiën, hetzij
rechtstreeks, hetzij door tussenkomst van een bestuurs-
dienst van de Staat, met inbegrip van de parketten en de
griffies der hoven en rechtbanken, de besturen van de Ge-
meenschappen en de Gewesten van de Belgische Staat, de
provinciën, de agglomeraties en de gemeenten, evenals de
openbare instellingen of inrichtingen, kan door de Staat
worden ingeroepen voor het opsporen van elke krachtens
de belastingwetten verschuldigde som.

Onder openbare instellingen of inrichtingen worden ver-
staan de instellingen, maatschappijen, verenigingen, inrich-
tingen en diensten welke de Staat, een Gemeenschap of een
Gewest mede beheert, waaraan de Staat, een Gemeenschap
of een Gewest een waarborg verstrekt, op de werkzaamheden
waarvan de Staat, een Gemeenschap of een Gewest toezicht
uitoefent of waarvan het bestuurspersoneel wordt aangewe-
zen door de federale Regering of een Gemeenschaps- of ge-
westregering, op haar voordracht of mits haar goedkeuring.]1

}1. – Ingevoegd bij art. 9 wet 17 augustus 2013, B.S., 5 september 2013,
inwerkingtreding: 1 januari 2013 (art. 21)
}1[Art. 146quater. § 1. Dit artikel legt de voorschriften
en procedures vast voor de samenwerking tussen België en
de andere Lid-Staten van de Europese Unie met het oog op
de uitwisseling van inlichtingen die naar verwachting van
belang zijn voor de administratie en de handhaving van de
nationale wetgeving van alle Lid-Staten met betrekking tot
de rechten van successie en van overgang bij overlijden.

Dit artikel legt tevens de bepalingen vast voor de elek-
tronische uitwisseling van de in het eerste lid bedoelde in-
lichtingen.

Dit artikel laat de toepassing van de regels inzake we-
derzijdse rechtshulp in strafzaken onverlet. Zij laat even-
eens onverlet de verplichtingen van de Lid-Staten inzake
ruimere administratieve samenwerking, welke voort-
vloeien uit andere rechtsinstrumenten, waaronder bilate-
rale en multilaterale overeenkomsten.

§ 2. Voor de toepassing van dit artikel wordt verstaan
onder:

1° «richtlijn»: de richtlijn 2011/16/EU van de Raad van
15 februari 2011 betreffende de administratieve samen-
werking op het gebied van de belastingen en tot intrekking
van richtlijn 77/799/EEG;

2° «Lid-Staat»: een Lid-Staat van de Europese Unie;
3° «centraal verbindingsbureau»: het bureau dat als zoda-

nig is aangewezen door de bevoegde autoriteit en belast is
met de primaire zorg voor de contacten met de andere Lid-
Staten op het gebied van de administratieve samenwerking;

4° «verbindingsdienst»: elk ander bureau dan het cen-
traal verbindingsbureau dat als zodanig is aangewezen
door de bevoegde autoriteit om op grond van dit artikel
rechtstreeks inlichtingen uit te wisselen;

5° «bevoegde ambtenaar»: elke ambtenaar die op grond
van dit artikel gemachtigd is door de bevoegde autoriteit
om rechtstreeks inlichtingen uit te wisselen;

6° «Belgische bevoegde autoriteit»: de door België als
zodanig aangewezen autoriteit. Het Belgisch centraal ver-
bindingsbureau, de Belgische verbindingsdiensten en de
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Belgische bevoegde ambtenaren worden eveneens als Bel-
gische bevoegde autoriteit bij delegatie beschouwd;

7° «buitenlandse bevoegde autoriteit»: de door een Lid-
Staat andere dan België, als zodanig aangewezen autori-
teit. Het centraal verbindingsbureau, de verbindingsdien-
sten en de bevoegde ambtenaren van deze Lid-Staat wor-
den eveneens als buitenlandse bevoegde autoriteit bij de-
legatie beschouwd;

8° «verzoekende autoriteit»: het centraal verbindings-
bureau, een verbindingsdienst, of elke bevoegde ambte-
naar van een Lid-Staat die namens de Belgische of een
buitenlandse bevoegde autoriteit om bijstand verzoekt;

9° «aangezochte autoriteit»: het centraal verbindingsbu-
reau, een verbindingsdienst of elke bevoegde ambtenaar
van een Lid-Staat die namens de Belgische of een buiten-
landse bevoegde autoriteit om bijstand wordt verzocht;

10° «administratief onderzoek»: alle door de Lid-Staten
bij het vervullen van hun taken verrichte controles, onder-
zoeken en acties ter waarborging van de juiste toepassing
van de belastingwetgeving;

11° }2[«automatische uitwisseling»:
a) voor de toepassing van §§ 6, eerste lid en 6/1, de sys-

tematische mededeling met regelmatige, vooraf vastge-
stelde tussenpozen, zonder voorafgaand verzoek, van
vooraf bepaalde inlichtingen aan een andere Lid-Staat;

b) voor de toepassing van alle andere bepalingen van
dit artikel, andere dan deze van voormelde §§ 6, eerste lid,
en 6/1, de systematische mededeling van vooraf bepaalde
inlichtingen, verstrekt overeenkomstig punt a);]2

12° «spontane uitwisseling»: het niet-systematisch, te
eniger tijd en ongevraagd verstrekken van inlichtingen
aan een andere Lid-Staat;

13° «persoon»:
a. een natuurlijk persoon;
b. een rechtspersoon;
c. indien de geldende wetgeving in die mogelijkheid

voorziet, een vereniging van personen die bevoegd is
rechtshandelingen te verrichten, maar niet de status van
rechtspersoon bezit; of

d. een andere juridische constructie, ongeacht de aard
of de vorm, met of zonder rechtspersoonlijkheid, die ac-
tiva, met inbegrip van de daardoor gegenereerde inkom-
sten, bezit of beheert welke aan belastingen in de zin van
de richtlijn zijn onderworpen;

14° «langs elektronische weg»: door middel van elektro-
nische apparatuur voor gegevensverwerking – met inbe-
grip van digitale compressie – en gegevensopslag, met ge-
bruikmaking van kabels, radio, optische technologie of an-
dere elektromagnetische middelen;

15° «CCN-netwerk»: het op het gemeenschappelijke
communicatienetwerk gebaseerde gemeenschappelijke
platform dat de Europese Unie heeft ontwikkeld voor het
elektronische berichtenverkeer tussen autoriteiten die be-
voegd zijn op het gebied van douane en belastingen;

}3[16° «grensoverschrijdende voorafgaande fiscale be-
slissing»: elk akkoord, elke mededeling of enig ander in-
strument of handeling met soortgelijke effecten, inbegre-
pen deze verstrekt, gewijzigd of hernieuwd, in het kader
van een belastingcontrole, en die aan de volgende cumula-
tieve voorwaarden voldoen:

a) verstrekt, gewijzigd of hernieuwd door de FOD Finan-
ciën, ongeacht of deze beslissingen effectief gebruikt worden;

b) verstrekt, gewijzigd of hernieuwd, voor een welbe-
paalde persoon of groep van personen, en voor zover deze
persoon of groep van personen er zich kan op beroepen;

c) betreft de interpretatie of toepassing van een wette-
lijke of administratieve bepaling betreffende de handha-
ving of de toepassing van dit Wetboek en de met de succes-
sierechten verband houdende autonome bepalingen;

d) heeft betrekking op een grensoverschrijdende ver-
richting; en

e) is tot stand gekomen voorafgaand aan de indiening
van een belastingaangifte voor het tijdvak waarin de ver-
richting of reeks verrichtingen of de activiteiten hebben
plaatsgevonden;]3

}4[17° «grensoverschrijdende verrichting» als vermeld
in de bepaling onder 16°: een verrichting of reeks van ver-
richtingen die voldoen aan een of meer van de volgende
voorwaarden:

a) waarbij niet alle partijen betrokken bij de verrichting
of reeks van verrichtingen fiscaal inwoner zijn van België
dat de grensoverschrijdende voorafgaande beslissing heeft
verstrekt, gewijzigd of hernieuwd;

b) waarbij een van de partijen bij de verrichting of reeks
van verrichtingen haar fiscale woonplaats tegelijkertijd in
meer dan een rechtsgebied heeft;

c) wanneer de verrichtingen of reeks van verrichtingen
een grensoverschrijdend effect hebben.]4

§ 3. De Belgische bevoegde autoriteit wisselt met de
buitenlandse bevoegde autoriteiten inlichtingen uit.

§ 4. Met betrekking tot een specifiek geval kan de Belgi-
sche bevoegde autoriteit een buitenlandse bevoegde auto-
riteit verzoeken alle in de eerste § vermelde inlichtingen
die deze in haar bezit heeft of naar aanleiding van een ad-
ministratief onderzoek verkregen heeft, te verstrekken. Het
verzoek kan een met redenen omkleed verzoek om een be-
paald administratief onderzoek in te stellen, omvatten.

De Belgische bevoegde autoriteit kan de aangezochte au-
toriteit verzoeken haar de originele stukken over te maken.

§ 5. De Belgische bevoegde autoriteit verstrekt op ver-
zoek van een buitenlandse bevoegde autoriteit met betrek-
king tot een specifiek geval alle in de eerste § vermelde in-
lichtingen die ze in haar bezit heeft of naar aanleiding van
een administratief onderzoek verkregen heeft, dat werd in-
gesteld om die inlichtingen te verkrijgen.

In voorkomend geval deelt de Belgische bevoegde auto-
riteit de verzoekende autoriteit mee op welke gronden zij
een administratief onderzoek niet noodzakelijk acht.

Voor het verkrijgen van de gevraagde inlichtingen of
het verrichten van het gevraagde administratief onderzoek
gaat de Belgische bevoegde autoriteit te werk volgens de-
zelfde procedures als handelde zij uit eigen beweging of op
verzoek van een andere Belgische instantie.

Op specifiek verzoek van de verzoekende autoriteit ver-
strekt de Belgische bevoegde autoriteit de originele stukken,
tenzij de Belgische voorschriften zich hiertegen verzetten.

De inlichtingen worden door de Belgische bevoegde auto-
riteit zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk zes maanden na de
datum van ontvangst van het verzoek verstrekt. Indien de Bel-
gische bevoegde autoriteit evenwel de inlichtingen al in haar
bezit heeft, verstrekt zij deze binnen twee maanden. In bijzon-
dere gevallen kunnen de Belgische bevoegde autoriteit en de
verzoekende autoriteit een andere termijn overeenkomen.

De ontvangst van het verzoek wordt door de Belgische be-
voegde autoriteit aan de verzoekende autoriteit onmiddellijk,
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en in elk geval uiterlijk zeven werkdagen na ontvangst, indien
mogelijk langs elektronische weg, bevestigd.

De Belgische bevoegde autoriteit laat in voorkomend ge-
val, uiterlijk een maand na ontvangst van het verzoek, aan de
verzoekende autoriteit weten welke tekortkomingen het ver-
zoek vertoont en preciseert welke aanvullende achtergrond-
informatie zij verlangt. In dit geval gaan de in het vijfde lid
gestelde termijnen in op de datum waarop de Belgische be-
voegde autoriteit de aanvullende informatie ontvangt.

Indien de Belgische bevoegde autoriteit niet binnen de
gestelde termijn aan het verzoek kan voldoen, deelt zij de
redenen hiervoor onmiddellijk, en in elk geval uiterlijk drie
maanden na ontvangst van het verzoek, aan de verzoe-
kende autoriteit mee, met vermelding van de datum
waarop zij meent aan het verzoek te kunnen voldoen.

Indien de Belgische bevoegde autoriteit niet over de ge-
vraagde inlichtingen beschikt en niet aan het verzoek om
inlichtingen kan voldoen of het verzoek om de in § 20 ge-
noemde redenen afwijst, deelt zij de redenen hiervoor on-
middellijk, en in elk geval uiterlijk een maand na ontvangst
van het verzoek, aan de verzoekende autoriteit mee.

§ 6. Met betrekking tot belastbare tijdperken vanaf
1 januari 2014 verstrekt de Belgische bevoegde autoriteit
alle buitenlandse bevoegde autoriteiten automatisch de
inlichtingen waarover zij ten aanzien van de ingezetenen
van die andere Lid-Staat beschikt inzake de volgende spe-
cifieke inkomsten- en vermogenscategorieën, op te vatten
in de zin van de Belgische wetgeving:

1° bezoldigingen van werknemers;
2° bezoldigingen van bedrijfsleiders;
3° levensverzekeringsproducten die niet vallen onder an-

dere communautaire rechtsinstrumenten inzake de uitwisse-
ling van inlichtingen noch onder soortgelijke voorschriften;

4° pensioenen;
5° eigendom en inkomen van onroerende goederen.
De inlichtingen worden ten minste eenmaal per jaar

verstrekt, binnen zes maanden na het verstrijken van het
kalenderjaar in de loop waarvan de inlichtingen beschik-
baar zijn geworden.

«Beschikbare inlichtingen» betekent inlichtingen die
zich in de belastingdossiers van de inlichtingenverstrek-
kende Lid-Staat bevinden en die opvraagbaar zijn overeen-
komstig de procedures voor het verzamelen en verwerken
van inlichtingen in die Lid-Staat.

 }5[§ 6/1. In het kader van de verplichte automatische uit-
wisseling van inlichtingen over grensoverschrijdende vooraf-
gaande fiscale beslissingen, zijn de voorwaarden de volgende:

1° uitgezonderd in de gevallen bedoeld in de bepaling
onder 6° van deze paragraaf, verstrekt de Belgische be-
voegde autoriteit automatisch inlichtingen aan de bevoegde
autoriteiten van alle andere Lid-Staten en de Europese Com-
missie, zulks overeenkomstig de volgens § 24 vastgestelde
van toepassing zijnde praktische modaliteiten wanneer een
grensoverschrijdende voorafgaande beslissing werd ver-
strekt, gewijzigd of hernieuwd na 31 december 2016;

2° de Belgische bevoegde autoriteit verstrekt eveneens,
overeenkomstig de volgens § 24 vastgestelde van toepas-
sing zijnde praktische modaliteiten, aan de bevoegde auto-
riteiten van alle andere Lid-Staten, evenals aan de Euro-
pese Commissie, de inlichtingen over grensoverschrij-
dende voorafgaande fiscale beslissingen die zijn verstrekt,
gewijzigd of hernieuwd binnen de periode beginnend vijf

jaar vóór 1 januari 2017, met uitzondering van de gevallen
bedoeld in de bepaling onder 6° van deze paragraaf.

Indien de grensoverschrijdende voorafgaande beslissin-
gen werden verstrekt, gewijzigd of hernieuwd tussen
1 januari 2012 en 31 december 2013, worden deze inlich-
tingen verstrekt op voorwaarde dat die beslissingen nog
geldig waren op 1 januari 2014.

Als grensoverschrijdende voorafgaande fiscale beslis-
singen werden verstrekt, gewijzigd of hernieuwd tussen
1 januari 2014 en 31 december 2016, worden die inlich-
tingen verstrekt ongeacht of die grensoverschrijdende
voorafgaande beslissingen al dan niet nog geldig zijn;

3° de bepalingen onder 1° en 2° zijn niet van toepassing
wanneer een grensoverschrijdende voorafgaande fiscale
beslissing uitsluitend betrekking heeft op de belastingza-
ken van een of meer natuurlijke personen;

4° de uitwisseling van inlichtingen geschiedt als volgt:
a) voor de overeenkomstig de bepalin onder 1°, uitge-

wisselde inlichtingen: binnen drie maanden na het einde
van het halfjaar van het kalenderjaar waarin de grensover-
schrijdende voorafgaande fiscale beslissingen zijn ver-
strekt, gewijzigd of hernieuwd;

b) voor de overeenkomstig de bepaling onder 2°, uitge-
wisselde inlichtingen: vóór 1 januari 2018;

5° de door de Belgische bevoegde autoriteit uit hoofde
van de bepalingen onder 1° en 2° van dit artikel te verstrek-
ken inlichtingen omvatten de volgende gegevens:

a) de identificatiegegevens van de persoon, en in voor-
komend geval van de groep van personen waartoe deze
behoort;

b) een samenvatting van de inhoud van de grensover-
schrijdende voorafgaande fiscale beslissing, met onder
meer een omschrijving van de relevante zakelijke activitei-
ten of verrichtingen of reeks van verrichtingen, in alge-
mene bewoordingen gesteld, die niet mag leiden tot de
openbaarmaking van een handels-, nijverheids- of be-
roepsgeheim of een fabrieks- of handelsprocédé, of van in-
lichtingen die in strijd zouden zijn met de openbare orde;

c) de data van de aflevering, wijziging of hernieuwing van
de grensoverschrijdende voorafgaande fiscale beslissing;

d) de aanvangsdatum van de geldigheidsperiode van de
grensoverschrijdende voorafgaande fiscale beslissing, in-
dien vermeld;

e) de einddatum van de geldigheidsperiode van de
grensoverschrijdende voorafgaande fiscale beslissing, in-
dien vermeld;

f) het type grensoverschrijdende voorafgaande fiscale
beslissing;

g) het bedrag van de verrichting of reeks van verrichtin-
gen van de grensoverschrijdende voorafgaande beslissing,
indien vermeld in de grensoverschrijdende voorafgaande
fiscale beslissing;

h) in voorkomend geval, de identificatie van de andere
Lid-Staten die mogelijks betrokken zijn bij de grensover-
schrijdende voorafgaande fiscale beslissing;

i) in voorkomend geval, de identificatie van personen in
de andere Lid-Staten die mogelijks betrokken kunnen zijn
bij de grensoverschrijdende voorafgaande fiscale beslis-
sing waarbij vermeld dient te worden met welke Lid-Staten
de betrokken personen verbonden zijn;

6° inlichtingen gedefinieerd in de bepaling onder 5°, a),
b), en i) van deze paragraaf worden niet medegedeeld aan
de Europese Commissie;
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7° de Belgische bevoegde autoriteit bevestigt de ontvangst
van de inlichtingen, indien mogelijk langs elektronische
weg, zonder uitstel en in elk geval niet later dan zeven werk-
dagen na ontvangst, aan de verstrekkende bevoegde autori-
teit. Deze maatregel is van toepassing totdat het in § 24, 3de
en 4de lid, bedoelde gegevensbestand operationeel wordt;

8° de Belgische bevoegde overheid kan overeenkomstig
§ 4 en met inachtneming van de bepalingen van § 24, 2de
lid, om aanvullende inlichtingen verzoeken, daaronder be-
grepen de volledige tekst van een grensoverschrijdende
voorafgaande fiscale beslissing.]5

}6[§ 6/2. De Belgische bevoegde autoriteit bezorgt de Eu-
ropese Commissie jaarlijks en de eerste keer vóór 1 januari
2018, statistieken over de omvang van de automatische uit-
wisseling van inlichtingen uit hoofde van de §§ 6 en 6/1, als-
mede, voor zover mogelijk, gegevens betreffende administra-
tieve en andere relevante kosten en baten die betrekking heb-
ben op de verrichte uitwisselingen en de mogelijke verande-
ringen, zowel voor de fiscale administraties als voor derden.]6

§ 7. De Belgische bevoegde autoriteit verstrekt spontaan,
in elk van de volgende gevallen, de in de eerste § bedoelde
inlichtingen aan de buitenlandse bevoegde autoriteit:

1° de Belgische bevoegde autoriteit heeft redenen om
aan te nemen dat in de andere Lid-Staat een derving van
belasting kan bestaan;

2° een belastingplichtige verkrijgt in België een vrijstel-
ling of vermindering van belasting die voor hem een belas-
tingplicht of een hogere belasting in de andere Lid-Staat
zou moeten meebrengen;

3° transacties tussen een belastingplichtige in België en
een belastingplichtige in een andere Lid-Staat worden over
één of meer andere landen geleid, op zodanige wijze dat
daardoor in één van beide of in beide Lid-Staten een belas-
tingbesparing kan ontstaan;

4° de Belgische bevoegde autoriteit heeft redenen om
aan te nemen dat er belastingbesparing kan ontstaan door
een kunstmatige verschuiving van winsten binnen een
groep van ondernemingen;

5° de aan de Belgische bevoegde autoriteit verstrekte in-
lichtingen door een buitenlandse bevoegde autoriteit,
hebben informatie opgeleverd die voor de vaststelling van
de belastingschuld in die andere Lid-Staat toereikend, ter
zake dienend en niet overmatig is.

De Belgische bevoegde autoriteit kan een buitenlandse be-
voegde autoriteit spontaan alle inlichtingen meedelen waar-
van zij kennis heeft en die voor deze buitenlandse bevoegde
autoriteit toereikend, ter zake dienend en niet overmatig zijn.

De in het eerste lid bedoelde inlichtingen worden door
de Belgische bevoegde autoriteit zo snel mogelijk, en uiter-
lijk binnen een maand nadat deze beschikbaar worden,
aan de buitenlandse bevoegde autoriteit van elke betrok-
ken Lid-Staat verstrekt.

§ 8. De ontvangst van de in § 7 bedoelde inlichtingen
wordt door de Belgische bevoegde autoriteit onmiddellijk
en in elk geval binnen zeven werkdagen na ontvangst, in-
dien mogelijk langs elektronische weg, aan de verstrek-
kende buitenlandse bevoegde autoriteit bevestigd.

§ 9. De Belgische bevoegde autoriteit kan met een
buitenlandse bevoegde autoriteit overeenkomen dat, ter
uitwisseling van de in de eerste § bedoelde inlichtingen, de
door de Belgische bevoegde autoriteit gemachtigde amb-
tenaren onder de door de buitenlandse bevoegde autori-
teit vastgestelde voorwaarden:

1° aanwezig kunnen zijn in de kantoren waar de admi-
nistratieve overheden van de aangezochte Lid-Staat hun
taken vervullen;

2° aanwezig kunnen zijn bij administratieve onderzoe-
ken op het grondgebied van de aangezochte Lid-Staat.

§ 10. De Belgische bevoegde autoriteit kan met een
buitenlandse bevoegde autoriteit overeenkomen dat, ter
uitwisseling van de in de eerste § bedoelde inlichtingen, de
door de buitenlandse bevoegde autoriteit gemachtigde
ambtenaren onder de door de Belgische bevoegde autori-
teit vastgestelde voorwaarden:

1° aanwezig kunnen zijn in België in de kantoren waar
de Federale Overheidsdienst Financiën haar taken vervult;

2° aanwezig kunnen zijn bij administratieve onderzoe-
ken op het Belgische grondgebied.

Indien de verlangde inlichtingen vermeld staan in be-
scheiden waartoe de ambtenaren van de Belgische bevoegde
autoriteit toegang hebben, ontvangen de ambtenaren van
de verzoekende autoriteit een afschrift van die bescheiden.

Op grond van de in het eerste lid bedoelde overeenkomst,
mogen de bij een administratief onderzoek aanwezige amb-
tenaren van de verzoekende autoriteit in België geen perso-
nen ondervragen en geen bescheiden onderzoeken.

De door de verzoekende Lid-Staat gemachtigde ambte-
naren die overeenkomstig het eerste lid in België aanwezig
zijn, moeten te allen tijde een schriftelijke opdracht kun-
nen overleggen waaruit hun identiteit en hun officiële
hoedanigheid blijken.

§ 11. In de gevallen waarin België met één of meer Lid-
Staten overeenkomt om gelijktijdig, elk op het eigen
grondgebied, bij een of meer personen te wier aanzien zij
een gezamenlijk of complementair belang hebben, contro-
les te verrichten en de aldus verkregen inlichtingen uit te
wisselen, is deze § van toepassing.

De Belgische bevoegde autoriteit bepaalt autonoom
welke personen zij voor een gelijktijdige controle wil voor-
stellen. Zij deelt de buitenlandse bevoegde autoriteit van de
betrokken Lid-Staten met opgave van redenen mee welke
dossiers zij voor een gelijktijdige controle voorstelt. Zij be-
paalt binnen welke termijn de controle moet plaatsvinden.

Wanneer aan de Belgische bevoegde autoriteit een ge-
lijktijdige controle wordt voorgesteld, beslist zij of ze aan
de gelijktijdige controle wenst deel te nemen. Zij doet de
buitenlandse bevoegde autoriteit die de controle voorstelt
een bevestiging van deelname of een gemotiveerde weige-
ring toekomen.

De Belgische bevoegde autoriteit wijst een vertegen-
woordiger aan die wordt belast met de leiding en de coör-
dinatie van de controle.

§ 12. De Belgische bevoegde autoriteit kan een verzoek
aan een buitenlandse bevoegde autoriteit richten tot kennis-
geving aan de geadresseerde, overeenkomstig de in de aange-
zochte Lid-Staat geldende voorschriften voor de kennisgeving
van soortgelijke akten, van alle door de Belgische administra-
tieve overheden afgegeven akten en besluiten die betrekking
hebben op de toepassing in België van wetgeving betreffende
rechten van successie en van overgang bij overlijden.

Het verzoek tot kennisgeving vermeldt de naam en het
adres van de geadresseerde, evenals alle overige informa-
tie ter identificatie van de geadresseerde, en het onder-
werp van de akte of het besluit waarvan de geadresseerde
kennis moet worden gegeven.
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Het verzoek tot kennisgeving wordt door de Belgische
bevoegde autoriteit slechts gedaan indien de kennisgeving
van de akten niet volgens de Belgische regels kan geschie-
den, of buitensporige problemen zou veroorzaken. De Bel-
gische bevoegde autoriteit kan een document, per aange-
tekende brief of langs elektronische weg, rechtstreeks ter
kennis brengen aan een persoon op het grondgebied van
een andere Lid-Staat.

§ 13. Op verzoek van een buitenlandse bevoegde autoriteit
gaat de Belgische bevoegde autoriteit, overeenkomstig de
Belgische voorschriften voor de kennisgeving van soortgelijke
akten, over tot kennisgeving aan de geadresseerde van alle
door de administratieve overheden van de verzoekende Lid-
Staat afgegeven akten en besluiten die betrekking hebben op
de toepassing op haar grondgebied van wetgeving betref-
fende rechten van successie en van overgang bij overlijden.

De Belgische bevoegde autoriteit stelt de verzoekende au-
toriteit onverwijld in kennis van het aan het verzoek gegeven
gevolg en, in het bijzonder, van de datum waarop de akte of
het besluit aan de geadresseerde ter kennis is gebracht.

§ 14. Indien een buitenlandse bevoegde autoriteit in-
lichtingen overeenkomstig §§ 4 of 8 heeft verstrekt en te-
rugmelding betreffende de ontvangen inlichtingen ver-
zoekt, doet de ontvangende Belgische bevoegde autoriteit,
zonder afbreuk te doen aan de Belgische voorschriften in-
zake beroepsgeheim en gegevensbescherming, zo spoedig
mogelijk, doch uiterlijk drie maanden nadat het resultaat
van het gebruik van de verlangde inlichtingen bekend is,
een terugmelding aan de buitenlandse bevoegde autoriteit
die de inlichtingen heeft verzonden.

De Belgische bevoegde autoriteit doet eenmaal per jaar,
overeenkomstig bilateraal overeengekomen praktische af-
spraken, een terugmelding over de automatische inlichtin-
genuitwisseling naar de betrokken Lid-Staten.

§ 15. De Belgische bevoegde autoriteit die overeenkom-
stig §§ 5 of 7 inlichtingen heeft verstrekt, kan de ontvan-
gende buitenlandse bevoegde autoriteit om terugmelding
betreffende de ontvangen inlichtingen verzoeken.

§ 16. De Belgische verbindingsdienst of de Belgische be-
voegde ambtenaar die een verzoek om samenwerking ont-
vangt dat een optreden vereist buiten de hem krachtens de
Belgische wetgeving of het Belgische beleid verleende be-
voegdheid, geeft het verzoek onmiddellijk door aan het
Belgisch centraal verbindingsbureau en stelt de verzoe-
kende buitenlandse bevoegde autoriteit hiervan in kennis.
In dat geval gaat de in § 5 vermelde termijn in op de dag
nadat het verzoek aan het Belgisch centraal verbindings-
bureau is doorgezonden.

§ 17. De inlichtingen waarover de Belgische Staat uit
hoofde van dit artikel beschikt, vallen onder de geheim-
houdingsplicht van artikel 146bis en de bescherming van
de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de per-
soonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van
persoonsgegevens en de wet van 3 augustus 2012 hou-
dende bepalingen betreffende de verwerking van per-
soonsgegevens door de Federale Overheidsdienst Finan-
ciën in het kader van zijn opdrachten.

Deze inlichtingen kunnen worden gebruikt:
1° voor de administratie en de handhaving van de Belgi-

sche wetgeving met betrekking tot de in artikel 2 van de
richtlijn bedoelde belastingen;

2° voor de vaststelling en invordering van andere belas-
tingen en rechten vallend onder artikel 3 van de wet van

9 januari 2012 houdende omzetting van richtlijn 2010/
24/EU van de Raad van 16 maart 2010 betreffende de we-
derzijdse bijstand inzake de invordering van schuldvorde-
ringen die voortvloeien uit bepaalde belastingen, rechten
en andere maatregelen, en voor de vaststelling en invorde-
ring van verplichte socialezekerheidsbijdragen;

3° in mogelijk tot bestraffing leidende gerechtelijke en
administratieve procedures wegens overtreding van de be-
lastingwetgeving, onverminderd de algemene regels en de
bepalingen betreffende de rechten van de verdachten en
getuigen in dergelijke procedures.

Mits toestemming van de buitenlandse bevoegde auto-
riteit die de inlichtingen overeenkomstig de richtlijn heeft
verstrekt en voor zover het in België wettelijk is toegestaan,
kunnen de inlichtingen en bescheiden ontvangen van
deze autoriteit voor andere dan de in het tweede lid be-
doelde doeleinden worden gebruikt.

Wanneer de Belgische bevoegde autoriteit van oordeel
is dat de van een buitenlandse bevoegde autoriteit verkre-
gen inlichtingen de buitenlandse bevoegde autoriteit van
een derde Lid-Staat van nut kunnen zijn voor de in het
tweede lid beoogde doelen, stelt zij de bevoegde autoriteit
van de inlichtingenverstrekkende Lid-Staat in kennis van
haar voornemen om die inlichtingen met een derde Lid-
Staat te delen. Indien de bevoegde autoriteit van de inlich-
tingenverstrekkende Lid-Staat zich niet binnen tien werk-
dagen na de datum van ontvangst van de kennisgeving
verzet heeft tegen die inlichtingenuitwisseling, geeft de
Belgische bevoegde autoriteit de inlichtingen door aan de
buitenlandse bevoegde autoriteit van de derde Lid-Staat,
op voorwaarde dat dit in overeenstemming is met de in dit
artikel vastgelegde voorschriften en procedures.

Indien de Belgische bevoegde autoriteit van oordeel is
dat de door een buitenlandse bevoegde autoriteit doorge-
geven inlichtingen gebruikt kunnen worden overeenkom-
stig de in het derde lid beoogde doelen, vraagt zij hiervoor
toestemming aan de bevoegde autoriteit van de Lid-Staat
waarvan de inlichtingen afkomstig zijn.

Inlichtingen, verslagen, verklaringen en andere be-
scheiden, alsook voor eensluidend gewaarmerkte afschrif-
ten of uittreksels daarvan, die door de aangezochte autori-
teit zijn verkregen en overeenkomstig dit artikel aan de
verzoekende Belgische bevoegde autoriteit zijn doorgege-
ven, worden door de Belgische bevoegde instanties op de-
zelfde voet als bewijs aangevoerd als soortgelijke inlichtin-
gen, verslagen, verklaringen en andere bescheiden die
door een andere Belgische instantie zijn verstrekt.

§ 18. De Belgische bevoegde autoriteit kan het gebruik
toestaan van de overeenkomstig dit artikel verstrekte in-
lichtingen en bescheiden in de Lid-Staat die ze ontvangt,
voor andere dan in § 17, tweede lid, bedoelde doeleinden.
De Belgische bevoegde autoriteit verleent toestemming in-
dien de inlichtingen in België voor soortgelijke doeleinden
kunnen worden gebruikt.

Indien een buitenlandse bevoegde autoriteit haar voor-
nemen bekend maakt om de van de Belgische bevoegde au-
toriteit verkregen inlichtingen door te geven aan de buiten-
landse bevoegde autoriteit van een derde Lid-Staat omdat ze
voor die Lid-Staat van nut kunnen zijn voor de in § 17,
tweede lid beoogde doelen, kan de Belgische bevoegde au-
toriteit toestemming verlenen aan die buitenlandse be-
voegde autoriteit om deze inlichtingen te delen met de
derde Lid-Staat. Indien de Belgische bevoegde autoriteit
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geen toestemming wenst te geven, tekent zij verzet aan bin-
nen tien werkdagen na de datum van ontvangst van de ken-
nisgeving van de Lid-Staat die de inlichtingen wenst te de-
len.

De Belgische bevoegde autoriteit kan het gebruik over-
eenkomstig de in § 17, derde lid beoogde doelen van de in-
lichtingen afkomstig uit België die door een buitenlandse
bevoegde autoriteit aan een buitenlandse bevoegde auto-
riteit van een derde Lid-Staat werden doorgegeven, in die
derde Lid-Staat toestaan.

§ 19. Alvorens om de in § 4 bedoelde inlichtingen te ver-
zoeken, tracht de Belgische bevoegde autoriteit eerst de in-
lichtingen te verkrijgen uit alle gebruikelijke bronnen die
zij in de gegeven omstandigheden kan aanspreken zonder
dat het beoogde resultaat in het gedrang dreigt te komen.

De in § 5 bedoelde inlichtingen worden door de Belgi-
sche bevoegde autoriteit aan een buitenlandse bevoegde
autoriteit verstrekt, op voorwaarde dat de buitenlandse be-
voegde autoriteit eerst de inlichtingen tracht te verkrijgen
uit alle gebruikelijke bronnen die zij in de gegeven omstan-
digheden kon aanspreken zonder dat het beoogde resul-
taat in het gedrang dreigt te komen.

§ 20. Het is de Belgische bevoegde autoriteit niet toege-
laten onderzoek in te stellen of inlichtingen te verstrekken
wanneer de Belgische wetgeving haar niet toestaat voor
eigen doeleinden het onderzoek in te stellen of de ge-
vraagde inlichtingen te verzamelen.

De Belgische bevoegde autoriteit kan weigeren inlich-
tingen te verstrekken indien:

1° de verzoekende Lid-Staat, op juridische gronden,
soortgelijke inlichtingen niet kan verstrekken;

2° dit zou leiden tot de openbaarmaking van een handels-
, bedrijfs-, nijverheids- of beroepsgeheim of een fabrieks- of
handelswerkwijze, of indien het inlichtingen betreft waar-
van de onthulling in strijd zou zijn met de openbare orde.

De Belgische bevoegde autoriteit deelt de verzoekende
autoriteit mee op welke gronden zij het verzoek om inlich-
tingen afwijst.

§ 21. De Belgische bevoegde autoriteit wendt de midde-
len aan waarover zij beschikt om de gevraagde inlichtin-
gen te verzamelen, zelfs indien zij de inlichtingen niet voor
eigen belastingdoeleinden nodig heeft. Deze verplichting
geldt onverminderd § 20, eerste en tweede lid, die, wan-
neer er een beroep op wordt gedaan, in geen geval zo kun-
nen worden uitgelegd dat België kan weigeren inlichtin-
gen te verstrekken uitsluitend omdat België geen binnen-
lands belang bij deze inlichtingen heeft.

In geen geval wordt § 20, eerste lid en tweede lid, 2° zo
uitgelegd dat de Belgische bevoegde autoriteit kan weige-
ren inlichtingen te verstrekken, uitsluitend op grond dat
deze berusten bij een bank, een andere financiële instel-
ling, een gevolmachtigde of een persoon die als vertegen-
woordiger of trustee optreedt, of dat zij betrekking hebben
op eigendomsbelangen in een persoon.

Onverminderd het tweede lid kan de Belgische be-
voegde autoriteit weigeren de gevraagde inlichtingen toe
te zenden indien deze betrekking hebben op belastbare
tijdperken vóór 1 januari 2011 en de toezending van de in-
lichtingen geweigerd had kunnen worden op grond van
artikel 8, punt 1, van de richtlijn 77/799/EG indien
daarom was verzocht vóór 11 maart 2011.

§ 22. Indien de Belgische overheid voorziet in een sa-
menwerking met een derde land welke verder reikt dan de

bij de richtlijn geregelde samenwerking, kan de Belgische
overheid de verderreikende samenwerking niet weigeren
aan een andere Lid-Staat die met haar deze verderrei-
kende, wederzijdse samenwerking wenst aan te gaan.

§ 23. Het verzoek om inlichtingen of om een administra-
tief onderzoek in te stellen op grond van § 4 en het antwoord
op grond van § 5, de ontvangstbevestiging, het verzoek om
aanvullende achtergrondinformatie en de mededeling dat
aan het verzoek niet kan of zal worden voldaan, zoals bepaald
in § 5, worden voor zover mogelijk verzonden met gebruik-
making van het door de Commissie vastgestelde standaard-
formulier. Het standaardformulier kan vergezeld gaan van
verslagen, verklaringen en andere bescheiden, of van voor
eensluidend gewaarmerkte afschriften of uittreksels daarvan.

Het in het eerste lid bedoelde standaardformulier bevat
ten minste de volgende door de verzoekende autoriteit te
verstrekken informatie:

a) de identiteit van de persoon naar wie het onderzoek
of de controle is ingesteld;

b) het fiscale doel waarvoor de informatie wordt opge-
vraagd.

De Belgische bevoegde autoriteit kan namen en adressen
van personen die worden verondersteld in het bezit te zijn van
de verlangde informatie, alsook andere elementen die het
verzamelen van de informatie door de aangezochte autoriteit
vereenvoudigen, doorgeven, voor zover deze bekend zijn en
deze praktijk aansluit bij internationale ontwikkelingen.

Voor de spontane uitwisseling van inlichtingen en de
desbetreffende ontvangstbevestiging, op grond van res-
pectievelijk de §§ 7 en 8, het in de §§ 12 en 13 bedoelde
verzoek tot administratieve kennisgeving, en de in de §§ 14
en 15 bedoelde terugmelding, wordt gebruik gemaakt van
het door de Commissie vastgestelde standaardformulier.

Bij de automatische inlichtingenuitwisseling in de zin
van § 6 wordt gebruik gemaakt van het door de Commissie
vastgestelde geautomatiseerde standaardformaat, dat de
automatische uitwisseling van inlichtingen moet verge-
makkelijken, en gebaseerd is op het bestaande geautoma-
tiseerde formaat bij toepassing van artikel 9 van richtlijn
2003/48/EG van de Raad van 3 juni 2003 betreffende be-
lastingheffing op inkomsten uit spaargelden in de vorm
van rentebetaling, dat bij elke vorm van automatische in-
lichtingenuitwisseling moet worden gebruikt.

§ 24. De krachtens dit artikel verstrekte inlichtingen
worden voor zover mogelijk verzonden langs elektroni-
sche weg, via het CCN-netwerk.

Het verzoek om samenwerking, waaronder het verzoek tot
kennisgeving en de bijgevoegde bescheiden kunnen in elke
door de aangezochte en de verzoekende autoriteit overeen-
gekomen taal zijn gesteld. Slechts in bijzondere gevallen en
mits het verzoek met redenen omkleed is, kan de Belgische
bevoegde autoriteit verzoeken het verzoek vergezeld te laten
gaan van een vertaling in één van de officiële talen van België.

}7[Om te voldoen aan de automatische uitwisseling als
bedoeld in § 6/1, 1° en 2°, te verstrekken inlichtingen, wor-
dende gegevens die moeten worden meegedeeld opgesla-
gen in een beveiligd centraal gegevensbestand betreffende
de administratieve samenwerking op belastinggebied, be-
stemd voor de Lid-Staten, ontwikkeld en ter beschikking
gesteld door de Commissie uiterlijk op 31 december 2017.
De Belgische bevoegde autoriteiten hebben toegang tot de
in dit gegevensbestand opgeslagen inlichtingen.]7
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}8[In afwachting dat dat beveiligd centraal gegevensbe-
stand operationeel wordt, geschiedt de in § 6/1, 1° en 2°,
bedoelde automatische uitwisseling van gegevens, vol-
gens lid 1 van deze paragraaf en de toepasselijke prakti-
sche modaliteiten.]8

§ 25. De Belgische bevoegde autoriteit die van een
derde land inlichtingen ontvangt welke naar verwachting
van belang zijn voor haar administratie en de handhaving
van de Belgische wetgeving betreffende rechten van suc-
cessie en van overgang bij overlijden, kan deze inlichtin-
gen verstrekken aan de buitenlandse bevoegde autoritei-
ten van de Lid-Staten voor wie die inlichtingen van nut
kunnen zijn, en aan elke buitenlandse bevoegde autoriteit
die erom verzoekt, mits dat krachtens een overeenkomst
met dat derde land is toegestaan.

De Belgische bevoegde autoriteit kan, met inachtneming
van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de
persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van
persoonsgegevens en de wet van 3 augustus 2012 hou-
dende bepalingen betreffende de verwerking van persoons-
gegevens door de Federale Overheidsdienst Financiën in het
kader van zijn opdrachten, de overeenkomstig dit artikel ont-
vangen inlichtingen doorgeven aan een derde land, op voor-
waarde dat aan elk van de volgende voorwaarden is voldaan:

a) de buitenlandse bevoegde autoriteit van de Lid-Staat
waaruit de inlichtingen afkomstig zijn, heeft daarin toege-
stemd;

b) het derde land heeft zich ertoe verbonden de mede-
werking te verlenen die nodig is om bewijsmateriaal bijeen
te brengen omtrent het ongeoorloofde of onwettige karak-
ter van verrichtingen die blijken in strijd te zijn met of een
misbruik te vormen van de belastingwetgeving.]1

}1. – Ingevoegd bij art. 10 wet 17 augustus 2013, B.S., 5 september 2013,
inwerkingtreding: 1 januari 2013 (art. 21)
}2. – § 2, 11°, vervangen bij art. 5, 1°, wet 31 juli 2017, B.S., 11 augustus 2017
}3. – § 2, 16°, ingevoegd bij art. 5, 2°, wet 31 juli 2017, B.S., 11 augustus 2017
}4. – § 2, 17°, ingevoegd bij art. 5, 2°, wet 31 juli 2017, B.S., 11 augustus 2017
}5. – § 6/1 ingevoegd bij art. 5, 3°, wet 31 juli 2017, B.S., 11 augustus 2017
}6. – § 6/2 ingevoegd bij art. 5, 3°, wet 31 juli 2017, B.S., 11 augustus 2017
}7. – § 24, lid 3, ingevoegd bij art. 5, 4°, wet 31 juli 2017, B.S., 11 augustus
2017
}8. – § 24, lid 4, ingevoegd bij art. 5, 4°, wet 31 juli 2017, B.S., 11 augustus
2017
}1[Art. 146quinquies. De bepalingen van dit Wet-
boek doen geen afbreuk aan het recht van de Staat om het
herstel van de schade te vorderen die kan bestaan uit de
niet-betaling van de rechten, interesten, fiscale geldboeten
en bijbehoren door een burgerlijke partijstelling of door
een aansprakelijkheidsvordering.]1

}1. – Ingevoegd bij art. 91 wet 26 maart 2018, B.S., 30 maart 2018

Ord. Br. Hoofdst. R. 30 maart 1995 betreffende de openbaarheid van bestuur
 (B.S., 23 juni 1995)

(Uittreksel)

HOOFDSTUK I

ALGEMENE BEPALINGEN

Art. 1. Deze ordonnantie regelt een aangelegenheid be-
doeld in artikel 39 van de Grondwet.

Art. 2. Deze ordonnantie is van toepassing op:
1° de administratieve overheden welke afhangen van

het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, hierna «gewestelijke
administratieve overheden» te noemen;

2° de administratieve overheden welke niet afhangen
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, hierna «niet-gewes-
telijke administratieve overheden» te noemen, doch slechts
in de mate dat deze ordonnantie op gronden die tot de be-
voegdheid van het voornoemde Gewest behoren, de open-
baarheid van bestuursdocumenten verbiedt of beperkt.

3° de verenigingen van gemeenten die onderworpen zijn
aan het administratief toezicht van het Brussels Hoofdstede-
lijk Gewest en waarvan het rechtsgebied de grenzen van het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest niet overschrijdt; voor de toe-
passing van deze ordonnantie worden die verenigingen met
de «gewestelijke administratieve overheden» gelijkgesteld.

Ord. Ver. Verg. Gem. Gem. Com. 26 juni 1997 betreffende de openbaarheid van bestuur
 (B.S., 20 september 1997)

HOOFDSTUK I

ALGEMENE BEPALINGEN

Art. 1. Deze ordonnantie regelt een aangelegenheid be-
doeld in artikel 135 van de Grondwet.

Art. 2. Deze ordonnantie is van toepassing op de hierna
opgesomde administratieve overheden:

1° de diensten van het Verenigd College van de Ge-
meenschappelijke Gemeenschapscommissie, alsook de
overheidsinstellingen gecreëerd door de Gemeenschappe-
lijke Gemeenschapscommissie;

2° de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;

3° de verenigingen bedoeld in hoofdstuk XII en XIIbis
van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de open-
bare centra voor maatschappelijk welzijn.

Deze ordonnantie is tevens van toepassing op de andere
administratieve overheden dan die bedoeld in het eerste
lid, doch slechts in zoverre ze op gronden die tot de be-
voegdheid van de Gemeenschappelijke Gemeenschaps-
commissie behoren, de openbaarheid van bestuursdocu-
menten verbiedt of beperkt.

Art. 3. Voor de toepassing van deze ordonnantie wordt
verstaan onder:
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1° bestuursdocument: alle informatie, in welke vorm
ook, waarover een administratieve overheid beschikt;

2° document van persoonlijke aard: bestuursdocument
dat een beoordeling of een waardeoordeel bevat van een
met naam genoemd of gemakkelijk identificeerbaar na-
tuurlijk persoon of de beschrijving van een gedrag of van
levensomstandigheden waarvan het ruchtbaar maken aan
die persoon kennelijk nadeel kan berokkenen;

3° Verenigd College: het Verenigd College van de Ge-
meenschappelijke Gemeenschapscommissie;

4° administratieve overheid: een administratieve over-
heid bedoeld in artikel 14 van de gecoördineerde wetten
op de Raad van State.

HOOFDSTUK II

ACTIEVE OPENBAARHEID

Art. 4. De voorschriften inzake actieve openbaarheid van
bestuur, opgenomen in dit hoofdstuk, zijn uitsluitend van
toepassing op de administratieve overheden, bedoeld in
artikel 2, eerste lid.

Art. 5. Elke administratieve overheid stelt een gids met de
beschrijving van haar bevoegdheden en de organisatie van
haar diensten ter beschikking van eenieder die erom vraagt.

De eventueel gevraagde vergoedingen voor de afgifte
van het in lid 1 bedoelde document mogen de kostprijs
niet overschrijden.

Art. 6. Elke briefwisseling uitgaande van een administra-
tieve overheid vermeldt de naam, de voornaam, de hoeda-
nigheid, het administratief adres en het telefoonnummer
van degene die het dossier behandelt of meer inlichtingen
kan verstrekken over het dossier.

Art. 7. Elk bestuursdocument dat een beslissing of een be-
stuurshandeling met individuele strekking ter kennis brengt
van een bestuurde, vermeldt de eventuele beroepsmogelijk-
heden, de instanties bij wie het beroep moet worden inge-
steld en de vormen en termijnen die moeten worden geëer-
biedigd. Bij ontstentenis van deze gegevens begint de ter-
mijn voor het indienen van het beroep niet te lopen.

Art. 8. Elke administratieve overheid houdt een register
bij van de opgedragen studies, die ter inzage wordt gelegd
van het publiek.

HOOFDSTUK III

PASSIEVE OPENBAARHEID

Afdeling 1
Raadpleging van bestuursdocumenten

Art. 9. De voorschriften inzake passieve openbaarheid
van bestuur zijn uitsluitend van toepassing op de admini-
stratieve overheden, bedoeld in artikel 2, eerste lid, be-
halve wat de bepalingen van artikel 12, §§ 1 en 2 betreft,
welke tevens van toepassing zijn op de «andere» admini-
stratieve overheden, bedoeld in artikel 2, tweede lid.

Art. 10. Ongeacht welke persoon kan volgens de voor-
waarden bepaald in deze ordonnantie, elk bestuursdocu-
ment ter plaatse inzien, dienomtrent uitleg krijgen en me-
dedeling in afschrift ervan ontvangen.

Voor documenten van persoonlijke aard is het vereist
dat de verzoeker van een belang doet blijken.

Art. 11. Inzage, uitleg of mededeling in afschrift van een be-
stuursdocument geschiedt op schriftelijke aanvraag, gericht
aan de bevoegde administratieve overheid, ook wanneer deze
het bestuursdocument in een archief heeft neergelegd.

De vraag vermeldt duidelijk de betrokken aangelegen-
heid en, waar mogelijk, de betrokken bestuursdocumenten.

Een aanvraag is onontvankelijk als:
– zij niet door de verzoeker ondertekend is;
– de naam en het adres van de verzoeker niet vermeld zijn;
– zij niet preciseert op welke wijze de informatie moet

worden verstrekt.
Zo een aanvraag niet ontvankelijk is, moet de admini-

stratieve overheid dit zo spoedig mogelijk aan de verzoeker
laten weten, voor zover deze laatste in zijn aanvraag wordt
geïdentificeerd.

Wanneer de vraag om inzage, uitleg of mededeling in
afschrift is gericht tot een administratieve overheid die niet
bevoegd is of niet in het bezit is van het bestuursdocument,
stelt zij de verzoeker daarvan onverwijld in kennis en deelt
hem de benaming en het adres mede van de overheid die,
volgens de inlichtingen waarover zij beschikt, bevoegd is
of houder is van het bestuursdocument.

De administratieve overheid houdt een register bij van
de schriftelijke aanvragen volgens datum van ontvangst.

Art. 12. § 1. De administratieve overheid wijst de vraag
om inzage, uitleg of mededeling in afschrift van een be-
stuursdocument af, wanneer zij heeft vastgesteld dat het
belang van de openbaarheid niet opweegt tegen de be-
scherming van een van de volgende belangen:

1° de fundamentele rechten en vrijheden van de be-
stuurden;

2° de opsporing of vervolging van strafbare feiten;
3° een economisch of financieel belang van de admini-

stratieve overheden;
4° de geheimhouding van de identiteit van de persoon

die het document of de inlichting vertrouwelijk aan de ad-
ministratieve overheid heeft meegedeeld ter aangifte van
een strafbaar of strafbaar geacht feit.

§ 2. De administratieve overheid wijst de vraag om in-
zage, uitleg of mededeling in afschrift van een bestuursdo-
cument af, wanneer de openbaarmaking van het bestuurs-
document afbreuk doet:

1° aan de persoonlijke levenssfeer, tenzij de betrokken
persoon voorafgaandelijk en schriftelijk met de inzage, de
uitleg of de mededeling in afschrift heeft ingestemd;

2° aan een bij ordonnantie ingestelde geheimhoudings-
verplichting;

3° aan het geheim van de beraadslagingen van het Ver-
enigd College, van de overheden die van het Verenigd Col-
lege afhangen of waarbij een overheid die van de Gemeen-
schappelijke Gemeenschapscommissie afhangt, betrokken is.

§ 3. De administratieve overheid mag een vraag om in-
zage, uitleg of mededeling in afschrift van een bestuursdo-
cument afwijzen in de mate dat de aanvraag:

1° een bestuursdocument betreft waarvan de openbaar-
making om reden dat het document niet af of onvolledig
is, tot misvatting aanleiding kan geven;

2° een advies of een mening betreft die uit vrije wil en
vertrouwelijk aan de overheid is meegedeeld;

3° kennelijk onredelijk is;
4° kennelijk te vaag geformuleerd is.
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§ 4. Voor de toepassing van de §§ 1 tot 3 houdt de afwij-
zing van de vraag om mededeling in afschrift van een be-
stuursdocument niet noodzakelijk in dat de vraag om in-
zage van dit document of uitleg erover afgewezen wordt.

Art. 13. Wanneer in toepassing van artikel 10, §§ 1 tot 3,
een bestuursdocument slechts voor een deel aan de open-
baarheid moet of mag worden onttrokken, wordt de in-
zage, de uitleg of de mededeling in afschrift tot het overige
deel beperkt.

Art. 14. Als de administratieve overheid niet onmiddellijk
op een vraag om openbaarheid kan ingaan of zij die af-
wijst, zelfs gedeeltelijk, dan geeft zij binnen een termijn van
dertig dagen na ontvangst van de aanvraag, aan de verzoe-
ker kennis van de redenen van het uitstel of de afwijzing.

In geval van uitstel kan de termijn nooit met meer dan
vijftien dagen worden verlengd.

Bij ontstentenis van een kennisgeving binnen de voor-
geschreven termijn, wordt de aanvraag geacht te zijn afge-
wezen.

Art. 15. Wanneer de vraag om openbaarheid betrekking
heeft op een bestuursdocument waarin een auteursrechte-
lijk beschermd werk is opgenomen, is de toestemming van
de maker of van de persoon aan wie de rechten van deze
zijn overgegaan niet vereist om ter plaatse inzage van het
document te verlenen of uitleg erover te verstrekken.

Een mededeling in afschrift van een auteursrechtelijk
beschermd werk is enkel toegestaan met de voorafgaande
toestemming van de maker of van de persoon aan wie de
rechten van deze zijn overgegaan.

In ieder geval wijst de administratieve overheid op het au-
teursrechtelijk beschermd karakter van het betrokken werk.

Art. 16. De in toepassing van deze ordonnantie verkre-
gen bestuursdocumenten mogen noch worden verspreid
voor commerciële doeleinden, noch worden gebruikt voor
commerciële doeleinden.

Art. 17. Het ontvangen van een afschrift van een bestuurs-
document kan worden onderworpen aan het betalen van
een bijdrage die de kostprijs niet mag overtreffen en waarvan
de betrokken administratieve overheid het bedrag vaststelt.

Afdeling 2

Verbetering van onjuiste of onvolledige gegevens

Art. 18. Wanneer een persoon aantoont dat een be-
stuursdocument van een administratieve overheid onjuiste
of onvolledige gegevens over hem bevat, is deze admini-
stratieve overheid ertoe gehouden de nodige verbeterin-
gen aan te brengen zonder dat het de betrokkene iets kost.

De verbetering geschiedt op schriftelijke aanvraag van
de betrokkene, onverminderd de toepassing van een door
of krachtens om het even welke wetskrachtige norm voor-
geschreven procedure.

Art. 19. Als de administratieve overheid niet onmiddel-
lijk op een aanvraag om verbetering kan ingaan of ze af-
wijst, dan geeft zij binnen zestig dagen na ontvangst van
de aanvraag aan de verzoeker kennis van de redenen van
het uitstel of de afwijzing.

In geval van uitstel kan de termijn niet met meer dan
dertig dagen worden verlengd. Bij ontstentenis van ken-

nisgeving binnen de gestelde termijn, wordt de aanvraag
geacht te zijn afgewezen.

Art. 20. Wanneer de vraag tot verbetering van een be-
stuursdocument is gericht tot een administratieve overheid
die niet bevoegd is, stelt deze de verzoeker daarvan onver-
wijld in kennis en deelt zij hem de naam en het adres mee van
de overheid die, naar haar informatie, daartoe bevoegd is.

Afdeling 3

Beroepsmogelijkheid

Art. 21. Er wordt een Commissie voor de toegang tot be-
stuursdocumenten opgericht.

Het Verenigd College regelt de samenstelling en de wer-
king ervan.  {1

R 1. – Zie B. Ver. Col. G. Gem. Com. 6 juli 2000 tot regeling van de sa-
menstelling en werkwijze van de Gewestelijke Commissie voor de toegang
tot de Bestuursdocumenten bedoeld in de ordonnantie van de Gemeen-
schappelijke Gemeenschapscommissie van 26 juni 1997 betreffende de
openbaarheid van bestuur, B.S., 30 september 2000

Art. 22. Wanneer de verzoeker moeilijkheden onder-
vindt om de inzage, uitleg, mededeling in afschrift of de
verbetering van een bestuursdocument te verkrijgen op
grond van deze ordonnantie, kan hij een verzoek tot her-
overweging richten tot de betrokken administratieve over-
heid. Terzelfder tijd verzoekt hij de Commissie voor de toe-
gang tot bestuursdocumenten een advies uit te brengen.

De Commissie voor de toegang tot bestuursdocumen-
ten brengt haar advies ter kennis van de verzoeker en van
de betrokken administratieve overheid binnen een termijn
van dertig dagen na ontvangst van het verzoek. Bij ont-
stentenis van kennisgeving binnen de voorgeschreven ter-
mijn wordt aan het advies voorbijgegaan.

De administratieve overheid brengt, binnen vijftien
dagen na ontvangst van het advies of na verloop van de
termijn waarbinnen kennis moest worden gegeven van
het advies, haar beslissing tot inwilliging of afwijzing van
het verzoek tot heroverweging ter kennis van de verzoeker.
Bij ontstentenis van kennisgeving binnen de voorgeschre-
ven termijn, wordt de overheid geacht een beslissing tot af-
wijzing te hebben genomen.

Art. 23. De Commissie voor de toegang tot bestuursdocu-
menten kan op eigen initiatief advies verstrekken over de
algemene toepassing van deze ordonnantie. Zij kan aan het
Verenigd College voorstellen doen in verband met de toe-
passing en de eventuele herziening van deze ordonnantie.

De Commissie voor de toegang tot bestuursdocumen-
ten kan eveneens worden geraadpleegd door een in
artikel 2 bedoelde administratieve overheid.

HOOFDSTUK IV

SLOTBEPALINGEN

Art. 24. Deze ordonnantie doet geen afbreuk aan de wet-
gevende bepalingen die in een ruimere openbaarheid van
bestuur voorzien.

Art. 25. Het Verenigd College bepaalt de datum van in-
werkingtreding van deze ordonnantie.  {1

F 1. – Inwerkingtreding: 30 september 2000 (art. 1 B. Ver. Col. G. Gem.
Com. Br. Hoofdst. 6 juli 2000, B.S., 30 september 2000)
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Ord. Br. Hoofdst. Parl. 19 maart 2009 betreffende de archieven van het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest

 (B.S., 26 maart 2009)

(Uittreksel)

Art. 3. De archiefdienst bewaart het definitief archief in
goede staat en orde. zorgt ervoor dat het naar behoren
wordt beheerd en regelt de neerlegging van het definitief
archief van:

1° haar diensten;
2° de kabinetten van de ministers en staatssecretarissen

die deel uitmaken van de regering;
3° de instellingen van openbaar nut en andere diensten

die onder het toezicht staan van de Brusselse Hoofdstede-
lijke Regering.

De instellingen van openbaar nut kunnen, met instem-
ming van de regering, hun eigen archief organiseren.

Die bepaalt de aard van de bescheiden die bewaard
moeten warden.

Art. 4. De archiefdienst kan archieven van natuurlijke
personen, rechtspersonen en feitelijke verenigingen in ver-
band rnet de geschiedenis van de openbare instellingen
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest als schenking of
voor bewaring ontvangen.

De regering bepaalt het model van de typeovereen-
komst met de voorwaarden voor de bewaring van deze
stukken en de raadpleging ervan door het publiek.

Art. 5. § 1. De in artikel 3 bedoelde archiefvormer is ertoe
verplicht het archief in goede staat en orde neer te leggen

bij de archiefdienst. De Regering stelt de nadere regels
voor die neerlegging vast.

§ 2. Na het verstrijken van de termijn voor de wettelijke
bewaring of het administratief belang worden de archie-
ven gesorteerd om te bepalen op welke stukken artikel 2,
3°, van toepassing is.

De archiefvormende instelling sorteert de archiefbe-
scheiden op basis van een sorteertabel die in onderling
overleg door de archiefvormende instelling en de dienst
belast met het archief is opgemaakt. De Regering stelt het
model van de sorteertabellen vast.

De archieven die niet definitief worden, kunnen worden
vernietigd met instemming van de archiefdienst.
Art. 6. Wanneer een archief persoonsgegevens in de zin
van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de
persoonlijke levenssfeer bevat, kan iedere betrokkene zich
om legitieme redenen en volgens de bij die wet voorge-
schreven voorwaarden en regels verzetten tegen de be-
kendmaking van dat archief tijdens een periode van dertig
jaar na de datum waarop het archief is totstandgekomen.

Tijdens deze periode moet de betrokken persoon wor-
den geraadpleegd bij iedere aanvraag om inzage, uitleg of
kennisgeving in de vorm van een afschrift van de in het
eerste lid bedoelde archieven, tenzij hij meteen zijn toe-
stemming heeft gegeven.

De archiefdienst wordt ermee belast toe te zien op de
naleving van de bepalingen van de voornoemde wet van
8 december 1992.

Ord. Br. Hoofdst. Parl. 28 oktober 2010 betreffende de ruimtelijke informatie in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest
 (B.S., 18 november 2010)

R 1. Zie boek XII, titel 2, wetboek 28 februari 2013 van Economisch
recht, B.S., 29 maart 2013:

}2[TITEL 2

BEPAALDE REGELS IN VERBAND MET HET 
JURIDISCH KADER VOOR 

VERTROUWENSDIENSTEN]2

}2. Opschrift ingevoegd bij art. 3 wet 21 juli 2016, B.S., 28 september
2016, err., B.S., 6 oktober 2016, inwerkingtreding: 28 september 2016
(art. 1 K.B. 14 september 2016, B.S., 28 september 2016, err., B.S.,
6 oktober 2016)

}3[HOOFDSTUK 1

TOEPASSINGSGEBIED]3

}3. Opschrift ingevoegd bij art. 4 wet 21 juli 2016, B.S., 28 september
2016, err., B.S., 6 oktober 2016, inwerkingtreding: 28 september 2016
(art. 1 K.B. 14 september 2016, B.S., 28 september 2016, err., B.S.,
6 oktober 2016)
}1[Art. XII.24.

 § 1. Deze titel voert de verordening 910/2014 uit.

§ 2. Deze titel legt bepaalde regels vast ter aanvulling van ver-
ordening 910/2014 in verband met het juridisch kader voor
diensten van elektronische handtekening, elektronisch zegel,
elektronische archivering, elektronische aangetekende zending
en elektronische tijdstempel, verleend door een vertrouwens-
dienstverlener die in België gevestigd is, of voor een elektroni-
sche archiveringsdienst die voor eigen rekening door een open-
bare instantie of een natuurlijke persoon of rechtspersoon die in
België gevestigd is, wordt uitgebaat.

De bepalingen van deze titel gelden onverminderd de bepa-
lingen van de archiefwet van 24 juni 1955.

§ 3. Bij toepassing van artikel 2, paragraaf 2, van verordening
910/2014 worden alle componenten die gebruikt worden voor
elektronische handtekeningen, elektronische aangetekende
zendingen, elektronische tijdstempel en elektronische archive-
ring, die gratis of tegen betaling worden geleverd door een ad-
ministratieve overheid in de zin van artikel 14 van de wetten op
de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, in uitvoe-
ring van de opdrachten die hen zijn toevertrouwd door of krach-
tens een wet, uitgesloten van het toepassingsgebied van veror-
dening 910/2014, van deze titel en van zijn bijlagen.

Echter, de artikelen 25, paragraaf 1, 41, paragraaf 1, en 43,
paragraaf 1, van verordening 910/2014, zijn van toepassing op
de componenten gebruikt voor elektronische handtekeningen,
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elektronische aangetekende zendingen en elektronische tijd-
stempel, als bedoeld in het eerste lid.]1

}1. – Ingevoegd bij art. 5 wet 21 juli 2016, B.S., 28 september 2016, err.,
B.S., 6 oktober 2016, inwerkingtreding: 28 september 2016 (art. 1 K.B.
14 september 2016, B.S., 28 september 2016, err., B.S., 6 oktober 2016)

}4[HOOFDSTUK 2

ALGEMENE PRINCIPES]4

}4. Opschrift ingevoegd bij art. 6 wet 21 juli 2016, B.S., 28 september
2016, err., B.S., 6 oktober 2016, inwerkingtreding: 28 september 2016
(art. 1 K.B. 14 september 2016, B.S., 28 september 2016, err., B.S.,
6 oktober 2016)
}1[Art. XII.25.

 § 1. Behoudens andersluidende wettelijke bepalingen kan
niemand verplicht worden rechtshandelingen te stellen via elek-
tronische weg.

§ 2. De begrippen die in deze titel voorkomen en die niet in
artikel I.18. worden vermeld, worden begrepen in de zin van de
definities van artikel 3 van verordening 910/2014.

§ 3. Onverminderd de artikelen 1323 en volgende van het
Burgerlijk Wetboek en de wettelijke en reglementaire bepalin-
gen betreffende de vertegenwoordiging van rechtspersonen,
wordt een gekwalificeerd elektronisch zegel, aangewend in het
kader van juridische akten die enkel door of tussen fysieke en/of
rechtspersonen plaatsvinden die in België zijn gedomicilieerd of
gevestigd, gelijkgesteld met de handgeschreven handtekening
van de natuurlijke persoon die de rechtspersoon die het zegel
heeft aangemaakt, vertegenwoordigt.

§ 4. Het rechtsgevolg van een elektronisch archief en de toe-
laatbaarheid ervan in juridische procedures als bewijsmiddel
mag niet worden ontkend op grond van het enkele feit dat het
archief elektronisch is of niet aan de eisen voor een gekwalifi-
ceerde elektronische archiveringsdienst voldoet.

§ 5. Onder voorbehoud van de toepassing van bijzondere
wettelijke of reglementaire eisen wordt, wanneer in een wette-
lijke of reglementaire tekst, uitdrukkelijk of stilzwijgend, een ver-
plichting tot het bewaren van gegevens of documenten wordt
opgelegd, aan deze verplichting geacht te zijn voldaan door ge-
bruik te maken van een gekwalificeerde elektronische archive-
ringsdienst.

Onder voorbehoud van de toepassing van bijzondere wette-
lijke of reglementaire eisen worden de elektronische gegevens
die door middel van een gekwalificeerde elektronische archive-
ringsdienst worden bewaard, geacht zo te zijn bewaard dat ze
gevrijwaard worden tegen elke wijziging, behoudens wijzigin-
gen betreffende de drager of het elektronische formaat ervan.

Onder voorbehoud van de toepassing van bijzondere wette-
lijke of reglementaire eisen wordt, wanneer in een wettelijke of
reglementaire tekst, uitdrukkelijk een verplichting tot het bewa-
ren van gegevens of documenten wordt opgelegd, gebruik ge-
maakt van een gekwalificeerde elektronische archiverings-
dienst, als de gebruiker van de dienst opteert voor de elektroni-
sche weg.

§ 6. Onder voorbehoud van de toepassing van bijzondere
wettelijke of reglementaire eisen wordt een digitaal afschrift, ge-
maakt van een document op papieren drager, geacht een ge-
trouw en duurzaam afschrift te zijn wanneer het gerealiseerd en
bewaard wordt door middel van een gekwalificeerde elektroni-
sche archiveringsdienst. In dat geval is de vernietiging van het
papieren origineel toegelaten, onder voorbehoud van de toepas-
sing van de wettelijke en reglementaire bepalingen betreffende
de bewaring en verwijdering van archieven van de openbare
sector, in het bijzonder van artikel 5 van de archiefwet van
24 juni 1955.

§ 7. Onder voorbehoud van de toepassing van bijzondere
wettelijke of reglementaire eisen wordt, wanneer in een wette-

lijke of reglementaire tekst, uitdrukkelijk of stilzwijgend, een
aangetekende zending wordt opgelegd, geacht aan deze ver-
plichting te zijn voldaan door gebruik te maken van een dienst
van gekwalificeerde elektronische aangetekende zending.

Onder voorbehoud van de toepassing van bijzondere wette-
lijke of reglementaire eisen wordt, wanneer in een wettelijke of
reglementaire tekst, uitdrukkelijk een aangetekende zending
wordt opgelegd, gebruik gemaakt van een gekwalificeerde
dienst van elektronische aangetekende zending, als de gebrui-
ker van de dienst opteert voor de elektronische weg.

§ 8. Onder voorbehoud van de toepassing van bijzondere
wettelijke of reglementaire eisen wordt, wanneer in een wette-
lijke of reglementaire tekst, uitdrukkelijk of stilzwijgend, een ver-
plichting tot datering van gegevens of documenten wordt opge-
legd, geacht aan deze verplichting te zijn voldaan door gebruik
te maken van een gekwalificeerde dienst van elektronische tijd-
stempel.

Onder voorbehoud van de toepassing van bijzondere wette-
lijke of reglementaire eisen wordt, wanneer in een wettelijke of
reglementaire tekst, uitdrukkelijk een verplichting tot datering
van gegevens of documenten wordt opgelegd, gebruik gemaakt
van een gekwalificeerde dienst van elektronische tijdstempel,
als de gebruiker van de dienst opteert voor de elektronische
weg.

§ 9. Een vertrouwensdienstverlener kan op geen enkel mo-
ment rechtstreeks of onrechtstreeks laten verstaan dat hij een
gekwalificeerde vertrouwensdienst verleent als hij zich niet
houdt aan de bepalingen van verordening 910/2014, de bepa-
lingen van deze titel en deze van zijn bijlagen, met betrekking
tot deze diensten.

§ 10. Onder voorbehoud van de toepassing van artikel 1328
van het Burgerlijk Wetboek mag een verlener van een dienst van
gekwalificeerde of niet gekwalificeerde elektronische tijdstem-
pel op geen enkel moment, rechtstreeks of onrechtstreeks, laten
verstaan dat zijn dienst een vaste dagtekening verleent.

§ 11. De elektronische handtekening van de certificaathou-
der kan worden gematerialiseerd in een equivalent dat voldoet
aan de eisen van artikel 26 van verordening 910/2014.

§ 12. Het elektronische zegel van de certificaathouder kan
worden gematerialiseerd in een equivalent dat voldoet aan de
eisen van artikel 36 van verordening 910/2014.]1

}1. – Ingevoegd bij art. 7 wet 21 juli 2016, B.S., 28 september 2016, err.,
B.S., 6 oktober 2016, inwerkingtreding: 28 september 2016, uitgezonderd
§ 5, lid 3, § 7, lid 2, § 8, lid 2: door de Koning te bepalen (art. 1 K.B.
14 september 2016, B.S., 28 september 2016, err., B.S., 6 oktober 2016)
}1[Art. XII.26.

 Onverminderd andere wettelijke of reglementaire bepalin-
gen is de vertrouwensdienstverlener die het certificaat van elek-
tronische handtekening heeft afgegeven ertoe gehouden, wan-
neer de houder van het certificaat een pseudoniem gebruikt, de
gegevens betreffende de identiteit van de titularis waarover hij
beschikt en die nodig zijn voor het opsporen en vaststellen van
inbreuken, mee te delen aan de bevoegde administratieve of ge-
rechtelijke overheden, wanneer zij daarom verzoeken.

Een in België gevestigde houder van het gekwalificeerde cer-
tificaat voor elektronisch zegel stelt de noodzakelijke maatrege-
len in werking om de naam, de hoedanigheid en de volmachten
van de natuurlijke persoon die de rechtspersoon vertegenwoor-
digt en die praktisch gebruik maakt van het gekwalificeerde
elektronische zegel, te kunnen weergeven zodanig dat telkens
dat zegel gebruikt wordt, de titularis en, desgevallend, de be-
voegde administratieve of gerechtelijke overheden die in het
kader van het opsporen en vaststellen van inbreuken optreden,
de identiteit en de vertegenwoordigingsvolmachten van de na-
tuurlijke persoon kunnen vaststellen.]1

}1. – Ingevoegd bij art. 8 wet 21 juli 2016, B.S., 28 september 2016, err.,
B.S., 6 oktober 2016, inwerkingtreding: 28 september 2016 (art. 1 K.B.
14 september 2016, B.S., 28 september 2016, err., B.S., 6 oktober 2016)
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}5[Hoofdstuk 3

Eisen voor elektronische archiveringsdiensten]5

}5. Opschrift ingevoegd bij art. 9 wet 21 juli 2016, B.S., 28 september
2016, err., B.S., 6 oktober 2016, inwerkingtreding: 28 september 2016
(art. 1 K.B. 14 september 2016, B.S., 28 september 2016, err., B.S.,
6 oktober 2016)
}1[Art. XII.27.

Een verlener van elektronische archiveringsdiensten voldoet
aan de bepalingen van verordening 910/2014 die van toepas-
sing zijn op de niet-gekwalificeerde verleners van vertrouwens-
diensten.]1

}1. – Ingevoegd bij art. 10 wet 21 juli 2016, B.S., 28 september 2016, err.,
B.S., 6 oktober 2016, inwerkingtreding: 28 september 2016 (art. 1 K.B.
14 september 2016, B.S., 28 september 2016, err., B.S., 6 oktober 2016)
}1[Art. XII.28.

§ 1. Een gekwalificeerde verlener van elektronische archive-
ringsdiensten en een openbare instantie of een natuurlijke per-
soon of een rechtspersoon die voor eigen rekening een gekwali-
ficeerde elektronische archiveringsdienst uitbaat, voldoen aan
de bepalingen van verordening 910/2014 die van toepassing
zijn op de gekwalificeerde verleners van vertrouwensdiensten
en aan de eisen bedoeld in deze titel en in zijn bijlage I.

§ 2. In afwijking van paragraaf 1, wordt een openbare instan-
tie of een natuurlijke persoon of rechtspersoon die voor eigen re-
kening een gekwalificeerde elektronische archiveringsdienst
uitbaat, vrijgesteld van de eisen bedoeld in de artikelen 20,
paragraaf 1, 21 en 24, paragraaf 2, a), d) en i) van verordening
910/2014, evenals van de eisen bedoeld in de bepalingen onder
e), i), j) en k) van bijlage I van deze titel. Wel moet aan het toe-
zichthoudend orgaan, alvorens met de uitbating van de dienst
begonnen wordt, volgende informatie worden verstrekt:

1° naam of firmanaam;
2° geografisch adres waar de dienst gevestigd of gedomicili-

eerd is;
3° contactgegevens waarmee hij snel kan worden gecontac-

teerd, met inbegrip van het elektronische postadres;
4° ondernemingsnummer;
5° een evaluatieverslag opgemaakt op eigen kosten door een

conformiteitsbeoordelingsinstantie, waarin wordt bevestigd dat
aan de eisen van verordening 910/2014, van deze titel en van
bijlage I is voldaan.

Het toezichthoudend orgaan levert een ontvangstbewijs af
binnen de vijf werkdagen nadat de informatie ontvangen werd.
Als hij zulks nuttig acht, kan het toezichthoudend orgaan op
basis van het evaluatieverslag overgaan tot een controle.

§ 3. Onverminderd artikel 34, paragraaf 2, van verordening
910/2014, kan de Koning de referentienummers vaststellen
voor normen inzake de gekwalificeerde elektronische archive-
ringsdienst. Indien de gekwalificeerde elektronische archive-
ringsdienst aan die normen voldoen, wordt aangenomen dat er
overeenstemming is met alle of een deel van de in deze titel en
in zijn bijlage I vastgestelde eisen. Desgevallend specifieert de
Koning de eisen waarvan wordt aangenomen dat ze voldoen.]1

}1. – Ingevoegd bij art. 11 wet 21 juli 2016, B.S., 28 september 2016, err.,
B.S., 6 oktober 2016, inwerkingtreding: 28 september 2016 (art. 1 K.B.
14 september 2016, B.S., 28 september 2016, err., B.S., 6 oktober 2016)
}1[Art. XII.29.

Artikel 13 van verordening 910/2014 is van toepassing op de
verlener van gekwalificeerde en van niet gekwalificeerde elek-
tronische archiveringsdiensten omwille van een tekortkoming
aan de verplichtingen bepaald in verordening 910/2014, in
deze titel en in zijn bijlage I.]1

}1. – Ingevoegd bij art. 12 wet 21 juli 2016, B.S., 28 september 2016, err.,
B.S., 6 oktober 2016, inwerkingtreding: 28 september 2016 (art. 1 K.B.
14 september 2016, B.S., 28 september 2016, err., B.S., 6 oktober 2016)

}6[HOOFDSTUK 4

EISEN BETREFFENDE DE DIENSTEN VAN 
GEKWALIFICEERDE ELEKTRONISCHE AANGETEKENDE 

ZENDING]6

}6. Opschrift ingevoegd bij art. 13 wet 21 juli 2016, B.S., 28 september
2016, err., B.S., 6 oktober 2016, inwerkingtreding: 28 september 2016
(art. 1 K.B. 14 september 2016, B.S., 28 september 2016, err., B.S.,
6 oktober 2016)
}1[Art. XII.30.

Onverminderd de bepalingen van verordening 910/2014
van toepassing op de gekwalificeerde verlener van vertrouwens-
diensten en op de gekwalificeerde dienst van elektronische aan-
getekende zending, voldoet de gekwalificeerde verlener van ver-
trouwensdiensten die een dienst van elektronische aangete-
kende zending aanbiedt, aan de eisen van bijlage II van deze ti-
tel.

Onverminderd de normen die eventueel worden vastgesteld
door de Commissie in overeenkomst met het artikel 44,
paragraaf 2, van verordening 910/2014, kan de Koning bijko-
mende eisen aan deze bedoeld in bijlage II opleggen en de refe-
rentienummers vaststellen voor de normen inzake de gekwalifi-
ceerde dienst van elektronische aangetekende zending. Als de
gekwalificeerde dienst van elektronische aangetekende zending
aan deze normen voldoet, wordt aangenomen dat er overeen-
stemming is met alle of een deel van de in deze titel en in zijn
bijlage II vastgestelde eisen. Desgevallend specifieert de Koning
de eisen waarvan wordt aangenomen dat ze voldoen.]1

}1. – Ingevoegd bij art. 14 wet 21 juli 2016, B.S., 28 september 2016, err.,
B.S., 6 oktober 2016, inwerkingtreding: 28 september 2016 (art. 1 K.B.
14 september 2016, B.S., 28 september 2016, err., B.S., 6 oktober 2016)

}7[HOOFDSTUK 5

INTREKKING, SCHORSING EN VERVAL VAN DE 
GEKWALIFICEERDE CERTIFICATEN VAN 

ELEKTRONISCHE HANDTEKENING EN VAN 
ELEKTRONISCH ZEGEL]7

}7. Opschrift ingevoegd bij art. 15 wet 21 juli 2016, B.S., 28 september
2016, err., B.S., 6 oktober 2016, inwerkingtreding: 28 september 2016
(art. 1 K.B. 14 september 2016, B.S., 28 september 2016, err., B.S.,
6 oktober 2016)
}1[Art. XII.31.

Onverminderd de artikelen 24, paragraaf 3, 24, paragraaf 4,
28, paragraaf 4 en 38, paragraaf 4, van verordening 910/2014
trekt een gekwalificeerd vertrouwensdienstverlener die gekwali-
ficeerde certificaten aflevert, een gekwalificeerd certificaat in in-
dien:

1° de titularis van het certificaat, die op voorhand wordt ge-
ïdentificeerd, dat vraagt;

2° er ernstige redenen bestaan om aan te nemen dat het cer-
tificaat werd afgegeven op basis van foutieve of vervalste gege-
vens, dat de in het certificaat opgenomen informatie niet meer
met de werkelijkheid overeenstemt of dat de vertrouwelijkheid
van de gegevens voor het aanmaken van een elektronische
handtekening of een elektronisch zegel werd geschonden;

3° de rechtbanken de maatregelen hebben bevolen bepaald
in artikel XV.26, § 4;

4° de gekwalificeerde vertrouwensdienstverlener zijn activi-
teiten stopzet zonder dat deze in hun totaliteit worden overge-
nomen door een andere gekwalificeerde vertrouwensdienstver-
lener die een gelijkwaardig kwaliteits- en veiligheidsniveau
waarborgt;

5° de gekwalificeerde verlener van vertrouwensdiensten op de
hoogte gebracht wordt van het overlijden van de natuurlijke per-
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soon of van de ontbinding van de rechtspersoon die certificaathou-
der is, na de juistheid van die informatie te hebben geverifieerd.

De gekwalificeerde verlener van vertrouwensdiensten brengt
de certificaathouder op de hoogte van de intrekking en moti-
veert zijn beslissing, behalve indien deze plaatsvond op verzoek
van de certificaathouder of bij zijn overlijden of ontbinding.]1

}1. – Ingevoegd bij art. 16 wet 21 juli 2016, B.S., 28 september 2016, err.,
B.S., 6 oktober 2016, inwerkingtreding: 28 september 2016 (art. 1 K.B.
14 september 2016, B.S., 28 september 2016, err., B.S., 6 oktober 2016)
}1[Art. XII.32.

Wanneer er ernstige twijfels bestaan over het behoud van de
vertrouwelijkheid van de gegevens voor het aanmaken van een
elektronische handtekening of elektronisch zegel of wanneer de
in het certificaat opgenomen gegevens niet meer met de werke-
lijkheid overeenstemmen, dient de houder het certificaat in te
trekken.

Wanneer een certificaat van elektronische handtekening of
van elektronisch zegel vervalt of ingetrokken wordt, mag de
houder na de vervaldatum van het certificaat of na intrekking
geen gebruik meer maken van de overeenkomstige gegevens
voor het aanmaken van een elektronische handtekening of een
elektronisch zegel of om deze gegevens te ondertekenen of te
laten certificeren door een andere vertrouwensdienstverlener.

Een maand voor het verval van een gekwalificeerd certificaat
brengt de gekwalificeerde vertrouwensdienstverlener de certifi-
caathouder hiervan op de hoogte.]1

}1. – Ingevoegd bij art. 17 wet 21 juli 2016, B.S., 28 september 2016, err.,
B.S., 6 oktober 2016, inwerkingtreding: 28 september 2016 (art. 1 K.B.
14 september 2016, B.S., 28 september 2016, err., B.S., 6 oktober 2016)
}1[Art. XII.33.

 Onder voorbehoud van de eisen van de artikelen 28,
paragraaf 5 en 38, paragraaf 5, van verordening 910/2014, kan
een gekwalificeerde vertrouwensdienstverlener die gekwalifi-
ceerde certificaten aflevert een procedure invoeren voor tijde-
lijke schorsing van de certificaten die hij aflevert.]1

}1. – Ingevoegd bij art. 18 wet 21 juli 2016, B.S., 28 september 2016, err.,
B.S., 6 oktober 2016, inwerkingtreding: 28 september 2016 (art. 1 K.B.
14 september 2016, B.S., 28 september 2016, err., B.S., 6 oktober 2016)

}8[HOOFDSTUK 6

DE VERTROUWENDE PARTIJEN VAN EEN 
GEKWALIFICEERDE ELEKTRONISCHE 

HANDTEKENING OF VAN EEN GEKWALIFICEERD 
ELEKTRONISCH ZEGEL]8

}8. Opschrift ingevoegd bij art. 19 wet 21 juli 2016, B.S., 28 september
2016, err., B.S., 6 oktober 2016, inwerkingtreding: 28 september 2016
(art. 1 K.B. 14 september 2016, B.S., 28 september 2016, err., B.S.,
6 oktober 2016)
}1[Art. XII.34.

 De vertrouwende partij van een gekwalificeerde elektroni-
sche handtekening geniet van het vermoeden van geldigheid
van deze handtekening in de zin van de artikelen 32 en 33 van
verordening 910/2014 indien ze, alvorens te vertrouwen op een
gekwalificeerde elektronische handtekening, ze verifieert aan de
hand van een gekwalificeerde validatiedienst, in overeenkomst
met deze artikelen 32 en 33.]1

}1. – Ingevoegd bij art. 20 wet 21 juli 2016, B.S., 28 september 2016, err.,
B.S., 6 oktober 2016, inwerkingtreding: door de Koning te bepalen
(art. 50)
}1[Art. XII.35.

 De vertrouwende partij van een gekwalificeerd elektronisch
zegel geniet van het vermoeden van geldigheid van dit zegel in
de zin van artikel 40 van verordening 910/2014 indien hij, alvo-
rens te vertrouwen op een gekwalificeerd elektronisch zegel, het

verifieert aan de hand van een gekwalificeerde validatiedienst,
in overeenkomst met dit artikel 40 van verordening 910/2014.]1

}1. – Ingevoegd bij art. 21 wet 21 juli 2016, B.S., 28 september 2016, err.,
B.S., 6 oktober 2016, inwerkingtreding: door de Koning te bepalen
(art. 50)

}9[HOOFDSTUK 7

STOPZETTING VAN DE ACTIVITEITEN VAN EEN 
GEKWALIFICEERDE VERTROUWENSDIENSTVERLENER 

DIE EEN OF MEER GEKWALIFICEERDE 
VERTROUWENSDIENSTEN VERLEENT]9

}9. Opschrift ingevoegd bij art. 22 wet 21 juli 2016, B.S., 28 september
2016, err., B.S., 6 oktober 2016, inwerkingtreding: 28 september 2016
(art. 1 K.B. 14 september 2016, B.S., 28 september 2016, err., B.S.,
6 oktober 2016)
}1[Art. XII.36.

Onverminderd de artikelen 17, paragraaf 4, punt i) en 24,
paragraaf 2, punten h) en i) van verordening 910/2014 moet
een gekwalificeerde vertrouwensdienstverlener die een of meer
gekwalificeerde vertrouwensdiensten verleent, het Toezicht-
houdend orgaan binnen een redelijke termijn op de hoogte
brengen van zijn bedoeling om ten minste één van zijn activitei-
ten stop te zetten alsook van elke maatregel die of elk feit dat de
stopzetting van ten minste één van zijn activiteiten tot gevolg
kan hebben. In dat geval dient hij de overname ervan te betrach-
ten door een andere gekwalificeerde vertrouwensdienstverle-
ner.

Wanneer de overname van de activiteiten die bestaan in het
afleveren van gekwalificeerde certificaten niet mogelijk is, trekt
de dienstverlener de certificaten in twee maanden na de hou-
ders erover te hebben ingelicht en brengt hij hen op de hoogte
van de maatregelen om te voldoen aan de verplichting bepaald
in artikel 24, paragraaf 2, punt h) van verordening 910/2014.

Wanneer de overname van de activiteiten bestaande uit een
gekwalificeerde elektronische archiveringsdienst niet mogelijk
is, licht de dienstverlener onverwijld de gebruikers van zijn
dienst in over de datum van stopzetting van de activiteiten als-
ook van de maatregelen om te voldoen aan de verplichting be-
paald in artikel 24, paragraaf 2, punt h) van verordening 910/
2014 en biedt hen de mogelijkheid de gegevensbestanden bin-
nen de drie maanden en zonder bijkomende kosten over te dra-
gen naar een andere gekwalificeerde vertrouwensdienstverle-
ner, dan wel zich de gegevens in overeenstemming met
artikel XII.38. te laten terugbezorgen.

Wanneer de overname van de activiteiten bestaande uit een
dienst van gekwalificeerde elektronische aangetekende zending
niet mogelijk is, licht de dienstverlener onverwijld de gebruikers
van zijn dienst in over de datum van stopzetting van de activitei-
ten, alsook over de maatregelen genomen om te voldoen aan de
verplichting bedoeld in artikel 24, paragraaf 2, punt h) van ver-
ordening 910/2014 en zorgt hij ervoor dat alle verzendingen die
voor deze stopzetting werden uitgevoerd, worden doorgestuurd
naar de bestemmelingen van de dienst.

Wanneer de overname van de activiteiten bestaande uit een
gekwalificeerde dienst van elektronische tijdstempel niet moge-
lijk is, licht de dienstverlener onverwijld de gebruikers van zijn
dienst in over de datum van stopzetting van de activiteiten als-
ook van de maatregelen genomen om te voldoen aan de ver-
plichting bedoeld in artikel 24, paragraaf 2, punt h) van verorde-
ning 910/2014.]1

}1. – Ingevoegd bij art. 23 wet 21 juli 2016, B.S., 28 september 2016, err.,
B.S., 6 oktober 2016, inwerkingtreding: 28 september 2016 (art. 1 K.B.
14 september 2016, B.S., 28 september 2016, err., B.S., 6 oktober 2016)
}1[Art. XII.37.

Een gekwalificeerde vertrouwensdienstverlener die zijn activitei-
ten stopzet om redenen buiten zijn wil of in geval van faillissement,
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brengt het Toezichthoudend orgaan daarvan onmiddellijk op de
hoogte. Hij licht de gebruikers van de diensten in over de maatrege-
len genomen om te voldoen aan de in artikel 24, paragraaf 2, punt
h) van verordening 910/2014 bepaalde verplichting en gaat desge-
vallend over tot de intrekking van de gekwalificeerde certificaten.]1

}1. – Ingevoegd bij art. 24 wet 21 juli 2016, B.S., 28 september 2016, err.,
B.S., 6 oktober 2016, inwerkingtreding: 28 september 2016 (art. 1 K.B.
14 september 2016, B.S., 28 september 2016, err., B.S., 6 oktober 2016)
}1[Art. XII.38.

§ 1. Bij de beëindiging van het contract betreffende de ge-
kwalificeerde elektronische archiveringsdienst, om welke reden
ook, kan de verlener van een gekwalificeerde elektronische ar-
chiveringsdienst tegenover de gebruiker van de dienst geen re-
tentierecht op de gegevens aanvoeren.

§ 2. Bij de beëindiging van het contract betreffende de ge-
kwalificeerde elektronische archiveringsdienst, om welke reden
ook, vraagt de verlener van een gekwalificeerde elektronische
archiveringsdienst in een aangetekende zending, gericht aan de
gebruiker van de dienst, wat er dient te gebeuren met de gege-
vens die hem werden toevertrouwd.

Bij gebreke van antwoord van de gebruiker van de dienst bin-
nen de drie maanden na de in het eerste lid bedoelde vraag, kan
de dienstverlener overgaan tot vernietiging van de gegevens, be-
houdens uitdrukkelijk verbod van een gerechtelijke overheid of
een bevoegd bestuur en onder voorbehoud van de toepassing
van de wettelijke en reglementaire bepalingen betreffende de
bewaring en verwijdering van archieven van de openbare sec-
tor, in het bijzonder van artikel 5 van de archiefwet van 24 juni
1955.

Wanneer de gebruiker van de dienst vraagt om de gegevens
terug te bezorgen of over te dragen naar een andere dienstverle-
ner, bezorgt de dienstverlener de gegevens alsook de informatie
bedoeld in artikel 24, paragraaf 2, punt h) van verordening 910/
2014 desgevallend terug aan de gebruiker van de dienst of
draagt ze over naar de andere aangewezen dienstverlener, bin-
nen een redelijke termijn en in een leesbare en bruikbare vorm,
overeengekomen met de gebruiker van de dienst of met de
nieuwe dienstverlener, met instemming van de gebruiker van de
dienst.]1

}1. – Ingevoegd bij art. 25 wet 21 juli 2016, B.S., 28 september 2016, err.,
B.S., 6 oktober 2016, inwerkingtreding: 28 september 2016 (art. 1 K.B.
14 september 2016, B.S., 28 september 2016, err., B.S., 6 oktober 2016)

(Uittreksel)

HOOFDSTUK IV

MODALITEITEN VOOR TOEGANG TOT HET 
BRUSSELSE PORTAAL VOOR DE VERSPREIDING 

VAN RUIMTELIJKE INFORMATIE

Art. 14.
Publieke toegang tot de verzamelingen van ruimtelijke ge-
gevens bedoeld in artikel 5, § 2, en de diensten met betrek-
king tot deze gegevens zoals bedoeld in artikel 9, § 2, alinea
1

§ 1. Zonder afbreuk aan artikel 15 zijn de verzamelin-
gen van ruimtelijke gegevens bedoeld in artikel 5, § 2 en
de diensten met betrekking tot deze gegevens bedoeld in
artikel 9, § 2, alinea 1 publiekelijk toegankelijk voor geoor-
loofde doeleinden zoals bedoeld in artikel 2, § 2 en over-
eenkomstig huidig artikel.

§ 2. De overheidsinstanties of derde partijen die gebruik
maken van de mogelijkheid voorzien in artikel 12, § 2
mogen de publieke toegang tot verzamelingen van ruimte-
lijke gegevens en diensten met betrekking tot ruimtelijke

gegevens bedoeld in paragraaf 1 beperken via de diensten
bedoeld in artikel 9, § 2, alinea 1, 1°, indien een dergelijke
toegang de internationale betrekkingen, de openbare vei-
ligheid of de nationale defensie zou schaden.

§ 3. De overheidsinstanties of derde partijen die gebruik
maken van de mogelijkheid voorzien in artikel 12, § 2
mogen de publieke toegang tot de verzamelingen van
ruimtelijke gegevens en diensten met betrekking tot ruim-
telijke gegevens bedoeld in paragraaf 1 beperken via de
diensten bedoeld in artikel 9, § 2, alinea 1, 2° tot 5°, wan-
neer een dergelijke toegang een of meer van de volgende
aspecten zou schaden:

1° het vertrouwelijke karakter van handelingen van
overheidsinstanties, indien deze vertrouwelijkheid bij wet,
decreet of ordonnantie is voorzien;

2° de internationale betrekkingen, openbare veiligheid
of nationale defensie;

3° de rechtsgang, de mogelijkheid voor een persoon om
een eerlijk proces te krijgen of de mogelijkheid voor een
overheid om een onderzoek van strafrechtelijke of discipli-
naire aard in te stellen;

4° de vertrouwelijkheid van commerciële of industriële
informatie, om een gewettigd economisch belang te be-
schermen, met inbegrip van het algemeen belang dat met
statistische en fiscale geheimhouding is gediend;

5° de intellectuele eigendomsrechten;
6° de naleving van de wet van 8 december 1992.
In dit opzicht wordt het advies gevraagd van het in

artikel 18 bedoelde «GeoBru»-comité in de gevallen en vol-
gens de modaliteiten die door de Regering worden vastge-
legd.

Wanneer een hergebruik in de zin van de ordonnantie
van 6 maart 2008 van de ruimtelijke gegevens gepland is,
mogen persoonsgegevens in de zin van de wet van
8 december 1992 slechts worden hergebruikt indien de
anonimiteit van deze gegevens kan worden bewaard bij
het geplande hergebruik;

7° de belangen of de bescherming van de persoon die
de gevraagde informatie op vrijwillige basis heeft verstrekt,
zonder daartoe wettelijk verplicht te zijn of te kunnen wor-
den, tenzij die persoon ermee heeft ingestemd dat de be-
trokken informatie wordt vrijgegeven;

8° de bescherming van het milieu waarop deze gege-
vens betrekking hebben, zoals bijvoorbeeld de habitat van
zeldzame soorten.

§ 4. De in paragrafen 2 en 3 vermelde redenen voor het
beperken van de toegang dienen restrictief te worden ge-
ïnterpreteerd, waarbij rekening moet worden gehouden
met het openbaar belang dat gediend wordt met de toe-
gang. In alle gevallen moet het openbaar belang van de
toegang worden afgewogen tegen het belang dat wordt
nagestreefd door het beperken van de toegang of het stel-
len van voorwaarden aan de toegang.

De toegang tot de informatie over de emissies in het mi-
lieu kan niet worden beperkt krachtens paragraaf 3, 1°, 4°,
6° tot 8°.

§ 5. De verzamelingen van ruimtelijke gegevens en
diensten met betrekking tot ruimtelijke gegevens bedoeld
in paragraaf 1 zijn kosteloos toegankelijk overeenkomstig
de voorwaarden die zijn vastgelegd in de klikvergunnin-
gen of gewone vergunningen betreffende hun gebruik.

De Regering kan evenwel toelaten, in voorkomend
geval op voorstel van het «GeoBru»-comité bedoeld in



III. Wet- en regelgeving van de gemeenschappen en gewesten • 1. Brussel
Ord. Br. Hoofdst. Parl. 8 mei 2014 - Gewestelijke dienstenintegrator (Art. 3)

Larcier Geannoteerde Wetboeken – Privacy (17 oktober 2018) – © Larcier 531

artikel 18, dat de overheidsinstanties een vergoeding ver-
langen, binnen de volgende perken:

1° De diensten bedoeld in artikel 9, § 2, alinea 1, 1° en
4° blijven kosteloos;

2° De diensten bedoeld in artikel 9, § 2, alinea 1, 2° en
3° mogen niet gebonden zijn aan een vergoeding, behalve
indien deze het behoud van de verzamelingen van ruimte-
lijke gegevens en van de diensten met betrekking tot ruim-
telijke gegevens garandeert, vooral wanneer het gaat om
een zeer groot volume van gegevens die regelmatig wor-
den bijgewerkt.

Wanneer de overheidsinstanties de diensten bedoeld in
artikel 9, § 2, alinea 1, 2°, 3° en 5° tegen betaling ter be-
schikking stellen, moeten kosteloos e-commercediensten
worden voorzien overeenkomstig artikel 13. Aan deze
diensten kunnen bewijzen van afstand, klikvergunningen
of indien noodzakelijk vergunningen worden gekoppeld.

§ 6. De gegevens die publiekelijk toegankelijk zijn door
de diensten bedoeld in artikel 9, § 2, alinea 1, 2° kunnen
dit zijn in een vorm die hun hergebruik voor commerciële
doeleinden verhindert.

§ 7. De ruimtelijke gegevens mogen slechts worden ge-
bruikt met uitdrukkelijk vermelding van hun bron.

Ord. Br. Hoofdst. Parl. 8 mei 2014 betreffende de oprichting en organisatie van een gewestelijke 
dienstenintegrator

 (B.S., 6 juni 2014)

HOOFDSTUK 1

ALGEMENE BEPALINGEN
Art. 1. Deze ordonnantie regelt een aangelegenheid als
bedoeld in artikel 39 van de Grondwet.
Art. 2. Voor de toepassing van deze ordonnantie wordt
verstaan onder:

1° «dienstenintegrator»: een instantie die door of krach-
tens een verdrag, een reglement, een richtlijn, een wet, een
decreet of een ordonnantie belast is met de dienstenintegratie
binnen een bepaald bestuursniveau of in een bepaalde sector;

2° «dienstenintegratie»: de organisatie van wederzijdse
uitwisselingen van elektronische gegevens tussen de parti-
ciperende overheidsdiensten onderling en tussen de parti-
ciperende overheidsdiensten en de dienstenintegratoren,
alsook de geïntegreerde ontsluiting van deze gegevens;

3° «gegeven»: elektronische informatie die voorgesteld
wordt op een wijze die geschikt is voor verwerking in de zin
van voorliggende ordonnantie;

4° «geïntegreerd gegeven»: elektronische informatie die
voortkomt uit een combinatie van gegevens en door de
dienstenintegrator middels een vooraf vastgelegde proce-
dure verwerkt wordt;

5° «gegevensbank»: geordende verzameling van gegevens;
6° «authentiek gegeven»: gegeven dat door een participe-

rende overheidsdienst ingezameld en beheerd wordt in een
gegevensbank en geldt als uniek en oorspronkelijk gegeven
over de desbetreffende persoon of rechtsfeit, zodanig dat
andere instanties datzelfde gegeven niet meer hoeven in te
zamelen;

7° «authentieke bron»: gegevensbank waarin authen-
tieke gegevens bewaard worden.

De authentieke bron dient onder andere als volgt te zijn:
– compleet;
– nuttig;
– garant voor een zekere kwaliteit van de informatie;
– correct en actueel (bijgehouden);
– gratis toegankelijk voor wat betreft de gewestelijke

authentieke bronnen;
8° «netwerk»: het geheel van gegevensbanken, authen-

tieke bronnen, informaticasystemen en netwerkverbindin-
gen van de participerende overheidsdiensten en de gewes-
telijke dienstenintegrator;

9° «regelbank»: het geheel van regels die voor de gege-
vensbank of authentieke bron de voorwaarden vastlegt
voor raadpleging of mededeling van gegevens, gecreëerd
en beheerd door de dienstenintegrator;

10° «participerende overheidsdienst»: alle gepersonali-
seerde gedecentraliseerde diensten, openbare instellingen,
overheidsbedrijven, publiekrechtelijke organen en rechts-
personen, die door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest opge-
richt werden of ervan afhangen, alsook de intercommunales
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest; bij afwezigheid van
en onverminderd een regelgeving die het gebruik van een
andere dienstenintegrator zou opleggen, de openbare centra
voor maatschappelijk welzijn, de openbare ziekenhuizen, de
koepel IRIS en IRIS Aankopen, alsook elke andere instelling
die dit wenst, die één of meerdere authentieke bronnen of
gegevensbanken ontsluiten ten behoeve van de gewestelijke
dienstenintegrator of die gegevens via deze laatste ophalen;

11° «verwijzingsrepertorium»: inventaris:
a) die opgave doet van de participerende overheidsdien-

sten bij dewelke bepaalde soorten gegevens met betrekking
tot natuurlijke personen of bedrijven bewaard worden;

b) die doorverwijst naar de gegevensbank waar die ge-
gevens geraadpleegd kunnen worden;

c) en die, per natuurlijke persoon of bedrijf, aangeeft
welke soorten gegevens ontsloten worden aan een be-
paalde participerende overheidsdienst en gedurende welke
tijd, met aanduiding van het doel waarvoor de betrokken
participerende overheidsdienst die gegevens nodig heeft;

12° «persoon»: een natuurlijke persoon, rechtspersoon
of vereniging, al dan niet met rechtspersoonlijkheid;

13° «UrbiS»: Brussels UrbIS is de referentiegegevensda-
tabank van de digitale cartografie op grote schaal van het
grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;

14° «de leidende ambtenaren»:
– de leidende ambtenaren;
– de secretarissen-generaal;
– de directeurs-generaal;
– de administrateurs-generaal;
– de gedelegeerd bestuurders.

Art. 3. Voorliggende ordonnantie is van toepassing op elke
uitwisseling van gegevens van authentieke gegevensbron-
nen, uit gegevensbanken van authentieke bronnen of ex-
terne authentieke bronnen en alle andere gegevensstromen,



III. Wet- en regelgeving van de gemeenschappen en gewesten • 1. Brussel  
Ord. Br. Hoofdst. Parl. 8 mei 2014 - Gewestelijke dienstenintegrator (Art. 4)

532 Larcier Geannoteerde Wetboeken – Privacy (17 oktober 2018) – © Larcier

binnen de grenzen van de bevoegdheden van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest.

Art. 4. In het uitoefenen van hun bevoegdheden dienen
de deelnemende openbare diensten de wet van 8 december
1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten
opzichte van de verwerking van persoonsgegevens inzake
haar eisen en uitvoeringsbesluiten aangaande de verwer-
king van persoonsgegevens, waartussen onder andere de
beginselen van noodzakelijkheid, finaliteit, legaliteit, pro-
portionaliteit, geoorloofdheid alsook transparantie.

HOOFDSTUK 2

DE AUTHENTIEKE BRONNEN EN DE 
GEGEVENSBANKEN VAN AUTHENTIEKE BRONNEN

Art. 5. § 1. Onverminderd de authentieke bronnen die op
andere gezagsniveaus erkend zijn, wijst de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering, op voorstel van de gewestelijke
dienstenintegrator met ingesloten het advies van de dienst
bevoegd voor de administratieve vereenvoudiging, in een
besluit, de gewestelijke authentieke bronnen en de partici-
perende overheidsdiensten die tot taak krijgen deze in te
zamelen, bij te werken en te ontsluiten aan.

Het aanwijzingsbesluit duidt aan met name, voor elke
authentieke bron:

1° de identiteit van de deelnemende openbare dienst
die de authentieke bron beheert, en die belast is met het
verzamelen en opslaan van de authentieke gegevens;

2° de modaliteiten volgens dewelke de gegevens waarvan
de opslag toegewezen is aan de beheerder van de authen-
tieke bron bijgewerkt zullen worden en toegankelijk gemaakt
zullen zijn, dit naast de verplichtingen die hem wettelijk op-
gelegd zijn;

3° de finaliteit(en) die binnen de verzameling van au-
thentieke gegevens die zij beheert door de authentieke
bron worden nagestreefd;

4° de lijst van gegevens bevat in de authentieke bron.
Elk besluit tot aanwijzing van een authentieke bron wordt

vooraf voorgelegd aan de Brusselse Controlecommissie.
§ 2. De gegevensbanken van authentieke bronnen kun-

nen enkel bij ordonnantie vastgelegd worden.
De ordonnantie geeft voor elke gegevensbank van au-

thentieke bronnen aan:
1° de identiteit van de deelnemende openbare dienst

die de authentieke bron beheert, en die belast is met het
verzamelen en opslaan van de authentieke gegevens;

2° de modaliteiten volgens dewelke de gegevens waar-
van de opslag toegewezen is aan de beheerder van de au-
thentieke bron bijgewerkt zullen worden en toegankelijk
gemaakt zullen zijn, dit naast de verplichtingen die hem
wettelijk opgelegd zijn;

3° de finaliteit(en) die binnen de verzameling van au-
thentieke gegevens die zij beheert door de authentieke
bron worden nagestreefd;

4° de lijst van zowel gegevens bevat in de authentieke bron
als van de authentieke bronnen waaruit zij voortkomen of de
verbindingen tussen de gegevens van authentieke gegevens.

Elke ordonnantie tot aanstelling van een gegevensbank
van een authentieke bron wordt vooraf voorgelegd aan de
Brusselse Controlecommissie.

De participerende overheidsdiensten zullen een beroep
doen op de gewestelijke dienstenintegrator opdat deze

laatste de opslagmodaliteiten van de gegevens goedkeurt
waarmee de participerende overheidsdiensten belast zijn.

De gewestelijke dienstenintegrator doet geenszins af-
breuk aan de bevoegdheid van een participerende over-
heidsdienst wat betreft het beheer van de authentieke
bron of van de gegevensbank die voortkomt uit authen-
tieke bronnen, noch aan de eigendom van de gegevens.

§ 3. De participerende overheidsdiensten die bevoegd
zijn via de gewestelijke dienstenintegrator authentieke ge-
gevens te raadplegen kunnen deze gegevens niet meer di-
rect aan andere participerende overheidsdiensten of aan
personen of instellingen vragen.

Vanaf het moment waarop een gegeven via de geweste-
lijke dienstenintegrator toegankelijk is, zijn de deelne-
mende overheidsdiensten verplicht van de gewestelijke
dienstenintegrator gebruik te maken, om het gegeven te
gebruiken, uitgezonderd wanneer door of krachtens een
wet of een ordonnantie anders wordt bepaald.

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering kan, voor alle of
enkel sommige participerende overheidsdiensten omwille
van technische of organisatorische redenen, de toepassing
opschorten van voorliggend paragraaf gedurende een
overgangsperiode van maximum vijf jaar vanaf de datum
van aanwijzing van de authentieke bron, teneinde de par-
ticiperende overheidsdiensten toe te staan zich op effec-
tieve manier met deze authentieke bron te verbinden.

Art. 6. § 1. Elke deelnemende openbare dienst die een
authentieke bron of een gegevensbank die voortkomt uit
authentieke bronnen beheert, zal naast de verplichtingen
die voortkomen uit de wet van 8 december 1992 tot be-
scherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte
van de verwerking van persoonsgegevens, met hulp van de
gewestelijke dienstenintegrator, technische middelen
voorzien die de betrokken personen via elektronische weg
in staat stellen:

1° de in deze authentieke bron bewaarde persoonlijke ge-
gevens die op hen betrekking hebben, indien deze gegevens
onder elektronisch formaat beschikbaar zijn, te raadplegen;

2° de verbetering van persoonsgegevens die op hen be-
trekking hebben aan te vragen, wanneer deze persoonsge-
gevens onnauwkeurig, onvolledig of onjuist zouden zijn;

3° kennis te nemen van welke overheden, instellingen en
personen die, gedurende de laatste zes maanden, hun gege-
vens via het netwerk hebben geraadpleegd of bijgewerkt, met
uitzondering van de bestuurlijke en gerechtelijke overheden
of diensten die belast zijn met het toezicht of de opsporing of
vervolging of bestraffing van misdrijven, de federale politie,
de lokale politie, het Vast Comité van Toezicht op de Politie-
diensten en het Vast Comité van Toezicht op de Inlichtingen-
diensten en hun respectievelijke enquêtedienst, het Coördi-
natieorgaan voor de Dreigingsanalyse, de Algemene Inspec-
tie van de federale politie en van de lokale politie, de Staatsvei-
ligheid en de Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid.

§ 2. De Brusselse Hoofdstedelijke Regering beslist, op
voorstel van de gewestelijke dienstenintegrator de techni-
sche middelen noodzakelijk voor de invoering van de raad-
plegings- en verbeteringsrechten alsook het regime waar-
aan de kennisname, bedoeld in § 1, onderworpen is.

Art. 7. § 1. Naast de verplichtingen genoemd in artikel 4,
is de deelnemende openbare dienst, beheerder van au-
thentieke bronnen of gegevensbanken van authentieke
bronnen, onderworpen aan onderstaande verplichtingen:
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1° op elk ogenblik onder andere de kwaliteit van de ge-
gevens te garanderen alsook hun veiligheid, zowel op
technisch als op organisatorisch niveau, die nodig is ten-
einde de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de
persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking
van persoonsgegevens te respecteren;

2° samen te werken met de Brusselse Controlecommis-
sie, door deze de inlichtingen die zij voor het uitoefenen
van haar opdrachten nodig heeft te verschaffen en haar de
toegang tot de dossiers en de gegevensverwerkingssyste-
men te verlenen, en dit vanaf het moment dat de Controle-
commissie dit verlangt;

3° een geschiedenis bij te houden van de gegevens, voor
zover dit nodig zou blijken ten aanzien van de voorge-
stelde finaliteiten.

§ 2. Indien de bestemmeling van de gegevens vaststelt dat
de gegevens onnauwkeurig, onvolledig of onjuist zouden zijn,
is hij eraan gehouden dit onmiddellijk mee te delen aan de
deelnemende openbare dienst die de authentieke gegevens
beheert of aan deze die de gegevensbank van authentieke ge-
gevens beheert, dewelke verplicht zijn er gevolg aan te geven.

De Regering bepaalt de modaliteiten van deze medede-
ling en de plicht er gevolg aan te geven.

HOOFDSTUK 3

GEWESTELIJKE DIENSTENINTEGRATOR

Afdeling 1
Oprichting van de gewestelijke dienstenintegrator

Art. 8. Het Centrum voor Informatica voor het Brussels
Gewest (hierna het CIBG) wordt aangesteld als geweste-
lijke dienstenintegrator.

Zijn werkingsveld behelst:
– alle gepersonaliseerde gedecentraliseerde diensten,

de openbare instellingen, de ondernemingen van publiek
recht, de organen en rechtspersonen van publiek recht, die
opgericht werden door of afhangen van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest, de intercommunales van het Brus-
sels Hoofdstedelijk Gewest;

– bij afwezigheid van en onverminderd een regelgeving
die het gebruik van een andere dienstenintegrator zou op-
leggen, de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, de
openbare ziekenhuizen, de koepel IRIS en IRIS Aankopen;

– en uiteindelijk, elke andere instelling die dit wenst.

Afdeling 2
Opdrachten van de gewestelijke dienstenintegrator

Art. 9. De gewestelijke dienstenintegrator heeft als op-
dracht, de organisatie van wederzijdse uitwisselingen van
elektronische gegevens tussen de participerende over-
heidsdiensten onderling en tussen de participerende over-
heidsdiensten en de dienstenintegratoren, alsook de geïn-
tegreerde ontsluiting van deze gegevens. Hiervoor zal de
gewestelijke dienstenintegrator instaan voor:

1° het ontvangen en, indien nodig, gevolg geven aan de
aanvragen tot raadpleging en tot mededeling van de gege-
vens opgenomen in één of meerdere gegevensbank(en) of
het geïntegreerd mededelen ervan;

2° het uitwerken van de wijzen waarop de toegangs-
rechten tot de databanken alsook de regelbank technisch
en organisatorisch gecontroleerd worden;

3° het bevorderen en het waken over de homogeniteit
van de toegangsrechten tot de gegevensbanken;

4° het uitwerken van de technische modaliteiten om de
toegangskanalen zo efficiënt en veilig mogelijk uit te bouwen;

5° het, volgens de normen, uitwerken van de door de co-
ördinatiecommissie goedgekeurde technische en functio-
nele standaarden alsook de basisarchitectuur, de techni-
sche modaliteiten betreffende de communicatie tussen de
gegevensbanken of de authentieke bronnen;

6° het bevorderen van een gecoördineerd veiligheidsbe-
leid voor het netwerk;

7° het bevorderen en het omkaderen van de omvor-
ming van gegevensbanken tot authentieke bronnen;

8° het ontwikkelen, ten behoeve van de participerende
overheidsdiensten, van toepassingen die nuttig zijn voor
de uitwisseling en/of integratie van in de gegevensbanken
opgeslagen gegevens;

9° het organiseren van de samenwerking met andere
dienstenintegratoren;

10° het, overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot
bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte
van de verwerking van persoonsgegevens, oprichten en be-
heren van een verwijzingsrepertorium en een regelbank, die
bepaalt wie onder welke voorwaarden tot bepaalde gegevens
toegang heeft. De uitrol van de regelbank mag pas plaatsvin-
den na advies vanwege de Brusselse Controlecommissie.

In het kader hiervan, en na goedkeuring van het coördi-
natiecomité, beslist de gewestelijke dienstenintegrator:

a) wie welke authenticaties, verificaties en controles
verricht aan de hand van welke middelen en daarover de
verantwoordelijkheid draagt;

b) hoe tussen de betrokken instanties de resultaten van
de verrichte authentificaties, verificaties en controles op een
veilige wijze elektronisch worden bewaard en uitgewisseld;

c) wie welbepaalde dagelijkse bestanden bijhoudt.
De dienstenintegrator ziet erop toe dat bij onderzoek,

op initiatief van een betrokken partij of van een controleor-
gaan of naar aanleiding van een klacht, volledig kan gere-
construeerd worden welke natuurlijke persoon een be-
paald gegeven dat betrekking heeft op een bepaalde bur-
ger of onderneming wanneer heeft gebruikt, via welk ka-
naal en voor welke doeleinden.

De dienstenintegrator zal, na het advies van de Brus-
selse Controlecommissie, de bewaringstermijn bepalen
(vastgelegd op minimaal tien jaar) voor al deze informatie,
alsook de middelen waarover de gerechtigden beschikken
om er toegang tot te hebben.

Art. 10. § 1. Bij de verwerking van gegevens met toepassing
van deze ordonnantie en de uitvoeringsbesluiten ervan wor-
den uitsluitend de volgende identificatiemiddelen gebruikt:

1° het identificatienummer van het Rijksregister, als de
gegevens betrekking hebben op een natuurlijke persoon
die in het Rijksregister opgenomen is;

2° het identificatienummer van de Kruispuntbank van
de Sociale Zekerheid, als de gegevens betrekking hebben
op een natuurlijke persoon die niet in het Rijksregister is
opgenomen;

3° het ondernemingsnummer, als de gegevens betrek-
king hebben op een onderneming die is opgenomen in de
Kruispuntbank van Ondernemingen;

4° het kadastraal perceelnummer;
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5° de identificeringsgegevens zoals vermeld in de data-
base UrbIS voor alle gegevens van ruimtelijke aard met be-
trekking tot het Brussels grondgebied.

§ 2. Voor de gegevens die niet onder de toepassing van
paragraaf 1 vallen, kan de Brusselse Hoofdstedelijke Rege-
ring andere identificatiemiddelen opleggen.

Art. 11. De gewestelijke dienstenintegrator is de ver-
plichte tussenschakel tussen de participerende overheids-
diensten onderling en tussen de participerende overheids-
diensten en de andere dienstenintegratoren.

Art. 12. Voor elke elektronische mededeling van persoons-
gegevens door of aan de gewestelijke dienstenintegrator is
een machtiging vereist van de Brusselse Controlecommissie
of van het bevoegde sectoraal comité binnen de Commissie
voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, tenzij
die elektronische mededeling bij of krachtens een wettelijke
bepaling is toegestaan of is vrijgesteld van een machtiging.

Art. 13. De gewestelijke dienstenintegrator kan in het
kader van de bundeling van gewestelijke diensten, onder
meer inzake videobewaking, en dit onverminderd de ter zake
doende bevoegdheden van de Commissie voor de bescher-
ming van de persoonlijke levenssfeer, in de hoedanigheid
van onderaannemer, in de zin van de wet van 8 december
1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten
opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, van de
betrokken participerende overheidsdiensten optreden.

HOOFDSTUK 4

WERKING VAN DE GEWESTELIJKE 
DIENSTENINTEGRATOR

Art. 14. § 1. De participerende overheidsdiensten en de
dienstenintegratoren delen aan de gewestelijke diensten-
integrator langs elektronische weg alle elektronisch be-
schikbare gegevens, die deze nodig heeft voor de uitvoe-
ring van zijn opdracht van dienstenintegratie, mee.

§ 2. De gewestelijke dienstenintegrator deelt de partici-
perende overheidsdiensten en de andere dienstenintegra-
toren langs elektronische weg alle elektronisch beschik-
bare gegevens die deze nodig hebben voor de uitvoering
van hun opdrachten mee, voor zover zij daartoe over de
nodige machtigingen beschikken.

Art. 15. De gewestelijke dienstenintegrator onderzoekt
bij elk verzoek tot raadpleging of mededeling of de aanvra-
ger en het desbetreffende verzoek voldoen aan de regels
voor de desbetreffende gegevensbank of authentieke ge-
gevensbron, zoals vastgelegd in de relevante regelbank.

Art. 16. De gewestelijke dienstenintegrator voorziet in
de technische middelen voor de integratie van gegevens
opgenomen in één of meerdere gegevensbanken.

Art. 17. De gewestelijke dienstenintegrator voorziet in
gepaste technische middelen waarmee een aanvrager in
naam of voor rekening van een andere persoon inzage of
mededeling van gegevens verkrijgt via de gewestelijke
dienstenintegrator.

Art. 18. De gegevens meegedeeld via een dienstenintegra-
tor genieten een bewijskracht tot bewijs van het tegendeel,
ongeacht de drager waarop de mededeling verwezenlijkt is.

Art. 19. Behoudens andersluidende wettelijke of regle-
mentaire bepalingen verleent de gewestelijke dienstenin-
tegrator geen aanvullende rechten tot raadpleging, mede-

deling of enige andere verwerking van gegevens aan per-
sonen of participerende overheidsdiensten bovenop de an-
dere toepasselijke wettelijke en reglementaire bepalingen.

Art. 20. De gewestelijke dienstenintegrator zal zijn op-
dracht uitvoeren binnen de limieten van de door de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering ter beschikking gestelde middelen.

HOOFDSTUK 5

BESCHERMING VAN GEGEVENS BINNEN HET 
KADER VAN DIENSTENINTEGRATIE

Afdeling 1
Verwerking van gegevens

Art. 21. Onverminderd de wet van 8 december 1992 be-
treffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, is
eenieder gerechtigd de kosteloze verbetering te verkrijgen
van alle onjuiste gegevens die op hem betrekking hebben.

Verzoeken tot aanpassing van gegevens worden con-
form artikel 6, § 2 ingediend via de toegangskanalen be-
paald door de gewestelijke dienstenintegrator.

De gewestelijke dienstenintegrator onderzoekt bij elk
verzoek tot aanpassing via de gewestelijke diensteninte-
grator of de aanvrager en het verzoek voldoen aan de voor-
waarden vastgelegd in de regelbanken.

Afdeling 2
Beroepsgeheim

Art. 22. § 1. Eenieder die uit hoofde van zijn functies betrok-
ken is bij de inzameling, raadpleging, mededeling, gebruik of
enige andere verwerking van gegevens die krachtens wette-
lijke of reglementaire bepalingen onder een beroepsgeheim
vallen, is voor de verwerking van deze gegevens gehouden
deze wettelijke of reglementaire bepalingen te respecteren.

§ 2. Eenieder die bij de participerende overheidsdien-
sten en de gewestelijke dienstenintegrator uit hoofde van
zijn functies betrokken is bij de inzameling, raadpleging,
mededeling, het gebruik of enige andere verwerking van
gegevens, verbindt zich ertoe het vertrouwelijke karakter
van de gegevens te bewaren.

Afdeling 3
Vernietiging van gegevensbanken

Art. 23. § 1. De leidende ambtenaren van de geweste-
lijke dienstenintegrator krijgen opdracht om, in oorlogs-
tijd, in omstandigheden krachtens artikel 7 van de wet van
12 mei 1927 op de militaire opeisingen daarmee gelijkge-
steld of tijdens de bezetting van het grondgebied door de
vijand, de toegang tot het netwerk te verhinderen en de ge-
gevensbanken bij de gewestelijke dienstenintegrator ge-
heel of gedeeltelijk te doen vernietigen.

§ 2. De Brusselse Hoofdstedelijke Regering bepaalt de
voorwaarden en de nadere regels van zulke toegangsver-
hindering of vernietiging.

Afdeling 4
Veiligheidsadviseur

Art. 24. De gewestelijke dienstenintegrator en iedere
participerende overheidsdienst wijst, al dan niet onder zijn
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personeel, en na advies van de Brusselse Controlecommis-
sie, een veiligheidsadviseur aan.

Art. 25. Met het oog op de beveiliging van de gegevens
waarvoor zijn overheidsdienst als participerende over-
heidsdienst of als dienstenintegrator optreedt, is de veilig-
heidsadviseur inzonderheid belast met:

1° het verstrekken van deskundige adviezen aan de over-
heidsdienst en het sensibiliseren van de overheidsdienst be-
treffende informatiebeveiliging, met een bijzondere aan-
dacht voor de veiligheid van de gegevens en van het netwerk;

2° het samenwerken met de veiligheidsadviseur van an-
dere overheidsdiensten en dienstenintegratoren om te
komen tot een coherente benadering van informatiebevei-
liging;

3° het uitvoeren van opdrachten inzake informatiebe-
veiliging die hem toevertrouwd worden.

Naast zijn in het eerste lid genoemde taken zal de door de
gewestelijke dienstenintegrator aangestelde veiligheidsad-
viseur instaan voor de sensibilisering betreffende informa-
tiebeveiliging van de participerende overheidsdiensten.

HOOFDSTUK 6

ORGANISATIE COÖRDINATIECOMITÉ

Art. 26. Binnen de gewestelijke dienstenintegrator
wordt een coördinatiecomité opgericht. Het is samenge-
steld uit een vertegenwoordiger van elke participerende
overheidsdienst, gekozen uit de leidinggevende functies
eventueel bijgestaan door de veiligheidsadviseurs, en de
leidinggevende ambtenaren van de gewestelijke diensten-
integrator en de vertegenwoordiger van de dienst bevoegd
voor administratieve vereenvoudiging.

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering legt de werking
van het coördinatiecomité vast.

Art. 27. Het voorzitterschap en het secretariaat van het
coördinatiecomité worden waargenomen door het CIBG.

Art. 28. Het coördinatiecomité wordt vier keer per jaar bij-
eengeroepen op initiatief van het voorzitterschap of telkens
wanneer één van de leden van het comité daarom verzoekt.

Art. 29. § 1. In overeenstemming met de bepalingen van
voorliggende ordonnantie brengt het coördinatiecomité
de gewestelijke dienstenintegrator advies uit over:

1° de mogelijke ontsluiting via de gewestelijke diensten-
integrator van gegevensbanken of authentieke bronnen;

2° het formuleren van voorstellen met betrekking tot
gegevens die als authentiek bestempeld kunnen worden;

3° het vastleggen en het beheren van een regelbank
voor één of meerdere gegevensbanken;

4° de verdeling van aansprakelijkheid tussen de gewes-
telijke dienstenintegrator, de participerende overheids-
diensten en de andere dienstenintegratoren rekening hou-
dend met de bevoegdheden die hen door voorliggende or-
donnantie zijn toegewezen.

Tot de bevoegdheden van het coördinatiecomité beho-
ren tevens:

– het goedkeuren van de normen, de technische en
functionele standaarden alsook de basisarchitectuur zoals
voorgesteld door de gewestelijke dienstenintegrator con-
form artikel 9, eerste lid, 5°;

– het voorstellen van een visie en een strategie in het
kader van de dienstenintegratie;

– het goedkeuren van het voorstel van de diensteninte-
grator, in het kader van de authentificaties en de controles
alsook van het bijhouden van de dagelijkse bestanden con-
form artikel 9, tweede lid.

Het coördinatiecomité beraadslaagt over initiatieven ter
bevordering en ter bestendiging van de samenwerking
binnen het netwerk, en over initiatieven die kunnen bijdra-
gen tot een rechtmatige en vertrouwelijke behandeling
van de gegevens opgenomen in het netwerk.

Het coördinatiecomité verstrekt tevens adviezen of for-
muleert aanbevelingen inzake informatisering of aanver-
wante problemen, doet voorstellen en onderzoekt hoe de
uitwisseling van gegevens binnen het netwerk aangewak-
kerd kan worden.

§ 2. Het coördinatiecomité beraadslaagt op eigen initiatief
of op verzoek van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, een
lid van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, de gewestelijke
dienstenintegrator of een participerende overheidsdienst. De
Brusselse Hoofdstedelijke Regering kan bepalen in welke ge-
vallen raadpleging van het coördinatiecomité verplicht is.

§ 3. - De voorzitter van het coördinatiecomité maakt de
adviezen over aan de gewestelijke dienstenintegrator, aan de
Minister in de Regering die bevoegd is voor informatica, als-
ook aan de voorzitter van de Brusselse Controlecommissie.
Art. 30. Het coördinatiecomité mag in zijn schoot werk-
groepen oprichten waaraan het bijzondere taken toever-
trouwt.

HOOFDSTUK 7

DE BRUSSELSE CONTROLECOMMISSIE

Afdeling 1
Samenstelling

Art. 31. § 1. Binnen het Brussels Hoofdstedelijk Parlement
wordt een onafhankelijke Brusselse Controlecommissie op-
gericht voor de controle van onderstaande activiteiten:

1° de elektronische uitwisseling van gegevens van gewes-
telijke authentieke gegevensbronnen en van gegevensban-
ken die gebaseerd zijn op gewestelijke authentieke bronnen;

2° de verwerking en de uitwisseling van beelden in het
kader van de mutualisering van gewestelijke diensten, in-
zonderheid inzake videobewaking, en dit onverminderd
de bevoegdheden ter zake van de Commissie voor de be-
scherming van de persoonlijke levenssfeer.

De Commissie bestaat uit zes effectieve leden en zes ver-
vangende leden.

De duur van hun mandaat bedraagt vijf jaar en is ver-
nieuwbaar.

§ 2. Na overleg met de Commissie voor de bescherming
van de persoonlijke levenssfeer kiest het Brussels Hoofdstede-
lijk Parlement onder de effectieve en vervangende leden van
deze Commissie, drie leden voor de Brusselse Controlecom-
missie, waaronder de voorzitter, de ondervoorzitter, alsook
een vervanger voor elk van hen. Bij gebreke hiervan, zullen
de aanstellingen gebeuren conform paragraaf 2, tweede lid.

De overige drie leden van de controlecommissie zijn res-
pectievelijk een jurist, een IT-specialist en een persoon met
bewezen beroepservaring in het beheer van persoonsgege-
vens. Zij worden aangesteld door het Brussels Hoofdstedelijk
Parlement, dat voor elk van hen ook een vervanger benoemt.

De voorzitter en de ondervoorzitter van de Controle-
commissie behoren beiden tot verschillende taalrollen.
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Een derde van de leden van de Controlecommissie be-
hoort tot de minst vertegenwoordigde taalgroep.

§ 3. De vervanger vervangt het lid waarvan hij de ver-
vanger is, wanneer dat lid om redenen van belangencon-
flict of bij verhindering niet aan de beslissing van de con-
trolecommissie kan deelnemen.

Indien het mandaat van een lid van de Controlecom-
missie vóór de vastgelegde einddatum beëindigd wordt,
voorziet het Brussels Hoofdstedelijk Parlement binnen de
zes maanden in zijn vervanging.

Het nieuwe lid vervolmaakt het mandaat van zijn voor-
ganger.

§ 4. Om effectief of vervangend lid te kunnen worden en
blijven, moet een kandidaat aan volgende voorwaarden
voldoen:

1° het genot hebben van de burgerlijke en politieke
rechten;

2° geen lid zijn van het Europees Parlement, de Senaat, de
Kamer van volksvertegenwoordigers, het Brussels Hoofdste-
delijk Parlement of enig gemeenschaps- of gewestparlement;

3° niet onder het hiërarchische gezag vallen van het
Brussels Hoofdstedelijk Parlement of van de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering;

4° borg staan voor een onafhankelijke uitoefening van
zijn opdracht;

5° geen lid zijn van een dienstenintegrator.
§ 5. Het Brussels Hoofdstedelijk Parlement regelt de

procedure inzake oproep om kandidaten en kandidaturen
voor een benoeming als effectief of als vervangend lid.

§ 6. De leden van de controlecommissie zijn gelijkwaar-
dig en hebben dezelfde bevoegdheden. Binnen de perken
van haar bevoegdheden is de Controlecommissie volledig
onafhankelijk en neutraal, en mag van geen enkele over-
heid instructies of orders krijgen. De leden van de Contro-
lecommissie mogen uit hun mandaat niet ontzet worden
vanwege hun meningen of vanwege handelingen die zij
stellen binnen het kader van de uitoefening van hun func-
tie binnen de Controlecommissie.

Afdeling 2
Taak van de Controlecommissie

Art. 32. § 1. Overeenkomstig de eisen vervat in de wet
van wet van 8 december 1992 tot bescherming van de per-
soonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van
persoonsgegevens, verleent de Controlecommissie op
eigen initiatief of op verzoek van het Brussels Hoofdstede-
lijk Parlement, de Brusselse Hoofdstedelijke Regering of
deelnemende openbare diensten, adviezen en aanbevelin-
gen over elke vraag betreffende de toepassing van de fun-
damentele principes van de bescherming van de persoon-
lijke levenssfeer in het kader van voorliggende ordonnan-
tie en de uitvoeringsbesluiten ervan.

De Controlecommissie verleent in overeenstemming
met artikel 12 machtigingen voor de elektronische mede-
deling van persoonsgegevens.

De Controlecommissie brengt zijn adviezen en aanbeve-
lingen uit en geeft machtigingen binnen de zestig dagen
na de aanvraag en dit onder de voorwaarde dat alle hiertoe
nodige inlichtingen haar meegedeeld werden.

Bij gebreke aan advies of aanbeveling vanwege de Com-
missie binnen de voorgeschreven termijn, wordt er geen
rekening mee gehouden.

De adviezen, aanbevelingen en machtigingen van de
Controlecommissie, zijn gemotiveerd.

De Brusselse Controlecommissie houdt een register van
toegestane machtigingen, verleende adviezen en aanbeve-
lingen, alsook van genomen beslissingen tot schorsing en
intrekking van machtigingen, overeenkomstig artikel 37,
bij. Dit register is toegankelijk voor het publiek, volgens de
modaliteiten vastgelegd door de Regering.

De Controlecommissie brengt jaarlijks bij het Brussels
Hoofdstedelijk Parlement schriftelijk verslag uit over de
vervulling van haar opdrachten gedurende het voorbije
jaar, met inbegrip van aanbevelingen voor de toepassing
van dit decreet. Het verslag van de Controlecommissie
wordt door het Brussels Hoofdstedelijk Parlement open-
baar gemaakt. De voorzitter van de Controlecommissie
kan al dan niet op eigen verzoek op elk moment door het
Brussels Hoofdstedelijk Parlement worden gehoord.

§ 2. De Controlecommissie stelt haar huishoudelijk regle-
ment vast en deelt het ter bekrachtiging mee aan het Brus-
sels Hoofdstedelijk Parlement. Dat huishoudelijk reglement
bepaalt uitdrukkelijk dat bij een staking van stemmen in de
Controlecommissie de stem van de voorzitter beslissend is.

§ 3. De voorzitter van de Controlecommissie behartigt en
coördineert het overleg en de samenwerking van de Con-
trolecommissie met de Commissie voor de bescherming
van de persoonlijke levenssfeer. Hij waakt over de verenig-
baarheid van de aanbevelingen, adviezen en beslissingen
van de Controlecommissie en van de aan haar voorgelegde
ontwerpen van besluiten of ordonnanties met de privacy-
wet.

De voorzitter kan aan de Controlecommissie vragen een
advies, een aanbeveling of een beslissing uit te stellen en
het dossier eerst aan de Commissie voor de bescherming
van de persoonlijke levenssfeer voor te leggen.

In dat geval wordt de termijn van zestig dagen bedoeld
in artikel 32, § 1, derde lid, opgeschort en wordt het dos-
sier onverwijld aan de Commissie voor de bescherming
van de persoonlijke levenssfeer meegedeeld.

Als de Commissie voor de bescherming van de persoon-
lijke levenssfeer geen advies uitbrengt binnen een termijn
van dertig kalenderdagen, te rekenen vanaf de ontvangst
van het dossier, brengt de Controlecommissie haar advies
of aanbeveling uit of neemt ze haar beslissing, zonder het
advies van de Commissie voor de bescherming van de per-
soonlijke levenssfeer af te wachten.

Het standpunt van de Commissie voor de bescherming
van de persoonlijke levenssfeer wordt uitdrukkelijk in het ad-
vies, de aanbeveling of de beslissing van de Controlecommis-
sie opgenomen. In voorkomend geval geeft de Controlecom-
missie een uitdrukkelijke motivering van de redenen waarom
ze het standpunt van de Commissie voor de bescherming van
de persoonlijke levenssfeer geheel of gedeeltelijk niet volgt.

Art. 33. De Commissie is bevoegd de klachten van elke
persoon die zijn identiteit en een belang aantoont, tegen-
over een deelnemende openbare dienst die de machtiging
voorzien door artikel 32, § 1, 2e lid ongeoorloofd gebruikt
zou hebben, te ontvangen, en dit onverminderd de toepas-
sing van de wet van 8 december 1992 betreffende de be-
scherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte
van de verwerking van persoonsgegevens.

Deze procedure wordt geregeld door het huishoudelijk
reglement. Dit reglement bevat de mogelijkheid tot het
uitoefenen van een recht op verdediging.
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Art. 34. § 1. De controlecommissie beschikt over een se-
cretariaat, dat haar door het Brussels Hoofdstedelijk Parle-
ment ter beschikking gesteld wordt.

Dit secretariaat handelt onder het gezag en de leiding
van de voorzitter en de ondervoorzitter van de Controle-
commissie.

§ 2. Alle effectieve of vervangende leden van de Contro-
lecommissie kunnen aanspraak maken op zitpenningen.
Deze worden door het Brussels Hoofdstedelijk Parlement
vastgelegd.

HOOFDSTUK 8
CONTROLE EN STRAFBEPALINGEN

Art. 35. De in de schoot van het Brussels Hoofdstedelijk
Parlement opgerichte Controlecommissie is belast met het
organiseren van de controle op regelmatige basis van het
naleven door de gewestelijke dienstenintegrator, de aan-

vragers en de participerende overheidsdiensten van de ver-
plichtingen in deze ordonnantie.

Art. 36. Onverminderd de bevoegdheden van de gerech-
telijke instanties beschikt de Brusselse Controlecommissie
over onderzoeksbevoegdheid, waarbij de dienstenintegra-
tor, alsook de participerende overheidsdiensten verplicht
zijn haar alle informatie te verschaffen en de nodige toe-
gangen te verlenen, telkens wanneer zij erom vraagt.

Art. 37. De Brusselse Controlecommissie heeft de be-
voegdheid, wanneer zij een inbreuk op voorliggende or-
donnantie waarvan zij de naleving controleert vaststelt,
een machtiging te schorsen of in te trekken. Tevens kan zij
een einde maken aan de gegevensstroom.

De procedure wordt geregeld in het huishoudelijk regle-
ment. Dat voorziet in de uitoefening van een recht op ver-
dediging.
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K.B. nr. 308, 31 maart 1936 houdende het wetboek der successierechten (Vlaamse versie)
 (B.S., 7 april 1936, err., B.S., 12 april 1936, err., B.S., 26 april 1936)

F 1. Bekrachtigd bij wet 4 mei 1936, B.S., 7 mei 1936
}2. Het Wetboek van Successierechten, zoals van toepassing voor wat betreft het Vlaamse Gewest, voor de belastingen, vermeld in artikel 3, 4°, van de bijzon-
dere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de gemeenschappen en de gewesten, het laatst gewijzigd bij de wet van 21 december 2013, wordt
opgeheven, met uitzondering van artikel 1, artikel 60bis, § 1 tot en met § 9, § 10, 1° en 3°, § 11, tweede tot en met vijfde lid (als het betrekking heeft op overlijdens
van voor 1 januari 2012), artikel 76, artikel 96 tot en met 99 van het federale Wetboek van Successierechten, artikel 101 tot en met 103 van het federale Wetboek
van Successierechten, artikel 144, artikel 145, artikel 163 en boek II, IIbis en III, bij art. 5.0.0.0.1, 4°, Decr. Vl. Parl. 13 december 2013, B.S., 23 december 2013;
zoals ingevoegd bij art. 322 Decr. Vl. Parl. 19 december 2014, B.S., 29 januari 2015, err., B.S., 20 september 2016, inwerkingtreding: 1 januari 2015 (art. 325)

(Uittreksel)

BOEK I

RECHTEN VAN SUCCESSIE EN VAN 
OVERGANG BIJ OVERLIJDEN

HOOFDSTUK XVII

DOOR DE }1[ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE 
PATRIMONIUMDOCUMENTATIE]1 TE 

VERSTREKKEN INLICHTINGEN
}1. Opschrift gewijzigd bij art. 108 wet 11 juli 2018, B.S., 20 juli 2018

Art. 143. }1[...]1

}1. – Opgeheven voor wat betreft het Vlaamse Gewest voor de belastin-
gen, vermeld in artikel 3, 4°, van de bijzondere wet van 16 januari 1989 be-
treffende de financiering van de gemeenschappen en de gewesten, bij
art. 5.0.0.0.1, 4°, Decr. Vl. Parl. 13 december 2013, B.S., 23 december
2013; zoals ingevoegd bij art. 322 Decr. Vl. Parl. 19 december 2014, B.S.,
29 januari 2015, err., B.S., 20 september 2016, inwerkingtreding: 1 januari
2015 (art. 325)

Art. 144. De }1[bevoegde kantoren van de Algemene Ad-
ministratie van de Patrimoniumdocumentatie]1 zijn ertoe
gehouden, op eenvoudig verzoek, aan alle persoon, tegen
een door de Minister van Financiën vast te stellen retribu-
tie, de eigendomstitels van de in het ambtsgebied van hun
kantoor gelegen vaste goederen te doen kennen.

}2[De Koning kan bepalen dat de eigendomstitels op een
gedematerialiseerde wijze kunnen of moeten worden afgele-
verd, alsmede de modaliteiten van hun aflevering.]2  {3

}1. – Lid 1 laatst gewijzigd bij art. 110 wet 11 juli 2018, B.S., 20 juli 2018

}2. – Lid 2 toegevoegd bij art. 61 wet 21 december 2013, B.S., 31 december
2013, err., B.S., 24 maart 2014, inwerkingtreding: 10 januari 2014 (art. 87, 1°)

R 3. – Zie M.B. 27 november 2017 tot vaststelling van de retributies
voor het verstrekken van inlichtingen, getuigschriften, kopieën en uittrek-
sels door de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie
in uitvoering van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierech-
ten en van het Wetboek der successierechten, B.S., 8 december 2017

Art. 145. De }1[bevoegde kantoren van de Algemene Ad-
ministratie van de Patrimoniumdocumentatie]1 zijn ertoe
gehouden, tegen een door de Minister van Financiën vast
te stellen retributie, op vordering van de erfgenamen, le-
gatarissen of begiftigden hetzij van een overleden echtge-
noot, hetzij van een zijner vertegenwoordigers, de terugne-
mingen en vergoedingen aan te duiden die deze echtge-
noot aanbelangen en die voortkomen van overeenkom-
sten houdende overdracht of verklaring van binnen het
ambtsgebied van hun kantoor gelegen vaste goederen.

In dit geval, mag door de }2[kantoren]2 gevergd worden
dat de verzoekers hun de datum van het huwelijk zomede
het huwelijksregime doen kennen van de echtgenoot, wier
terugnemingen en vergoedingen dienen opgezocht.  {3

}1. – Lid 1 gewijzigd bij art. 111, 1°, wet 11 juli 2018, B.S., 20 juli 2018
}2. – Lid 2 gewijzigd bij art. 111, 2°, wet 11 juli 2018, B.S., 20 juli 2018
R 3. – Zie M.B. 27 november 2017 tot vaststelling van de retributies
voor het verstrekken van inlichtingen, getuigschriften, kopieën en uittrek-
sels door de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie
in uitvoering van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierech-
ten en van het Wetboek der successierechten, B.S., 8 december 2017

Art. 146. }1[...]1
}1. – Opgeheven voor wat betreft het Vlaamse Gewest voor de belastin-
gen, vermeld in artikel 3, 4°, van de bijzondere wet van 16 januari 1989 be-
treffende de financiering van de gemeenschappen en de gewesten, bij
art. 5.0.0.0.1, 4°, Decr. Vl. Parl. 13 december 2013, B.S., 23 december
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2013; zoals ingevoegd bij art. 322 Decr. Vl. Parl. 19 december 2014, B.S.,
29 januari 2015, err., B.S., 20 september 2016, inwerkingtreding: 1 januari
2015 (art. 325)
}1[Art. 146bis. }2[...]2]1
}1. – Ingevoegd bij art. 53 wet 4 augustus 1978, B.S., 17 augustus 1978
}2. – Opgeheven voor wat betreft het Vlaamse Gewest voor de belastingen,
vermeld in artikel 3, 4°, van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende
de financiering van de gemeenschappen en de gewesten, bij art. 5.0.0.0.1, 4°,
Decr. Vl. Parl. 13 december 2013, B.S., 23 december 2013; zoals ingevoegd bij
art. 322 Decr. Vl. Parl. 19 december 2014, B.S., 29 januari 2015, err., B.S.,
20 september 2016, inwerkingtreding: 1 januari 2015 (art. 325)

}1[HOOFDSTUK XVIII
}2[...]2]1

}1. Opschrift ingevoegd bij art. 8 wet 17 augustus 2013, B.S., 5 september
2013, inwerkingtreding: 1 januari 2013 (art. 21)
}2. Opschrift opgeheven voor wat betreft het Vlaamse Gewest voor de be-
lastingen, vermeld in artikel 3, 4°, van de bijzondere wet van 16 januari
1989 betreffende de financiering van de gemeenschappen en de gewes-
ten, bij art. 5.0.0.0.1, 4°, Decr. Vl. Parl. 13 december 2013, B.S.,

23 december 2013; zoals ingevoegd bij art. 322 Decr. Vl.  Parl.
19 december 2014, B.S., 29 januari 2015, err., B.S., 20 september 2016, in-
werkingtreding: 1 januari 2015 (art. 325)
}1[Art. 146ter. }2[...]2]1
}1. – Ingevoegd bij art. 9 wet 17 augustus 2013, B.S., 5 september 2013,
inwerkingtreding: 1 januari 2013 (art. 21)
}2. – Opgeheven voor wat betreft het Vlaamse Gewest voor de belastingen,
vermeld in artikel 3, 4°, van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende
de financiering van de gemeenschappen en de gewesten, bij art. 5.0.0.0.1, 4°,
Decr. Vl. Parl. 13 december 2013, B.S., 23 december 2013; zoals ingevoegd bij
art. 322 Decr. Vl. Parl. 19 december 2014, B.S., 29 januari 2015, err., B.S.,
20 september 2016, inwerkingtreding: 1 januari 2015 (art. 325)
}1[Art. 146quater. }2[...]2]1
}1. – Ingevoegd bij art. 10 wet 17 augustus 2013, B.S., 5 september 2013,
inwerkingtreding: 1 januari 2013 (art. 21)
}2. – Opgeheven voor wat betreft het Vlaamse Gewest voor de belastingen,
vermeld in artikel 3, 4°, van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende
de financiering van de gemeenschappen en de gewesten, bij art. 5.0.0.0.1, 4°,
Decr. Vl. Parl. 13 december 2013, B.S., 23 december 2013; zoals ingevoegd bij
art. 322 Decr. Vl. Parl. 19 december 2014, B.S., 29 januari 2015, err., B.S.,
20 september 2016, inwerkingtreding: 1 januari 2015 (art. 325)

Decr. Vl. Parl. 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur
 (B.S., 1 juli 2004, err., B.S., 18 augustus 2004)

(Uittreksel)

HOOFDSTUK I

ALGEMENE BEPALINGEN, DEFINITIES EN 
TOEPASSINGSGEBIED

Art. 1. Dit decreet regelt een gemeenschaps- en ge-
westaangelegenheid.

Art. 2. Dit decreet heeft tot doel de passieve openbaarheid
van bestuur, zoals erkend door artikel 32 van de Grondwet,
en de actieve openbaarheid van bestuur uit te werken.

Art. 3. Voor de toepassing van dit decreet wordt verstaan
onder:

1° bestuursinstantie:
a) een rechtspersoon die is opgericht bij of krachtens de

Grondwet, een wet, decreet of ordonnantie;
b) een natuurlijke persoon, een groepering van natuur-

lijke personen, een rechtspersoon of groepering van
rechtspersonen die in hun werking bepaald en gecontro-
leerd worden door a);

c) een natuurlijke persoon, een groepering van natuur-
lijke personen, een rechtspersoon of groepering van rechts-
personen, voorzover zij door een bestuursinstantie in de zin
van a) zijn belast met de uitoefening van een taak van alge-
meen belang of voorzover zij een taak van algemeen be-
lang behartigen en beslissingen nemen die derden binden.

De rechterlijke macht valt buiten deze definitie, behalve
wanneer ze optreedt in een andere hoedanigheid dan de
rechterlijke. De wetgevende vergaderingen en de daaraan
verbonden instellingen vallen buiten deze definitie, be-
halve inzake aangelegenheden met betrekking tot over-
heidsopdrachten en personeelsleden van hun diensten. De
uitvoerende macht valt er eveneens buiten voorzover deze
optreedt in een rechterlijke hoedanigheid;

2° milieu-instantie:
a) een bestuursinstantie;

b) elke rechtspersoon, natuurlijke persoon of groepe-
ring ervan die onder toezicht staat van een bestuursinstan-
tie, voorzover zij openbare verantwoordelijkheden of func-
ties uitoefent of openbare diensten verleent met betrek-
king tot het milieu.

De rechterlijke macht valt buiten deze definitie, behalve
wanneer ze optreedt in een andere hoedanigheid dan de
rechterlijke. De wetgevende vergaderingen en de daaraan
verbonden instellingen vallen buiten deze definitie, be-
halve inzake aangelegenheden met betrekking tot over-
heidsopdrachten en personeelsleden van hun diensten. De
uitvoerende macht valt er eveneens buiten voorzover deze
optreedt in een rechterlijke hoedanigheid;

3° instantie: een bestuursinstantie of een milieu-instantie;
4° bestuursdocument: de drager, in welke vorm ook,

van informatie waarover een instantie beschikt;
5° milieu-informatie: informatie betreffende:
a) het milieu;
b) maatregelen en activiteiten die aanleiding geven of

kunnen geven tot druk op het milieu, alsook de analyses en
evaluaties ervan die relevant zijn voor de maatregelen en
activiteiten, bedoeld in e);

c) de druk die de maatregelen en activiteiten, bedoeld in
b), veroorzaken op het milieu via de factoren van milieu-
verstoring zoals verontreinigingsfactoren;

d) de natuur, de cultureel waardevolle gebieden en
bouwwerken, de gezondheid, de veiligheid en de levens-
omstandigheden van de mens en de effecten daarop, tel-
kens voorzover ze worden of kunnen worden aangetast
door de toestand van het milieu, de maatregelen en activi-
teiten, bedoeld in b), of de verstoringsfactoren, bedoeld in
c);

e) maatregelen en activiteiten die tot doel hebben het
milieu en de elementen, bedoeld in d), in stand te houden,
te herstellen, te ontwikkelen, of druk op het milieu te voor-
komen, te beperken of te compenseren, alsook de analyses
en evaluaties ervan;
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6° informatie van persoonlijke aard: informatie die betrek-
king heeft op een beoordeling of een waardeoordeel, of die de
beschrijving van een gedrag bevat van een bij name genoemd
of een gemakkelijk identificeerbaar natuurlijk persoon;

7° aanvraag: de aanvraag tot openbaarmaking, verbete-
ring of aanvulling van bestuursdocumenten, tenzij anders
is bepaald;

8° communicatie: elke voor het publiek of voor be-
paalde doelgroepen bestemde, van een instantie uit-
gaande mededeling, boodschap, voorlichtings- of sensibili-
seringscampagne of elk ander communicatie-initiatief van
een instantie, ongeacht de gebruikte kanalen of media.

Art. 4. § 1. Dit decreet is van toepassing op de volgende
instanties:

1° het Vlaams Parlement en de eraan verbonden instel-
lingen;

2° de diensten, instellingen en rechtspersonen die afhan-
gen van de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaamse Gewest;

3° de gemeenten en de districten;

4° de provincies;

5° de andere gemeentelijke en provinciale instellingen,
met inbegrip van de verenigingen zonder winstoogmerk
waarin één of meer gemeenten of de provincies minstens de
helft van de stemmen in één van de beheersorganen heeft
of de helft van de financiering voor haar rekening neemt;

6° de verenigingen van provincies en gemeenten, be-
doeld in de wet van 22 december 1986 betreffende de in-
tercommunales, en de samenwerkingsvormen zoals gere-
geld in het decreet van 6 juli 2001 houdende de interge-
meentelijke samenwerking;

7° de openbare centra voor maatschappelijk welzijn,
hierna OCMW's te noemen, en de verenigingen, bedoeld
in hoofdstuk 12 van de organieke wet van 8 juli 1976 be-
treffende OCMW's;

8° de polders, bedoeld in de wet van 3 juni 1957 betref-
fende de polders, en de wateringen, bedoeld in de wet van
5 juli 1956 betreffende de wateringen;

9° de kerkfabrieken en de instellingen die belast zijn met
het beheer van de temporaliën van de erkende erediensten;

10° alle andere instanties binnen het Vlaamse Gewest
en de Vlaamse Gemeenschap.

§ 2. De artikelen 10, 12, 13, 14, 15 en 17, § 2, zijn van toe-
passing op andere instanties dan die bedoeld in § 1, in zo-
verre dit decreet op gronden die tot de bevoegdheid van de
Vlaamse Gemeenschap of het Vlaamse Gewest behoren, de
openbaarheid van bestuursdocumenten verbiedt of beperkt.

Art. 5. Dit decreet doet geen afbreuk aan decretale bepalin-
gen die in een ruimere openbaarheid van bestuur voorzien.

Art. 6. § 1. Voor de toepassing van dit decreet gaan de be-
slissings- en uitvoeringstermijnen in op de dag na de
datum van registratie van de aanvraag, en bij ontstentenis
van deze registratie, op de dag na de datum van ontvangst
van de aanvraag.

§ 2. Deze termijnen verstrijken om middernacht van de
laatste dag.

HOOFDSTUK II

PASSIEVE OPENBAARHEID

Afdeling I
Algemene bepalingen

Art. 7. De personeelsleden van instanties zijn verplicht
om ieder natuurlijk persoon, rechtspersoon of groepering
ervan die informatie zoekt waarover instanties beschikken,
hierbij behulpzaam te zijn.

De instantie is verplicht aan ieder natuurlijk persoon,
rechtspersoon of groepering ervan die erom verzoekt, de
gewenste bestuursdocumenten openbaar te maken door
er inzage in te verlenen, er uitleg over te verschaffen of er
een afschrift van te overhandigen.
Art. 8. § 1. Een bestuursdocument in het bezit van een per-
soneelslid van een instantie wordt geacht toe te behoren
aan de instantie voorzover het bestuursdocument betrek-
king heeft op de uitoefening van de functies van de instantie.

Wat het Vlaams Parlement betreft, wordt met het be-
grip personeelslid in het vorig lid uitsluitend het perso-
neelslid van de diensten van het parlement bedoeld.

§ 2. Een bestuursdocument van een instantie dat in een
archief wordt neergelegd, is een bestuursdocument waar-
over deze instantie beschikt.
Art. 9. Een bestuursdocument wordt gedeeltelijk open-
baar gemaakt als informatie waarop een uitzondering van
toepassing is, als bedoeld in artikelen 11, 12, 13,14 of 15,
of waarvoor de verplichting geldt inzake het aantonen van
het belang, bedoeld in artikel 17, § 2, tweede lid, samen
met andere informatie in een bestuursdocument vervat zit,
en het mogelijk is om de genoemde informatie te scheiden
van de andere informatie.

In dat geval vermeldt de instantie uitdrukkelijk in haar
beslissing dat een bestuursdocument slechts gedeeltelijk
openbaar mag worden gemaakt. Ze geeft in de mate van
het mogelijke aan op welke plaatsen informatie werd weg-
g e l a t e n  e n  o p  g r o n d  v a n  w e l k e  b e p a l i n g  v a n
artikelen 11,12,13,14,15 en 17, § 2, dit gebeurde.

Afdeling II
Uitzonderingen op de openbaarheid

Onderafdeling I
Gemeenschappelijke bepalingen

Art. 10. De in artikelen 11, 13,14 en 15 bepaalde uitzon-
deringen worden geval per geval restrictief uitgelegd. Bo-
vendien gebeurt dit in geval van artikelen 11,14 en 15 met
inachtneming van het met de openbaarmaking gediende
openbaar belang.
Art. 11. De instanties, genoemd in artikel 4, § 1, mogen
een aanvraag afwijzen:

1° als de aanvraag kennelijk onredelijk blijft of op een te
algemene wijze geformuleerd blijft, na een verzoek van de
instantie tot herformulering van de eerste aanvraag, als be-
doeld in artikel 18;

2° als de aanvraag betrekking heeft op bestuursdocu-
menten die niet af of onvolledig zijn.
Art. 12. De in artikelen 13 tot 15 bepaalde uitzonderingen
gelden onverminderd de andere bij de wet, het decreet of de
ordonnantie bepaalde uitzonderingen op de gronden die te
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maken hebben met de uitoefening van de bevoegdheden
van de federale overheid, de gemeenschap of het gewest.

Onderafdeling II

Informatie die niet met het milieu te maken heeft

Art. 13. De in artikel 4 genoemde instanties wijzen een
aanvraag tot openbaarmaking af, voorzover die geen be-
trekking heeft op milieu-informatie:

1° als de openbaarmaking afbreuk doet aan een ge-
heimhoudingsverplichting, vastgesteld in een aangelegen-
heid waarvoor de gemeenschap of het gewest bevoegd is;

2° als de openbaarmaking afbreuk doet aan de bescher-
ming van de persoonlijke levenssfeer, tenzij de betrokken
persoon met de openbaarmaking instemt;

3° als de openbaarmaking afbreuk doet aan het geheim
van de beraadslagingen van de Vlaamse Regering en van
de verantwoordelijke overheden die ervan afhangen, aan
het geheim van de beraadslagingen van de organen van
het Vlaams Parlement evenals aan het bij wet of decreet
bepaalde geheim van de beraadslagingen van de organen
van de instanties, genoemd in artikel 4, § 1, 3° tot 10°;

4° als het om bestuursdocumenten gaat die uitsluitend
ten behoeve van de strafvordering of de vordering van een
administratieve sanctie werden opgesteld;

5° als het om bestuursdocumenten gaat die uitsluitend
ten behoeve van de mogelijke toepassing van tuchtmaat-
regelen worden opgesteld, zolang de mogelijkheid om een
tuchtmaatregel te nemen blijft bestaan;

6° als het om bestuursdocumenten gaat die informatie
bevatten die door een derde werd verstrekt zonder dat hij
daartoe verplicht werd en die hij uitdrukkelijk als vertrou-
welijk heeft bestempeld, tenzij die persoon met de open-
baarmaking instemt.

Art. 14. De in artikel 4 genoemde instanties wijzen een
aanvraag tot openbaarmaking af, voorzover die geen be-
trekking heeft op milieu-informatie, indien ze van oordeel
zijn dat het belang van de openbaarheid niet opweegt
tegen de bescherming van één van de volgende belangen:

1° een economisch, financieel of commercieel belang
van een in artikel 4, § 1, genoemde instantie;

2° het vertrouwelijk karakter van de internationale be-
trekkingen van het Vlaamse Gewest of de Vlaamse Ge-
meenschap en van de betrekkingen van het Vlaamse Ge-
west of de Vlaamse Gemeenschap met de supranationale
instellingen, met de federale overheid en met andere ge-
meenschappen en gewesten;

3° het vertrouwelijk karakter van commerciële en indu-
striële informatie, wanneer deze informatie beschermd
wordt om een gelegitimeerd economisch belang te vrijwa-
ren, tenzij degene van wie de informatie afkomstig is met
de openbaarheid instemt;

4° de rechtspleging in een burgerlijk of administratief
rechtsgeding en de mogelijkheid een eerlijk proces te ver-
krijgen;

5° de vertrouwelijkheid van het handelen van een instan-
tie voorzover die vertrouwelijkheid noodzakelijk is voor de
uitoefening van de administratieve handhaving, de uitvoe-
ring van een interne audit of de politieke besluitvorming;

6° de openbare orde en de veiligheid.

Onderafdeling III

Milieu-informatie

Art. 15. § 1. De in artikel 4 genoemde milieu-instanties
wijzen de aanvraag tot openbaarmaking af, voorzover die
betrekking heeft op milieu-informatie, indien ze van oor-
deel zijn dat het belang van de openbaarheid niet opweegt
tegen de bescherming van één van de volgende belangen:

1° de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, ten-
zij de betrokken persoon met de openbaarmaking instemt;

2° het geheim van de beraadslagingen van de Vlaamse
Regering en van de verantwoordelijke overheden die ervan
afhangen, het geheim van de beraadslagingen van de orga-
nen van het Vlaams Parlement, evenals het bij wet of de-
creet bepaalde geheim van de beraadslagingen van de orga-
nen van de instanties, genoemd in artikel 4, § 1, 3° tot 10°;

3° het vertrouwelijk karakter van bestuursdocumenten
die uitsluitend ten behoeve van de strafvordering of de vor-
dering van een administratieve sanctie werden opgesteld;

4° het vertrouwelijk karakter van bestuursdocumenten
die uitsluitend ten behoeve van de mogelijke toepassing
van tuchtmaatregelen werden opgesteld, zolang de moge-
lijkheid om een tuchtmaatregel te nemen blijft bestaan;

5° de bescherming van de informatie die door een derde
werd verstrekt zonder dat hij daartoe verplicht werd en die
hij uitdrukkelijk als vertrouwelijk heeft bestempeld, tenzij
die persoon met de openbaarmaking instemt;

6° het vertrouwelijk karakter van de internationale be-
trekkingen van het Vlaamse Gewest of de Vlaamse Ge-
meenschap en van de betrekkingen van het Vlaamse Ge-
west of de Vlaamse Gemeenschap met de supranationale
instellingen, met de federale overheid en met andere ge-
meenschappen en gewesten;

7° het vertrouwelijk karakter van commerciële en indu-
striële informatie, wanneer deze informatie beschermd
wordt om een gelegitimeerd economisch belang te vrijwa-
ren, tenzij degene van wie de informatie afkomstig is, met
de openbaarheid instemt;

8° de rechtspleging in een burgerlijk of administratief
rechtsgeding en de mogelijkheid een eerlijk proces te ver-
krijgen;

9° de vertrouwelijkheid van het handelen van een milieu-
instantie, voorzover die vertrouwelijkheid noodzakelijk is voor
de uitoefening van de administratieve handhaving, de uitvoe-
ring van een interne audit of de politieke besluitvorming;

10° de openbare orde en veiligheid;
11° de bescherming van het milieu waarop de informa-

tie betrekking heeft.
§ 2. Voorzover de verzochte informatie betrekking heeft

op emissies in het milieu, zijn de in § 1, 1°, 2°, 5°, 7°, 9° en
11°, genoemde uitzonderingsgronden niet van toepassing.

Voor de in § 1, 3°, 4°, 6°, 8° en 10°, genoemde uitzonde-
ringsgronden wordt in aanmerking genomen of de ver-
zochte informatie betrekking heeft op emissies in het milieu.

§ 3. }1[Voor informatie als vermeld in het samenwerkings-
akkoord van 16 februari 2016 tussen de Federale Staat, het
Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofd-
stedelijke Gewest betreffende de beheersing van de gevaren
van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen betrokken
zijn, zijn de bepalingen van paragraaf 1 en 2 van toepassing.]1

}1. – § 3 vervangen bij art. 58 Decr. Vl. Parl. 30 juni 2017, B.S., 7 juli 2017
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Afdeling III
Verbetering of aanvulling van bestuursdocumenten

Art. 16. }1[Als iemand vaststelt dat een bestuursdocument
onjuiste of onvolledige informatie over hem bevat, kan de
betrokkene, met behoud van de toepassing van de regelge-
ving over de bescherming van natuurlijke personen bij de
verwerking van persoonsgegevens, de bevoegde instantie
verplichten de informatie te verbeteren of aan te vullen op

voorwaarde dat de betrokkene de nodige bewijsstukken kan
voorleggen.]1 Hij richt daartoe een aanvraag tot verbetering
of aanvulling tot de bevoegde instantie. De verbetering of
aanvulling is kosteloos.

Als door of krachtens een wet of decreet een specifieke
procedure is voorgeschreven, kan de verbetering of aan-
vulling enkel op grond van die procedure plaatsvinden.
}1. – Lid 1 gewijzigd bij art. 5 Decr. Vl. Parl. 8 juni 2018, B.S., 26 juni 2018,
inwerkingtreding: 25 mei 2018 (art. 191, inleidende zin)

Decr. Vl. Parl. 18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer
 (B.S., 29 oktober 2008)

R 1. Zie B. Vl. Reg. 11 december 2009 tot gedeeltelijke omzetting van artikelen 6 tot en met 8 van Richtlijn 2006/123/EG van het Europees Parlement
en de Raad van 12 december 2006 betreffende diensten op de interne markt, B.S., 15 maart 2010
2. nota: e-gov decreet

HOOFDSTUK I

ALGEMENE BEPALINGEN EN DEFINITIES

Art. 1. Dit decreet regelt een gemeenschaps- en ge-
westaangelegenheid.

Art. 2. Voor de toepassing van dit decreet wordt verstaan
onder:

1° het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer: het
verkeer van gegevens binnen en tussen overheidsdiensten
op elektronische wijze;

2° authentieke gegevensbron: een op elektronische
wijze bijgehouden verzameling van gegevens die als de
meest volledige, kwalitatief hoogstaande door de Vlaamse
Regering is erkend, en die nuttig of noodzakelijk is in het
kader van het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer;

3° gebruiker: iedere natuurlijke persoon of rechtsper-
soon, met inbegrip van ondernemingen, instellingen, ver-
enigingen en alle onderdelen van de overheid zelf, die in
contact met de overheid staat in het kader van het elektro-
nische bestuurlijke gegevensverkeer;

4° }1[algemene verordening gegevensbescherming: de
verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement
en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming
van natuurlijke personen in verband met de verwerking
van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van
die gegevens en tot intrekking van richtlijn 95/46/EG (al-
gemene verordening gegevensbescherming);]1

5° }2[...]2

6° verwerken: }3[de verwerking, vermeld in artikel 4, 2),
van de algemene verordening gegevensbescherming]3;

7° mededeling: }4[een of meer bewerkingen als vermeld
in artikel 4, 2), van de algemene verordening gegevensbe-
scherming]4, die slaan op het verstrekken van gegevens door
middel van doorzending, het verspreiden, en het op welke
andere wijze ook ter beschikking stellen van gegevens, voor
zover dat op systematische en georganiseerde wijze gebeurt.
De mededeling aan de personen op wie de gegevens betrek-
king hebben, aan hun wettelijke vertegenwoordigers, alsook
aan degenen die door hen uitdrukkelijk werden gemachtigd
om de gegevens te verwerken wordt niet als mededeling in
de betekenis van dit decreet beschouwd;

8° }5[...]5

9° entiteiten van de Vlaamse administratie:

– de Vlaamse departementen en de intern en extern ver-
zelfstandigde agentschappen, vermeld in artikel 3, eerste
en tweede lid, van het kaderdecreet bestuurlijk beleid van
18 juli 2003;

– de strategische adviesraden, vermeld in artikel 2, 1°,
van het decreet van 18 juli 2003 tot regeling van strategi-
sche adviesraden;

– de Vlaamse Radio- en Televisieomroep;
– de administratieve diensten van de Raad van het Ge-

meenschapsonderwijs, vermeld in artikel 66 van het bij-
zonder decreet van 14 juli 1998 betreffende het gemeen-
schapsonderwijs;

– de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening, ver-
meld in artikel 2 van het decreet van 28 juni 1983 hou-
dende oprichting van de instelling Vlaamse Maatschappij
voor Watervoorziening;

– UZ Gent;
– de VITO, vermeld in artikel 2 van het decreet van

23 januari 1991 betreffende de Vlaamse Instelling voor
Technologisch Onderzoek;

– het IWT-Vlaanderen, vermeld in artikel 2 van
23 januari 1991 betreffende de oprichting van een Insti-
tuut voor de aanmoediging van innovatie door Weten-
schap en Technologie in Vlaanderen;

10° instantie: de instantie, vermeld in artikel 4, § 1, van
het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaar-
heid van bestuur;

11° externe overheid: een overheid die tot het internati-
onale of federale niveau behoort, een andere gemeen-
schap of een ander gewest, en de daarvan afhangende in-
stellingen of rechtspersonen, alsmede de privaatrechte-
lijke rechtspersonen die belast zijn met taken of opdrach-
ten van algemeen belang;

12° metagegevens: documentatie die beschrijft wat de
inhoud en de frequentie van actualisering van de authen-
tieke gegevensbron zijn, en op welke technische wijze die
bron benaderd en ontsloten kan worden;

13° testgegevens: een in omvang beperkte kopie van de
authentieke gegevensbron met technisch dezelfde ken-
merken als de authentieke gegevensbron, maar die uit
anonieme, geanonimiseerde of fictieve gegevens bestaat;

14° persoonsgegevens: }6[de persoonsgegevens, ver-
meld in artikel 4, 1), van de algemene verordening gege-
vensbescherming]6;
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15° elektronische formulieren: elektronische documenten
en digitale toepassingen waarin gegevens in voorgestructu-
reerde antwoordruimten online worden ingevuld en met
eventuele bijlagen aan de }7[entiteiten van de Vlaamse admi-
nistratie of de provinciale en lokale besturen]7 via de aange-
boden of aangewezen toepassing digitaal worden bezorgd
met het oog op de toepassing van }8[Vlaamse]8 regelgeving;

16° papieren formulieren: papieren documenten
waarin gegevens in voorgestructureerde antwoordruim-
ten handmatig worden ingevuld en met eventuele bijlagen
aan de Vlaamse overheid worden bezorgd met het oog op
de toepassing van regelgeving;

17° afnemersforum: een forum dat bestaat uit afnemers
van een authentieke gegevensbron in kwestie;

18° provinciale en lokale besturen: een provincie, een ge-
meente, een OCMW, een door hen opgericht verzelfstandigd
agentschap of een vereniging waaraan zij deelnemen met
toepassing van het decreet van 6 juli 2001 houdende de in-
tergemeentelijke samenwerking of van de organieke wet van
8 juli 1976 betreffende de Openbare Centra voor Maatschap-
pelijk Welzijn of een bestuur van een erkende eredienst.
}1. – 4° vervangen bij art. 11, 1°, Decr. Vl. Parl. 8 juni 2018, B.S., 26 juni
2018, inwerkingtreding: 25 mei 2018 (art. 191, inleidende zin)
}2. – 5° opgeheven bij art. 11, 2°, Decr. Vl. Parl. 8 juni 2018, B.S., 26 juni
2018, inwerkingtreding: 25 mei 2018 (art. 191, inleidende zin)
}3. – 6° gewijzigd bij art. 11, 3°, Decr. Vl. Parl. 8 juni 2018, B.S., 26 juni
2018, inwerkingtreding: 25 mei 2018 (art. 191, inleidende zin)
}4. – 7° gewijzigd bij art. 11, 4°, Decr. Vl. Parl. 8 juni 2018, B.S., 26 juni
2018, inwerkingtreding: 25 mei 2018 (art. 191, inleidende zin)
}5. – 8° opgeheven bij art. 11, 5°, Decr. Vl. Parl. 8 juni 2018, B.S., 26 juni
2018, inwerkingtreding: 25 mei 2018 (art. 191, inleidende zin)
}6. – 14° gewijzigd bij art. 11, 6°, Decr. Vl. Parl. 8 juni 2018, B.S., 26 juni
2018, inwerkingtreding: 25 mei 2018 (art. 191, inleidende zin)
}7. – 15° gewijzigd bij art. 24, 1°, Decr. Vl. Parl. 13 juli 2012, B.S.,
1 augustus 2012, inwerkingtreding: 1 augustus 2012 (art. 27)
}8. – 15° gewijzigd bij art. 24, 2°, Decr. Vl. Parl. 13 juli 2012, B.S.,
1 augustus 2012, inwerkingtreding: 1 augustus 2012 (art. 27)

HOOFDSTUK II

BASISPRINCIPES VAN HET ELEKTRONISCHE 
BESTUURLIJKE GEGEVENSVERKEER

Afdeling I
Authentieke gegevensbronnen

Art. 3. De entiteiten van de Vlaamse administratie moe-
ten de gegevens die ze nodig hebben om het elektronische
bestuurlijke gegevensverkeer uit te bouwen, bij authen-
tieke gegevensbronnen opvragen.

Alleen als het om technische of juridische redenen niet
mogelijk is een gegeven op te vragen bij een authentieke
gegevensbron of als er geen authentieke gegevensbron be-
staat, vragen de entiteiten van de Vlaamse administratie
gegevens bij de gebruiker op.

De gebruiker bij wie een entiteit van de Vlaamse admini-
stratie een gegeven opvraagt, kan overeenkomstig het de-
creet van 1 juni 2001 houdende toekenning van een klacht-
recht ten aanzien van bestuursinstellingen een klacht indie-
nen met vermelding dat het gevraagde gegeven overeen-
komstig § 1 bij een authentieke gegevensbron moet
worden opgevraagd, zonder dat hij op basis van die klacht
kan weigeren het gevraagde gegeven te verschaffen. Het
klachtrecht kan worden uitgeoefend vanaf het ogenblik dat
de Vlaamse Regering, ter uitvoering van artikel 4, §§ 1 en 2,
de authentieke gegevensbronnen heeft aangewezen.

Art. 4. }1[§ 1. De Vlaamse Regering kan, op voorstel van
het stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid, ver-
meld in artikel 3 van het decreet van 23 december 2016
houdende de oprichting van het stuurorgaan Vlaams In-
formatie- en ICT-beleid, aanduiden welke gegevensbron-
nen zullen worden erkend als authentieke gegevensbron-
nen. De Vlaamse Regering bepaalt de wijze waarop de
aanpassingen die noodzakelijk zijn om te evolueren naar
een authentieke gegevensbron, worden gefinancierd.]1

}2[§ 1/1.]2 De Vlaamse Regering wijst de authentieke ge-
gevensbronnen aan en bepaalt volgens de door haar be-
paalde procedure welke instanties authentieke gegevens-
bronnen beheren. Die instanties zijn verantwoordelijk voor de
instandhouding, de terbeschikkingstelling, de veiligheid, de
toegang en het gebruik van de authentieke gegevensbron en
van de gegevens van die authentieke gegevensbron in kwes-
tie en kunnen daartoe gegevens bij de gebruiker opvragen.

Om het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer uit te
bouwen, kan de Vlaamse Regering bepalen onder welke voor-
waarden en op welke wijze die gegevens worden verwerkt.

§ 2. De Vlaamse Regering stelt vast welke authentieke
gegevensbronnen die door een externe overheid worden
beheerd, door de entiteiten van de Vlaamse administratie
moeten worden geraadpleegd om het elektronische be-
stuurlijke gegevensverkeer uit te bouwen. De Vlaamse Re-
gering sluit met de externe overheden de nodige akkoor-
den zodat de gegevens die in die authentieke gegevens-
bronnen opgenomen zijn, kunnen worden gebruikt.

§ 3. }3[...]3

§ 4. }4[...]4  {5

}1. – § 1 ingevoegd bij art. 17, 1°, Decr. Vl. Parl. 23 december 2016, B.S.,
26 januari 2017, inwerkingtreding: op de dag van de bekendmaking van
het M.B. houdende de aanstelling van de leden van het stuurorgaan in het
B.S. = 26 september 2017 (art. 27, 1°, B. Vl. Reg. 2 juni 2017, B.S., 13 juli
2017 en art. 6 M.B. (Vl.) 15 september 2017, B.S., 26 september 2017)
}2. – § 1/1 hernummerd bij art. 17, 1°, Decr. Vl. Parl. 23 december 2016,
B.S., 26 januari 2017, inwerkingtreding: op de dag van de bekendmaking
van het M.B. houdende de aanstelling van de leden van het stuurorgaan in
het B.S. = 26 september 2017 (art. 27, 1°, B. Vl. Reg. 2 juni 2017, B.S., 13 juli
2017 en art. 6 M.B. (Vl.) 15 september 2017, B.S., 26 september 2017)
}3. – § 3 opgeheven bij art. 12 Decr. Vl. Parl. 8 juni 2018, B.S., 26 juni
2018, inwerkingtreding: 25 mei 2018 (art. 191, inleidende zin)
}4. – § 4, na wijziging, opgeheven bij art. 17, 2°, Decr. Vl. Parl. 23 december
2016, B.S., 26 januari 2017, inwerkingtreding: op de dag van de bekendma-
king van het M.B. houdende de aanstelling van de leden van het stuuror-
gaan in het B.S. = 26 september 2017 (art. 27, 1°, B. Vl. Reg. 2 juni 2017, B.S.,
13 juli 2017 en art. 6 M.B. (Vl.) 15 september 2017, B.S., 26 september 2017)

R 5. – Zie B. Vl. Reg. 15 mei 2009 houdende de uitvoering van het de-
creet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke gege-
vensverkeer, B.S., 14 juli 2009, opgenomen in rubriek «III. Wet- en regelge-
ving van de gemeenschappen en gewesten, 2. Vlaanderen», infra

Afdeling II
}1[...]1

}1. Opschrift opgeheven bij art. 25 Decr. Vl. Parl. 13 juli 2012, B.S.,
1 augustus 2012, inwerkingtreding: 1 augustus 2012 (art. 27)

Art. 5. }1[...]1

}1. – Opgeheven bij art. 25 Decr. Vl. Parl. 13 juli 2012, B.S., 1 augustus
2012, inwerkingtreding: 1 augustus 2012 (art. 27)

Afdeling III

Rechten en verplichtingen

Art. 6. § 1. De instanties zijn in ieder geval verplicht:
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1° persoonsgegevens te verwerken overeenkomstig de
}1[regelgeving over de bescherming van natuurlijke perso-
nen bij de verwerking van persoonsgegevens]1;

2° bij iedere nieuwe toepassing van het elektronische be-
stuurlijke gegevensverkeer vooraf adequate technische en
organisatorische maatregelen in te bouwen voor de nale-
ving van de }2[regelgeving over de bescherming van natuur-
lijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens]2;

3° op elk moment te waken over de kwaliteit en de vei-
ligheid van gegevens en alle maatregelen te treffen om een
perfecte bewaring van persoonsgegevens te garanderen;

4° }3[...]3

5° }4[...]4

§ 2. De elektronische mededeling van gegevens uit au-
thentieke gegevensbronnen als vermeld in artikel 4, § 1,
aan andere instanties is kosteloos.

De Vlaamse Regering kan regels bepalen voor het aan-
rekenen van kosten voor de elektronische mededeling van
die gegevens aan }5[externe overheden]5.

Als de ontvanger van de gegevens vaststelt dat de gege-
vens onnauwkeurig, onvolledig of onjuist zijn, is hij ver-
plicht dat onmiddellijk te melden aan de instantie die de
authentieke gegevensbron in kwestie beheert. De Vlaamse
Regering kan de regels voor die melding bepalen.
}1. – § 1, 1°, gewijzigd bij art. 13, 1°, Decr. Vl. Parl. 8 juni 2018, B.S.,
26 juni 2018, inwerkingtreding: 25 mei 2018 (art. 191, inleidende zin)
}2. – § 1, 2°, gewijzigd bij art. 13, 1°, Decr. Vl. Parl. 8 juni 2018, B.S.,
26 juni 2018, inwerkingtreding: 25 mei 2018 (art. 191, inleidende zin)
}3. – § 1, 4°, opgeheven bij art. 13, 2°, Decr. Vl. Parl. 8 juni 2018, B.S.,
26 juni 2018, inwerkingtreding: 25 mei 2018 (art. 191, inleidende zin)
}4. – § 1, 5°, opgeheven bij art. 13, 2°, Decr. Vl. Parl. 8 juni 2018, B.S.,
26 juni 2018, inwerkingtreding: 25 mei 2018 (art. 191, inleidende zin)
}5. – § 2, lid 2, gewijzigd bij art. 16 Decr. Vl. Parl. 12 juni 2015, B.S.,
30 juni 2015

Art. 7. § 1. De instanties die authentieke gegevensbron-
nen beheren overeenkomstig artikel 4, § 1, of de entiteiten,
vermeld in artikel 4, § 3, stellen de metagegevens van de
authentieke gegevensbronnen kosteloos en publiekelijk
open, zonder evenwel inbreuk te plegen op de intellectu-
ele rechten en de confidentialiteitsverplichtingen die met
die gegevensbronnen samenhangen, en zonder informatie
bekend te maken die ongeoorloofde toegang of ongeoor-
loofd gebruik van de gegevensbronnen mogelijk maakt of
de integriteit ervan in gevaar brengt.

Ze kunnen testgegevens ter beschikking stellen over-
eenkomstig het decreet van 27 april 2007 betreffende het
hergebruik van overheidsinformatie.

§ 2. Om te verhinderen dat misbruik wordt gemaakt van
de metagegevens of de testgegevens, kan de Vlaamse Re-
gering nadere bepalingen uitvaardigen over de registratie
van de raadpleging van de metagegevens en het gebruik
van de testgegevens.

}1[Afdeling III/1
Bestuursdocumenten die vatbaar zijn voor 

hergebruik als vermeld in artikel 3 van het decreet 
van 27 april 2007 betreffende het hergebruik van 

overheidsinformatie]1

}1. Opschrift ingevoegd bij art. 13 Decr. Vl. Parl. 12 juni 2015, B.S., 30 juni
2015
}1[Art. 7/1.  De bestuursdocumenten, vatbaar voor her-
gebruik als vermeld in artikel 3 van het decreet van
27 april 2007 betreffende het hergebruik van overheidsin-
formatie, worden tussen instanties kosteloos uitgewisseld

met het oog op de vervulling van hun publieke taak. Op
eenvoudig verzoek van een instantie bezorgt de instantie
die de gevraagde bestuursdocumenten in kwestie bezit de
betreffende bestuursdocumenten aan de vragende instan-
tie, en dit voor zover mogelijk en passend, in een open en
machinaal leesbaar formaat.

De Vlaamse Regering bepaalt nadere regels voor de be-
zorging van bestuursdocumenten, vermeld in het eerste
lid. De Vlaamse Regering kan regels bepalen voor het aan-
rekenen van kosten voor de bezorging van bestuursdocu-
menten aan externe overheden met het oog op de vervul-
ling van hun publieke taak.]1  {2

}1. – Ingevoegd bij art. 14 Decr. Vl. Parl. 12 juni 2015, B.S., 30 juni 2015

R 2. – Zie B. Vl. Reg. 16 september 2016 tot uitvoering van het decreet
van 27 april 2007 betreffende het hergebruik van overheidsinformatie en tot
bepaling van de kosteloze uitwisseling van bestuursdocumenten tussen in-
stanties, vermeld in artikel 7/1 van het decreet van 18 juli 2008 betreffende
het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer, B.S., 18 november 2016
}1[Art. 7/2.  Als de ontvangende instantie vaststelt dat
de gegevens in de ontvangen bestuursdocumenten on-
nauwkeurig, onvolledig of onjuist zijn, is ze verplicht dat
onmiddellijk te melden aan de instantie die de bestuursdo-
cumenten in kwestie beheert. De Vlaamse Regering kan de
regels voor die melding bepalen.]1

}1. – Ingevoegd bij art. 15 Decr. Vl. Parl. 12 juni 2015, B.S., 30 juni 2015

HOOFDSTUK III
}3[DE BESCHERMING VAN NATUURLIJKE PERSONEN 
BIJ DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS EN 

DE VLAAMSE TOEZICHTCOMMISSIE VOOR DE 
VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS]3

F 1. Op een nader te bepalen datum luidt dit opschrift als
volgt:

HOOFDSTUK III

}2[DE BESCHERMING VAN NATUURLIJKE PERSONEN 
BIJ DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS EN 

DE VLAAMSE TOEZICHTCOMMISSIE VOOR DE 
VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS]2

}2. Opschrift vervangen bij art. 14 Decr. Vl. Parl. 8 juni 2018, B.S., 26 juni
2018, inwerkingtreding: op de datum van bekendmaking van de samen-
stelling van de Vlaamse toezichtcommissie voor de verwerking van per-
soonsgegevens, vermeld in artikel 10/1 van het decreet van 18 juli 2008
betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer, in het Bel-
gisch Staatsblad (art. 191, 2°)

}3. Opschrift vervangen bij art. 14 Decr. Vl. Parl. 8 juni 2018, B.S., 26 juni
2018, inwerkingtreding: op de datum van bekendmaking van de samen-
stelling van de Vlaamse toezichtcommissie voor de verwerking van per-
soonsgegevens, vermeld in artikel 10/1 van het decreet van 18 juli 2008
betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer, in het Bel-
gisch Staatsblad (art. 191, 2°)

Afdeling I
}1[De bescherming van natuurlijke personen bij de 

verwerking van persoonsgegevens]1

}1. Opschrift vervangen bij art. 15 Decr. Vl. Parl. 8 juni 2018, B.S., 26 juni
2018, inwerkingtreding: 25 mei 2018 (art. 191, inleidende zin)

Art. 8. }1[§ 1. Elke elektronische mededeling van per-
soonsgegevens door een instantie naar een andere instan-
tie of naar een externe overheid vereist een protocol, geslo-
ten tussen de betreffende instanties.
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In dat protocol wordt in ieder geval het volgende vastge-
legd:

1° de identificatie van de verwerkingsverantwoordelijken;
2° de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens wor-

den medegedeeld;
3° de categorieën en omvang van de medegedeelde per-

soonsgegevens conform het proportionaliteitsbeginsel;
4° de categorieën van ontvangers en derden die moge-

lijks de gegevens eveneens verkrijgen;
5° de wettelijke basis van zowel de mededeling als de in-

zameling van de gegevens;
6° de beveiligingsmaatregelen van de mededeling, reke-

ning houdend met de stand van de techniek, de uitvoe-
ringskosten, alsook met de aard, de omvang, de context en
de verwerkingsdoeleinden en de qua waarschijnlijkheid
en ernst uiteenlopende risico's voor de rechten en vrijhe-
den van personen;

7° de periodiciteit van de mededeling;
8° de duur van de mededeling;
9° de sancties in geval van niet-naleving van het protocol;
10° de beschrijving van de precieze doeleinden waar-

voor de gegevens oorspronkelijk werden ingezameld door
de instantie die beheerder is van de gevraagde gegevens;

11° ingeval van latere verwerking van de ingezamelde
gegevens, vermelding van de verenigbaarheidsanalyse van
de doeleinden van deze verwerking met het doeleinde
waarvoor de gegevens aanvankelijk zijn verzameld over-
eenkomstig artikel 6, lid 4, van de algemene verordening
gegevensbescherming;

12° afspraken omtrent de garantie van de kwaliteit van
de gegevens en in voorkomend geval de eerbiediging van
het wettelijk kader dat de toegang tot de authentieke gege-
vensbron regelt;

13° specifieke maatregelen die de gegevensmededeling
omkaderen zoals de keuze van het formaat van de mede-
deling, de logging van de toegangen zodat men kan con-
troleren wie wanneer toegang had tot welke gegevens en
waarom en de invoering van een verwijzingsrepertorium
in het geval van een automatische mededeling van de wij-
zigingen aan de gegevens.

Het protocol wordt gesloten door de betreffende ver-
werkingsverantwoordelijken na advies van de functionaris
voor gegevensbescherming van alle betrokken instanties
en wordt vervolgens onmiddellijk bekendgemaakt op de
website van alle betrokken instanties.

Voorafgaand aan het sluiten van een protocol kan op
verzoek van een betrokken partij het advies van de Vlaamse
toezichtcommissie, vermeld in artikel 10 of 10/1, worden
ingewonnen. De Vlaamse toezichtcommissie brengt haar
advies uit binnen een termijn van dertig dagen nadat alle
daartoe noodzakelijke gegevens aan de Vlaamse toezicht-
commissie zijn medegedeeld. In speciaal gemotiveerde
dringende gevallen kan de termijn worden teruggebracht
tot vijftien dagen. De adviezen van de Vlaamse toezicht-
commissie zijn schriftelijk en met redenen omkleed. Ze wor-
den aan de betreffende instantie meegedeeld en op de web-
site van de Vlaamse toezichtcommissie bekendgemaakt.

§ 2. De mededeling van persoonsgegevens, vermeld in
paragraaf 1, vereist geen protocol indien het informatie-
veiligheidscomité, opgericht met toepassing van artikel 2
van de wet tot oprichting van het informatieveiligheidsco-
mité en tot wijziging van diverse wetten betreffende de uit-
voering van verordening (EU) 2016/679 van het Europees

Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de be-
scherming van natuurlijke personen in verband met de
verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije
verkeer van die gegevens en tot intrekking van richtlijn 95/
46/EG, bevoegd is om met betrekking tot die mededeling
een beraadslaging te verlenen.

§ 3. Over de mededeling van persoonsgegevens binnen
een instantie beslist de verwerkingsverantwoordelijke van
die instantie zelf na voorafgaand advies van de functionaris
voor gegevensbescherming van de betreffende instantie. De
functionaris voor gegevensbescherming adviseert de ver-
werkingsverantwoordelijke welke soorten persoonsgege-
vens voor welke specifieke doeleinden kunnen worden mee-
gedeeld tussen entiteiten binnen de betreffende instantie en
op welke manier die mededeling gebeurt. Daartoe onder-
zoekt de functionaris voor gegevensbescherming of de gege-
vens toereikend en ter zake dienend zijn, alsook beperkt tot
wat noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij worden
meegedeeld. In het geval de functionaris voor gegevensbe-
scherming oordeelt dat de mededeling, gelet op onder meer
de aard, de omvang, de context en de doeleinden van de me-
dedeling, waarschijnlijk een hoog risico inhoudt voor de
rechten en vrijheden van natuurlijke personen wiens gege-
vens zouden worden meegedeeld, kan voorafgaand aan de
mededeling het advies bij de Vlaamse toezichtcommissie,
vermeld in artikel 10/1, worden ingewonnen.]1

}1. – Vervangen bij art. 16 Decr. Vl. Parl. 8 juni 2018, B.S., 26 juni 2018,
inwerkingtreding: 26 juni 2018 (art. 191, 3°)

Art. 9. }1[Conform artikel 37 van de algemene verorde-
ning gegevensbescherming wijst iedere instantie die per-
soonsgegevens verwerkt, een functionaris voor gegevens-
bescherming aan.

De Vlaamse Regering bepaalt nader de opdrachten en
de manier van aanwijzing van die functionarissen voor ge-
gevensbescherming.

Als de instantie een beroep doet op een verwerker als
vermeld in artikel 4, 8), van de algemene verordening ge-
gevensbescherming, wijst de verwerker eveneens een
functionaris voor gegevensbescherming aan.

De veiligheidsconsulenten die door de instanties wer-
den aangewezen conform artikel 9 van het decreet van
18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke ge-
gevensverkeer en het besluit van de Vlaamse Regering van
15 mei 2009 betreffende de veiligheidsconsulenten, ver-
meld in artikel 9 van het decreet van 18 juli 2008 betref-
fende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer zoals
dit gold ten laatste op 24 mei 2018, kunnen de functie van
functionaris voor gegevensbescherming opnemen als ze
voldoen aan de vereisten, vermeld in artikel 37, lid 5, van
de algemene verordening gegevensbescherming.]1  {2

}1. – Vervangen bij art. 17 Decr. Vl. Parl. 8 juni 2018, B.S., 26 juni 2018,
inwerkingtreding: 25 mei 2018 (art. 191, inleidende zin)

R 2. – Zie B. Vl. Reg. 15 mei 2009 betreffende de veiligheidsconsulen-
ten, vermeld in artikel 9 van het decreet van 18 juli 2008 betreffende het
elektronische bestuurlijke gegevensverkeer, B.S., 13 juli 2009, opgenomen
in rubriek «III. Wet- en regelgeving van de gemeenschappen en gewesten,
2. Vlaanderen», infra

Afdeling II
}3[De Vlaamse toezichtcommissie voor de verwerking 

van persoonsgegevens]3

F 1. Op een nader te bepalen datum luidt dit opschrift als
volgt:
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AFDELING II
}2[DE VLAAMSE TOEZICHTCOMMISSIE VOOR DE 

VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS]2

}2. Opschrift vervangen bij art. 18 Decr. Vl. Parl. 8 juni 2018, B.S., 26 juni
2018, inwerkingtreding: op de datum van bekendmaking van de samen-
stelling van de Vlaamse toezichtcommissie voor de verwerking van per-
soonsgegevens, vermeld in artikel 10/1 van het decreet van 18 juli 2008
betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer, in het Bel-
gisch Staatsblad (art. 191, 2°)

}3. Opschrift vervangen bij art. 18 Decr. Vl. Parl. 8 juni 2018, B.S., 26 juni
2018, inwerkingtreding: op de datum van bekendmaking van de samen-
stelling van de Vlaamse toezichtcommissie voor de verwerking van per-
soonsgegevens, vermeld in artikel 10/1 van het decreet van 18 juli 2008
betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer, in het Bel-
gisch Staatsblad (art. 191, 2°)

Art. 10. }1[...]1

}1. – Na wijzigingen, opgeheven bij art. 187 Decr. Vl. Parl. 8 juni 2018,
B.S., 26 juni 2018, inwerkingtreding: op de datum van bekendmaking van
de samenstelling van de Vlaamse toezichtcommissie voor de verwerking
van persoonsgegevens, vermeld in artikel 10/1 van het decreet van 18 juli
2008 betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer, in het
Belgisch Staatsblad (art. 191, 2°)
}1[Art. 10/1.  § 1. Er wordt een Vlaamse toezichtcommis-
sie voor de verwerking van persoonsgegevens opgericht. De
Vlaamse toezichtcommissie is een autonome dienst met
rechtspersoonlijkheid en is als toezichthoudende autoriteit
voor de verwerking van persoonsgegevens verantwoorde-
lijk voor het toezicht op de toepassing van de algemene ver-
ordening gegevensbescherming door de instanties.

De Vlaamse toezichtcommissie is wat betreft haar orga-
nisatie, juridische structuur en besluitvorming autonoom
en functioneel onafhankelijk van de instanties op wiens
gegevensverwerkingsprocessen ze toezicht houdt.

De Vlaamse toezichtcommissie is de rechtsopvolger van
de Vlaamse toezichtcommissie, opgericht bij artikel 10 van
het decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische
bestuurlijke gegevensverkeer.

Alle officiële akten, officiële aankondigingen of andere
officiële stukken die van de Vlaamse toezichtcommissie uit-
gaan, vermelden de benaming van de dienst, met onmid-
dellijk daarvoor of daarna, leesbaar en voluit geschreven,
de woorden «autonome dienst met rechtspersoonlijkheid».

§ 2. De Vlaamse toezichtcommissie bestaat uit drie
leden en drie plaatsvervangende leden.

De Vlaamse toezichtcommissie verzoekt de Gegevens-
beschermingsautoriteit, vermeld in artikel 3 van de wet
van 3 december 2017 tot oprichting van de Gegevensbe-
schermingsautoriteit, een lid af te vaardigen om iedere be-
raadslaging van de Vlaamse toezichtcommissie als waar-
nemer bij te wonen.

§ 3. De leden van de Vlaamse toezichtcommissie alsook
een plaatsvervanger voor elk van hen worden na een open-
bare oproep tot kandidaatstelling en op basis van een ver-
gelijkende selectie aangesteld door de Vlaamse Regering
voor een mandaat van zes jaar.

De openbare oproep tot kandidaatstelling vermeldt het
aantal vacante plaatsen, de aanstellingsvoorwaarden en de
nadere regels inzake de indiening van de kandidaatstelling.

§ 4. De leden van de Vlaamse toezichtcommissie wor-
den aangesteld op grond van hun kwalificaties, ervaring
en vaardigheden op het gebied van zowel juridische als
technologische expertise inzake de verwerking en bescher-
ming van persoonsgegevens.

De Vlaamse Regering duidt onder de leden een voorzit-
ter aan.

§ 5. Om lid te kunnen worden en het te kunnen blijven,
moet de kandidaat aan de volgende voorwaarden voldoen:

1° burger zijn van een Lid-Staat van de Europese Econo-
mische Ruimte;

2° de burgerlijke en politieke rechten genieten;
3° geen lid zijn van het Europees Parlement, de Senaat,

de Kamer van volksvertegenwoordigers, het Vlaams Parle-
ment of een ander gemeenschaps- of gewestparlement, de
provincieraad, de districtsraad, de gemeenteraad en de
raad voor maatschappelijk welzijn;

4° geen lid van de federale Regering en een gewest- of ge-
meenschapsregering, gewestelijk staatssecretaris, provin-
ciegouverneur, adjunct-gouverneur, vice-gouverneur, lid van
de deputatie, het districtscollege, districtsburgemeester, bur-
gemeester of schepen zijn en geen lid zijn van een bestendige
deputatie of een college van burgemeester en schepenen;

5° geen functie uitoefenen in een kabinet of beleidscel
van een instelling als vermeld in punt 3° en 4°;

6° alle waarborgen bieden met het oog op de onafhan-
kelijke uitoefening van zijn opdracht;

7° houder zijn van een diploma dat toegang verleent tot
een ambt van niveau A bij de diensten van de Vlaamse Re-
gering of gelijkaardig door ervaring;

8° ten minste vijf jaar nuttige beroepservaring hebben
op juridisch, administratief of informaticatechnisch gebied;

9° tijdens de duur van zijn mandaat overeenkomstig
artikel 52, lid 3, van de algemene verordening gegevens-
bescherming, geen handelingen verrichten die onverenig-
baar zijn met zijn taken.]1

}1. – Ingevoegd bij art. 20 Decr. Vl. Parl. 8 juni 2018, B.S., 26 juni 2018, in-
werkingtreding: 25 mei 2018 (art. 191, inleidende zin)
}1[Art. 10/2.  § 1. De leden van de Vlaamse toezichtcommis-
sie kunnen maximaal twee, al dan niet aaneensluitende, man-
daten uitoefenen. De mandaten worden niet van rechtswege
verlengd. De Vlaamse Regering start ten laatste zes maanden
voor het verstrijken van de mandaten de aanstellingsprocedure.

Als het mandaat van een lid een einde neemt voor de vastge-
stelde datum, start de Vlaamse Regering zo spoedig mogelijk de
selectieprocedure met het oog op de aanstelling van een nieuw
lid. Het nieuwe lid voleindigt het mandaat van zijn voorganger.

§ 2. Binnen de perken van haar bevoegdheid is de Vlaamse
toezichtcommissie volledig onafhankelijk en neutraal en kan de
Vlaamse toezichtcommissie, noch haar leden, noch haar perso-
neelsleden, instructies of bevelen van het Vlaams Parlement of
van een andere publieke of particuliere entiteit noch op directe
noch op indirecte wijze vragen of ontvangen, zoals bepaald in
artikel 52, lid 2, van de algemene verordening gegevensbescher-
ming. De Vlaamse toezichtcommissie oefent haar taken en be-
voegdheden op onpartijdige, objectieve en transparante wijze uit.

Het mandaat van de leden van de Vlaamse toezichtcommis-
sie kan niet worden beëindigd wegens meningen of daden, ge-
steld in de normale uitoefeningen van zijn ambt.

§ 3. Het mandaat van het lid van de Vlaamse toezichtcom-
missie eindigt van rechtswege wanneer hij definitief arbeidson-
geschikt wordt verklaard.

De Vlaamse Regering beëindigt het mandaat van het lid van
de Vlaamse toezichtcommissie:

1° op verzoek van het lid;
2° wanneer het lid niet langer aan de voorwaarden, vermeld

in artikel 7, voldoet.
De Vlaamse Regering kan het mandaat van het lid van de

Vlaamse toezichtcommissie beëindigen:
1° wanneer het lid de leeftijd van 67 jaar bereikt;
2° indien het lid op ernstige wijze is tekortgeschoten in de uit-

oefening van zijn taak.
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§ 4. Vooraleer een beslissing te nemen over de beëindiging
van het mandaat, vermeld in paragraaf 3, derde lid, 2°, wordt de
betrokkene gehoord over de aangevoerde redenen.

Voorafgaandelijk aan de hoorzitting stelt de Vlaamse Rege-
ring een dossier samen dat alle stukken bevat die betrekking
hebben op de aangevoerde redenen.

Ten minste vijf dagen voor de hoorzitting wordt de betrokkene
opgeroepen bij aangetekende zending met ten minste opgave van:

1° de aangevoerde ernstige redenen;
2° het feit dat de opheffing van het mandaat wordt overwogen;
3° plaats, dag en uur van de hoorzitting;
4° het recht van de betrokkene zich te laten bijstaan door een

persoon naar keuze;
5° de plaats waar en de termijn waarbinnen het dossier kan

worden ingezien;
6° het recht om getuigen te doen oproepen.
Vanaf de oproeping tot en met de dag voor de hoorzitting

kunnen de betrokkene en de persoon die hem bijstaat het dos-
sier inzien.

Van de hoorzitting wordt een verslag opgesteld.
§ 5. Het is de leden verboden aanwezig te zijn bij een beraad-

slaging of besluit over dossiers waarbij zij een persoonlijk of
rechtstreeks belang hebben.

Alvorens hun mandaat aan te vatten, vullen zij een verklaring
in dat er geen belangenconflicten zijn en ondertekenen zij deze.
Die verklaring wordt tijdens de duur van hun mandaat bij het se-
cretariaat van de Vlaamse toezichtcommissie bewaard.

§ 6. Behoudens wettelijke uitzonderingen zijn de leden en de
personeelsleden van de Vlaamse toezichtcommissie tijdens en
na de uitoefening van hun respectieve mandaat, statuut en over-
eenkomst verplicht het vertrouwelijke karakter te bewaren van
de feiten, handelingen of inlichtingen waarvan zij uit hoofde
van hun functie kennis hebben gehad.

§ 7. De Vlaamse toezichtcommissie kan protocollen inzake
de vertrouwelijkheidsplicht sluiten met derde instanties ten-
einde de uitwisseling van gegevens noodzakelijk voor de uitoe-
fening van haar taken en bevoegdheden te waarborgen.]1

}1. – Ingevoegd bij art. 21 Decr. Vl. Parl. 8 juni 2018, B.S., 26 juni 2018, in-
werkingtreding: op de datum van bekendmaking van de samenstelling
van de Vlaamse toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgege-
vens, vermeld in artikel 10/1 van het decreet van 18 juli 2008 betreffende
het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer, in het Belgisch Staatsblad
(art. 191, 2°)
}1[Art. 10/3.  § 1. De voorzitter van de Vlaamse toezichtcom-
missie geeft leiding aan de werkzaamheden van de Vlaamse toe-
zichtcommissie.

De Vlaamse toezichtcommissie stelt een huishoudelijk regle-
ment vast dat in ieder geval nadere regels over het financiële be-
heer en de administratieve organisatie alsmede over werkwijzen en
procedures met het oog op een goede en zorgvuldige uitoefening
van de verschillende taken en bevoegdheden, vermeld in artikel 57
en 58 van de algemene verordening gegevensbescherming.

Het huishoudelijk reglement wordt ter goedkeuring voorge-
legd aan de Vlaamse Regering en na goedkeuring bekendge-
maakt in het Belgisch Staatsblad en op de website van de
Vlaamse toezichtcommissie.

§ 2. De Vlaamse toezichtcommissie beschikt over personeel
dat ter beschikking wordt gesteld door de diensten van de
Vlaamse Regering die bevoegd zijn voor het elektronische be-
stuurlijke gegevensverkeer. De door de voornoemde diensten
aan de Vlaamse toezichtcommissie voor het elektronische be-
stuurlijke gegevensverkeer, vermeld in artikel 10, ter beschik-
king gestelde statutaire en contractuele personeelsleden wor-
den op de datum van de opheffing van de Vlaamse toezicht-
commissie voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer
overgedragen naar de Vlaamse toezichtcommissie voor de ver-
werking van persoonsgegevens minstens met behoud van hun
hoedanigheid en rechten, hun anciënniteit, hun loon, vergoe-
dingen en toelagen en andere voordelen die hen overeenkom-
stig de regelgeving of arbeidsovereenkomst werden verleend.

§ 3. De personeelsleden van de Vlaamse toezichtcommissie
staan onder de leiding en het gezag van de voorzitter van de
Vlaamse toezichtcommissie.

§ 4. De personeelsleden van de Vlaamse toezichtcommissie zijn
onderworpen aan de rechtspositieregeling die van toepassing is
op de personeelsleden van de diensten van de Vlaamse Regering.

§ 5. De plaatsvervangende voorzitter en de vaste of plaatsver-
vangende leden hebben recht op presentiegeld voor een bedrag
van 294,55 euro (indexcijfer 1,67374). Dat bedrag is gekoppeld
aan de evolutie van het indexcijfer van de consumptieprijzen.
De voorzitter heeft recht op anderhalve maal het presentiegeld.
Alle leden hebben recht op de vergoedingen voor reis- en ver-
blijfskosten overeenkomstig de bepalingen die van toepassing
zijn op het personeel van de ministeries.

§ 6. De Vlaamse toezichtcommissie is onderworpen aan de
bepalingen zoals opgenomen in titel 3, met uitzondering van
artikel 48 en 49, titel 4 en 6, van het decreet van 8 juli 2011 hou-
dende regeling van de begroting, de boekhouding, de toeken-
ning van subsidies en de controle op de aanwending ervan, en
de controle door het Rekenhof.

De Vlaamse toezichtcommissie voegt bij haar jaarlijks begro-
tingsvoorstel een werkplan.

§ 7. Overeenkomstig artikel 59 van de algemene verordening
gegevensbescherming wordt door de Vlaamse toezichtcommissie
een activiteitenverslag opgesteld en bezorgd aan de Vlaamse Re-
gering, de Europese Commissie, het Europees Comité voor gege-
vensbescherming en de federale Gegevensbeschermingsautoriteit.

Het verslag wordt bekendgemaakt op de website van de
Vlaamse toezichtcommissie.

§ 8. De voorzitter van de Vlaamse toezichtcommissie of in
voorkomend geval een van de andere leden van de Vlaamse toe-
zichtcommissie kan al dan niet op eigen verzoek te allen tijde
door de Vlaamse Regering worden gehoord.]1

}1. – Ingevoegd bij art. 22 Decr. Vl. Parl. 8 juni 2018, B.S., 26 juni 2018, in-
werkingtreding: op de datum van bekendmaking van de samenstelling
van de Vlaamse toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgege-
vens, vermeld in artikel 10/1 van het decreet van 18 juli 2008 betreffende
het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer, in het Belgisch Staatsblad
(art. 191, 2°)
}1[Art. 10/4.  § 1. De Vlaamse toezichtcommissie verstrekt,
hetzij uit eigen beweging, hetzij op verzoek van het Vlaams Parle-
ment of de Vlaamse Regering adviezen omtrent elke aangelegen-
heid met betrekking tot de verwerkingen van persoonsgegevens.

De Vlaamse toezichtcommissie brengt haar advies uit binnen
een termijn van dertig dagen nadat alle daartoe noodzakelijke
gegevens aan de Vlaamse toezichtcommissie zijn medegedeeld.
In speciaal gemotiveerde dringende gevallen kan de termijn
worden teruggebracht tot vijftien dagen.

De adviezen van de Vlaamse toezichtcommissie zijn schrifte-
lijk en met redenen omkleed. Ze worden aan de betreffende in-
stantie meegedeeld.

§ 2. De adviezen en de aanbevelingen omtrent aangelegenhe-
den met betrekking tot de verwerkingen van persoonsgegevens
worden op de website van de Vlaamse toezichtcommissie bekend-
gemaakt. In haar adviezen en aanbevelingen houdt de Vlaamse
toezichtcommissie rekening met de stand van de techniek, de uit-
voeringskosten, alsook met de aard, de omvang, de context en de
verwerkingsdoeleinden en de qua waarschijnlijkheid en ernst uit-
eenlopende risico's voor de rechten en vrijheden van personen.

§ 3. Overeenkomstig artikel 35, lid 4, van de algemene veror-
dening gegevensbescherming stelt de Vlaamse toezichtcommis-
sie een lijst op van het soort verwerkingen waarvoor een gege-
vensbeschermingseffectbeoordeling door de instanties verplicht
is, en maakt deze openbaar op haar website.]1

}1. – Ingevoegd bij art. 23 Decr. Vl. Parl. 8 juni 2018, B.S., 26 juni 2018, in-
werkingtreding: op de datum van bekendmaking van de samenstelling
van de Vlaamse toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgege-
vens, vermeld in artikel 10/1 van het decreet van 18 juli 2008 betreffende
het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer, in het Belgisch Staatsblad
(art. 191, 2°)
}1[Art. 10/5. Wanneer de betrokkene, vermeld in artikel 4, 1),
van de algemene verordening gegevensbescherming, in het
kader van een onderzoek dat betrekking heeft op hem of haar
overeenkomstig de specifieke decretale bepalingen ter uitvoe-
ring van artikel 23, lid 1, e) en h), van de voormelde verordening,
een verzoek indient op basis van artikel 12 tot en met 22 van de
voormelde verordening, verricht de Vlaamse toezichtcommissie
de nodige verificaties en onderzoekt in het bijzonder of correct
met toepassing van de voormelde verordeningsbepaling is be-
slist de verplichtingen en de rechten, vermeld in artikel 12 tot en
met 22 van de voormelde verordening, niet toe te passen bij de
verwerking van persoonsgegevens.
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De Vlaamse toezichtcommissie wendt zich daartoe tot de be-
treffende instantie, en in het geval het dossier inmiddels door de
instantie aan het openbaar ministerie of de onderzoeksrechter
werd bezorgd, wendt de Vlaamse toezichtcommissie zich even-
eens tot het openbaar ministerie of de onderzoeksrechter om de
nodige verificaties te verrichten.

De Vlaamse toezichtcommissie deelt uitsluitend aan de be-
trokkene mee dat de nodige verificaties zijn verricht. In voorko-
mend geval gelast de Vlaamse toezichtcommissie de betreffende
instantie de verzoeken van de betrokkene tot uitoefening van
zijn rechten uit hoofde van de algemene verordening gegevens-
bescherming in te willigen overeenkomstig artikel 58, lid 2, c),
van de algemene verordening gegevensbescherming.]1

}1. – Ingevoegd bij art. 24 Decr. Vl. Parl. 8 juni 2018, B.S., 26 juni 2018, in-
werkingtreding: op de datum van bekendmaking van de samenstelling
van de Vlaamse toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgege-
vens, vermeld in artikel 10/1 van het decreet van 18 juli 2008 betreffende
het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer, in het Belgisch Staatsblad
(art. 191, 2°)
}1[Art. 10/6.  § 1. De Vlaamse toezichtcommissie kan een of
meer van haar leden belasten met de uitvoering van een onder-
zoek ter plaatse. Deze personen beschikken over de onderzoeks-
bevoegdheden, vermeld in artikel 58, lid 1, van de algemene
verordening gegevensbescherming.

§ 2. De Vlaamse toezichtcommissie heeft, zonder vooraf-
gaande aankondiging, bij dag en bij nacht toegang tot de terrei-
nen, constructies, gebouwen en lokalen, daaronder begrepen
alle uitrustingen, informatiedragers, informaticasystemen en
middelen voor gegevensverwerking.

Wanneer het betreden van deze locaties de kenmerken van
een huiszoeking draagt, mag het alleen worden uitgevoerd op
voorwaarde dat de bewoner zijn voorafgaande, schriftelijke toe-
stemming heeft verleend of de politierechter daarvoor een
machtiging heeft verstrekt.

Op vraag van de bewoner, toont de Vlaamse toezichtcommis-
sie die wenst over te gaan tot visitatie, onmiddellijk de daartoe
verleende machtiging.

§ 3. De instanties zijn in ieder geval verplicht de Vlaamse toe-
zichtcommissie te ondersteunen bij de vervulling van haar op-
drachten, informatie te verstrekken en inzage in alle dossiers en
informaticasystemen te verschaffen telkens als de Vlaamse toe-
zichtcommissie daarom vraagt.

§ 4. De Vlaamse toezichtcommissie heeft het recht:
1° de identiteit op te nemen en de te identificeren personen

daartoe staande te houden;
2° de voorlegging van identiteitsdocumenten te vorderen;
3° voor zover de identiteit niet kan worden vastgesteld over-

eenkomstig punt 1° of 2° de identiteit te achterhalen met andere
middelen.

De documenten worden onmiddellijk na de verificatie van de
identiteit aan de betrokkene teruggegeven.

§ 5. Bij de uitoefening van hun onderzoeksopdrachten tonen
de leden van de Vlaamse toezichtcommissie, belast met controle
en inspectiebevoegdheden, hun legitimatiekaart. De Vlaamse
toezichtcommissie beslist over het model van legitimatiekaart.

§ 6. Hij die weigert zijn medewerking te verlenen aan de uitoe-
fening van de onderzoeksbevoegdheden, vermeld in paragraaf 1
tot en met paragraaf 4, wordt gestraft met een gevangenisstraf van
zes maanden tot een jaar en met een geldboete van zesentwintig
euro tot twintigduizend euro of met een van die straffen alleen.]1

}1. – Ingevoegd bij art. 25 Decr. Vl. Parl. 8 juni 2018, B.S., 26 juni 2018, in-
werkingtreding: op de datum van bekendmaking van de samenstelling
van de Vlaamse toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgege-
vens, vermeld in artikel 10/1 van het decreet van 18 juli 2008 betreffende
het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer, in het Belgisch Staatsblad
(art. 191, 2°)
}1[Art. 10/7. § 1. De Vlaamse toezichtcommissie neemt de
corrigerende maatregelen overeenkomstig artikel 58, lid 2, van
de algemene verordening gegevensbescherming. Bij het over-
wegen van een corrigerende maatregel, houdt de Vlaamse toe-
zichtcommissie rekening met het informatieveiligheidsbeleid
en met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten, alsook
met de aard, de omvang, de context en de verwerkingsdoelein-
den en de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico's
voor de rechten en vrijheden van personen.

Indien de Vlaamse toezichtcommissie van oordeel is dat er
voldoende elementen zijn om een van die corrigerende maatre-
gelen op te leggen, brengt ze de betreffende instantie daarvan
op de hoogte en nodigt ze haar in voorkomend geval uit om bin-
nen een termijn van tien werkdagen schriftelijk haar recht van
verdediging uit te oefenen.

Indien de Vlaamse toezichtcommissie, na kennisname van
het tijdig bezorgde schriftelijk verweer, nog steeds van oordeel is
dat de persoonlijke levenssfeer wordt geschonden, legt ze de ge-
paste corrigerende maatregel op.

Een voorafgaande uitnodiging om het recht van verdediging
uit te oefenen, is niet vereist wanneer dat de voorgenomen
maatregel ondoelmatig zou maken of indien iedere verdere ver-
traging of ieder verder uitstel in ernstige mate de bescherming
van de persoonlijke levenssfeer schendt.

§ 2. De Vlaamse toezichtcommissie kan geen administratieve
geldboete overeenkomstig artikel 83, lid 1 en 2, van de alge-
mene verordening gegevensbescherming opleggen voor de in-
breuken, vermeld in artikel 83, lid 4, 5 en 6, van de algemene
verordening gegevensbescherming.

§ 3. De Vlaamse toezichtcommissie is bevoegd inbreuken op
de algemene verordening gegevensbescherming ter kennis te
brengen van de gerechtelijke autoriteiten en, waar passend,
daartegen een rechtsvordering in te stellen of anderszins in
rechte op te treden teneinde de bepalingen van de algemene
verordening gegevensbescherming te doen naleven.

De Vlaamse toezichtcommissie wordt in en buiten rechte ver-
tegenwoordigd door de voorzitter en de andere leden, dan wel
door een van hen.

De Vlaamse toezichtcommissie werkt samen met andere toe-
zichtcommissies en de Europese Commissie overeenkomstig
hoofdstuk VII van de algemene verordening gegevensbescher-
ming.

§ 4. De Vlaamse toezichtcommissie organiseert een klachten-
procedure overeenkomstig de voorschriften van artikel 57, lid 1, f),
en artikel 57, lid 2, van de algemene verordening gegevensbescher-
ming. De Vlaamse toezichtcommissie bepaalt bij huishoudelijk re-
glement de nadere voorwaarden van deze klachtenprocedure.]1

}1. – Ingevoegd bij art. 26 Decr. Vl. Parl. 8 juni 2018, B.S., 26 juni 2018, in-
werkingtreding: op de datum van bekendmaking van de samenstelling
van de Vlaamse toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgege-
vens, vermeld in artikel 10/1 van het decreet van 18 juli 2008 betreffende
het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer, in het Belgisch Staatsblad
(art. 191, 2°)

Art. 11. }1[...]1
}1. – Na wijzigingen, opgeheven bij art. 187 Decr. Vl. Parl. 8 juni 2018,
B.S., 26 juni 2018, inwerkingtreding: op de datum van bekendmaking van
de samenstelling van de Vlaamse toezichtcommissie voor de verwerking
van persoonsgegevens, vermeld in artikel 10/1 van het decreet van 18 juli
2008 betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer, in het
Belgisch Staatsblad (art. 191, 2°)

Art. 12. }1[...]1
}1. – Na wijzigingen, opgeheven bij art. 187 Decr. Vl. Parl. 8 juni 2018,
B.S., 26 juni 2018, inwerkingtreding: op de datum van bekendmaking van
de samenstelling van de Vlaamse toezichtcommissie voor de verwerking
van persoonsgegevens, vermeld in artikel 10/1 van het decreet van 18 juli
2008 betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer, in het
Belgisch Staatsblad (art. 191, 2°)
}1[Art. 12/1. }2[...]2]1
}1. – Ingevoegd bij art. 3 Decr. Vl. Parl. 6 december 2013, B.S., 14 januari
2014
}2. – Opgeheven bij art. 28 Decr. Vl. Parl. 8 juni 2018, B.S., 26 juni 2018,
inwerkingtreding: 25 mei 2018 (art. 191, inleidende zin)
}1[Art. 12/2. }2[...]2]1
}1. – Ingevoegd bij art. 4 Decr. Vl. Parl. 6 december 2013, B.S., 14 januari
2014
}2. – Opgeheven bij art. 28 Decr. Vl. Parl. 8 juni 2018, B.S., 26 juni 2018,
inwerkingtreding: 25 mei 2018 (art. 191, inleidende zin)
}1[Art. 12/3. }2[...]2]1
}1. – Ingevoegd bij art. 5 Decr. Vl. Parl. 6 december 2013, B.S., 14 januari
2014
}2. – Opgeheven bij art. 28 Decr. Vl. Parl. 8 juni 2018, B.S., 26 juni 2018,
inwerkingtreding: 25 mei 2018 (art. 191, inleidende zin)
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}1[Art. 12/4. }2[...]2]1

}1. – Ingevoegd bij art. 5 Decr. Vl. Parl. 6 december 2013, B.S., 14 januari
2014

}2. – Opgeheven bij art. 28 Decr. Vl. Parl. 8 juni 2018, B.S., 26 juni 2018,
inwerkingtreding: 25 mei 2018 (art. 191, inleidende zin)

}1[Art. 12/5. }2[...]2]1

}1. – Ingevoegd bij art. 6 Decr. Vl. Parl. 6 december 2013, B.S., 14 januari
2014

}2. – Opgeheven bij art. 28 Decr. Vl. Parl. 8 juni 2018, B.S., 26 juni 2018,
inwerkingtreding: 25 mei 2018 (art. 191, inleidende zin)

HOOFDSTUK IV

KWALITATIEVE VERBETERING EN 
DIGITALISERING VAN FORMULIEREN

Art. 13. De Vlaamse Regering kan decretale bepalingen
aanpassen om de erin opgelegde verplichting om een be-
paald formulier te gebruiken af te schaffen of om het
model van een formulier af te schaffen en te vervangen
door een opsomming van de gegevens die aan de be-
voegde overheid moeten worden bezorgd met het oog op
de toepassing van de regeling in kwestie.

Art. 14. De Vlaamse overheid kan voor de toepassing van
de regelgeving waarvoor ze bevoegd is, elektronische for-
mulieren ter beschikking stellen.

Die elektronische formulieren worden gelijkgesteld met
papieren formulieren die hetzelfde opschrift dragen en die
ingevuld, gevalideerd en bezorgd worden overeenkomstig
de voorwaarden die de Vlaamse Regering bepaalt.

HOOFDSTUK V

WIJZIGINGSBEPALINGEN
Art. 15-28. (...)  {1

S 1. – Wijzigingsbepalingen

HOOFDSTUK VI

SLOTBEPALINGEN

Art. 29-31. (...)  {1

S 1. – Wijzigingsbepalingen

Art. 32. }1[...]1
}1. – Opgeheven bij art. 187 Decr. Vl. Parl. 8 juni 2018, B.S., 26 juni 2018,
inwerkingtreding: op de datum van bekendmaking van de samenstelling
van de Vlaamse toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgege-
vens, vermeld in artikel 10/1 van het decreet van 18 juli 2008 betreffende
het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer, in het Belgisch Staatsblad
(art. 191, 2°)

Art. 33. De Vlaamse Regering bepaalt voor elk van de ar-
tikelen de datum van inwerkingtreding en artikel 31 treedt
in werking op datum van de inwerkingtreding van
artikelen 25 tot en met 27.  {1É3

F 1. – Inwerkingtreding art. 1-7, 9-10, 12-19, 22-24, 28 en 32: 14 juli
2009 (art. 10, lid 1, B. Vl. Reg. 15 mei 2009, B.S., 14 juli 2009)
F 2. – Inwerkingtreding art. 8 en 11: op datum van de aanstelling van
de leden van de toezichtcommissie en uiterlijk op 1 januari 2010 (art. 10,
lid 2, B. Vl. Reg. 15 mei 2009, B.S., 14 juli 2009)
F 3. – Inwerkingtreding art. 20, 21, 25, 26, 27, 29, 30 en 31: op datum
van de aanstelling van de leden van de kamer van de toezichtcommissie
die specifiek toeziet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten
opzichte van de verwerking van persoonsgegevens die de gezondheid be-
treffen en uiterlijk op 1 januari 2010 (art. 10, lid 3, B. Vl. Reg. 15 mei 2009,
B.S., 14 juli 2009)

Decr. Vl. Parl. 9 juli 2010 betreffende de bestuurlijk-administratieve archiefwerking
 (B.S., 5 augustus 2010)

(Uittreksel)

HOOFDSTUK 1

ALGEMENE BEPALINGEN, DEFINITIES EN 
TOEPASSINGSGEBIED

Art. 1.
Dit decreet regelt een gemeenschaps- en gewestaange-

legenheid.
Art. 2.

Dit decreet wordt aangehaald als: het Archiefdecreet
van 9 juli 2010.
Art. 3.

In dit decreet wordt verstaan onder:
1° archiefbeheer: het organiseren en uitvoeren van de

archiefvorming, het ontsluiten, het toegankelijk maken,
het selecteren, het vernietigen of bewaren en het beschik-
baar stellen van de archiefdocumenten;

2° archiefdocumenten: alle documenten die ongeacht
hun datum, vorm, ontwikkelingsstadium of drager naar
hun aard bestemd zijn om te berusten onder de zorgdrager
die ze heeft ontvangen, verworven of opgemaakt uit
hoofde van zijn activiteiten of taken of ter handhaving van
zijn rechten;

3° archiefzorg: de bestuurlijke verantwoordelijkheid
voor het archiefbeheer;

4° selectielijst: staat van categorieën archiefdocumen-
ten die voor blijvende bewaring dan wel voor vernietiging
in aanmerking komen, voorafgegaan door een verant-
woording, met vermelding van termijnen na het verstrij-
ken waarvan de vernietiging wel of niet mag plaatsvinden.
{1

J 1. – Het Hof:
 vernietigt artikel 3, 2°, van het Vlaamse decreet van 9 juli 2010 «betref-
fende de bestuurlijk-administratieve archiefwerking» in zoverre het tot ge-
volg heeft dat de artikelen 5 tot 9, 11 en 12 van hetzelfde decreet van toe-
passing zijn op de documenten die geen nut meer hebben voor de admini-
stratie en die aan de gemeenten, aan de provincies en aan de in B.11 be-
doelde openbare instellingen toebehoren;
 vernietigt artikel 3, 2°, en artikel 4, 3° en 4°, van hetzelfde decreet in zo-
verre zij tot gevolg hebben dat de bepalingen van dat decreet van toepas-
sing zijn op de bewaring van de documenten die aan de provincies en aan
de gemeenten toebehoren, die nog een nut hebben voor de administratie
en die betrekking hebben op de in artikel 6, § 1, VIII, eerste lid, 1°, derde,
vierde en vijfde streepje, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot
hervormingen der instellingen en in artikel 6, § 1, VIII, tweede lid, van de-
zelfde bijzondere wet bedoelde federale aangelegenheden;
 verwerpt de beroepen voor het overige (Grondwettelijk Hof nr. 57/2012,
3 mei 2012, B.S., 20 juli 2012).

Art. 4.
Dit decreet is van toepassing op de volgende instanties:
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1° de door de decreetgever opgerichte administratieve
rechtscolleges;

2° de diensten, instellingen en rechtspersonen die af-
hangen van de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaamse Ge-
west;

3° de gemeenten en de districten;
4° de provincies;
5° de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden;
6° de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en

de verenigingen, vermeld in titel 7 en 8 van het decreet van
19 december 2008 betreffende de organisatie van de
openbare centra voor maatschappelijk welzijn;

7° de kerkfabrieken en de instellingen belast met het be-
heer van de temporaliën van de erkende erediensten;

8° de polders en de wateringen;
9° de andere gemeentelijke en provinciale instellingen,

met inbegrip van de verenigingen zonder winstoogmerk
waarin een of meer gemeenten of provincies minstens de
helft van de stemmen in een van de beheersorganen heb-
ben.

Zij worden elk hierna zorgdrager genoemd.
{1

J 1. – Het Hof:
 vernietigt artikel 3, 2°, van het Vlaamse decreet van 9 juli 2010 «betref-
fende de bestuurlijk-administratieve archiefwerking» in zoverre het tot ge-
volg heeft dat de artikelen 5 tot 9, 11 en 12 van hetzelfde decreet van toe-
passing zijn op de documenten die geen nut meer hebben voor de admini-
stratie en die aan de gemeenten, aan de provincies en aan de in B.11 be-
doelde openbare instellingen toebehoren;
 vernietigt artikel 3, 2°, en artikel 4, 3° en 4°, van hetzelfde decreet in zo-
verre zij tot gevolg hebben dat de bepalingen van dat decreet van toepas-
sing zijn op de bewaring van de documenten die aan de provincies en aan
de gemeenten toebehoren, die nog een nut hebben voor de administratie
en die betrekking hebben op de in artikel 6, § 1, VIII, eerste lid, 1°, derde,
vierde en vijfde streepje, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot
hervormingen der instellingen en in artikel 6, § 1, VIII, tweede lid, van de-
zelfde bijzondere wet bedoelde federale aangelegenheden;
 verwerpt de beroepen voor het overige (Grondwettelijk Hof nr. 57/2012,
3 mei 2012, B.S., 20 juli 2012).

HOOFDSTUK 2

ZORG EN BEHEER

Art. 5.
§ 1. Elke zorgdrager draagt de archiefzorg over de onder

hem berustende archiefdocumenten. De archiefdocumen-
ten zijn onvervreemdbaar en zijn niet voor verjaring vat-
baar.

§ 2. Elke zorgdrager brengt en bewaart de onder hem
berustende archiefdocumenten in goede, geordende en
toegankelijke staat gedurende de volledige levenscyclus,
van de creatie, verwerving of ontvangst tot aan de eventu-
ele vernietiging.

§ 3. De Vlaamse Regering stelt de nadere bepalingen
vast inzake de goede, geordende en toegankelijke staat.
{1É2

R 1. – Zie B. Vl. Reg. 21 maart 2014 tot regeling van het archiefbeheer,
B.S., 11 juni 2014

J 2. – Met toepassing van het arrest van het Grondwettelijk Hof nr. 57/
2012 van 3 mei 2012 geldt artikel 5, § 2, niet voor de bescheiden die toe-
behoren aan de polders en de wateringen, de kerkfabrieken en de andere
instellingen belast met het beheer van de temporaliee?n van de erkende
erediensten, alsook aan de provinciale instellingen, de gemeentelijke in-
stellingen en de binnengemeentelijke territoriale organen en die geen nut
meer hebben voor de administratie (lees: het dood archief); noch overi-
gens voor de documenten die aan de provincies en de gemeenten toebe-
horen, die nog een nut hebben voor de administratie en die betrekking

hebben op een federale aangelegenheid (R.v.St., 17 oktober 2016, nr.
236.134, Belgische Staat).

Art. 6.
§ 1. De archiefzorg van opgeheven of samengevoegde

zorgdragers wordt gedragen door de rechtsopvolger.
§ 2. Voor archiefdocumenten van zorgdragers die ge-

splitst worden, treffen de rechtsopvolgers in onderlinge
overeenstemming een regeling.

§ 3. Archiefdocumenten van zorgdragers zonder rechts-
opvolger worden toevertrouwd aan een bij de ontbinding
aangewezen zorgdrager.

§ 4. Bij ontstentenis van een regeling binnen een rede-
lijke termijn wijst de Vlaamse Regering een zorgdrager aan
waaraan de archiefdocumenten worden toevertrouwd.

Art. 7.
§ 1. Het archiefbeheer voldoet aan de volgende criteria:
1° de wijze waarop de zorgdrager zijn archiefdocumen-

ten in goede, geordende en toegankelijke staat brengt en
bewaart, wordt vastgesteld in procedures;

2° de archiefdocumenten worden ontsloten in open-
bare staten, die bekendgemaakt worden;

3° de archiefdocumenten die de zorgdrager niet heeft
ontvangen of opgemaakt uit hoofde van zijn activiteiten of
taken of ter handhaving van zijn rechten, maar van een
derde heeft verworven, en die door de wilsuiting van die
derde niet of beperkt raadpleegbaar zijn, worden beschre-
ven in een openbare staat, die bekendgemaakt wordt;

4° de uitvoerders van het archiefbeheer zijn voldoende
deskundig om die taak uit te voeren;

5° de uitvoerders van het archiefbeheer zijn onderwor-
pen aan een deontologische code.

§ 2. De Vlaamse Regering stelt de nadere bepalingen
vast voor de criteria, vermeld in paragraaf 1.
{1

R 1. – Zie B. Vl. Reg. 21 maart 2014 tot regeling van het archiefbeheer,
B.S., 11 juni 2014

HOOFDSTUK 5

TOEGANG TOT ARCHIEFDOCUMENTEN

Art. 13.
§ 1. Op archiefdocumenten die geen bestuursdocumen-

ten zijn in de zin van het decreet van 26 maart 2004 betref-
fende de openbaarheid van bestuur, is voormeld decreet
overeenkomstig van toepassing.

§ 2. De vereiste van het aantonen van een belang ver-
meld in artikel 17, § 2, en de uitzonderingsgronden vastge-
legd in artikelen 13, 14 en 15 van het decreet van 26 maart
2004 betreffende de openbaarheid van bestuur, kunnen,
met uitzondering van deze vermeld in artikel 13, 2° en 6°,
artikel 14, 2° en 3°, artikel 15, § 1, 1°, 5°, 6° en 7°, van voor-
meld decreet, na 30 jaar na opmaak of ontvangst niet lan-
ger worden ingeroepen om de openbaarmaking te weige-
ren.

Art. 14.
§ 1. In afwijking van artikelen 13, § 2, kan elke zorgdra-

ger toegang verlenen tot archiefdocumenten als om toe-
gang wordt verzocht voor wetenschappelijke doeleinden.
De zorgdrager kan de toegang onderwerpen aan bijzon-
dere en specifieke voorwaarden.

§ 2. De aanvraag tot toegang bevat minstens:
1° een bewijs van de identiteit van de aanvrager;
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2° een vermelding van de te raadplegen archiefdocu-
menten;

3° een omstandige motivering en beschrijving van de
wetenschappelijke doeleinden en de onderzoeksmetho-
den die gebruikt zullen worden.

De aanvraag is gericht aan de zorgdrager waaronder de
archiefdocumenten in kwestie naar hun aard bestemd zijn
om te berusten. Ze wordt schriftelijk of elektronisch inge-
diend, of door persoonlijke overhandiging.

§ 3. De beslissing over de aanvraag wordt gebaseerd op
de volgende criteria:

1° het wetenschappelijke karakter van de onderzoeks-
methode;

2° de wetenschappelijke meerwaarde van de doelein-
den;

3° de mogelijkheid voor de zorgdrager om het ongepu-
bliceerde onderzoeksresultaat in te kijken;

4° de mate van verspreiding van het onderzoeksresul-
taat;

5° }1[de wijze waarop bijzondere categorieën persoons-
gegevens verwerkt worden conform artikel 9 van de veror-
dening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de
Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van
natuurlijke personen in verband met de verwerking van
persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die
gegevens en tot intrekking van richtlijn 95/46/EG (alge-
mene verordening gegevensbescherming);]1

6° de wijze waarop persoonsgegevens geanonimiseerd
worden;

7° de mate waarin afbreuk gedaan wordt aan de beper-
kingen die bij wet of decreet gesteld worden aan de open-
baarheid van bestuur.

§ 4. De beslissing over de aanvraag wordt, onvermin-
derd delegatie, genomen door:

1° voor de administratieve rechtscolleges: de griffier;

2° voor de zorgdragers, vermeld in artikel 4, § 1, 2°: de
ambtenaar-generaal;

3° voor de gemeenten en de districten: de secretaris;

4° voor de provincies: de griffier;

5° voor de zorgdragers, vermeld in artikel 4, § 1, 5°: de
voorzitter van de vereniging;

6° voor de zorgdragers, vermeld in artikel 4, § 1, 6°: de
secretaris van het OCMW of de leidend ambtenaar van de
vereniging;

7° voor de zorgdragers, vermeld in artikel 4, § 1, 7°: de
voorzitter;

8° voor de polders en de wateringen: de dijkgraaf van de
polder of de voorzitter van de watering;

9° voor de zorgdragers, vermeld in artikel 4, § 1, 9°: de
voorzitter van de raad van bestuur.

§ 5. Tenzij hij de toestemming heeft van de betrokke-
nen, weigert de zorgdrager de toegang voor wetenschap-
pelijke doeleinden evenwel indien de archiefdocumenten:

1° onderhevig zijn aan geheimhoudingsbepalingen;

2° informatie bevatten die door derden vrijwillig is ver-
strekt en uitdrukkelijk als vertrouwelijk is bestempeld;

3° vertrouwelijke commerciële en industriële informa-
tie bevatten, die om een gelegitimeerd economisch belang
te vrijwaren beschermd wordt;

4° op contractuele basis werden verworven en waarvan
de tijdelijke geheimhouding werd gestipuleerd.

§ 6. De aanvraag wordt door de zorgdrager zo spoedig
mogelijk en uiterlijk binnen zestig kalenderdagen schrifte-
lijk of elektronisch beantwoord. De negatieve of gedeelte-
lijk positieve beslissing bevat de reden voor de weigering.
De motiveringsverplichting mag evenwel niet:

1° de uitwendige veiligheid van de Staat in het gedrang
brengen;

2° de openbare orde verstoren;

3° afbreuk doen aan de eerbied voor het privéleven;

4° afbreuk doen aan de bepalingen over de zwijgplicht.

}1. – § 3, 5°, vervangen bij art. 37 Decr. Vl. Parl. 8 juni 2018, B.S., 26 juni
2018, inwerkingtreding: 25 mei 2018 (art. 191, inleidende zin)

Art. 15.
De raadpleging van de archiefdocumenten is kosteloos,

maar de overhandiging van een afschrift kan afhankelijk
gemaakt worden van de betaling van een bedrag op basis
van een redelijke kostprijs.

HOOFDSTUK 6

CENTRALE ONTSLUITING VAN 
ARCHIEFDOCUMENTEN

Art. 16.
§ 1. De Vlaamse Regering richt een centraal, geautoma-

tiseerd register op dat de ontsluiting van de archiefdocu-
menten die door zorgdragers permanent bewaard moeten
worden, realiseert en de publieksgerichte en wetenschap-
pelijke valorisatie ervan optimaliseert.

De databanken die in dat kader worden opgemaakt, zijn
openbaar.

§ 2. Het register is eigendom van de Vlaamse Gemeen-
schap.

§ 3. De Vlaamse Regering stelt de nadere bepalingen
over de gegevensinvoer en de werking van het register
vast.

HOOFDSTUK 7

SLOTBEPALINGEN

Art. 17.
De bestaande selectielijsten die ingevolge artikel 5 van

de Archiefwet van 24 juni 1955 goedgekeurd zijn, blijven
gehandhaafd tot ze vervangen zijn door op grond van
artikel 11 van dit decreet vastgestelde selectielijsten. Ze
kunnen zolang door zorgdragers gebruikt worden om ar-
chiefdocumenten te vernietigen,  overeenkomstig
artikel 12.

Art. 18.
Dit decreet treedt in werking op de dag van de bekend-

making ervan in het Belgisch Staatsblad, met uitzondering
van artikel 9, dat in werking treedt op een door de Vlaamse
Regering vast te stellen datum.
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Decr. Vl. Parl. 20 januari 2012 houdende regeling van de interlandelijke adoptie van kinderen
 (B.S., 2 maart 2012)

R 1. Zie B. Vl. Reg. 19 februari 2016 betreffende de voorbereiding bij adoptie, B.S., 24 maart 2016

(Uittreksel)

HOOFDSTUK 8

INZAGERECHT

Art. 25. }1[§ 1. In dit artikel wordt verstaan onder alge-
mene verordening gegevensbescherming: de verordening
(EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad
van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuur-
lijke personen in verband met de verwerking van per-
soonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die ge-
gevens en tot intrekking van richtlijn 95/46/EG (algemene
verordening gegevensbescherming).]1

}2[§ 1/1. ]2Dit artikel is van toepassing op de dossierge-
gevens die geen }3[gegevens over gezondheid als vermeld
in artikel 4, 15), van de algemene verordening gegevens-
bescherming,]3 uitmaken.

§ 2. De geadopteerde kan van elke bij dit decreet er-
kende trefgroep informatie, vraagverheldering en toelei-
ding inzake inzagerecht verkrijgen.

§ 3. Vanaf de leeftijd van twaalf jaar heeft de geadop-
teerde recht op inzage van zijn adoptiedossier. Over het
verzoek tot inzage van een geadopteerde die de leeftijd van
twaalf jaar nog niet heeft bereikt, wordt door de Vlaamse
adoptieambtenaar beslist, rekening houdend met de ma-
turiteit van de verzoeker. Elke verzoeker kan zich bij inzage
laten bijstaan door een vertrouwenspersoon.

§ 4. De minderjarige heeft recht op toegang tot de gege-
vens die hem betreffen.

De minderjarige heeft recht op toelichting bij de gege-
vens waartoe hij toegang heeft. Als bepaalde gegevens ook
een derde betreffen en volledige inzage in de gegevens
door de minderjarige afbreuk zou doen aan het recht van

de derde op bescherming van zijn persoonlijke levenssfeer,
wordt de toegang tot deze gegevens verstrekt via een ge-
sprek, gedeeltelijke inzage of rapportage}4[ met toepas-
sing van artikel 23, lid 1, i), van de algemene verordening
gegevensbescherming]4.

§ 5. Elke inzage }5[bij de Vlaamse adoptieambtenaar of
een adoptiedienst]5 moet schriftelijk aan de Vlaamse adop-
tieambtenaar worden gevraagd. }6[Uiterlijk binnen een
maand na ontvangst van de aanvraag verleent de Vlaamse
adoptieambtenaar inzage van het dossier of brengt hij de ver-
zoeker op de hoogte van zijn gemotiveerde weigering con-
form de algemene verordening gegevensbescherming.]6 Een
kind kan zijn adoptiedossier alleen inzien onder begeleiding.

§ 6. Elke geadopteerde kan de Vlaamse adoptieambtenaar
verzoeken om verdere informatie over zichzelf op te vragen.

§ 7. Er kan beroep aangetekend worden tegen de beslis-
sing van de Vlaamse adoptieambtenaar zoals bepaald in
het decreet van 1 juni 2001, gewijzigd bij het decreet van
17 juni 2011, houdende toekenning van een klachtrecht
ten aanzien van bestuursinstellingen.

}7[§ 8. De Vlaamse Regering bepaalt de nadere voor-
waarden voor de uitoefening van het inzagerecht.]7

}1. – § 1 ingevoegd bij art. 112, 1°, Decr. Vl. Parl. 8 juni 2018, B.S., 26 juni
2018, inwerkingtreding: 25 mei 2018 (art. 191, inleidende zin)
}2. – § 1/1 (oud §1) hernummerd bij art. 112, 1°, Decr. Vl. Parl. 8 juni 2018,
B.S., 26 juni 2018, inwerkingtreding: 25 mei 2018 (art. 191, inleidende zin)
}3. – § 1/1 gewijzigd bij art. 112, 2°, Decr. Vl. Parl. 8 juni 2018, B.S.,
26 juni 2018, inwerkingtreding: 25 mei 2018 (art. 191, inleidende zin)
}4. – § 4, lid 2, aangevuld bij art. 112, 3°, Decr. Vl. Parl. 8 juni 2018, B.S.,
26 juni 2018, inwerkingtreding: 25 mei 2018 (art. 191, inleidende zin)
}5. – § 5 gewijzigd bij art. 13 Decr. Vl. Parl. 16 maart 2018, B.S., 5 april
2018, inwerkingtreding: 1 september 2018 (art. 15)
}6. – § 5 gewijzigd bij art. 112, 4°, Decr. Vl. Parl. 8 juni 2018, B.S., 26 juni
2018, inwerkingtreding: 25 mei 2018 (art. 191, inleidende zin)
}7. – § 8 toegevoegd bij art. 43 Decr. Vl. Parl. 21 juni 2013, B.S.,
14 augustus 2013, inwerkingtreding: 1 januari 2013 (art. 82, lid 11)

Decr. Vl. Parl. 13 juli 2012 houdende de oprichting en organisatie van een Vlaamse 
dienstenintegrator

 (B.S., 1 augustus 2012)

HOOFDSTUK 1

ALGEMENE BEPALINGEN

Art. 1. Dit decreet regelt een gemeenschaps- en ge-
westaangelegenheid.

Art. 2. In dit decreet wordt verstaan onder:

1° authentieke gegevensbron: een authentieke gege-
vensbron als vermeld in artikel 4, § 1 en § 2, van het de-
creet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische be-
stuurlijke gegevensverkeer;

2° }1[de Vlaamse toezichtcommissie: de Vlaamse toe-
zichtcommissie, vermeld in artikel 10/1 van het decreet
van 18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke
gegevensverkeer;]1

3° dienstenintegrator: een instantie die bij of krachtens
een wet, een decreet of een ordonnantie belast is, binnen een
bepaald overheidsniveau of in een bepaalde sector, met een
taak van algemeen belang, en meer bepaald met de organi-
satie van elektronische gegevensuitwisseling over instanties
heen en met de geintegreerde ontsluiting van gegevens;

4° externe overheid: een overheid die tot het internatio-
nale of federale niveau behoort, een andere gemeenschap of
een ander gewest, en de daarvan afhangende instellingen of
rechtspersonen, alsook de privaatrechtelijke rechtspersonen
die belast zijn met taken of opdrachten van algemeen belang;

5° het besluit van de Vlaamse Regering van 15 mei
2009 betreffende de veiligheidsconsulenten: het besluit
van de Vlaamse Regering van 15 mei 2009 betreffende de
veiligheidsconsulenten, vermeld in artikel 9 van het de-
creet van 18 juli 2008;
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6° instanties: de instanties, vermeld in artikel 4, § 1, van
het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaar-
heid van bestuur;

7° }2[...]2

8° }3[...]3

9° VDI: de Vlaamse dienstenintegrator;
}4[10° stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid:

het stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid, ver-
meld in artikel 3 van het decreet van 23 december 2016
houdende de oprichting van het stuurorgaan Vlaams In-
formatie- en ICT-beleid;]4

}5[11° algemene verordening gegevensbescherming:
verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement
en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming
van natuurlijke personen in verband met de verwerking
van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van
die gegevens en tot intrekking van richtlijn 95/46/EG (al-
gemene verordening gegevensbescherming).]5  {6

}1. – 2° vervangen bij art. 38, 1°, Decr. Vl. Parl. 8 juni 2018, B.S., 26 juni
2018, inwerkingtreding: op de datum van bekendmaking van de samen-
stelling van de Vlaamse toezichtcommissie voor de verwerking van per-
soonsgegevens, vermeld in artikel 10/1 van het decreet van 18 juli 2008
betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer, in het Bel-
gisch Staatsblad (art. 191, 2°)
}2. – 7° opgeheven bij art. 38, 2°, Decr. Vl. Parl. 8 juni 2018, B.S., 26 juni
2018, inwerkingtreding: 25 mei 2018 (art. 191, inleidende zin)
}3. – 8° opgeheven bij art. 38, 2°, Decr. Vl. Parl. 8 juni 2018, B.S., 26 juni
2018, inwerkingtreding: 25 mei 2018 (art. 191, inleidende zin)
}4. – 10° toegevoegd bij art. 32 Decr. Vl. Parl. 23 december 2016, B.S.,
26 januari 2017, inwerkingtreding: op de dag van de bekendmaking van
het M.B. houdende de aanstelling van de leden van het stuurorgaan in het
B.S. = 26 september 2017 (art. 27, 1°, B. Vl. Reg. 2 juni 2017, B.S., 13 juli
2017 en art. 6 M.B. (Vl.) 15 september 2017, B.S., 26 september 2017)
}5. – 11° toegevoegd bij art. 38, 3°, Decr. Vl. Parl. 8 juni 2018, B.S., 26 juni
2018, inwerkingtreding: 25 mei 2018 (art. 191, inleidende zin)
F 6. – Op een nader te bepalen datum luidt dit art. als volgt:

Art. 2. In dit decreet wordt verstaan onder:
1° authentieke gegevensbron: een authentieke gegevensbron

als vermeld in artikel 4, § 1 en § 2, van het decreet van 18 juli
2008 betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer;

2° }7[de Vlaamse toezichtcommissie: de Vlaamse toezichtcom-
missie, vermeld in artikel 10/1 van het decreet van 18 juli 2008
betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer;]7

3° dienstenintegrator: een instantie die bij of krachtens een
wet, een decreet of een ordonnantie belast is, binnen een be-
paald overheidsniveau of in een bepaalde sector, met een taak
van algemeen belang, en meer bepaald met de organisatie van
elektronische gegevensuitwisseling over instanties heen en met
de geintegreerde ontsluiting van gegevens;

4° externe overheid: een overheid die tot het internationale
of federale niveau behoort, een andere gemeenschap of een
ander gewest, en de daarvan afhangende instellingen of rechts-
personen, alsook de privaatrechtelijke rechtspersonen die belast
zijn met taken of opdrachten van algemeen belang;

5° het besluit van de Vlaamse Regering van 15 mei 2009 be-
treffende de veiligheidsconsulenten: het besluit van de Vlaamse
Regering van 15 mei 2009 betreffende de veiligheidsconsulen-
ten, vermeld in artikel 9 van het decreet van 18 juli 2008;

6° instanties: de instanties, vermeld in artikel 4, § 1, van het de-
creet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur;

7° }8[...]8

8° }9[...]9

9° VDI: de Vlaamse dienstenintegrator;
}10[10° stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid: het

stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid, vermeld in
artikel 3 van het decreet van 23 december 2016 houdende de op-
richting van het stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid;]10

}11[11° algemene verordening gegevensbescherming: verorde-
ning (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van
27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke perso-
nen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betref-
fende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van richt-
lijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming).]11

}7. – 2° vervangen bij art. 38, 1°, Decr. Vl. Parl. 8 juni 2018, B.S., 26 juni
2018, inwerkingtreding: op de datum van bekendmaking van de samen-
stelling van de Vlaamse toezichtcommissie voor de verwerking van per-
soonsgegevens, vermeld in artikel 10/1 van het decreet van 18 juli 2008
betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer, in het Bel-
gisch Staatsblad (art. 191, 2°)
}8. – 7° opgeheven bij art. 38, 2°, Decr. Vl. Parl. 8 juni 2018, B.S., 26 juni
2018, inwerkingtreding: 25 mei 2018 (art. 191, inleidende zin)
}9. – 8° opgeheven bij art. 38, 2°, Decr. Vl. Parl. 8 juni 2018, B.S., 26 juni
2018, inwerkingtreding: 25 mei 2018 (art. 191, inleidende zin)
}10. – 10° toegevoegd bij art. 32 Decr. Vl. Parl. 23 december 2016, B.S.,
26 januari 2017, inwerkingtreding: op de dag van de bekendmaking van
het M.B. houdende de aanstelling van de leden van het stuurorgaan in het
B.S. = 26 september 2017 (art. 27, 1°, B. Vl. Reg. 2 juni 2017, B.S., 13 juli
2017 en art. 6 M.B. (Vl.) 15 september 2017, B.S., 26 september 2017)
}11. – 11° toegevoegd bij art. 38, 3°, Decr. Vl. Parl. 8 juni 2018, B.S.,
26 juni 2018, inwerkingtreding: 25 mei 2018 (art. 191, inleidende zin)

HOOFDSTUK 2

OPRICHTING VAN DE VDI

Art. 3. § 1. }1[Het intern verzelfstandigd agentschap Infor-
matie Vlaanderen, vermeld in artikel 2 van het besluit van de
Vlaamse Regering van 18 maart 2016 houdende de oprich-
ting van het intern verzelfstandigd agentschap Informatie
Vlaanderen, de bepaling van diverse maatregelen voor de
ontbinding zonder vereffening van het AGIV, de regeling van
de overdracht van de activiteiten en het vermogen van het
AGIV aan het agentschap Informatie Vlaanderen en de vast-
stelling van de werking, het beheer en de boekhouding van
het Eigen Vermogen Informatie Vlaanderen]1, vervult de
functie van dienstenintegrator met als doel de gegevensuit-
wisseling te vereenvoudigen en te optimaliseren tussen de in-
stanties onderling enerzijds en tussen de instanties en de an-
dere dienstenintegratoren en externe overheden anderzijds.

De VDI ondersteunt de instanties door een onderlinge
elektronische dienstverlening en gegevensuitwisseling te or-
ganiseren tussen de instanties onderling, tussen de instanties
en de externe overheden, en tussen de instanties en de andere
dienstenintegratoren, om de instanties in staat te stellen de
opdrachten voor de gebruikers van de door hen aangeboden
diensten uit te voeren op een effectieve en efficiente wijze,
met een minimum aan administratieve lasten en kosten. De
eenmalige inzameling en een gecoordineerde ontsluiting van
de gegevens staan centraal bij de werking van de VDI.

De VDI organiseert de elektronische dienstverlening en
gegevensuitwisseling met waarborgen op het vlak van de
informatieveiligheid en de bescherming van de persoon-
lijke levenssfeer en in nauw overleg met de instanties, ex-
terne overheden en de andere dienstenintegratoren.

§ 2. In afwijking van paragraaf 1, ondersteunt de VDI
niet de elektronische dienstverlening en de gegevensuit-
wisselingen die bij of krachtens een wet, een decreet of een
ordonnantie door een andere dienstenintegrator gebeuren.

De VDI stroomlijnt in overleg met andere diensteninte-
gratoren de gegevensuitwisseling, vermeld in paragraaf 1.

§ 3. Behoudens andersluidende decretale of reglemen-
taire bepalingen verleent de VDI geen aanvullende rech-
ten aan personen of instanties tot raadpleging, medede-
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ling of enige andere verwerking van gegevens bovenop de
toepasselijke decretale en reglementaire bepalingen.
}1. – § 1, lid 1, gewijzigd bij art. 17 B. Vl. Reg. 18 maart 2016, B.S., 2 juni
2016, inwerkingtreding: 1 januari 2016 (art. 21), bekrachtigd met ingang
van 1 januari 2016 bij art. 2 Decr. Vl. Parl. 18 november 2016, B.S.,
21 december 2016

HOOFDSTUK 3

OPDRACHTEN EN WERKING VAN DE VDI

Art. 4. De VDI is voor de uitvoering van zijn doel belast
met de volgende opdrachten:

1° een visie en een strategic ontwikkelen voor een effec-
tieve, efficiente en goed beveiligde elektronische dienstver-
lening en gegevensuitwisseling, vermeld in artikel 3, en
het opvolgen van de naleving ervan;

2° de homogeniteit en consistentie van het beleid met
de strategic, vermeld in punt 1°, bevorderen en bewaken;

3° een centraal gegevensuitwisselingsplatform conci-
pieren, ontwikkelen en beheren, dat bestaat uit generieke
ICT-diensten en -infrastructuur, en dat de gegevensuitwis-
seling tussen de verschillende gegevensbronnen, beheerd
door instanties of externe overheden, op een generieke
manier mogelijk maakt;

4° nuttige basisdiensten concipieren, ontwikkelen en
ter beschikking stellen om de elektronische gegevensuit-
wisseling te ondersteunen, zoals een systeem voor de orga-
nisatie en logging van elektronische gegevensuitwisseling,
een systeem voor elektronische toegang tot gegevens, een
systeem voor gebruikers- en toegangsbeheer, een systeem
voor elektronische datering en een systeem voor codering
en anonimisering van gegevens;

5° aan de hand van een taakverdeling tussen alle be-
trokken partijen duidelijke afspraken maken over:

a) wie welke authenticaties, verificaties en controles
verricht aan de hand van welke middelen en wie daarvoor
de verantwoordelijkheid draagt;

b) hoe tussen de betrokken partijen de resultaten van de
verrichte authenticaties, verificaties en controles op een
veilige wijze elektronisch worden bewaard en uitgewisseld;

c) wie welke loggings bijhoudt;
d) hoe ervoor wordt gezorgd dat bij onderzoek, op initi-

atief van een betrokken partij of van een controleorgaan of
naar aanleiding van een klacht, volledig kan gereconstru-
eerd worden welke natuurlijke persoon welke dienst of
transactie omtrent welke burger of onderneming wanneer
heeft gebruikt, via welk kanaal en voor welke doeleinden;

6° overeenkomstig }1[de regelgeving over de bescher-
ming van natuurlijke personen bij de verwerking van per-
soonsgegevens]1, een verwijzingsrepertorium beheren,
waarin aangegeven wordt bij welke instanties welke types
van gegevens worden bewaard over welke personen, on-
dernemingen of instellingen, of dat verwijst naar de gege-
vensbron waar die gegevens kunnen worden geraad-
pleegd, of dat per natuurlijke persoon of onderneming aan-
geeft welke soorten gegevens ter beschikking worden ge-
steld aan welke instanties of externe overheden voor welke
periode, met vermelding van het doel waarvoor de instan-
tie of externe overheid die gegevens nodig heeft, en een au-
torisatierepertorium beheren dat bepaalt wie onder welke
voorwaarden toegang krijgt tot welke gegevens. Het ver-
wijzings- en autorisatierepertorium kan pas geimplemen-
teerd worden na advies van de Vlaamse toezichtcommissie;

7° instanties begeleiden bij de implementatie van de
strategic, vermeld in punt 1°;

8° nuttige ICT-gerelateerde functionele en technische
normen, standaarden, specificaties en basisarchitectuur die
goedgekeurd zijn door }2[het stuurorgaan Vlaams Informa-
tie- en ICT-beleid]2, uitwerken en invoeren om ICT efficient
in te zetten ter ondersteuning van de visie en strategic, ver-
meld in punt 1°, en het opvolgen van de naleving ervan;

9° ICT-gerelateerde, organisatorische, functionele en
technische aspecten van gegevensuitwisseling beheren en
coordineren;

10° programma's, projecten en diensten uitwerken die
potentieel de instanties overkoepelen en die de gemeen-
schappelijke strategic, vermeld in punt 1°, ondersteunen;

11° de Verrijkte Kruispuntbank van Ondernemingen, af-
gekort VKBO, beheren. De VKBO is een gegevensbron
waarin identificatiegegevens van ondernemingen uit de
Kruispuntbank van Ondernemingen worden opgeslagen
en verrijkt met ondernemingsgegevens uit verschillende ge-
gevensbronnen, beheerd door andere instanties en externe
overheden. De gegevens, opgeslagen in de VKBO, worden
ter beschikking gesteld aan instanties en externe overheden
om de opdrachten uit te voeren die hun door of krachtens
een wet, een decreet of een ordonnantie zijn toegewezen, of
om de taken van algemeen belang te vervullen die door of
krachtens een wet, een decreet of een ordonnantie aan hen
zijn toevertrouwd. De VKBO is complementair aan de Kruis-
puntbank van Ondernemingen. De VKBO bezorgt systema-
tisch aan de Kruispuntbank van Ondernemingen en de res-
pectieve gegevensbronnen alle ontvangen meldingen over
onnauwkeurige, onvolledige of onjuiste gegevens;

12° indien nodig, alfanumerieke gegevens verzamelen en
elektronisch opslaan, beheren en verwerken om ter beschik-
king te stellen aan de instanties en externe overheden die de
gegevens nodig hebben om onderzoeken en opdrachten uit
te voeren die hun door of krachtens een wet, een decreet of
een ordonnantie zijn toegewezen, of om de taken van alge-
meen belang te vervullen die door of krachtens een wet, een
decreet of een ordonnantie aan hen zijn toevertrouwd;

13° samenwerking met andere dienstenintegratoren
organiseren;

14° gegevens inzamelen, samenvoegen, coderen of ano-
nimiseren en ter beschikking stellen, als intermediaire orga-
nisatie als vermeld in het koninklijk besluit van 13 februari
2001 ter uitvoering van de wet van 8 december 1992 tot be-
scherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van
de verwerking van persoonsgegevens. De VDI mag de per-
soonsgegevens die verwerkt worden in het kader van deze
opdracht, alleen bijhouden zolang dat noodzakelijk is om ze
te coderen of te anonimiseren. De VDI mag evenwel het ver-
band tussen het reele identificatienummer van een persoon
en het aan hem toegekend gecodeerd identificatienummer
bijhouden als de bestemmeling van de gecodeerde per-
soonsgegevens daarom verzoekt op een gemotiveerde
wijze, }3[met toepassing van de regelgeving inzake de be-
scherming van natuurlijke personen bij de verwerking van
persoonsgegevens die van toepassing is bij de mededeling
van persoonsgegevens, zoals ze in voorkomend geval op fe-
deraal of Vlaams niveau verder is of wordt gespecificeerd]3;

15° de naleving van de visie, de strategic, de functionele
en technische normen, standaarden en specificaties, de ba-
sisarchitectuur, alsook het gebruik van het gegevensuit-
wisselingsplatform voor de veilige elektronische gegevens-
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uitwisseling en de basisdiensten en de verwezenlijking van
de programma's en de projecten door zoveel mogelijk in-
stanties bevorderen.
}1. – 6° gewijzigd bij art. 39, 1°, Decr. Vl. Parl. 8 juni 2018, B.S., 26 juni
2018, inwerkingtreding: 25 mei 2018 (art. 191, inleidende zin)
}2. – 8° gewijzigd bij art. 33 Decr. Vl. Parl. 23 december 2016, B.S.,
26 januari 2017, inwerkingtreding: op de dag van de bekendmaking van
het M.B. houdende de aanstelling van de leden van het stuurorgaan in het
B.S. = 26 september 2017 (art. 27, 1°, B. Vl. Reg. 2 juni 2017, B.S., 13 juli
2017 en art. 6 M.B. (Vl.) 15 september 2017, B.S., 26 september 2017)
}3. – 14° gewijzigd bij art. 39, 2°, Decr. Vl. Parl. 8 juni 2018, B.S., 26 juni
2018, inwerkingtreding: 25 mei 2018 (art. 191, inleidende zin)

Art. 5. De VDI heeft, in permanente afstemming met de
instanties en de andere dienstenintegratoren, in het bij-
zonder als opdracht de integratie van gegevensverwer-
kende processen, en in dat kader de geintegreerde ontslui-
ting van gegevens. Daarvoor is de VDI ermee belast:

1° de aanvragen tot raadpleging van de gegevens, opge-
nomen in een of meer gegevensbronnen, en de aanvragen
tot mededeling van de gegevens, opgenomen in een of
meer gegevensbronnen, te ontvangen en er gevolg aan te
geven, of die gegevens geintegreerd mee te delen;

2° de wijzen uit te werken waarop de toegangsrechten
tot de gegevensbronnen door de VDI technisch en organi-
satorisch kunnen worden gecontroleerd;

3° de homogeniteit van de toegangsrechten tot de gege-
vensbronnen te bevorderen en te bewaken;

4° de technische voorwaarden, goedgekeurd door
}1[het stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid]1, uit
te werken en in te voeren om de toegangskanalen zo effi-
cient en veilig mogelijk uit te bouwen;

5° de technische voorwaarden, goedgekeurd door }2[het
stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid]2, voor de com-
municatie tussen de gegevensbronnen of tussen de authen-
tieke gegevensbronnen en de instanties uit te werken en in te
voeren;

6° een gecoordineerd veiligheidsbeleid te bevorderen;
7° de diensten van de VDI kenbaar te maken bij de instan-

ties, externe overheden en andere dienstenintegratoren;
8° de omvorming van gegevensbronnen tot authen-

tieke gegevensbronnen te bevorderen en te begeleiden.
}1. – 4° gewijzigd bij art. 33 Decr. Vl. Parl. 23 december 2016, B.S.,
26 januari 2017, inwerkingtreding: op de dag van de bekendmaking van
het M.B. houdende de aanstelling van de leden van het stuurorgaan in het
B.S. = 26 september 2017 (art. 27, 1°, B. Vl. Reg. 2 juni 2017, B.S., 13 juli
2017 en art. 6 M.B. (Vl.) 15 september 2017, B.S., 26 september 2017)
}2. – 5° gewijzigd bij art. 33 Decr. Vl. Parl. 23 december 2016, B.S.,
26 januari 2017, inwerkingtreding: op de dag van de bekendmaking van
het M.B. houdende de aanstelling van de leden van het stuurorgaan in het
B.S. = 26 september 2017 (art. 27, 1°, B. Vl. Reg. 2 juni 2017, B.S., 13 juli
2017 en art. 6 M.B. (Vl.) 15 september 2017, B.S., 26 september 2017)

Art. 6. § 1. Bij de verwerking van gegevens met toepas-
sing van dit decreet en de uitvoeringsbesluiten ervan wor-
den uitsluitend de volgende identificatiemiddelen gebruikt:

1° het identificatienummer van het Rijksregister, als de
gegevens betrekking hebben op een natuurlijke persoon
die in het Rijksregister opgenomen is;

2° het identificatienummer van de Kruispuntbank van de
Sociale Zekerheid, als de gegevens betrekking hebben op een
natuurlijk persoon die niet in het Rijksregister is opgenomen;

3° het ondernemingsnummer, als de gegevens betrek-
king hebben op een onderneming die is opgenomen in de
Kruispuntbank van Ondernemingen;

4° de identificator, vermeld in artikel 2, 9°, van het de-
creet van 8 mei 2009 betreffende het Centraal Referentie-

adressenbestand, als de gegevens betrekking hebben op
adressen als vermeld in artikel 6 van het decreet van 8 mei
2009 betreffende het Centraal Referentieadressenbestand;

5° het kadastraal perceelsnummer, als de gegevens be-
trekking hebben op percelen;

6° de identificatoren van de geografische objecten van
het Grootschalig Referentie Bestand, vermeld in punt 4.3
van de bijlage bij het ministerieel besluit van 11 maart
2005 houdende goedkeuring van de GRB-specificaties in
uitvoering van het decreet van 16 april 2004 houdende het
Grootschalig Referentie Bestand, als de gegevens betrek-
king hebben op of verwijzen naar exemplaren van het GRB.

§ 2. Voor de gegevens die niet onder de toepassing van
paragraaf 1 vallen, kan de Vlaamse Regering het gebruik
van andere identificatiemiddelen opleggen.

Art. 7. § 1. De instanties delen aan de VDI langs elektro-
nische weg alle elektronisch beschikbare gegevens mee
die hij nodig heeft om zijn opdracht als dienstenintegrator
uit te voeren.

§ 2. De VDI deelt aan de instanties, externe overheden
en de andere dienstenintegratoren langs elektronische
weg alle elektronisch beschikbare gegevens mee die deze
nodig hebben om hun opdrachten uit te voeren.

§ 3. }1[Elke elektronische mededeling van persoonsge-
gevens door of aan de VDI gebeurt met toepassing van de
regelgeving inzake de bescherming van natuurlijke perso-
nen bij de verwerking van persoonsgegevens die van toe-
passing is bij de mededeling van persoonsgegevens, zoals
ze in voorkomend geval op federaal of Vlaams niveau ver-
der is of wordt gespecificeerd.]1

§ 4. }2[Een elektronische mededeling van persoonsgege-
vens gebeurt met toepassing van de regelgeving inzake de
bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking
van persoonsgegevens die van toepassing is bij de medede-
ling van persoonsgegevens, zoals ze in voorkomend geval op
federaal of Vlaams niveau verder is of wordt gespecificeerd.]2

}1. – § 3 vervangen bij art. 40 Decr. Vl. Parl. 8 juni 2018, B.S., 26 juni
2018, inwerkingtreding: 25 mei 2018 (art. 191, inleidende zin)
}2. – § 4 vervangen bij art. 40 Decr. Vl. Parl. 8 juni 2018, B.S., 26 juni
2018, inwerkingtreding: 25 mei 2018 (art. 191, inleidende zin)

Art. 8. De VDI onderzoekt bij elk verzoek tot raadpleging
of mededeling van gegevens of de aanvrager en het betref-
fende verzoek voldoen aan de specifieke regels inzake de
voorwaarden voor raadpleging of mededeling van bepaalde
gegevens voor de desbetreffende gegevensbron of voor de
authentieke gegevensbron, vastgelegd door de betreffende
gegevensbron of door de authentieke gegevensbron.

Art. 9. Het beroep doen op de VDI mag er op geen enkele
wijze toe leiden dat een aanvrager gegevens kan raadplegen
of dat gegevens aan hem worden meegedeeld die hij niet zou
kunnen verkrijgen via de rechtstreekse raadpleging van de af-
zonderlijke gegevensbronnen of authentieke gegevensbron-
nen, rekening houdend met de wettelijke, decretale en regle-
mentaire bepalingen die op die gegevens van toepassing zijn.

Art. 10. De VDI kan, in permanente afstemming met de
instanties, voorzien in functies die leiden tot de integratie
van diensten, aangeboden door een of meer gegevens-
bronnen of authentieke gegevensbronnen.

Art. 11. § 1. Functies die leiden tot de integratie van
diensten, aangeboden door een of meer gegevensbronnen
of authentieke gegevensbronnen, mogen er op geen en-
kele wijze toe leiden dat een aanvrager informatie verkrijgt
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die hij, rekening houdend met de wettelijke, decretale en
reglementaire bepalingen, niet mag verkrijgen.

§ 2. Functies die leiden tot de integratie van diensten,
kunnen gebruikmaken van gegevens die de aanvrager op
zich niet mag raadplegen of die aan hem niet meegedeeld
mogen worden, als:

1° de specifieke regels inzake de voorwaarden voor
raadpleging of mededeling van bepaalde gegevens voor de
desbetreffende gegevensbron of authentieke gegevens-
bron dat uitdrukkelijk toestaan;

2° het integratieresultaat niet toelaat om expliciet of im-
pliciet gegevens of informatie te verkrijgen of af te leiden
die de aanvrager ingevolge paragraaf 1 niet mag verkrijgen;

3° het gebruik van dergelijke gegevens noodzakelijk is
om tot het integratieresultaat te komen.
Art. 12. De VDI voorziet in gepaste middelen waarmee
een aanvrager in eigen naam of voor rekening van een an-
dere persoon inzage in zijn gegevens kan krijgen of zijn ge-
gevens meegedeeld kan krijgen via de VDI.
Art. 13. De via de VDI elektronisch meegedeelde gege-
vens, alsook de weergave ervan op een leesbare drager, ge-
nieten, tot bewijs van het tegendeel, dezelfde wettelijke be-
wijswaarde als wanneer ze op papieren drager zouden zijn
meegedeeld.

HOOFDSTUK 4

VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

Art. 14. Dit decreet doet op geen enkele wijze afbreuk
aan }1[de regelgeving over de bescherming van natuur-
lijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens]1.
}1. – Gewijzigd bij art. 41 Decr. Vl. Parl. 8 juni 2018, B.S., 26 juni 2018, in-
werkingtreding: 25 mei 2018 (art. 191, inleidende zin)

Art. 15. }1[§ 1. De VDI ontwikkelt, in overleg met de be-
trokken instanties en externe overheden, en in het bijzon-
der zij die authentieke gegevensbronnen beheren, de tech-
nische middelen om aan de burger een geconsolideerde
en burgergerichte toegang te verlenen tot zijn gegevens en
dienstverleningen waartoe de instanties, rechtstreeks of in
voorkomend geval via tussenkomst van externe overhe-
den, toegang hebben.]1

}2[§ 1/1.]2 De VDI staat in voor de wijze waarop en de
mate waarin het recht om gegevens die via de VDI worden
verwerkt, kosteloos te laten verbeteren, kan worden uitge-
oefend, zoals dat, voor de verbetering van persoonsgege-
vens, bepaald is in }3[artikel 16 van de algemene verorde-
ning gegevensbescherming]3.

Verzoeken tot aanpassing van onnauwkeurige, onvolle-
dige of onjuiste gegevens kunnen worden ingediend via de
toegangskanalen, bepaald door de VDI en de betrokken in-
stanties. De VDI en de betrokken instanties leggen vast op
welke manier de verzoeken worden onderzocht, op welke
wijze het resultaat van het onderzoek aan de verzoeker wordt
meegedeeld en hoe aan het resultaat gevolg wordt gegeven.

§ 2. Elke persoon heeft het recht om te weten welke in-
stanties en externe overheden, gedurende de laatste zes
maanden persoonsgegevens over hem via de VDI hebben
geraadpleegd of bijgewerkt, met uitzondering van de be-
stuurlijke en gerechtelijke instanties die belast zijn met de
opsporing en bestraffmg van misdrijven, }4[van de Veilig-
heid van de Staat en de Algemene Dienst Inlichting en Vei-
ligheid van de Krijgsmacht, alsook met behoud van de mo-
gelijkheid van de instanties en de externe overheden om

met toepassing van artikel 23, lid 1, e) en h), van de alge-
mene verordening gegevensbescherming de verplichtin-
gen en de rechten, vermeld in artikel 12 tot en met 22 van
de voormelde verordening, niet toe te passen bij de verwer-
king van persoonsgegevens in het kader van een onderzoek
dat betrekking heeft op een welbepaalde natuurlijke per-
soon overeenkomstig de specifieke decretale bepalingen
ter uitvoering van de voormelde verordeningsbepaling]4.

De VDI voorziet daartoe in de gepaste middelen over-
eenkomstig de voorwaarden en regels, bepaald door de
Vlaamse toezichtcommissie.

}5[§ 3. Als dat nodig is kan de VDI, in overleg met de be-
trokken instanties en externe overheden, een kopie maken
van de gegevens die hij als tussenpersoon verwerkt, met de
loutere bedoeling de latere terbeschikkingstelling van die
gegevens efficiënter te doen verlopen, op voorwaarde dat
de VDI:

1° de gegevens niet wijzigt;
2° de gegevens bijwerkt conform de regels die bepaald zijn

in overleg met de betrokken instanties en externe overheden;
3° onmiddellijk de opgeslagen gegevens verwijdert of

de toegang ertoe onmogelijk maakt, zodra de VDI er daad-
werkelijk kennis van heeft dat de gegevens verwijderd zijn
van de plaats waar ze zich oorspronkelijk bevonden, dat de
toegang tot die gegevens onmogelijk werd gemaakt, of
zodra een administratieve of gerechtelijke autoriteit heeft
bevolen de gegevens te verwijderen of de toegang ertoe
onmogelijk te maken.]5

}6[§ 4. De VDI kan voor het informeren van burgers over
gegevens die op henzelf betrekking hebben, als dat nodig
is, bij de instanties en externe overheden de nodige per-
soonsgegevens verzamelen en die gedurende een bepaalde
periode opslaan, en alleen om ze mee te delen aan de bur-
ger.]6  {7

}1. – § 1 ingevoegd bij art. 42, 1°, Decr. Vl. Parl. 8 juni 2018, B.S., 26 juni
2018, inwerkingtreding: 25 mei 2018 (art. 191, inleidende zin)
}2. – § 1/1 (oud § 1) hernummerd bij art. 42, 1°, Decr. Vl. Parl. 8 juni 2018,
B.S., 26 juni 2018, inwerkingtreding: 25 mei 2018 (art. 191, inleidende zin)
}3. – § 1/1, lid 1, gewijzigd bij art. 42, 2°, Decr. Vl. Parl. 8 juni 2018, B.S.,
26 juni 2018, inwerkingtreding: 25 mei 2018 (art. 191, inleidende zin)
}4. – § 2, lid 1, gewijzigd bij art. 42, 3°, Decr. Vl. Parl. 8 juni 2018, B.S.,
26 juni 2018, inwerkingtreding: 25 mei 2018 (art. 191, inleidende zin)
}5. – § 3 toegevoegd bij art. 42, 5°, Decr. Vl. Parl. 8 juni 2018, B.S., 26 juni
2018, inwerkingtreding: 25 mei 2018 (art. 191, inleidende zin)
}6. – § 4 toegevoegd bij art. 42, 5°, Decr. Vl. Parl. 8 juni 2018, B.S., 26 juni
2018, inwerkingtreding: 25 mei 2018 (art. 191, inleidende zin)
F 7. – Op een nader te bepalen datum luidt dit art. als volgt:

Art. 15. }8[§ 1. De VDI ontwikkelt, in overleg met de betrokken
instanties en externe overheden, en in het bijzonder zij die au-
thentieke gegevensbronnen beheren, de technische middelen
om aan de burger een geconsolideerde en burgergerichte toe-
gang te verlenen tot zijn gegevens en dienstverleningen waartoe
de instanties, rechtstreeks of in voorkomend geval via tussen-
komst van externe overheden, toegang hebben.]8

}9[§ 1/1.]9 De VDI staat in voor de wijze waarop en de mate
waarin het recht om gegevens die via de VDI worden verwerkt, kos-
teloos te laten verbeteren, kan worden uitgeoefend, zoals dat, voor
de verbetering van persoonsgegevens, bepaald is in }10[artikel 16
van de algemene verordening gegevensbescherming]10.

Verzoeken tot aanpassing van onnauwkeurige, onvolledige
of onjuiste gegevens kunnen worden ingediend via de toegangs-
kanalen, bepaald door de VDI en de betrokken instanties. De
VDI en de betrokken instanties leggen vast op welke manier de
verzoeken worden onderzocht, op welke wijze het resultaat van
het onderzoek aan de verzoeker wordt meegedeeld en hoe aan
het resultaat gevolg wordt gegeven.
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§ 2. Elke persoon heeft het recht om te weten welke instanties
en externe overheden, gedurende de laatste zes maanden per-
soonsgegevens over hem via de VDI hebben geraadpleegd of bij-
gewerkt, met uitzondering van de bestuurlijke en gerechtelijke in-
stanties die belast zijn met de opsporing en bestraffmg van misdrij-
ven, }11[van de Veiligheid van de Staat en de Algemene Dienst In-
lichting en Veiligheid van de Krijgsmacht, alsook met behoud van
de mogelijkheid van de instanties en de externe overheden om
met toepassing van artikel 23, lid 1, e) en h), van de algemene ver-
ordening gegevensbescherming de verplichtingen en de rechten,
vermeld in artikel 12 tot en met 22 van de voormelde verordening,
niet toe te passen bij de verwerking van persoonsgegevens in het
kader van een onderzoek dat betrekking heeft op een welbepaalde
natuurlijke persoon overeenkomstig de specifieke decretale bepa-
lingen ter uitvoering van de voormelde verordeningsbepaling]11.

De VDI voorziet daartoe in de gepaste middelen overeen-
komstig de voorwaarden en regels, }12[geadviseerd]12 door de
Vlaamse toezichtcommissie.

}13[§ 3. Als dat nodig is kan de VDI, in overleg met de betrok-
ken instanties en externe overheden, een kopie maken van de
gegevens die hij als tussenpersoon verwerkt, met de loutere be-
doeling de latere terbeschikkingstelling van die gegevens effici-
ënter te doen verlopen, op voorwaarde dat de VDI:

1° de gegevens niet wijzigt;
2° de gegevens bijwerkt conform de regels die bepaald zijn in

overleg met de betrokken instanties en externe overheden;
3° onmiddellijk de opgeslagen gegevens verwijdert of de toe-

gang ertoe onmogelijk maakt, zodra de VDI er daadwerkelijk
kennis van heeft dat de gegevens verwijderd zijn van de plaats
waar ze zich oorspronkelijk bevonden, dat de toegang tot die ge-
gevens onmogelijk werd gemaakt, of zodra een administratieve
of gerechtelijke autoriteit heeft bevolen de gegevens te verwijde-
ren of de toegang ertoe onmogelijk te maken.]13

}14[§ 4. De VDI kan voor het informeren van burgers over ge-
gevens die op henzelf betrekking hebben, als dat nodig is, bij de
instanties en externe overheden de nodige persoonsgegevens ver-
zamelen en die gedurende een bepaalde periode opslaan, en al-
leen om ze mee te delen aan de burger.]14

}8. – § 1 ingevoegd bij art. 42, 1°, Decr. Vl. Parl. 8 juni 2018, B.S., 26 juni
2018, inwerkingtreding: 25 mei 2018 (art. 191, inleidende zin)
}9. – § 1/1 (oud § 1) hernummerd bij art. 42, 1°, Decr. Vl. Parl. 8 juni 2018,
B.S., 26 juni 2018, inwerkingtreding: 25 mei 2018 (art. 191, inleidende zin)
}10. – § 1/1, lid 1, gewijzigd bij art. 42, 2°, Decr. Vl. Parl. 8 juni 2018, B.S.,
26 juni 2018, inwerkingtreding: 25 mei 2018 (art. 191, inleidende zin)
}11. – § 2, lid 1, gewijzigd bij art. 42, 3°, Decr. Vl. Parl. 8 juni 2018, B.S.,
26 juni 2018, inwerkingtreding: 25 mei 2018 (art. 191, inleidende zin)
}12. – § 2, lid 2, gewijzigd bij art. 42, 4°, Decr. Vl. Parl. 8 juni 2018, B.S.,
26 juni 2018, inwerkingtreding: op de datum van bekendmaking van de
samenstelling van de Vlaamse toezichtcommissie voor de verwerking van
persoonsgegevens, vermeld in artikel 10/1 van het decreet van 18 juli
2008 betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer, in het
Belgisch Staatsblad (art. 191, 2°)
}13. – § 3 toegevoegd bij art. 42, 5°, Decr. Vl. Parl. 8 juni 2018, B.S.,
26 juni 2018, inwerkingtreding: 25 mei 2018 (art. 191, inleidende zin)
}14. – § 4 toegevoegd bij art. 42, 5°, Decr. Vl. Parl. 8 juni 2018, B.S.,
26 juni 2018, inwerkingtreding: 25 mei 2018 (art. 191, inleidende zin)

HOOFDSTUK 5

VERTROUWELIJKHEIDSVERPLICHTING

Art. 16. Elke persoon die uit hoofde van zijn functie be-
trokken is bij de inzameling, raadpleging, mededeling, bij
het gebruik of bij een andere verwerking van gegevens die
krachtens wettelijke, decretale of reglementaire bepalin-
gen onder een beroepsgeheim vallen, is ertoe gehouden
het vertrouwelijke karakter van die gegevens te eerbiedi-
gen alsof hij zelf onderworpen is aan dat beroepsgeheim.
Die persoon wordt evenwel van die plicht ontheven als hij
geroepen wordt om in rechte getuigenis af te leggen, als

hij bij of krachtens de wet of het decreet van die plicht is
ontslagen, als hij verplicht is bekend te maken wat hij weet
of nadat hij het schriftelijke akkoord heeft gekregen van de
derde die door de onthulling zal worden getroffen.

Art. 17. Elke persoon die uit hoofde van zijn functie be-
trokken is bij de inzameling, raadpleging, mededeling, bij
het gebruik of bij een andere verwerking van gegevens via
de VDI, is ertoe gehouden het vertrouwelijke karakter van
de gegevens te bewaren. Elke schending van de vertrouwe-
lijkheidsverplichting wordt gestraft met een gevangenis-
straf van acht dagen tot zes maanden en met een geld-
boete van honderd euro tot vijfhonderd euro.

HOOFDSTUK 6

VERNIETIGING VAN GEGEVENSBRONNEN

Art. 18. De Vlaamse Regering wijst de personen aan die in
oorlogstijd, in omstandigheden die daarmee gelijkgesteld
zijn krachtens artikel 7 van de wet van 12 mei 1927 op de
militaire opeisingen, of tijdens de bezetting van het grond-
gebied door de vijand ermee belast zijn om de toegang tot de
gegevens en de gegevensbronnen bij de VDI te verhinderen
of om de gegevensbronnen geheel of gedeeltelijk te vernieti-
gen of te laten vernietigen. De Vlaamse Regering bepaalt de
verhindering van de toegang of de vernietiging nader.  {1

R 1. – Zie B. Vl. Reg. 29 november 2013 tot uitvoering van het decreet
van 13 juli 2012 houdende de oprichting en organisatie van een Vlaamse
dienstenintegrator, B.S., 14 februari 2014, opgenomen in rubriek «III.
Wet- en regelgeving van de gemeenschappen en gewesten, 2. Vlaande-
ren», infra

HOOFDSTUK 7
}1[FUNCTIONARIS VOOR 

GEGEVENSBESCHERMING]1

}1. Opschrift vervangen bij art. 43 Decr. Vl. Parl. 8 juni 2018, B.S., 26 juni
2018, inwerkingtreding: 25 mei 2018 (art. 191, inleidende zin)

Art. 19. }1[§ 1. De VDI wijst onder zijn personeel een func-
tionaris voor gegevensbescherming aan conform artikel 37
van de algemene verordening gegevensbescherming.

§ 2. De functionaris voor gegevensbescherming van de
VDI, vermeld in paragraaf 1, voert, met het oog op de vei-
ligheid van de gegevens die de VDI verwerkt of uitwisselt
en met het oog op de bescherming van de persoonlijke le-
venssfeer van de personen op wie de gegevens betrekking
hebben, zijn opdrachten uit overeenkomstig de regelge-
ving over de bescherming van natuurlijke personen bij de
verwerking van persoonsgegevens.

De functionaris voor gegevensbescherming van de VDI,
vermeld in paragraaf 1, werkt samen met de functionaris-
sen voor de gegevensbescherming van de andere instan-
ties, externe overheden en dienstenintegratoren om te
komen tot een coherente benadering van informatiebevei-
liging. De functionaris voor gegevensbescherming van de
VDI zorgt ook voor de sensibilisering van de informatiebe-
veiliging bij de instanties in kwestie. De Vlaamse Regering
kan aan de functionaris voor gegevensbescherming van de
VDI nog bijkomende opdrachten opleggen.

§ 3. De veiligheidsconsulent die door de VDI werd aan-
gewezen conform artikel 9 van het decreet van 18 juli
2008 betreffende het elektronische bestuurlijke gegevens-
verkeer, zoals het gold ten laatste op 24 mei 2018, en het
besluit van de Vlaamse Regering van 15 mei 2009 betref-
fende de veiligheidsconsulenten, zoals het gold ten laatste
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op 24 mei 2018, kan de functie van functionaris voor gege-
vensbescherming opnemen als hij voldoet aan de vereis-
ten, vermeld in artikel 37, lid 5, van de algemene verorde-
ning gegevensbescherming.]1

}1. – Vervangen bij art. 44 Decr. Vl. Parl. 8 juni 2018, B.S., 26 juni 2018,
inwerkingtreding: 25 mei 2018 (art. 191, inleidende zin)

HOOFDSTUK 8
}1[..]1.

}1. Opgeheven bij art. 34 Decr. Vl. Parl. 23 december 2016, B.S.,
26 januari 2017, inwerkingtreding: op de dag van de bekendmaking van
het M.B. houdende de aanstelling van de leden van het stuurorgaan in het
B.S. = 26 september 2017 (art. 27, 1°, B. Vl. Reg. 2 juni 2017, B.S., 13 juli
2017 en art. 6 M.B. (Vl.) 15 september 2017, B.S., 26 september 2017)

Art. 20. }1[...]1

}1. – Na wijziging, opgeheven bij art. 34 Decr. Vl. Parl. 23 december 2016,
B.S., 26 januari 2017, inwerkingtreding: op de dag van de bekendmaking
van het M.B. houdende de aanstelling van de leden van het stuurorgaan in
het B.S. = 26 september 2017 (art. 27, 1°, B. Vl. Reg. 2 juni 2017, B.S.,
13 juli 2017 en art. 6 M.B. (Vl.) 15 september 2017, B.S., 26 september
2017)

Art. 21. }1[...]1

}1. – Na wijziging, opgeheven bij art. 34 Decr. Vl. Parl. 23 december 2016,
B.S., 26 januari 2017, inwerkingtreding: op de dag van de bekendmaking
van het M.B. houdende de aanstelling van de leden van het stuurorgaan in
het B.S. = 26 september 2017 (art. 27, 1°, B. Vl. Reg. 2 juni 2017, B.S.,
13 juli 2017 en art. 6 M.B. (Vl.) 15 september 2017, B.S., 26 september
2017)

Art. 22. }1[...]1

}1. – Na wijziging, opgeheven bij art. 34 Decr. Vl. Parl. 23 december 2016,
B.S., 26 januari 2017, inwerkingtreding: op de dag van de bekendmaking
van het M.B. houdende de aanstelling van de leden van het stuurorgaan in
het B.S. = 26 september 2017 (art. 27, 1°, B. Vl. Reg. 2 juni 2017, B.S.,
13 juli 2017 en art. 6 M.B. (Vl.) 15 september 2017, B.S., 26 september
2017)

HOOFDSTUK 9
WIJZIGINGS- EN SLOTBEPALINGEN

Art. 23. (...)  {1

S 1. – Wijzigt Decr. Vl. Parl. 22 december 2006 Begroting 2007,
Vlaamse Gemeenschap, bepalingen tot begeleiding

Art. 24-25. (...)  {1

S 1. – Wijzigen Decr. Vl. Parl. 18 juli 2008 Elektronische bestuurlijke ge-
gevensverkeer

Art. 26. }1[De Vlaamse Regering brengt drie jaar na de in-
werkingtreding van artikel 17 van het decreet van 25 april
2014 betreffende de organisatie van het netwerk voor de
gegevensdeling tussen de actoren in de zorg aan het
Vlaams Parlement verslag uit over de toepassing van dit de-
creet en het decreet van 25 april 2014 betreffende de orga-
nisatie van het netwerk voor de gegevensdeling tussen de
actoren in de zorg, in voorkomend geval met toevoeging
van aanbevelingen die kunnen leiden tot een decretaal ini-
tiatief of tot andere maatregelen voor een passende uitvoe-
ring van beide voornoemde decreten. Het verslag is geba-
seerd op een evaluatieverslag van alle betrokken diensten-
integratoren, een evaluatieverslag van het Agentschap,
vermeld in artikel 27 van het decreet van 25 april 2014 be-
treffende de organisatie van het netwerk voor de gegevens-
deling tussen de actoren in de zorg, een evaluatieverslag
van de Vlaamse toezichtcommissie en een verslag van
}2[het stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid]2.]1

}1. – Vervangen bij art. 46, § 2, Decr. Vl. Parl. 25 april 2014, B.S.,
20 augustus 2014, inwerkingtreding: 30 augustus 2014 (art. 47, lid 2)
}2. – Gewijzigd bij art. 35 Decr. Vl. Parl. 23 december 2016, B.S., 26 januari
2017, inwerkingtreding: , inwerkingtreding: op de dag van de bekendma-
king van het M.B. houdende de aanstelling van de leden van het stuuror-
gaan in het B.S. = 26 september 2017 (art. 27, 1°, B. Vl. Reg. 2 juni 2017, B.S.,
13 juli 2017 en art. 6 M.B. (Vl.) 15 september 2017, B.S., 26 september 2017)

Art. 27. Dit decreet treedt in werking op de dag van de
bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.

Decr. Vl. Parl. 25 april 2014 betreffende de organisatie van het netwerk voor de gegevensdeling 
tussen de actoren in de zorg

 (B.S., 20 augustus 2014)

HOOFDSTUK 1

ALGEMENE BEPALINGEN
Art. 1. Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegen-
heid.
Art. 2. Voor de toepassing van dit decreet wordt verstaan
onder:

1° actoren in de zorg: de zorgverleners, de hulpverleners
en de voorzieningen;

2° administratie: de administratie van de diensten van
de Vlaamse Regering die bevoegd is voor het gezondheids-
of welzijnsbeleid, met uitzondering van het Agentschap;

3° Agentschap: het publiekrechtelijk vormgegeven ex-
tern verzelfstandigd Vlaams Agentschap voor Samenwer-
king rond Gegevensdeling tussen de Actoren in de Zorg,
opgericht bij artikel 27;

4° authentieke gegevensbron: een authentieke gege-
vensbron als vermeld in artikel 2, 2°, van het decreet van
18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke ge-
gevensverkeer;

5° }1[...]1

6° dienstenintegrator: een instantie als vermeld in
artikel 2, 3°, van het decreet van 13 juli 2012 houdende de op-
richting en organisatie van een Vlaamse dienstenintegrator;

7° gegevensdeling: het elektronisch delen, meedelen of
uitwisselen van gegevens;

8° gezondheidsbeleid: het beleid met betrekking tot het
geheel van aangelegenheden, vermeld in artikel 5, § 1, I, van
de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der
instellingen waarvoor de Vlaamse Gemeenschap bevoegd is;

9° hulpverlener: de natuurlijke persoon, met uitzonde-
ring van de zorgverlener, die op beroepsmatige basis zorg
verstrekt;

10° ICT: informatie- en communicatietechnologie;
11° Kaderdecreet: het kaderdecreet Bestuurlijk Beleid

van 18 juli 2003;
12° persoonsgegevens: iedere informatie betreffende

een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke per-
soon als vermeld in artikel 1, § 1, van de wet Verwerking
Persoonsgegevens;
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13° privacyregelgeving: het geheel van de geldende re-
gelgeving ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer;

14° }2[...]2

15° }3[...]3

16° }4[de Vlaamse toezichtcommissie: de Vlaamse toe-
zichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens,
vermeld in artikel 10/1, § 1, van het decreet van 18 juli 2008
betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer;]4

17° verzorgingsinstellingen: de instellingen, vermeld in
respectievelijk de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd
op 10 juli 2008, en in artikel 22, 6°, 34, 12° en 21°, 63 en 65
van de wet betreffende de verplichte verzekering voor ge-
neeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op
14 juli 1994;

18° Vlaamse sociale bescherming: de rechten}5[waarop
de zorggebruiker aanspraak maakt in het kader van het de-
creet van 18 mei 2018 houdende de Vlaamse sociale be-
scherming]5;

19° voorziening: een verzorgingsinstelling of elke an-
dere organisatie die in het kader van het gezondheids- of
welzijnsbeleid instaat voor de organisatie of uitvoering van
zorg of die instaat voor de toekenning van rechten, met in-
begrip van de ziekenfondsen en de zorgkassen;

20° welzijnsbeleid: het beleid inzake de bijstand aan per-
sonen met betrekking tot het geheel van aangelegenheden,
vermeld in artikel 5, § 1, II, van de bijzondere wet van
8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen waarvoor
de Vlaamse Gemeenschap bevoegd is, met uitzondering van
het beleid inzake onthaal en integratie van inwijkelingen;

21° wet Verwerking Persoonsgegevens: de wet van
8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke le-
venssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsge-
gevens;

22° ziekenfonds: de rechtspersoon, vermeld in de wet
van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de
landsbonden van ziekenfondsen, erkend volgens artikel 26
van dezelfde wet, voor zover ze een activiteit verrichten in
het kader van het gezondheids- of welzijnsbeleid;

23° zorg: één activiteit of het geheel van activiteiten in
het kader van het gezondheids- of welzijnsbeleid, waaron-
der hulp, dienstverlening, ondersteuning}6[en Vlaamse
sociale bescherming]6;

24° zorggebruiker: de patiënt, met name de natuurlijke
persoon aan wie gezondheidszorg wordt verstrekt, al dan
niet op eigen verzoek, of elke andere natuurlijke persoon
aan wie zorg wordt verleend, al dan niet op eigen verzoek;

25° }7[zorgkas: een zorgkas die erkend is krachtens
artikel 20 van het decreet van 18 mei 2018 houdende de
Vlaamse sociale bescherming of de Vlaamse Zorgkas, ver-
meld in artikel 21 van het voormelde decreet;]7

26° zorgverlener: de beoefenaar, vermeld in het konink-
lijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de
uitoefening van de gezondheidszorgberoepen;

27° }8[...]8  {9

}1. – 5° opgeheven bij art. 82, 1°, Decr. Vl. Parl. 8 juni 2018, B.S., 26 juni
2018, inwerkingtreding: 25 mei 2018 (art. 191, inleidende zin)
}2. – 14° opgeheven bij art. 82, 1°, Decr. Vl. Parl. 8 juni 2018, B.S., 26 juni
2018, inwerkingtreding: 25 mei 2018 (art. 191, inleidende zin)
}3. – 15° opgeheven bij art. 82, 1°, Decr. Vl. Parl. 8 juni 2018, B.S., 26 juni
2018, inwerkingtreding: 25 mei 2018 (art. 191, inleidende zin)
}4. – 16° vervangen bij art. 82, 2°, Decr. Vl. Parl. 8 juni 2018, B.S., 26 juni
2018, inwerkingtreding: op de datum van bekendmaking van de samen-
stelling van de Vlaamse toezichtcommissie voor de verwerking van per-
soonsgegevens, vermeld in artikel 10/1 van het decreet van 18 juli 2008

betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer, in het Bel-
gisch Staatsblad (art. 191, 2°)
}5. – 18° gewijzigd bij art. 169, 1°, Decr. Vl. Parl. 18 mei 2018, B.S.,
17 augustus 2018, inwerkingtreding: 1 januari 2019 (art. 188, lid 1)
}6. – 23° gewijzigd bij art. 69, 2°, Decr. Vl. Parl. 24 juni 2016, B.S.,
6 september 2016, inwerkingtreding: 1 januari 2017 (art. 217, lid 1,
B. Vl. Reg. 14 oktober 2016, B.S., 16 december 2016)
}7. – 25° laatst vervangen bij art. 169, 2°, Decr. Vl. Parl. 18 mei 2018, B.S.,
17 augustus 2018, inwerkingtreding: 1 januari 2019 (art. 188, lid 1)
}8. – 27° opgeheven bij art. 69, 4°, Decr. Vl. Parl. 24 juni 2016, B.S.,
6 september 2016, inwerkingtreding: 1 januari 2017 (art. 217, lid 1,
B. Vl. Reg. 14 oktober 2016, B.S., 16 december 2016)
F 9. – Op een nader te bepalen datum luidt dit art. als volgt:

Art. 2. Voor de toepassing van dit decreet wordt verstaan onder:
1° actoren in de zorg: de zorgverleners, de hulpverleners en

de voorzieningen;
2° administratie: de administratie van de diensten van de

Vlaamse Regering die bevoegd is voor het gezondheids- of wel-
zijnsbeleid, met uitzondering van het Agentschap;

3° Agentschap: het publiekrechtelijk vormgegeven extern ver-
zelfstandigd Vlaams Agentschap voor Samenwerking rond Gege-
vensdeling tussen de Actoren in de Zorg, opgericht bij artikel 27;

4° authentieke gegevensbron: een authentieke gegevens-
bron als vermeld in artikel 2, 2°, van het decreet van 18 juli 2008
betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer;

5° }10[...]10

6° dienstenintegrator: een instantie als vermeld in artikel 2,
3°, van het decreet van 13 juli 2012 houdende de oprichting en
organisatie van een Vlaamse dienstenintegrator;

7° gegevensdeling: het elektronisch delen, meedelen of uit-
wisselen van gegevens;

8° gezondheidsbeleid: het beleid met betrekking tot het ge-
heel van aangelegenheden, vermeld in artikel 5, § 1, I, van de
bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instel-
lingen waarvoor de Vlaamse Gemeenschap bevoegd is;

9° hulpverlener: de natuurlijke persoon, met uitzondering
van de zorgverlener, die op beroepsmatige basis zorg verstrekt;

10° ICT: informatie- en communicatietechnologie;
11° Kaderdecreet: het kaderdecreet Bestuurlijk Beleid van

18 juli 2003;
12° persoonsgegevens: iedere informatie betreffende een ge-

ïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon als ver-
meld in artikel 1, § 1, van de wet Verwerking Persoonsgegevens;

13° privacyregelgeving: het geheel van de geldende regelge-
ving ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer;

14° }11[...]11

15° }12[...]12

16° }13[de Vlaamse toezichtcommissie: de Vlaamse toezicht-
commissie voor de verwerking van persoonsgegevens, vermeld
in artikel 10/1, § 1, van het decreet van 18 juli 2008 betreffende
het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer;]13

17° verzorgingsinstellingen: de instellingen, vermeld in res-
pectievelijk de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 10 juli
2008, en in artikel 22, 6°, 34, 12° en 21°, 63 en 65 van de wet be-
treffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzor-
ging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994;

18° Vlaamse sociale bescherming: de rechten}14[waarop de
zorggebruiker aanspraak maakt in het kader van het decreet van
18 mei 2018 houdende de Vlaamse sociale bescherming]14;

19° voorziening: een verzorgingsinstelling of elke andere or-
ganisatie die in het kader van het gezondheids- of welzijnsbeleid
instaat voor de organisatie of uitvoering van zorg of die instaat
voor de toekenning van rechten, met inbegrip van de zieken-
fondsen en de zorgkassen;

20° welzijnsbeleid: het beleid inzake de bijstand aan personen
met betrekking tot het geheel van aangelegenheden, vermeld in
artikel 5, § 1, II, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot
hervorming der instellingen waarvoor de Vlaamse Gemeenschap
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bevoegd is, met uitzondering van het beleid inzake onthaal en in-
tegratie van inwijkelingen;

21° wet Verwerking Persoonsgegevens:  de wet van
8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levens-
sfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens;

22° ziekenfonds: de rechtspersoon, vermeld in de wet van
6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbon-
den van ziekenfondsen, erkend volgens artikel 26 van dezelfde
wet, voor zover ze een activiteit verrichten in het kader van het
gezondheids- of welzijnsbeleid;

23° zorg: één activiteit of het geheel van activiteiten in het kader
van het gezondheids- of welzijnsbeleid, waaronder hulp, dienst-
verlening, ondersteuning}15[en Vlaamse sociale bescherming]15;

24° zorggebruiker: de patiënt, met name de natuurlijke per-
soon aan wie gezondheidszorg wordt verstrekt, al dan niet op
eigen verzoek, of elke andere natuurlijke persoon aan wie zorg
wordt verleend, al dan niet op eigen verzoek;

25° }16[zorgkas: een zorgkas die erkend is krachtens
artikel 20 van het decreet van 18 mei 2018 houdende de
Vlaamse sociale bescherming of de Vlaamse Zorgkas, vermeld in
artikel 21 van het voormelde decreet;]16

26° zorgverlener: de beoefenaar, vermeld in het koninklijk
besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening
van de gezondheidszorgberoepen;

27° }17[...]17

}10. – 5° opgeheven bij art. 82, 1°, Decr. Vl. Parl. 8 juni 2018, B.S., 26 juni
2018, inwerkingtreding: 25 mei 2018 (art. 191, inleidende zin)
}11. – 14° opgeheven bij art. 82, 1°, Decr. Vl. Parl. 8 juni 2018, B.S.,
26 juni 2018, inwerkingtreding: 25 mei 2018 (art. 191, inleidende zin)
}12. – 15° opgeheven bij art. 82, 1°, Decr. Vl. Parl. 8 juni 2018, B.S.,
26 juni 2018, inwerkingtreding: 25 mei 2018 (art. 191, inleidende zin)
}13. – 16° vervangen bij art. 82, 2°, Decr. Vl. Parl. 8 juni 2018, B.S.,
26 juni 2018, inwerkingtreding: op de datum van bekendmaking van de
samenstelling van de Vlaamse toezichtcommissie voor de verwerking van
persoonsgegevens, vermeld in artikel 10/1 van het decreet van 18 juli
2008 betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer, in het
Belgisch Staatsblad (art. 191, 2°)
}14. – 18° gewijzigd bij art. 169, 1°, Decr. Vl. Parl. 18 mei 2018, B.S.,
17 augustus 2018, inwerkingtreding: 1 januari 2019 (art. 188, lid 1)
}15. – 23° gewijzigd bij art. 69, 2°, Decr. Vl. Parl. 24 juni 2016, B.S.,
6 september 2016, inwerkingtreding: 1 januari 2017 (art. 217, lid 1,
B. Vl. Reg. 14 oktober 2016, B.S., 16 december 2016)
}16. – 25° laatst vervangen bij art. 169, 2°, Decr. Vl. Parl. 18 mei 2018,
B.S., 17 augustus 2018, inwerkingtreding: 1 januari 2019 (art. 188, lid 1)
}17. – 27° opgeheven bij art. 69, 4°, Decr. Vl. Parl. 24 juni 2016, B.S.,
6 september 2016, inwerkingtreding: 1 januari 2017 (art. 217, lid 1,
B. Vl. Reg. 14 oktober 2016, B.S., 16 december 2016)

Art. 3. § 1. De individuele dossiers, vermeld in artikel 4,
het netwerk, vermeld in artikel 5, en de daarbij horende
elektronisch deelbare dossiers, vermeld in artikel 17, als-
ook het Personenregister WVG, vermeld in artikel 43, wor-
den enkel gebruikt voor de verwerking van de gegevens die
betrekking hebben op het gezondheids- of welzijnsbeleid.

§ 2. Aan individuele zorgverleners en hulpverleners die ge-
vestigd zijn in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad en die
in geen enkel georganiseerd verband werken, kunnen in het
kader van dit decreet geen verplichtingen worden opgelegd.

De Vlaamse Regering kan een intermediaire organisatie
aanduiden, gevestigd in het tweetalige gebied Brussel-
Hoofdstad en die wegens haar organisatie moet worden
beschouwd als uitsluitend te behoren tot de Vlaamse Ge-
meenschap, waarbij individuele zorgverleners en hulpver-
leners, die gevestigd zijn in het tweetalige gebied Brussel-
Hoofdstad en die in geen enkel georganiseerd verband
werken, op vrijwillige basis kunnen aansluiten met het oog
op deelname aan het netwerk, vermeld in artikel 5. De

Vlaamse Regering kan de nadere voorwaarden uitwerken
voor het aansluiten van deze individuele zorgverleners en
hulpverleners bij de intermediaire organisatie.

HOOFDSTUK 2

VERPLICHTING TOT HET BIJHOUDEN VAN EEN 
INDIVIDUEEL DOSSIER

Art. 4. De zorgverleners, de hulpverleners en de voorzienin-
gen houden van elke zorggebruiker een individueel dossier
bij als dat nog niet geregeld is krachtens of bij wet, decreet of
ordonnantie. In dat dossier worden de gegevens opgeslagen
die gegenereerd worden door zorgverleners en hulpverle-
ners in het kader van een zorgrelatie met de zorggebruiker.

Het individuele dossier, vermeld in het eerste lid, bevat
ten minste de volgende gegevens:

1° de identiteit, het geslacht en de geboortedatum van
de zorggebruiker;

2° het identificatienummer van de zorggebruiker, over-
eenkomstig artikel 12;

3° het identificatienummer van de zorgverleners of
hulpverleners die betrokken zijn bij de zorg, overeenkom-
stig artikel 12;

4° het ondernemingsnummer van de voorziening, over-
eenkomstig artikel 12, 3°.

HOOFDSTUK 3

HET NETWERK VOOR GEGEVENSDELING TUSSEN 
DE ACTOREN IN DE ZORG

Afdeling 1
Organisatie van het netwerk voor gegevensdeling 

tussen de actoren in de zorg

Art. 5. Het Agentschap organiseert een netwerk voor vei-
lige gegevensdeling onder de benaming «het netwerk voor
gegevensdeling tussen de actoren in de zorg» hierna «het
netwerk» te noemen.

Afdeling 2
Doelstellingen van en deelname aan het netwerk voor 

gegevensdeling tussen de actoren in de zorg

Onderafdeling 1
Doelstellingen van het netwerk voor gegevensdeling 

tussen de actoren in de zorg

Art. 6. Het netwerk heeft tot doel om de samenwerking
rond efficiënte en veilige gegevensdeling, en in het bijzon-
der het delen van persoonsgegevens, tussen alle actoren in
de zorg onderling te faciliteren met het oog op een conti-
nue en kwaliteitsvolle zorgverstrekking aan zorggebruikers.

Het netwerk heeft ook tot doel de samenwerking rond
efficiënte en veilige gegevensdeling te faciliteren om op
die manier zorggebruikers rechten te laten genieten die
voortvloeien uit de regelgeving over de Vlaamse sociale be-
scherming }1[...]1. Dat gebeurt op een zodanige wijze dat
zo weinig mogelijk administratieve lasten worden veroor-
zaakt voor de zorggebruiker en voor de actoren in de zorg.
}1. – Lid 2 gewijzigd bij art. 70 Decr. Vl. Parl. 24 juni 2016, B.S.,
6 september 2016, inwerkingtreding: 1 januari 2017 (art. 217, lid 1,
B. Vl. Reg. 14 oktober 2016, B.S., 16 december 2016)
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Onderafdeling 2
Deelname aan het netwerk voor gegevensdeling tussen de 

actoren in de zorg via een dienstenintegrator

Art. 7. Onder de voorwaarden, bepaald door de Vlaamse
Regering, en na eensluidend advies van het Agentschap
zijn de actoren in de zorg gehouden tot deelname aan het
netwerk.

De zorggebruiker kan, met toepassing van artikel 17,
§ 3, deelnemen aan het netwerk.

De Vlaamse Regering kan, na positief advies van het
Agentschap en na advies van de toezichtcommissie, bepa-
len voor welke taken de administratie deelneemt aan het
netwerk.

Art. 8. § 1. Elke gegevensdeling, vermeld in artikel 6, ver-
loopt over het netwerk.

§ 2. Volgende actoren in de zorg, met uitzondering van
de instellingen van sociale zekerheid, vermeld in artikel 2,
2°, van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en
organisatie van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid,
dienen gebruik te maken van het eHealth-platform, opge-
richt bij de wet van 21 augustus 2008 houdende oprichting
en organisatie van het eHealth-platform, voor de uitvoering
van hun verplichtingen in het kader van dit decreet:

1° de zorgverleners;
2° de hulpverleners die niet behoren tot de administratie;
3° de voorzieningen die niet behoren tot de administratie.
Volgende actoren in de zorg, met uitzondering van de in-

stellingen van sociale zekerheid, vermeld in artikel 2, 2°, van
de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organi-
satie van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid, dienen
gebruik te maken van Vlaamse dienstenintegrator, opgericht
bij het decreet van 13 juli 2012 houdende de oprichting en
organisatie van een Vlaamse dienstenintegrator, voor de uit-
voering van hun verplichtingen in het kader van dit decreet:

1° de hulpverleners die behoren tot de administratie;
2° de voorzieningen die behoren tot de administratie.
§ 3. In afwijking van paragraaf 2, kunnen de actoren in

de zorg die reeds vóór de inwerkingtreding van het decreet
van 13 juli 2012 houdende de oprichting en organisatie
van een Vlaamse dienstenintegrator op een privacycon-
forme manier voor een bepaalde gegevensdeling met een
andere dienstenintegrator werkten, deze dienstenintegra-
tor behouden indien de omschakeling naar de dienstenin-
tegrator, vermeld in paragraaf 2, een aanzienlijke meer-
kost met zich mee zou brengen. De Vlaamse Regering kan,
na advies van de toezichtcommissie, bepalen wat verstaan
moet worden onder privacyconform. De Vlaamse Regering
kan verder bepalen wat moet worden verstaan onder een
aanzienlijke meerkost en bepaalt de aanvraagprocedure.

Afdeling 3
Basisprincipes en werking van het netwerk voor 

gegevensdeling tussen de actoren in de zorg

Onderafdeling 1
Basisprincipes van het netwerk voor gegevensdeling 

tussen de actoren in de zorg

Art. 9. Dit decreet kan geen afbreuk doen aan de wet Ver-
werking Persoonsgegevens, aan de wet van 22 augustus
2002 betreffende de rechten van de patiënt, aan de wette-
lijke en reglementaire bepalingen met betrekking tot de

uitoefening van de geneeskunde, aan het decreet van
18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke ge-
gevensverkeer, aan het decreet van 13 juli 2012 houdende
de oprichting en organisatie van een Vlaamse dienstenin-
tegrator en aan de wettelijke en reglementaire bepalingen
met betrekking tot het beroepsgeheim, met inbegrip van
artikel 458 van het Strafwetboek.

Art. 10. Met behoud van de toepassing van artikel 16, § 4,
van de wet Verwerking Persoonsgegevens, bepalen de voor-
zieningen en, in voorkomend geval, de zorgverleners of de
hulpverleners in welke mate en op welke wijze de gegevens
in individuele dossiers toegankelijk zijn voor personen die
bij hun activiteiten in het kader van de zorg betrokken zijn,
rekening houdend met de functie van die personen, de aard
van de gegevens en de potentiële risico's die eraan verbon-
den zijn, alsook met de bepalingen van dit decreet. De voor-
zieningen nemen die regeling op in het veiligheidsbeleid,
vermeld in artikel 11, § 2. De Vlaamse Regering bepaalt, na
positief advies van het Agentschap, hoe de zorgverleners en
de hulpverleners hun werkwijze documenteren.

Art. 11. § 1. Iedere voorziening wijst, al dan niet onder zijn
medewerkers, een veiligheidsconsulent aan, overeenkomstig
artikel 8, § 2, en 10 van de wet van 8 augustus 1983 tot rege-
ling van een Rijksregister van de natuurlijke personen. Iedere
voorziening die ook een instantie is in de zin van artikel 4,
§ 1, van het decreet van 26 maart 2004 betreffende de open-
baarheid van bestuur, kan deze veiligheidsconsulent pas
aanstellen }1[overeenkomstig artikel 9 van het decreet van
18 juli 2008 betreffende het elektronische gegevensverkeer
en zijn uitvoeringsbepalingen]1.

}2[...]2

§ 2. Iedere voorziening stelt een veiligheidsbeleid op dat
voortwerkt op het ontwerp van veiligheidsplan, overeenkom-
stig artikel 10 van het besluit van de Vlaamse Regering van
15 mei 2009 betreffende de veiligheidsconsulenten, vermeld
in artikel 9 van het decreet van 18 juli 2008 betreffende het
elektronische bestuurlijke gegevensverkeer. Dat veiligheids-
beleid wordt aangevuld met de wijze waarop de zorggebrui-
ker geïnformeerd wordt over zijn rechten in het kader van dit
decreet en de rol die de veiligheidsconsulent opneemt.

De Vlaamse Regering bepaalt na advies van het Agent-
schap en de toezichtcommissie de voorwaarden waaron-
der dat veiligheidsbeleid wordt bekendgemaakt.

§ 3. Het Agentschap wijst overeenkomstig artikel 9 van
het decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische
bestuurlijke gegevensverkeer een veiligheidsconsulent
aan, met behoud van de toepassing van de andere artike-
len van hetzelfde decreet.

Het Agentschap stelt overeenkomstig artikel 10 van het
besluit van de Vlaamse Regering van 15 mei 2009 betref-
fende de veiligheidsconsulenten, vermeld in artikel 9 van
het decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische
bestuurlijke gegevensverkeer, een veiligheidsbeleid op,
met behoud van de toepassing van de andere artikelen van
hetzelfde besluit. Dat veiligheidsbeleid wordt aangevuld
met de elementen, vermeld in paragraaf 2.

§ 4. De Vlaamse Regering kan, na positief advies van het
Agentschap en advies van de toezichtcommissie, bijko-
mende regels bepalen, met behoud van de toepassing van
de regels die worden uitgevaardigd door de diensteninte-
grator waarmee wordt samengewerkt, voor:

1° het veiligheidsbeleid;
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2° de opdrachten van de veiligheidsconsulenten, hun
bevoegdheden, hun onafhankelijkheid, verantwoordelijk-
heid en deskundigheid.
}1. – § 1, lid 1, gewijzigd bij art. 83, 1°, Decr. Vl. Parl. 8 juni 2018, B.S.,
26 juni 2018, inwerkingtreding: 25 mei 2018 (art. 191, inleidende zin)
}2. – § 1, lid 2, opgeheven bij art. 83, 2°, Decr. Vl. Parl. 8 juni 2018, B.S.,
26 juni 2018, inwerkingtreding: 25 mei 2018 (art. 191, inleidende zin)

Art. 12. Voor de gegevensdeling via het netwerk worden
de volgende identificatiemiddelen gebruikt:

1° het identificatienummer van het Rijksregister, als het
om gegevens gaat die betrekking hebben op een natuur-
lijke persoon die in het Rijksregister opgenomen is;

2° het identificatienummer van de Kruispuntbank van
de Sociale Zekerheid, vermeld in de wet van 15 januari
1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruis-
puntbank van de Sociale Zekerheid, als het om gegevens
gaat die betrekking hebben op een natuurlijke persoon die
niet in het Rijksregister opgenomen is;

3° het ondernemingsnummer, als de gegevens betrek-
king hebben op een onderneming die is opgenomen in de
Kruispuntbank van Ondernemingen;

4° de identificatiemiddelen uit de authentieke gege-
vensbronnen waarvan het gebruik volgens artikel 29, 6°,
verplicht is.
Art. 13. }1[Elke gegevensmededeling van persoonsgege-
vens via het netwerk gebeurt met toepassing van de regel-
geving inzake de bescherming van natuurlijke personen
bij de verwerking van persoonsgegevens die van toepas-
sing is bij de mededeling van persoonsgegevens, zoals ze in
voorkomend geval op federaal of Vlaams niveau verder is
of wordt gespecificeerd.]1

}2[...]2

}1. – Lid 1 vervangen bij art. 84, 1°, Decr. Vl. Parl. 8 juni 2018, B.S., 26 juni
2018, inwerkingtreding: 25 mei 2018 (art. 191, inleidende zin)
}2. – Lid 2 opgeheven bij art. 84, 2°, Decr. Vl. Parl. 8 juni 2018, B.S.,
26 juni 2018, inwerkingtreding: 25 mei 2018 (art. 191, inleidende zin)

Onderafdeling 2
Werking van het netwerk voor gegevensdeling tussen de 

actoren in de zorg

Art. 14. De werking van het netwerk is gebaseerd op een
gedecentraliseerde verantwoordelijkheid voor de inhoud
van het elektronisch deelbaar dossier, vermeld in
artikel 17. Dat sluit niet uit dat onderdelen van een gede-
centraliseerd elektronisch deelbaar dossier kunnen wor-
den opgeslagen in een veilige gedeelde omgeving.

De zorgverleners, de hulpverleners, de voorzieningen
en de administratie zijn verantwoordelijk voor de inhoud
die ze ter beschikking stellen via het netwerk en voor het
zorgvuldig gebruik van de gegevens, al dan niet persoons-
gegevens, die ze verkregen hebben via het netwerk.

Het Agentschap is verantwoordelijk voor de verwerking
van de persoonsgegevens in het kader van de organisatie
van het netwerk.

De zorgverleners, de hulpverleners, de voorzieningen, de
administratie en het Agentschap dienen de nodige maatre-
gelen te treffen ter bescherming van de persoonsgegevens.
Art. 15. Met behoud van de toepassing van anderslui-
dende regelgeving, hebben de gegevens die via het net-
werk op elektronische wijze gedeeld worden, alsook de
weergave ervan op een leesbare drager, tot bewijs van het
tegendeel, dezelfde wettelijke bewijskracht als gegevens
die op papieren dragers zijn meegedeeld.

Afdeling 4
Het individuele en elektronisch deelbaar dossier

Art. 16. De Vlaamse Regering kan, na positief advies van
het Agentschap en na advies van }1[de toezichtcommissie]1,
nadere regels uitvaardigen over de inhoud en de vorm van de
gegevens die in het individuele dossier, vermeld in artikel 4
worden opgenomen, met het oog op de invoer en het gebruik
van eenduidige gegevens in het netwerk om een continue en
kwaliteitsvolle uitvoering van de zorg te bewerkstelligen.

De Vlaamse Regering kan, na positief advies van het
Agentschap en na advies van }2[de toezichtcommissie]2,
ook regels uitvaardigen over de inhoud en de vorm van de
gegevens die in het individuele dossier worden opgeno-
men, om zorggebruikers rechten te laten genieten die
voortvloeien uit de regelgeving over de Vlaamse sociale be-
scherming }3[...]3, op een zodanige wijze dat ze zo weinig
mogelijk administratieve lasten veroorzaken voor de recht-
hebbende zorggebruiker en voor de actoren in de zorg.

Het Agentschap kan aanpassingen aan de procedures voor
het gegevensbeheer door de administratie voorstellen aan de
Vlaamse Regering om het individuele dossier te verrijken met
aanvullende gegevens van administratieve aard.  {4

}1. – Lid 1 gewijzigd bij art. 85 Decr. Vl. Parl. 8 juni 2018, B.S., 26 juni
2018, inwerkingtreding: op de datum van bekendmaking van de samen-
stelling van de Vlaamse toezichtcommissie voor de verwerking van per-
soonsgegevens, vermeld in artikel 10/1 van het decreet van 18 juli 2008
betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer, in het Bel-
gisch Staatsblad (art. 191, 2°)
}2. – Lid 2 gewijzigd bij art. 85 Decr. Vl. Parl. 8 juni 2018, B.S., 26 juni 2018, in-
werkingtreding: op de datum van bekendmaking van de samenstelling van de
Vlaamse toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens, ver-
meld in artikel 10/1 van het decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektroni-
sche bestuurlijke gegevensverkeer, in het Belgisch Staatsblad (art. 191, 2°)
}3. – Lid 2 gewijzigd bij art. 71 Decr. Vl. Parl. 24 juni 2016, B.S.,
6 september 2016, inwerkingtreding: 1 januari 2017 (art. 217, lid 1,
B. Vl. Reg. 14 oktober 2016, B.S., 16 december 2016)
F 4. – Op een nader te bepalen datum luidt dit art. als volgt:

Art. 16. De Vlaamse Regering kan, na positief advies van het
Agentschap en na advies van }5[de toezichtcommissie]5, nadere
regels uitvaardigen over de inhoud en de vorm van de gegevens
die in het individuele dossier, vermeld in artikel 4 worden opge-
nomen, met het oog op de invoer en het gebruik van eenduidige
gegevens in het netwerk om een continue en kwaliteitsvolle uit-
voering van de zorg te bewerkstelligen.

De Vlaamse Regering kan, na positief advies van het Agent-
schap en na advies van }6[de toezichtcommissie]6, ook regels uit-
vaardigen over de inhoud en de vorm van de gegevens die in het
individuele dossier worden opgenomen, om zorggebruikers rech-
ten te laten genieten die voortvloeien uit de regelgeving over de
Vlaamse sociale bescherming }7[...]7, op een zodanige wijze dat ze
zo weinig mogelijk administratieve lasten veroorzaken voor de
rechthebbende zorggebruiker en voor de actoren in de zorg.

Het Agentschap kan aanpassingen aan de procedures voor
het gegevensbeheer door de administratie voorstellen aan de
Vlaamse Regering om het individuele dossier te verrijken met
aanvullende gegevens van administratieve aard.
}5. – Lid 1 gewijzigd bij art. 85 Decr. Vl. Parl. 8 juni 2018, B.S., 26 juni
2018, inwerkingtreding: op de datum van bekendmaking van de samen-
stelling van de Vlaamse toezichtcommissie voor de verwerking van per-
soonsgegevens, vermeld in artikel 10/1 van het decreet van 18 juli 2008
betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer, in het Bel-
gisch Staatsblad (art. 191, 2°)
}6. – Lid 2 gewijzigd bij art. 85 Decr. Vl. Parl. 8 juni 2018, B.S., 26 juni 2018, in-
werkingtreding: op de datum van bekendmaking van de samenstelling van de
Vlaamse toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens, ver-
meld in artikel 10/1 van het decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektroni-
sche bestuurlijke gegevensverkeer, in het Belgisch Staatsblad (art. 191, 2°)
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}7. – Lid 2 gewijzigd bij art. 71 Decr. Vl. Parl. 24 juni 2016, B.S.,
6 september 2016, inwerkingtreding: 1 januari 2017 (art. 217, lid 1,
B. Vl. Reg. 14 oktober 2016, B.S., 16 december 2016)

Art. 17. § 1. De Vlaamse Regering kan, na eensluidend
advies van het Agentschap, de actor in de zorg, bevoegd
voor het bijhouden van het individueel dossier of een
ander dossier opgelegd krachtens een wet, decreet of or-
donnantie betreffende een individuele zorggebruiker, ver-
plichten een elektronisch deelbaar dossier bij te houden.

Dit elektronisch deelbaar dossier bevat enkel de gege-
vens die gedeeld worden met andere actoren in de zorg,
conform het derde lid en paragraaf 2.

Het elektronisch deelbaar dossier bevat altijd volgende
gegevens:

1° de identiteit, het geslacht en de geboortedatum van
de zorggebruiker;

2° het identificatienummer van de zorggebruiker, over-
eenkomstig artikel 12;

3° het identificatienummer van de zorgverleners of
hulpverleners die betrokken zijn bij de zorg, overeenkom-
stig artikel 12;

4° het ondernemingsnummer van de voorziening, over-
eenkomstig artikel 12, 3°.

§ 2. De Vlaamse Regering bepaalt, na positief advies van
het Agentschap, voor elke categorie van actor in de zorg
welke gegevens met welke categorieën van actoren in de zorg
gedeeld worden. De gegevens die gedeeld worden, moeten:

1° op elektronische, uniforme en gestandaardiseerde
wijze uit het individueel dossier of uit een ander dossier op-
gelegd krachtens een wet, decreet of ordonnantie betref-
fende een individuele zorggebruiker worden overgenomen;

2° noodzakelijk zijn om in het kader van de gegevensde-
ling de efficiëntie, de effectiviteit en de kwaliteit van de
zorg voor de zorggebruiker te maximaliseren.

De Vlaamse Regering kan, na positief advies van het
Agentschap en na advies van }1[de toezichtcommissie]1,
nadere regels uitvaardigen over de inhoud en de vorm van
de gegevens die in het elektronisch deelbaar dossier wor-
den opgenomen, met het oog op de invoer en het gebruik
van eenduidige gegevens in het netwerk om een continue
en kwaliteitsvolle uitvoering van de zorg te bewerkstelligen.

De Vlaamse Regering kan, na positief advies van het
Agentschap en na advies van }2[de toezichtcommissie]2,
ook regels uitvaardigen over de inhoud en de vorm van de
gegevens die in het elektronisch deelbaar dossier worden
opgenomen, om zorggebruikers rechten te laten genieten
die voortvloeien uit de regelgeving over de Vlaamse sociale
bescherming }3[...]3 op een zodanige wijze dat ze zo weinig
mogelijk administratieve lasten veroorzaken voor de recht-
hebbende zorggebruiker en voor de actoren in de zorg.

Het Agentschap kan aanpassingen aan de procedures
voor het gegevensbeheer door de administratie voorstel-
len aan de Vlaamse Regering om het elektronisch deelbaar
dossier te verrijken met aanvullende gegevens van admini-
stratieve aard.

§ 3. De Vlaamse Regering kan, na positief advies van
het Agentschap en na advies van }4[de toezichtcommis-
sie]4, bepalen dat het elektronisch deelbaar dossier moet
worden aangevuld met een onderdeel dat bestemd is
voor de invoer van gegevens door de zorggebruiker. Dat
onderdeel kan worden geraadpleegd door zorgverleners
en hulpverleners, die al dan niet verbonden zijn aan een
voorziening, rekening houdend met het gebruikers- en

toegangsbeheer, vermeld in artikel 25, 2°, en het verwij-
zingsrepertorium, vermeld in artikel 25, 3°.  {5

}1. – § 2, lid 2, gewijzigd bij art. 86 Decr. Vl. Parl. 8 juni 2018, B.S., 26 juni
2018, inwerkingtreding: op de datum van bekendmaking van de samen-
stelling van de Vlaamse toezichtcommissie voor de verwerking van per-
soonsgegevens, vermeld in artikel 10/1 van het decreet van 18 juli 2008
betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer, in het Bel-
gisch Staatsblad (art. 191, 2°)
}2. – § 2, lid 3, gewijzigd bij art. 86 Decr. Vl. Parl. 8 juni 2018, B.S., 26 juni
2018, inwerkingtreding: op de datum van bekendmaking van de samen-
stelling van de Vlaamse toezichtcommissie voor de verwerking van per-
soonsgegevens, vermeld in artikel 10/1 van het decreet van 18 juli 2008
betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer, in het Bel-
gisch Staatsblad (art. 191, 2°)
}3. – § 2, lid 3, gewijzigd bij art. 72 Decr. Vl. Parl. 24 juni 2016, B.S.,
6 september 2016, inwerkingtreding: 1 januari 2017 (art. 217, lid 1,
B. Vl. Reg. 14 oktober 2016, B.S., 16 december 2016)
}4. – § 3 gewijzigd bij art. 86 Decr. Vl. Parl. 8 juni 2018, B.S., 26 juni 2018, in-
werkingtreding: op de datum van bekendmaking van de samenstelling van de
Vlaamse toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens, ver-
meld in artikel 10/1 van het decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektro-
nische bestuurlijke gegevensverkeer, in het Belgisch Staatsblad (art. 191, 2°)
F 5. – Op een nader te bepalen datum luidt dit art. als volgt:

Art. 17. § 1. De Vlaamse Regering kan, na eensluidend advies
van het Agentschap, de actor in de zorg, bevoegd voor het bij-
houden van het individueel dossier of een ander dossier opge-
legd krachtens een wet, decreet of ordonnantie betreffende een
individuele zorggebruiker, verplichten een elektronisch deel-
baar dossier bij te houden.

Dit elektronisch deelbaar dossier bevat enkel de gegevens die
gedeeld worden met andere actoren in de zorg, conform het
derde lid en paragraaf 2.

Het elektronisch deelbaar dossier bevat altijd volgende gege-
vens:

1° de identiteit, het geslacht en de geboortedatum van de
zorggebruiker;

2° het identificatienummer van de zorggebruiker, overeen-
komstig artikel 12;

3° het identificatienummer van de zorgverleners of hulpver-
leners die betrokken zijn bij de zorg, overeenkomstig artikel 12;

4° het ondernemingsnummer van de voorziening, overeen-
komstig artikel 12, 3°.

§ 2. De Vlaamse Regering bepaalt, na positief advies van het
Agentschap, voor elke categorie van actor in de zorg welke gege-
vens met welke categorieën van actoren in de zorg gedeeld wor-
den. De gegevens die gedeeld worden, moeten:

1° op elektronische, uniforme en gestandaardiseerde wijze
uit het individueel dossier of uit een ander dossier opgelegd
krachtens een wet, decreet of ordonnantie betreffende een indi-
viduele zorggebruiker worden overgenomen;

2° noodzakelijk zijn om in het kader van de gegevensdeling
de efficiëntie, de effectiviteit en de kwaliteit van de zorg voor de
zorggebruiker te maximaliseren.

De Vlaamse Regering kan, na positief advies van het Agent-
schap en na advies van }6[de toezichtcommissie]6, nadere regels
uitvaardigen over de inhoud en de vorm van de gegevens die in
het elektronisch deelbaar dossier worden opgenomen, met het
oog op de invoer en het gebruik van eenduidige gegevens in het
netwerk om een continue en kwaliteitsvolle uitvoering van de
zorg te bewerkstelligen.

De Vlaamse Regering kan, na positief advies van het Agent-
schap en na advies van }7[de toezichtcommissie]7, ook regels uit-
vaardigen over de inhoud en de vorm van de gegevens die in het
elektronisch deelbaar dossier worden opgenomen, om zorggebrui-
kers rechten te laten genieten die voortvloeien uit de regelgeving
over de Vlaamse sociale bescherming }8[...]8 op een zodanige wijze
dat ze zo weinig mogelijk administratieve lasten veroorzaken voor
de rechthebbende zorggebruiker en voor de actoren in de zorg.
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Het Agentschap kan aanpassingen aan de procedures voor
het gegevensbeheer door de administratie voorstellen aan de
Vlaamse Regering om het elektronisch deelbaar dossier te verrij-
ken met aanvullende gegevens van administratieve aard.

§ 3. De Vlaamse Regering kan, na positief advies van het
Agentschap en na advies van }9[de toezichtcommissie]9, bepa-
len dat het elektronisch deelbaar dossier moet worden aange-
vuld met een onderdeel dat bestemd is voor de invoer van gege-
vens door de zorggebruiker. Dat onderdeel kan worden geraad-
pleegd door zorgverleners en hulpverleners, die al dan niet ver-
bonden zijn aan een voorziening, rekening houdend met het
gebruikers- en toegangsbeheer, vermeld in artikel 25, 2°, en het
verwijzingsrepertorium, vermeld in artikel 25, 3°.
}6. – § 2, lid 2, gewijzigd bij art. 86 Decr. Vl. Parl. 8 juni 2018, B.S., 26 juni
2018, inwerkingtreding: op de datum van bekendmaking van de samen-
stelling van de Vlaamse toezichtcommissie voor de verwerking van per-
soonsgegevens, vermeld in artikel 10/1 van het decreet van 18 juli 2008
betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer, in het Bel-
gisch Staatsblad (art. 191, 2°)
}7. – § 2, lid 3, gewijzigd bij art. 86 Decr. Vl. Parl. 8 juni 2018, B.S., 26 juni
2018, inwerkingtreding: op de datum van bekendmaking van de samen-
stelling van de Vlaamse toezichtcommissie voor de verwerking van per-
soonsgegevens, vermeld in artikel 10/1 van het decreet van 18 juli 2008
betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer, in het Bel-
gisch Staatsblad (art. 191, 2°)
}8. – § 2, lid 3, gewijzigd bij art. 72 Decr. Vl. Parl. 24 juni 2016, B.S.,
6 september 2016, inwerkingtreding: 1 januari 2017 (art. 217, lid 1,
B. Vl. Reg. 14 oktober 2016, B.S., 16 december 2016)
}9. – § 3 gewijzigd bij art. 86 Decr. Vl. Parl. 8 juni 2018, B.S., 26 juni 2018, in-
werkingtreding: op de datum van bekendmaking van de samenstelling van
de Vlaamse toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens,
vermeld in artikel 10/1 van het decreet van 18 juli 2008 betreffende het elek-
tronische bestuurlijke gegevensverkeer, in het Belgisch Staatsblad (art. 191,
2°)

Art. 18. Iedere zorgverlener en iedere hulpverlener, die al
dan niet verbonden is aan een voorziening, stelt via het net-
werk de elektronisch deelbare dossiers ter beschikking die
door hem beheerd worden, rekening houdend met de toe-
stemming van de zorggebruiker, vermeld in artikel 22, het
gebruikers- en toegangsbeheer, vermeld in artikel 25, 2°, en
het verwijzingsrepertorium, vermeld in artikel 25, 3°. Die
elektronisch deelbare dossiers kunnen geraadpleegd wor-
den door andere zorgverleners en hulpverleners, die al dan
niet verbonden zijn aan een voorziening, die een zorgrelatie
hebben met de zorggebruiker, rekening houdend met de
toestemming van de zorggebruiker, vermeld in artikel 22,
het gebruikers- en toegangsbeheer, vermeld in artikel 25,
2°, en het verwijzingsrepertorium, vermeld in artikel 25, 3°.

De Vlaamse Regering bepaalt, na positief advies van het
Agentschap, de voorwaarden waaronder en de wijze
waarop de elektronisch deelbare dossiers worden opgeno-
men in het verwijzingsrepertorium, vermeld in artikel 25, 3°.

Art. 19. Met behoud van de toepassing van anderslui-
dende regelgeving, wordt het individuele of elektronisch
deelbaar dossier bijgehouden gedurende een termijn van
dertig jaar vanaf de laatste aanpassing van het dossier.

Afdeling 5
Rechten van de zorggebruiker bij de aanwending van 

de gegevens

Art. 20. Voor de regels betreffende de rechten van de
zorggebruiker inzake toegang, inzage en verzet gelden de
bepalingen van de wet Verwerking Persoonsgegevens, de
wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de
patiënt en de regelgeving in het kader van het gezond-
heids- of welzijnsbeleid.

Art. 21. De zorgverlener of hulpverlener brengt de zorg-
gebruiker ervan op de hoogte dat er een individueel dos-
sier en een elektronisch deelbaar dossier over hem wordt
bijgehouden, overeenkomstig artikel 4 en 17.

De Vlaamse Regering kan na advies van }1[de toezicht-
commissie]1 verdere regels met betrekking tot het eerste
lid uitwerken.  {2

}1. – Lid 2 gewijzigd bij art. 87 Decr. Vl. Parl. 8 juni 2018, B.S., 26 juni
2018, inwerkingtreding: op de datum van bekendmaking van de samen-
stelling van de Vlaamse toezichtcommissie voor de verwerking van per-
soonsgegevens, vermeld in artikel 10/1 van het decreet van 18 juli 2008
betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer, in het Bel-
gisch Staatsblad (art. 191, 2°)
F 2. – Op een nader te bepalen datum luidt dit art. als volgt:

Art. 21. De zorgverlener of hulpverlener brengt de zorggebrui-
ker ervan op de hoogte dat er een individueel dossier en een
elektronisch deelbaar dossier over hem wordt bijgehouden,
overeenkomstig artikel 4 en 17.

De Vlaamse Regering kan na advies van }3[de toezichtcommis-
sie]3 verdere regels met betrekking tot het eerste lid uitwerken.
}3. – Lid 2 gewijzigd bij art. 87 Decr. Vl. Parl. 8 juni 2018, B.S., 26 juni
2018, inwerkingtreding: op de datum van bekendmaking van de samen-
stelling van de Vlaamse toezichtcommissie voor de verwerking van per-
soonsgegevens, vermeld in artikel 10/1 van het decreet van 18 juli 2008
betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer, in het Bel-
gisch Staatsblad (art. 191, 2°)

Art. 22. § 1. Voor de toegang van actoren in de zorg tot het
elektronisch deelbare dossier van de zorggebruiker is de
schriftelijke toestemming van de zorggebruiker vereist. Die
toestemming kan schriftelijk worden ingetrokken. De in-
houd van de toestemming van de zorggebruiker blijft onge-
wijzigd doorheen de tijd als de toestemming niet wordt ge-
wijzigd. De toestemming kan ook elektronisch worden gege-
ven of ingetrokken, indien deze elektronische toestemming
dezelfde waarborgen biedt als een schriftelijke toestem-
ming. Deze elektronische toestemming kan enkel worden
toegepast na positief advies van }1[de toezichtcommissie]1.

De schriftelijke of elektronische toestemming, vermeld
in het eerste lid, moet voldoen aan de voorwaarden van
artikel 1, § 8, van de wet Verwerking Persoonsgegevens.

De schriftelijke of elektronische toestemming, vermeld
in het eerste lid, geldt met behoud van de toepassing van
de andere verwerkingsgronden, vermeld in artikel 7, § 2,
van de wet Verwerking Persoonsgegevens.

§ 2. De minderjarige zorggebruiker geeft zelfstandig
zijn toestemming, vermeld in paragraaf 1, op voorwaarde
dat hij tot een redelijke beoordeling van zijn belangen in
staat is, rekening houdend met zijn leeftijd en maturiteit.

De minderjarige van twaalf jaar of ouder wordt vermoed
in staat te zijn tot een redelijke beoordeling van zijn belangen.

De ouders die het gezag over de minderjarige uitoefe-
nen of zijn voogd oefenen de toestemming uit voor een
minderjarige zorggebruiker die nog niet tot een redelijke
beoordeling van zijn belangen in staat is. De minderjarige
zorggebruiker wordt zoveel als mogelijk en in verhouding
tot zijn begripsvermogen betrokken bij de toestemming.

§ 3. Bij een meerderjarige zorggebruiker wordt de toe-
stemming, vermeld in paragraaf 1, verkregen overeen-
komstig artikel 14 van de wet van 22 augustus 2002 be-
treffende de rechten van de patiënt.

§ 4. De zorggebruiker wordt actief geïnformeerd over
zijn rechten in het kader van dit decreet.

§ 5. De Vlaamse Regering werkt, na positief advies van
het Agentschap en na advies van }2[de toezichtcommis-
sie]2, de verdere regels met betrekking tot paragraaf 1 en 4
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uit. De Vlaamse Regering kan, na positief advies van het
Agentschap, een gedifferentieerde toestemming met be-
trekking tot individuele actoren in de zorg of categorieën
van actoren in de zorg uitwerken.  {3

}1. – § 1, lid 1, gewijzigd bij art. 88 Decr. Vl. Parl. 8 juni 2018, B.S., 26 juni
2018, inwerkingtreding: op de datum van bekendmaking van de samen-
stelling van de Vlaamse toezichtcommissie voor de verwerking van per-
soonsgegevens, vermeld in artikel 10/1 van het decreet van 18 juli 2008
betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer, in het Bel-
gisch Staatsblad (art. 191, 2°)
}2. – § 5 gewijzigd bij art. 88 Decr. Vl. Parl. 8 juni 2018, B.S., 26 juni 2018, in-
werkingtreding: op de datum van bekendmaking van de samenstelling van de
Vlaamse toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens, ver-
meld in artikel 10/1 van het decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektro-
nische bestuurlijke gegevensverkeer, in het Belgisch Staatsblad (art. 191, 2°)

F 3. – Op een nader te bepalen datum luidt dit art. als volgt:

Art. 22. § 1. Voor de toegang van actoren in de zorg tot het elek-
tronisch deelbare dossier van de zorggebruiker is de schriftelijke
toestemming van de zorggebruiker vereist. Die toestemming kan
schriftelijk worden ingetrokken. De inhoud van de toestemming
van de zorggebruiker blijft ongewijzigd doorheen de tijd als de
toestemming niet wordt gewijzigd. De toestemming kan ook elek-
tronisch worden gegeven of ingetrokken, indien deze elektroni-
sche toestemming dezelfde waarborgen biedt als een schriftelijke
toestemming. Deze elektronische toestemming kan enkel worden
toegepast na positief advies van }4[de toezichtcommissie]4.

De schriftelijke of elektronische toestemming, vermeld in het
eerste lid, moet voldoen aan de voorwaarden van artikel 1, § 8,
van de wet Verwerking Persoonsgegevens.

De schriftelijke of elektronische toestemming, vermeld in het
eerste lid, geldt met behoud van de toepassing van de andere
verwerkingsgronden, vermeld in artikel 7, § 2, van de wet Ver-
werking Persoonsgegevens.

§ 2. De minderjarige zorggebruiker geeft zelfstandig zijn toe-
stemming, vermeld in paragraaf 1, op voorwaarde dat hij tot
een redelijke beoordeling van zijn belangen in staat is, rekening
houdend met zijn leeftijd en maturiteit.

De minderjarige van twaalf jaar of ouder wordt vermoed in
staat te zijn tot een redelijke beoordeling van zijn belangen.

De ouders die het gezag over de minderjarige uitoefenen of
zijn voogd oefenen de toestemming uit voor een minderjarige
zorggebruiker die nog niet tot een redelijke beoordeling van zijn
belangen in staat is. De minderjarige zorggebruiker wordt zo-
veel als mogelijk en in verhouding tot zijn begripsvermogen be-
trokken bij de toestemming.

§ 3. Bij een meerderjarige zorggebruiker wordt de toestemming,
vermeld in paragraaf 1, verkregen overeenkomstig artikel 14 van de
wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt.

§ 4. De zorggebruiker wordt actief geïnformeerd over zijn
rechten in het kader van dit decreet.

§ 5. De Vlaamse Regering werkt, na positief advies van het
Agentschap en na advies van }5[de toezichtcommissie]5, de ver-
dere regels met betrekking tot paragraaf 1 en 4 uit. De Vlaamse
Regering kan, na positief advies van het Agentschap, een gedif-
ferentieerde toestemming met betrekking tot individuele acto-
ren in de zorg of categorieën van actoren in de zorg uitwerken.

}4. – § 1, lid 1, gewijzigd bij art. 88 Decr. Vl. Parl. 8 juni 2018, B.S., 26 juni
2018, inwerkingtreding: op de datum van bekendmaking van de samen-
stelling van de Vlaamse toezichtcommissie voor de verwerking van per-
soonsgegevens, vermeld in artikel 10/1 van het decreet van 18 juli 2008
betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer, in het Bel-
gisch Staatsblad (art. 191, 2°)
}5. – § 5 gewijzigd bij art. 88 Decr. Vl. Parl. 8 juni 2018, B.S., 26 juni 2018, in-
werkingtreding: op de datum van bekendmaking van de samenstelling van de
Vlaamse toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens, ver-
meld in artikel 10/1 van het decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektro-
nische bestuurlijke gegevensverkeer, in het Belgisch Staatsblad (art. 191, 2°)

Art. 23. Met behoud van de toepassing van andersluidende
regelgeving, heeft de zorggebruiker het recht om te weten:

1° wie een elektronisch deelbaar dossier over hem bij-
houdt, door zijn verwijzingsrepertorium te consulteren;

2° wie welke soort gegevens over hem bijhoudt;
3° wie op welk moment zijn gegevens heeft geraadpleegd.
De Vlaamse Regering bepaalt de nadere regels met be-

trekking tot de uitoefening van de rechten, bepaald in het
eerste lid, en met betrekking tot de personen die de zorgge-
bruiker kunnen bijstaan bij de uitoefening van zijn rech-
ten, met behoud van de toepassing van de wet Verwerking
Persoonsgegevens.

Afdeling 6
Beheer van het netwerk voor gegevensdeling tussen 

de actoren in de zorg

Art. 24. Het netwerk wordt beheerd door het Agentschap.

Art. 25. Het Agentschap vervult voor het beheer van het
netwerk minstens de volgende taken:

1° het verzekeren van de dagelijkse werking van het net-
werk;

2° het organiseren van de opmaak en het gebruik van
het gebruikers- en toegangsbeheer met betrekking tot de
individuele elektronisch deelbare dossiers die via het net-
werk worden ontsloten, }1[met toepassing van de regelge-
ving inzake de bescherming van natuurlijke personen bij de
verwerking van persoonsgegevens die van toepassing is bij
de mededeling van persoonsgegevens, zoals ze in voorko-
mend geval op federaal of Vlaams niveau verder is of wordt
gespecificeerd,]1 in samenspraak met de dienstenintegra-
toren en met vertegenwoordigers van de zorgverleners, de
hulpverleners, de voorzieningen en de zorggebruikers;

3° het organiseren van de opmaak en het gebruik van
een verwijzingsrepertorium waarbij wordt aangeduid
welke zorgverleners, hulpverleners en voorzieningen welk
type gegevens bewaren met betrekking tot welke zorgge-
bruikers, }2[met toepassing van de regelgeving inzake de
bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking
van persoonsgegevens die van toepassing is bij de mede-
deling van persoonsgegevens, zoals ze in voorkomend
geval op federaal of Vlaams niveau verder is of wordt ge-
specificeerd,]2 in samenspraak met de dienstenintegrato-
ren en met vertegenwoordigers van de zorgverleners, de
hulpverleners, de voorzieningen en de zorggebruikers;

4° het verzekeren van de optimale gegevensdeling tus-
sen het Agentschap, de zorgverleners, de hulpverleners, de
voorzieningen en de dienstenintegratoren;

5° het formuleren van adviezen voor een verdere opti-
malisering van het netwerk;

6° het adviseren aan de Vlaamse Regering met betrek-
king tot het vastleggen en verzekeren van een gecoördi-
neerd veiligheidsbeleid en -beheer voor het netwerk ten
behoeve van de zorggebruiker;

7° het overleggen en samenwerken met de toezicht-
commissie }3[...]3.

Het Agentschap kan, als dat nog niet door de diensteninte-
grator, vermeld in artikel 8, § 2, eerste lid, 1°, is gebeurd, na-
gaan of softwarepakketten voor het beheer van elektronisch
deelbare dossiers voldoen aan de vastgelegde ICT-gerela-
teerde functionele of technische normen, standaarden, speci-
ficaties, en basisarchitectuur, en die softwarepakketten regi-
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streren. Het Agentschap bepaalt daarvoor, na goedkeuring
van het ontwerp door de Vlaamse Regering, de nadere regels.
}1. – Lid 1, 2°, gewijzigd bij art. 89, 1°, Decr. Vl. Parl. 8 juni 2018, B.S.,
26 juni 2018, inwerkingtreding: 25 mei 2018 (art. 191, inleidende zin)
}2. – Lid 1, 3°, gewijzigd bij art. 89, 1°, Decr. Vl. Parl. 8 juni 2018, B.S.,
26 juni 2018, inwerkingtreding: 25 mei 2018 (art. 191, inleidende zin)
}3. – Lid 1, 7°, gewijzigd bij art. 89, 2°, Decr. Vl. Parl. 8 juni 2018, B.S.,
26 juni 2018, inwerkingtreding: 25 mei 2018 (art. 191, inleidende zin)

Afdeling 7
Controle

Art. 26. De Vlaamse Regering kan de controle regelen op
de verplichtingen die in dit hoofdstuk worden opgelegd.

HOOFDSTUK 4

OPRICHTING VAN HET PUBLIEKRECHTELIJK 
VORMGEGEVEN EXTERN VERZELFSTANDIGD 
AGENTSCHAP «VLAAMS AGENTSCHAP VOOR 
SAMENWERKING ROND GEGEVENSDELING 

TUSSEN DE ACTOREN IN DE ZORG»

Afdeling 1
Oprichting

Art. 27. Er wordt een publiekrechtelijk vormgegeven ex-
tern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid
opgericht als vermeld in artikel 13 van het Kaderdecreet.
Het agentschap draagt als naam «Vlaams Agentschap voor
Samenwerking rond Gegevensdeling tussen de Actoren in
de Zorg».

De Vlaamse Regering bepaalt de vestigingsplaats van
het Agentschap en bepaalt tot welk homogeen beleidsdo-
mein het Agentschap behoort.

De bepalingen van het Kaderdecreet zijn van toepassing
op het Agentschap, met uitzondering van artikel 4, § 2, 1°.

Afdeling 2
Missie, taken en bevoegdheden

Art. 28. Het Agentschap heeft als missie het bevorderen
en regelen van de samenwerking op het vlak van gege-
vensdeling, zowel tussen de actoren in de zorg met het oog
op de verbetering van de kwaliteit van zorg, als tussen ac-
toren in de zorg en de administratie om zorggebruikers op
een administratief vereenvoudigde wijze rechten te laten
genieten die voortvloeien uit de regelgeving inzake de
Vlaamse sociale bescherming }1[...]1.

De missie wordt volbracht met de nodige waarborgen op
het vlak van informatieveiligheid, de bescherming van de per-
soonlijke levenssfeer van de zorggebruikers, de zorgverleners
en de hulpverleners en met respect voor het beroepsgeheim.
}1. – Lid 1 gewijzigd bij art. 73 Decr. Vl. Parl. 24 juni 2016, B.S.,
6 september 2016, inwerkingtreding: 1 januari 2017 (art. 217, lid 1,
B. Vl. Reg. 14 oktober 2016, B.S., 16 december 2016)

Art. 29. Het Agentschap vervult minstens de volgende ta-
ken:

1° het ontwikkelen van een visie en een strategie voor
een effectieve, efficiënte en goed beveiligde gegevensde-
ling tussen de actoren in de zorg;

2° het vastleggen van nuttige ICT-gerelateerde functio-
nele en technische normen, standaarden en specificaties en
basisarchitectuur ter ondersteuning van de visie en strategie;

3° het beheren van het netwerk, zoals bepaald in artikel 25;

4° het vertegenwoordigen van het beleidsdomein, be-
voegd voor het gezondheids- of welzijnsbeleid, in beleids-
domeinoverschrijdende overleg- en beheersorganen voor
gegevensdeling, overeenkomstig de voorwaarden, zoals
vastgelegd door de beleidsraad van het beleidsdomein, be-
voegd voor het gezondheids- of welzijnsbeleid;

5° het sluiten van overeenkomsten;
6° het regelen van de gegevensdeling waarbij het

Agentschap onder andere beslist welke authentieke gege-
vensbronnen moeten worden gebruikt, met behoud van
de toepassing van artikel 3 en 4 van het decreet van 18 juli
2008 betreffende het elektronische bestuurlijke gegevens-
verkeer. Voor Vlaamse authentieke gegevensbronnen die
persoonsgegevens bevatten wordt het advies van de toe-
zichtcommissie gevraagd;

7° het opstellen van de legislatuurrapportage van de
door het Agentschap gerealiseerde vorderingen aan het
Vlaams Parlement.

Art. 30. De Vlaamse Regering wordt gemachtigd om, in
het raam van de missie en de taken van het Agentschap,
bijzondere opdrachten aan het Agentschap toe te wijzen.

Art. 31. Het Agentschap is gerechtigd alle activiteiten te
verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot
de verwezenlijking van de missie, de taken en de bijzon-
dere opdrachten.

Afdeling 3
Bestuur en werking

Art. 32. }1[Het Agentschap wordt bestuurd door een
raad van bestuur, samengesteld uit:

1° vierentwintig leden met aantoonbare deskundig-
heid, met inbegrip van een voorzitter en een ondervoorzit-
ter, van wie:

a) vijf vertegenwoordigers van voorzieningen;
b) vier vertegenwoordigers van zorggebruikers;
c) vier vertegenwoordigers van zorgverleners en hulp-

verleners die bij een voorziening werken, onder wie min-
stens één vertegenwoordiger van de artsen;

d) vier vertegenwoordigers van zorgverleners en hulp-
verleners die niet in een voorziening werken, onder wie
minstens twee vertegenwoordigers van de artsen;

e) twee vertegenwoordigers van de sociale partners;
f) vijf vertegenwoordigers van de ziekenfondsen en de

zorgkassen;
2° vier onafhankelijke bestuurders met aantoonbare

deskundigheid.]1

Met behoud van de toepassing van artikel 21 van het
Kaderdecreet moet de kandidaat aan de volgende voor-
waarden voldoen om tot lid benoemd te kunnen worden
en lid te kunnen blijven:

1° de burgerlijke en politieke rechten genieten;
2° }2[geen lid zijn van de toezichtcommissie en de Gege-

vensbeschermingsautoriteit, vermeld in artikel 3 van de
wet van 3 december 2017 tot oprichting van de Gegevens-
beschermingsautoriteit;]2

3° niet betrokken zijn bij de productie van gecommerci-
aliseerde ICT-software of -hardware.

Aan de raad van bestuur kan een vertegenwoordiger
van het eHealth-platform en van de Vlaamse Diensteninte-
grator deelnemen. Deze vertegenwoordigers hebben een
raadgevende stem.
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}3[Op de raad van bestuur zijn de bepalingen van het
decreet van 22 november 2013 betreffende deugdelijk be-
stuur in de Vlaamse publieke sector van toepassing, met
uitzondering van artikel 4 van dat decreet.]3

}1. – Lid 1 laatst vervangen bij art. 57, 1°, Decr. Vl. Parl. 15 juli 2016, B.S.,
19 augustus 2016, inwerkingtreding: 1 december 2016 (art. 7, 2°,
B. Vl. Reg. 18 november 2016, B.S., 9 januari 2017)
}2. – Lid 2, 2°, vervangen bij art. 90 Decr. Vl. Parl. 8 juni 2018, B.S., 26 juni
2018, inwerkingtreding: 25 mei 2018 (art. 191, inleidende zin)
}3. – Lid 4 toegevoegd bij art. 57, 2°, Decr. Vl. Parl. 15 juli 2016, B.S.,
19 augustus 2016, inwerkingtreding 1 december 2016 (art. 7, 2°,
B. Vl. Reg. 18 november 2016, B.S., 9 januari 2017)

Art. 33. De raad van bestuur van het Agentschap beslist
met een tweederdemeerderheid en functioneert overeen-
komstig de regels die gelden voor beraadslagende organen.

Art. 34. De raad van bestuur van het Agentschap verte-
genwoordigt het Agentschap in rechte en in feite.

De raad van bestuur is, met behoud van de toepassing
van de bevoegdheden die toegewezen zijn aan de gedele-
geerd bestuurder van het Agentschap, bevoegd voor het
beheer van het Agentschap in de meest ruime zin, tenzij
het in dit decreet anders is bepaald.

De raad van bestuur bepaalt in een reglement van in-
wendige orde de bevoegdheden die gedelegeerd worden
aan de gedelegeerd bestuurder en de voorwaarden van die
delegatie. Alleen de volgende bevoegdheden kan de raad
van bestuur niet op algemene wijze delegeren:

1° de strategische doelstellingen van het Agentschap
bepalen;

2° de beheersovereenkomst sluiten;
3° de begroting opstellen;
4° de algemene rekening vaststellen;
5° de bevoegdheden die door de rechtspositieregeling van

het personeel worden toegewezen aan de raad van bestuur.
De raad van bestuur regelt in het reglement van inwen-

dige orde zijn eigen werking. Het goedgekeurde of gewij-
zigde reglement wordt door de raad van bestuur ter be-
krachtiging voorgelegd aan de Vlaamse Regering.

Het reglement treedt in werking na de bekrachtiging
door de Vlaamse Regering. Als de Vlaamse Regering het
reglement niet bekrachtigt of niet afwijst binnen drie
maanden na de verzending ervan, treedt het reglement au-
tomatisch in werking.

Art. 35. De Vlaamse Regering stelt een gedelegeerd be-
stuurder aan die belast is met het dagelijks bestuur van het
Agentschap. De gedelegeerd bestuurder woont de vergade-
ringen van de raad van bestuur bij met raadgevende stem.

Art. 36. De regeringsafgevaardigde, aangesteld bij besluit
van de Vlaamse Regering op voordracht van de bevoegde
Minister onder wie het Agentschap zal ressorteren, brengt
ook verslag uit aan de Minister, bevoegd voor het algemeen
beleid inzake informatie- en communicatietechnologie in
de Vlaamse administratie en voor het e-government.

Afdeling 4
Overlegcomité

Art. 37. Bij het Agentschap worden overlegcomités op-
gericht. Een overlegcomité staat de raad van bestuur bij
met betrekking tot specifieke aspecten van gegevensde-
ling. Een overlegcomité kan initiatieven voorstellen ter be-
vordering en ter bestendiging van elektronische dienstver-
lening aan de actoren in de zorg en de zorggebruikers, en

alle maatregelen voorstellen die kunnen bijdragen tot een
veilige en vertrouwelijke behandeling van persoonsgege-
vens of tot een administratieve vereenvoudiging voor de
actoren in de zorg en de zorggebruikers.

De raad van bestuur kan alleen gemotiveerd afwijken
van het advies van een overlegcomité.

Art. 38. De Vlaamse Regering keurt, na advies van het
Agentschap, de samenstelling van het overlegcomité goed
en omschrijft, zo nodig, nader zijn bevoegdheden, bepaalt de
nadere regels voor zijn werking en benoemt zijn voorzitter.

Er worden minstens twee overlegcomités opgericht:
1° een overlegcomité dat bevoegd is voor de gegevens-

deling van persoonsgegevens met het oog op een continue
en kwaliteitsvolle verstrekking van zorg;

2° een overlegcomité dat bevoegd is voor de gegevens-
deling met het oog op het genot van de rechten die voort-
vloeien uit de regelgeving over de sociale bescherming,
waarin ook de administratie wordt opgenomen.

De Vlaamse Regering bepaalt de regels voor de vergoe-
ding van de leden van het overlegcomité en van de deskun-
digen op wie een beroep wordt gedaan.

Afdeling 5
Financiële middelen

Art. 39. Het Agentschap kan beschikken over de vol-
gende ontvangsten:

1° dotaties;
2° leningen;
3° fiscale heffingen als die bij decreet toegewezen wor-

den aan het Agentschap;
4° retributies als die bij decreet toegewezen worden aan

het Agentschap;
5° ontvangsten die voortvloeien uit daden van beheer of

beschikking met betrekking tot eigen domeingoederen;
6° schenkingen en legaten in speciën;
7° inkomsten uit eigen participaties en uit leningen die

het Agentschap verstrekt aan derden;
8° opbrengsten uit de verkoop van eigen participaties;
9° de subsidies waarvoor het Agentschap als begun-

stigde in aanmerking komt;
10° de terugvorderingen van ten onrechte gedane uit-

gaven;
11° vergoedingen voor prestaties aan derden, volgens

de voorwaarden, bepaald in de beheersovereenkomst;
12° de opbrengst van sponsoring.
Tenzij het anders is bepaald in een decreet, worden de

ontvangsten, vermeld in het eerste lid, beschouwd als ont-
vangsten die bestemd zijn voor de gezamenlijke uitgaven.

Het Agentschap kan schenkingen of legaten aanvaar-
den. De gedelegeerd bestuurder beoordeelt vooraf de op-
portuniteit en de risico's van de aanvaarding.
Art. 40. Het Agentschap wordt gemachtigd om een reser-
vefonds aan te leggen. In de begroting situeert het reserve-
fonds zich op het niveau van de totaliteit van het Agentschap.

Het Agentschap mag de middelen in het reservefonds
voor de volgende taken aanwenden:

1° voor de taken, vermeld in artikel 29, en voor de bij-
zondere opdrachten die de Vlaamse Regering met toepas-
sing van artikel 30 aan het Agentschap opdraagt;

2° voor het verwerven en beheren van patrimonium dat
wordt aangewend voor de realisatie van de taken, vermeld
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in artikel 29, en voor de bijzondere opdrachten die de
Vlaamse Regering met toepassing van artikel 30 aan het
Agentschap opdraagt.

Het spijzen van het reservefonds is afhankelijk van een
machtiging door het Vlaams Parlement in de jaarlijkse be-
groting. Die machtiging kan alleen betrekking hebben op
het deel van de uitgavenkredieten dat in de begroting aan
het Agentschap wordt toegekend en dat in het begro-
tingsjaar zelf niet wordt aangewend.

Afdeling 6
Coördinatie

Art. 41. § 1. De Vlaamse Regering wordt ermee belast de
bestaande wets- en decreetbepalingen te wijzigen, aan te
vullen, te vervangen of op te heffen, om ze in overeenstem-
ming te brengen met de bepalingen van dit decreet en van
het Kaderdecreet.

De besluiten die krachtens deze paragraaf worden vast-
gesteld, houden op uitwerking te hebben als ze niet bij de-
creet zijn bekrachtigd negen maanden na de datum van de
inwerkingtreding ervan. De bekrachtiging werkt terug tot
die laatste datum.

De bevoegdheid, vermeld in deze paragraaf, die aan de
Vlaamse Regering wordt opgedragen, vervalt negen
maanden na de inwerkingtreding van dit decreet. Na die
datum kunnen de besluiten die krachtens deze paragraaf
zijn vastgesteld en zijn bekrachtigd, alleen bij een decreet
worden gewijzigd, aangevuld, vervangen of opgeheven.

§ 2. De Vlaamse Regering kan de bepalingen van de de-
creten betreffende het Agentschap coördineren, alsook de
bepalingen die daarin uitdrukkelijk of stilzwijgend wijzi-
gingen hebben aangebracht, tot het tijdstip van de coördi-
natie. Daartoe kan ze:

1° de te coördineren bepalingen anders inrichten, in-
zonderheid opnieuw nummeren en vernummeren;

2° de verwijzingen in de te coördineren bepalingen
dienovereenkomstig vernummeren;

3° de te coördineren bepalingen met het oog op onder-
linge overeenstemming en eenheid van terminologie her-
schrijven, zonder te raken aan de erin neergelegde begin-
selen.

De coördinatie treedt pas in werking nadat ze bij de-
creet is bekrachtigd.

Art. 42. De Vlaamse Regering stelt aan het Agentschap on-
roerende goederen ter beschikking om zijn taken te vervullen.
Ze kan nadere regels bepalen voor die terbeschikkingstelling.

HOOFDSTUK 5

OPRICHTING VAN HET PERSONENREGISTER WVG

Art. 43. Er wordt een personenregister opgericht, hierna
«Personenregister WVG» te noemen, dat de volgende ge-
gevens bevat:

1° de informatiegegevens, vermeld in artikel 3, eerste lid, 1°
tot en met 10°, en tweede lid, van de wet van 8 augustus 1983
tot regeling van het Rijksregister van de natuurlijke personen;

2° het identificatienummer van het Rijksregister, als het
om gegevens gaat die betrekking hebben op een natuur-
lijke persoon die in het Rijksregister opgenomen is;

3° het identificatienummer van de Kruispuntbank van
de Sociale Zekerheid, vermeld in de wet van 15 januari
1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruis-

puntbank van de Sociale Zekerheid, als het om gegevens
gaat die betrekking hebben op een natuurlijke persoon die
niet in het Rijksregister opgenomen is.

De administratie gebruikt het Personenregister WVG ter
uitvoering van haar reglementaire taken, }1[met toepas-
sing van de regelgeving inzake de bescherming van na-
tuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgege-
vens die van toepassing is bij de mededeling van persoons-
gegevens, zoals ze in voorkomend geval op federaal of
Vlaams niveau verder is of wordt gespecificeerd]1.

De actoren in de zorg kunnen het Personenregister
WVG, }2[met toepassing van de regelgeving inzake de be-
scherming van natuurlijke personen bij de verwerking van
persoonsgegevens die van toepassing is bij de mededeling
van persoonsgegevens, zoals ze in voorkomend geval op
federaal of Vlaams niveau verder is of wordt gespecifi-
ceerd]2, gebruiken om hun taken uit te voeren.

De Vlaamse Regering bepaalt de nadere voorwaarden
met betrekking tot het Personenregister WVG.

De verantwoordelijke voor de verwerking van het Perso-
nenregister WVG is het Departement Welzijn, Volksgezond-
heid en Gezin. Het Departement Welzijn, Volksgezondheid
en Gezin gaat voor elke toegang tot het Personenregister
WVG na of de betrokken actor hiertoe gemachtigd is.

Het gebruik van het Personenregister WVG wordt elke
vijf jaar geëvalueerd. Deze evaluatie gebeurt na het inwin-
nen van het advies van de toezichtcommissie}3[...]3 en de
Vlaamse Dienstenintegrator. Indien deze adviezen una-
niem negatief zijn, wordt het Personenregister WVG afge-
schaft. De Vlaamse Regering beslist bij tegenstrijdige advie-
zen over het voortbestaan van het Personenregister WVG.
}1. – Lid 2 gewijzigd bij art. 91, 1°, Decr. Vl. Parl. 8 juni 2018, B.S., 26 juni
2018, inwerkingtreding: 25 mei 2018 (art. 191, inleidende zin)
}2. – Lid 3 gewijzigd bij art. 91, 1°, Decr. Vl. Parl. 8 juni 2018, B.S., 26 juni
2018, inwerkingtreding: 25 mei 2018 (art. 191, inleidende zin)
}3. – Lid 6 gewijzigd bij art. 91, 2°, Decr. Vl. Parl. 8 juni 2018, B.S., 26 juni
2018, inwerkingtreding: 25 mei 2018 (art. 191, inleidende zin)

HOOFDSTUK 6

ADMINISTRATIEVE SANCTIES

Art. 44. § 1. De erkenning die door de Vlaamse Gemeen-
schap verleend is aan een voorziening, kan door de erken-
nende instantie geschorst of ingetrokken worden als de
opdrachten of verplichtingen die voortvloeien uit dit de-
creet, niet vervuld of niet nageleefd worden door de be-
trokken voorziening.

De aanwijzing als dienstenintegrator kan door de
Vlaamse Regering worden geschorst of vervallen worden
verklaard als de dienstenintegrator de opdrachten of ver-
plichtingen die voortvloeien uit dit decreet, niet naleeft.

§ 2. De subsidie, verkregen in het kader van het gezond-
heids- of welzijnsbeleid, kan door de subsidiërende instan-
tie worden ingehouden of teruggevorderd als een voorzie-
ning de opdrachten of verplichtingen die voortvloeien uit
dit decreet, niet vervult of niet naleeft.

§ 3. Het Agentschap kan aan een voorziening die de op-
drachten of verplichtingen die voortvloeien uit dit decreet,
niet vervult of niet naleeft, een administratieve geldboete
van 100 tot 100.000 euro opleggen. Het Agentschap kan
aan een zorgverlener of een hulpverlener die de opdrachten
of verplichtingen die voortvloeien uit dit decreet, niet vervult
of niet naleeft, een administratieve geldboete van 100 tot
40.000 euro opleggen. Daarnaast kan het Agentschap een
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zorgverlener, een hulpverlener of een voorziening de toe-
gang tot het netwerk ontzeggen. Die sancties kunnen wor-
den opgelegd boven op de sanctie, vermeld in paragraaf 1
en 2, en kunnen ook elk als aparte sanctie worden opgelegd.

Het bedrag van de opgelegde geldboete wordt vastge-
steld met inachtneming van het aantal en de ernst van de
inbreuken.

Als een zorgverlener, een hulpverlener of een voorzie-
ning de opgelegde administratieve geldboete niet tijdig
betaalt, wordt de geldboete bij dwangbevel ingevorderd.
De Vlaamse Regering wijst de ambtenaren aan die een
dwangbevel kunnen geven en uitvoerbaar kunnen verkla-
ren. Een dwangbevel wordt betekend bij deurwaardersex-
ploot met bevel tot betaling.

De vordering tot nietigverklaring van de administra-
tieve geldboete verjaart na verloop van vijf jaar vanaf de
dag waarop ze is ontstaan. De verjaring wordt gestuit op
de wijze en onder de voorwaarden, bepaald in artikel 2244
en volgende van het Burgerlijk Wetboek.

§ 4. De administratieve sanctie, vermeld in paragraaf 1
tot en met 3, kan pas worden opgelegd nadat:

1° de betrokkene van de erkennende instantie, in geval
van paragraaf 1, de subsidiërende instantie, in geval van
paragraaf 2, of het Agentschap, in geval van paragraaf 3,
een schriftelijke aanmaning heeft ontvangen om zijn ver-
plichtingen na te komen. De aanmaning kan ook elektro-
nisch verstuurd worden;

2° de betrokkene vervolgens zijn verplichtingen niet is na-
gekomen binnen de door de administratie bepaalde termijn;

3° de betrokkene vervolgens door de instantie, vermeld
in 1°, is uitgenodigd om te worden gehoord.

De Vlaamse Regering bepaalt de nadere regels met be-
trekking tot de procedure voor het opleggen van een admi-
nistratieve sanctie als vermeld in dit artikel.

HOOFDSTUK 7

SLOTBEPALINGEN

Art. 45. (...)  {1

S 1. – Wijzigt Decr. Vl. Parl. 8 juli 2011 Begroting, boekhouding, subsi-
dies, controle (Rekendecreet)

§ 1 (...)  {1

§ 2 (...)  {2

S 1. – Heft Decr. Vl. Parl. 16 juni 2006 Gezondheidsinformatiesysteem,
op
S 2. – Wijzigt Decr. Vl. Parl. 13 juli 2012 Vlaamse dienstenintegrator (VDI)

Art. 47. De Vlaamse Regering stelt voor elke bepaling
van dit decreet, met uitzondering van artikelen 43 en 46,
§ 2, de datum van inwerkingtreding vast.

Artikelen 43 en 46, § 2, treden in werking op de tiende
dag na de bekendmaking van dit decreet in het Belgisch
Staatsblad.  {1

F 1. – Inwerkingtreding, met uitzondering van art. 43 en 46, § 2:
1 december 2016 (art. 7, 1°, B. Vl. Reg. 18 november 2016, B.S., 9 januari
2017)

Decr. Vl. Parl. 18 mei 2018 houdende de Vlaamse sociale bescherming
 (B.S., 17 augustus 2018)

(Uittreksel)

DEEL 1

GEMEENSCHAPPELIJKE BASISBEPALINGEN

TITEL 7

BEWIJSWAARDE

Art. 48. Met behoud van de toepassing van anderslui-
dende regelgeving hebben de gegevens die met toepassing
van dit decreet op elektronische wijze gedeeld worden, als-
ook de weergave ervan op een leesbare drager, dezelfde
bewijswaarde als ze zouden hebben als ze op een papieren
drager zouden voorkomen.

TITEL 8

REGISTRATIE, VERWERKING EN UITWISSELING 
VAN GEGEVENS

Art. 49. § 1. In dit artikel wordt verstaan onder:
1° algemene verordening gegevensbescherming: de

verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement
en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming
van natuurlijke personen in verband met de verwerking
van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van
die gegevens en tot intrekking van de richtlijn 95/45/EG;

2° toegangspoort: de toegangspoort, vermeld in
artikel 17 van het decreet van 12 juli 2013 betreffende de
integrale jeugdhulp.

§ 2. De persoonsgegevens worden in het kader van de
Vlaamse sociale bescherming verwerkt conform de regel-
geving over de bescherming van natuurlijke personen bij
de verwerking van persoonsgegevens. De verwerking van
persoonsgegevens is gebaseerd op artikel 6, eerste lid, 1),
c), van de voormelde verordening en, wat gegevens over
gezondheid betreft, op artikel 9, tweede lid, 2), h), van de
voormelde verordening.

De Vlaamse Regering specificeert, na advies van de be-
voegde toezichthoudende autoriteit, de gegevens waarop
artikel 22, tweede lid, artikel 23, § 1, eerste lid, artikel 37, § 1,
artikel 39, § 2, artikel 50, artikel 65, tweede lid, en artikel 133,
§ 5, betrekking hebben. De verwerking van die gegevens
vindt plaats met toepassing van de regelgeving inzake de be-
scherming van natuurlijke personen bij de verwerking van
persoonsgegevens die van toepassing zijn bij de mededeling
van persoonsgegevens, zoals ze in voorkomend geval op fe-
deraal of Vlaams niveau verder zijn of worden gespecificeerd.

De gegevens over gezondheid, vermeld in het eerste lid,
worden verwerkt conform artikel 9, derde lid, van de voor-
melde verordening, door of onder de verantwoordelijkheid
van een beroepsbeoefenaar die aan het beroepsgeheim is
gebonden, of door een andere persoon die tot geheimhou-
ding is gehouden.
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§ 3. Met het oog op de uitvoering van de bevoegdheden
en taken, geregeld bij of krachtens dit decreet, worden per-
soonsgegevens van de gebruiker, inclusief gegevens als
vermeld in artikel 4, 15), van de algemene verordening ge-
gevensbescherming, verwerkt door:

1° het VAPH;
2° de toegangspoort;
3° het agentschap;
4° de zorgkassen;
5° de indicatiestellers;
6° de zorgvoorzieningen en de verstrekkers van mobili-

teitshulpmiddelen;
7° de Zorgkassencommissie;
8° de externe dienstverleners, vermeld in artikel 34, eer-

ste lid, 1°, van dit decreet;
9° de Expertencommissie, vermeld in artikel 39;
10° de Bijzondere Technische Commissie, vermeld in

artikel 133 van dit decreet;
11° de actoren die belast zijn met de behandeling van ad-

ministratieve beroepen, conform artikel 71, artikel 76, § 5,
artikel 80, § 5, artikel 88, § 3, en artikel 92, § 5, van dit decreet;

12° de adviserend artsen van de verzekeringsinstellin-
gen, de diensten maatschappelijk werk van de ziekenfond-
sen en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn,
vermeld in artikel 50.

De Vlaamse Regering kan nadere regels bepalen voor
de vorm waarin en de wijze waarop de persoonsgegevens
worden uitgewisseld.

§ 4. De verwerkingsverantwoordelijken in de zin van
artikel 4, 7), van de algemene verordening gegevensbe-
scherming zijn:

1° het agentschap, voor de verwerking van persoonsgege-
vens in het kader van de controles op indicatiestellingen en
de aansturing van die controles, in het kader van de behande-
ling van de administratieve beroepen tegen beslissingen van
de zorgkas, met het oog op de uitvoering van de opdrachten
van de Expertencommissie, met het oog op de uitvoering van
de opdrachten van de Bijzondere Technische Commissie en
voor het beheer van de databank, vermeld in artikel 70;

2° de zorgkassen, voor de verwerking van indicatiestel-
lingen en voor de verwerking van persoonsgegevens in het
kader van hun opdrachten, vermeld in artikel 22;

3° het agentschap en de zorgkassen, voor de verwerking
van persoonsgegevens in het kader van het digitaal platform
Vlaamse Sociale Bescherming en de gemeenschappelijke ap-
plicaties Vlaamse sociale bescherming, vermeld in artikel 28;

4° de zorgvoorzieningen en de verstrekkers van mobili-
teitshulpmiddelen, voor de verwerking van persoonsgege-
vens in het kader van hun zorgrelatie met de gebruiker.

§ 5. De Vlaamse Regering bepaalt, na advies van de be-
voegde toezichthoudende autoriteit, gedurende welke ter-
mijn de verwerkte persoonsgegevens maximaal zullen
worden bewaard.

§ 6. De verwerking van persoonsgegevens vindt plaats
met respect voor de rechten van de betrokken gebruikers.

De zorgkassen zijn verantwoordelijk voor het verstrek-
ken van informatie in hun individuele communicatie en
interactie met gebruikers en hun vertegenwoordigers, met
inbegrip van de contactgegevens van de functionaris van
de gegevensbescherming als bedoeld in artikel 37 van de
algemene verordening gegevensbescherming.

§ 7. De instanties, vermeld in paragraaf 4, bezorgen aan
het agentschap alle gegevens waarover ze beschikken in

het kader van de uitvoering van dit decreet, met het oog op
analyse van die gegevens, evidencebased beleidsvoering
voor het Vlaamse welzijns- en gezondheidsbeleid en de in-
formatieverstrekking daarover. Die gegevens zijn geanoni-
miseerd. De Vlaamse Regering bepaalt, na advies van de
bevoegde toezichthoudende autoriteit, welke gegevens
bezorgd worden, alsook de wijze waarop en de periodici-
teit waarmee de gegevens bezorgd worden.

§ 8. De zorgkassen bezorgen aan het Intermutualistisch
Agentschap alle gegevens waarover ze beschikken in het
kader van de uitvoering van dit decreet, met het oog op de
analyse van die gegevens door het Intermutualistisch
Agentschap. De doorgifte en analyse vindt plaats met het
doel om verdere beleidsvorming te informeren. Die gege-
vens zijn geanonimiseerd. De Vlaamse Regering bepaalt,
na advies van de bevoegde toezichthoudende autoriteit,
welke gegevens bezorgd worden, alsook de wijze waarop
en de periodiciteit waarmee de gegevens bezorgd worden.

In het eerste lid wordt verstaan onder het Intermutualis-
tisch Agentschap: het Intermutualistisch Agentschap op-
gericht overeenkomstig artikel 278 van de programmawet
I van 24 december 2002.

Art. 50. De zorgkassen enerzijds en de ziekenfondsen en
verzekeringsinstellingen, vermeld in artikel 2, g) en i), van
de Ziekteverzekeringswet anderzijds, wisselen onder el-
kaar gegevens uit die noodzakelijk zijn in het kader van de
toepassing van de bepalingen van dit decreet, conform een
overeenkomst die daarover wordt gesloten.

De gegevens, vermeld in het eerste lid, kunnen onder
meer betrekking hebben op:

1° de verzekeringsstatus van gebruikers in het kader van
de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging
en uitkeringen;

2° de informatie die noodzakelijk is om de Europese en
internationale regelgeving uit te voeren;

3° de informatie die noodzakelijk is om dubbele finan-
ciering van zorgkosten te vermijden.

De adviserend artsen, vermeld in artikel 154 van de
Ziekteverzekeringswet, hebben toegang tot de gegevens
van gebruikers die verwerkt worden in het kader van dit
decreet en die dienstig zijn voor de uitoefening van hun
opdrachten, vermeld in artikel 153 van de Ziekteverzeke-
ringswet en in het kader van dit decreet.

De diensten maatschappelijk werk van de ziekenfond-
sen, vermeld in artikel 14 van het Woonzorgdecreet, heb-
ben toegang tot de gegevens van gebruikers die verwerkt
worden in het kader van dit decreet en die dienstig zijn
voor de uitoefening van hun opdrachten, vermeld in
artikel 15 van het Woonzorgdecreet.

De openbare centra voor maatschappelijk welzijn, ver-
meld in artikel 1 van de organieke wet van 8 juli 1976 be-
treffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn,
hebben toegang tot de gegevens van gebruikers die ver-
werkt worden in het kader van dit decreet en die dienstig
zijn voor de uitoefening van hun opdrachten, vermeld in
hoofdstuk IV van de organieke wet van 8 juli 1976 betref-
fende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.

Het VAPH, vermeld in artikel 3 van het decreet van 7 mei
2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agent-
schap met rechtspersoonlijkheid Vlaams Agentschap voor
Personen met een Handicap, heeft toegang tot gegevens
van gebruikers die verwerkt worden in het kader van dit de-
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creet en die dienstig zijn voor de uitoefening van zijn op-
dracht, vermeld in artikel 6, 2°, van het voormelde decreet.

Art. 51. Met het oog op de opname van een gebruiker in
een zorgvoorziening of met het oog op de verstrekking van
een mobiliteitshulpmiddel aan een gebruiker, hebben de be-
trokken zorgvoorziening of de betrokken verstrekker van
mobiliteitshulpmiddelen toegang tot de volgende gegevens:

1° de zorgkas waarbij de betrokken gebruiker is aange-
sloten;

2° de verzekeringsstatus van de betrokken gebruiker,
met inbegrip van de eventuele achterstallen die de gebrui-
ker heeft in het kader van de premiebetaling.

Art. 52. § 1. De zorgkassen zijn gehouden zich tot het
Rijksregister van de natuurlijke personen te richten om de
informatiegegevens, vermeld in artikel 3, eerste en tweede
lid, van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een
Rijksregister van de natuurlijke personen, te verkrijgen of
om de juistheid van deze informatiegegevens na te gaan.

In afwijking van het eerste lid, kunnen de zorgkassen
een beroep doen op een andere bron in de mate dat de in-
formatiegegevens niet bij het Rijksregister kunnen worden
verkregen.

§ 2. De informatiegegevens, vermeld in paragraaf 1, die
bij het Rijksregister van de natuurlijke personen zijn ver-
kregen, in een elektronisch bestand opgeslagen zijn en aan
het dossier toegevoegd zijn, hebben bewijswaarde tot be-
wijs van het tegendeel.

De Vlaamse Regering bepaalt de voorwaarden en de
procedures volgens welke de informatiegegevens, vermeld
in het eerste lid, moeten worden bewaard om hun bewijs-
waarde naar herkomst en datum te garanderen.

Als het bewijs van het tegendeel, vermeld in het eerste lid,
door de betrokken instelling wordt aanvaard, deelt die de in-
houd van het aldus aanvaarde informatiegegeven, als inlich-

ting, mee aan het Rijksregister van de natuurlijke personen
en voegt bij die mededelingen de bewijsstukken daarvan.

Art. 53. § 1. Het agentschap is gehouden zich tot het
Rijksregister van de natuurlijke personen te richten om de
informatiegegevens, vermeld in artikel 3, eerste en tweede
lid, van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een
Rijksregister van de natuurlijke personen, te verkrijgen of
om de juistheid van deze informatiegegevens na te gaan.

In afwijking van het eerste lid, kan het agentschap een be-
roep doen op een andere bron in de mate dat de informatie-
gegevens niet bij het Rijksregister kunnen worden verkregen.

§ 2. De informatiegegevens, vermeld in paragraaf 1, die
bij het Rijksregister van de natuurlijke personen zijn ver-
kregen, in een elektronisch bestand opgeslagen zijn en aan
het dossier toegevoegd zijn, hebben bewijswaarde tot be-
wijs van het tegendeel.

De Vlaamse Regering bepaalt de voorwaarden en de
procedures volgens welke de informatiegegevens, vermeld
in het eerste lid, moeten worden bewaard om hun bewijs-
waarde naar herkomst en datum te garanderen.

Als het bewijs van het tegendeel, vermeld in het eerste lid,
door de betrokken instelling wordt aanvaard, deelt die de in-
houd van het aldus aanvaarde informatiegegeven, als inlich-
ting, mee aan het Rijksregister van de natuurlijke personen
en voegt bij die mededelingen de bewijsstukken daarvan.

Art. 54. In alle gevallen waarin dit decreet of de uitvoe-
ringsbesluiten ervan voorzien in het toezenden van stuk-
ken of het doen van betalingen op de hoofdverblijfplaats,
moet worden gebruikgemaakt van het informatiegegeven
betreffende de hoofdverblijfplaats, vermeld in artikel 3,
eerste lid, 5°, van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling
van een Rijksregister van de natuurlijke personen.

Van de verplichting, vermeld in het eerste lid, kan wor-
den afgeweken in de door de Vlaamse Regering bepaalde
gevallen.

Decr. Vl. Parl. 8 juni 2018 houdende de aanpassing van de decreten aan de verordening (EU) 2016/
679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van 

natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije 
verkeer van die gegevens en tot intrekking van richtlijn 95/46/EG (algemene verordening 

gegevensbescherming)
 (B.S., 26 juni 2018)

(Uittreksel)

HOOFDSTUK 1

INLEIDENDE BEPALING

Art. 1. Dit decreet regelt een gemeenschaps- en ge-
westaangelegenheid.

Art. 2. Dit decreet voorziet in de gedeeltelijke uitvoering
van verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parle-
ment en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescher-
ming van natuurlijke personen in verband met de verwer-
king van persoonsgegevens en betreffende het vrije ver-
keer van die gegevens en tot intrekking van richtlijn 95/
46/EG (algemene verordening gegevensbescherming).

HOOFDSTUK 2

WIJZIGINGSBEPALINGEN

HOOFDSTUK 3

SLOTBEPALINGEN

Art. 187. In het decreet van 18 juli 2008 betreffende het
elektronische bestuurlijke gegevensverkeer worden
artikel 10, 11, 12 en 32 opgeheven.
Art. 188. De drie leden van de Vlaamse toezichtcommis-
sie en hun plaatsvervangers die zijn aangesteld overeen-
komstig artikel 10, § 2, tweede lid, van het decreet van
18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke ge-
gevensverkeer, zoals dit gold ten laatste op 24 mei 2018,
blijven lid van de Vlaamse toezichtcommissie voor het
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elektronische bestuurlijke gegevensverkeer. De Vlaamse
Regering duidt onder die leden de voorzitter aan.

Het mandaat van deze leden eindigt op de datum van
de bekendmaking van de samenstelling van de Vlaamse
toezichtcommissie, vermeld in artikel 10/1, van het de-
creet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische be-
stuurlijke gegevensverkeer, in het Belgisch Staatsblad.

Het mandaat van de drie leden van de Vlaamse toezicht-
commissie en hun plaatsvervangers die zijn aangesteld
overeenkomstig artikel 10, § 2, eerste lid, van het decreet
van 18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke
gegevensverkeer, zoals dit gold ten laatste op 24 mei 2018,
eindigt op 25 mei 2018.

Art. 189. Met behoud van de controlebevoegdheden van
de Vlaamse toezichtcommissie voor de verwerking van
persoonsgegevens, vermeld in artikel 10/1 van het decreet
van 18 juli 2008 betreffende het elektronische gegevens-
verkeer, behouden de machtigingen, adviezen en aanbeve-
lingen, verleend door de Vlaamse toezichtcommissie voor
het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer, vermeld in
artikel 10 van het decreet van 18 juli 2008 betreffende het
elektronische gegevensverkeer, rechtsgeldigheid.

Na de inwerkingtreding van dit artikel blijft toetreding
tot een bij een beraadslaging van de Vlaamse toezichtcom-
missie voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer
verleende algemene machtiging mogelijk. Daartoe onder-
zoekt de Vlaamse toezichtcommissie voor de verwerking
van persoonsgegevens, vermeld in artikel 10/1 van het de-
creet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische gege-
vensverkeer, de vraag tot aansluiting tot de betreffende al-
gemene machtiging.

Lopende adviesaanvragen, ingediend bij de Vlaamse toe-
zichtcommissie voor het elektronische bestuurlijke gege-
vensverkeer, vermeld in artikel 10 van het decreet van 18 juli
2008 betreffende het elektronische gegevensverkeer, voor
de inwerkingtreding van dit artikel, worden behandeld door
de Vlaamse toezichtcommissie voor de verwerking van per-
soonsgegevens, vermeld in artikel 10/1 van het decreet van
18 juli 2008 betreffende het elektronische gegevensverkeer.

De Vlaamse toezichtcommissie voor de verwerking van
persoonsgegevens, vermeld in artikel 10/1 van het decreet
van 18 juli 2008 betreffende het elektronische gegevens-
verkeer kan adviezen en aanbevelingen, verleend door de
Vlaamse toezichtcommissie voor het elektronische be-
stuurlijke gegevensverkeer, wijzigen, vervangen, opheffen
of intrekken.

Art. 190. De Vlaamse Regering wordt ermee belast de
bestaande wets- en decreetsbepalingen te wijzigen, aan te
vullen, te vervangen of op te heffen om ze in overeenstem-
ming te brengen met de verordening (EU) 2016/679 van
het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 be-
treffende de bescherming van natuurlijke personen in ver-
band met de verwerking van persoonsgegevens en betref-
fende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking
van richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevens-
bescherming) en de federale en Vlaamse wetgeving die is
of wordt aangenomen in toepassing en binnen het kader
van de voormelde verordening zonder in nieuwe beperkin-
gen of verdergaande maatregelen te voorzien.

De besluiten die krachtens dit artikel worden vastgesteld,
houden op uitwerking te hebben als ze niet bij decreet zijn
bekrachtigd twee jaar na de datum van de inwerkingtreding
ervan. De bekrachtiging werkt terug tot die laatste datum.

De bevoegdheid, vermeld in het eerste lid, vervalt twee
jaar na de inwerkingtreding van dit decreet.

Na de datum, vermeld in het derde lid, kunnen de be-
sluiten die krachtens dit artikel zijn vastgesteld en zijn be-
krachtigd, alleen bij een decreet worden gewijzigd, aange-
vuld, vervangen of opgeheven.

Art. 191. Dit decreet treedt in werking op 25 mei 2018,
met uitzondering van:

1° artikel 7 en 8, die in werking treden op 3 december
2018;

2° artikel 14, 18, 21 tot en met 26, 34, 35, 38, 1°, 42, 4°,
82, 2°, 85, 86, 87, 88, 96, 125, 142, 151, 152, 157, 4°, 159,
160, 3°, 161, 163, 164, 2° en 3°, 167, 187 en 189, die in wer-
king treden op de datum van de bekendmaking van de sa-
menstelling van de Vlaamse toezichtcommissie voor de ver-
werking van persoonsgegevens, vermeld in artikel 10/1 van
het decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische
bestuurlijke gegevensverkeer, in het Belgisch Staatsblad;

3° artikel 16 en 27, 2°, die in werking treden op de
datum van de bekendmaking van dit decreet in het Bel-
gisch Staatsblad;

4° artikel 50 tot en met 52 en artikel 92, die in werking
treden op 1 januari 2019;

5° artikel 151 en 152 die in werking treden op de datum
van de inwerkingtreding van respectievelijk artikel 20 en
21 van het decreet van 8 mei 2009 betreffende toegangs-
verbod tot voertuigen van de VVM;

6° artikel 180, dat in werking treedt op de datum van de
inwerkingtreding van artikel 4/1.2.2, § 3, tweede lid, van
het Energiedecreet van 8 mei 2009.

B. Vl. Reg. 15 mei 2009 betreffende de veiligheidsconsulenten, vermeld in artikel 9 van het decreet 
van 18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer

 (B.S., 13 juli 2009)

B. Vl. Reg. 15 mei 2009 houdende de uitvoering van het decreet van 18 juli 2008 betreffende het 
elektronische bestuurlijke gegevensverkeer

 (B.S., 14 juli 2009)
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B. Vl. Reg. 29 november 2013 tot uitvoering van het decreet van 13 juli 2012 houdende de 
oprichting en organisatie van een Vlaamse dienstenintegrator

 (B.S., 14 februari 2014)

HOOFDSTUK 1

ALGEMENE BEPALINGEN

Art. 1. In dit besluit wordt verstaan onder minister: de
Vlaamse Minister, bevoegd voor het elektronische bestuur-
lijke gegevensverkeer.

Art. 2. § 1. Het coördinatiecomité, vermeld in artikel 20
van het decreet van 13 juli 2012 houdende de oprichting
en organisatie van een Vlaamse dienstenintegrator, be-
staat uit effectieve leden en plaatsvervangende leden. Alle
leden zijn deskundigen op het domein van elektronisch
bestuurlijk gegevensverkeer.

§ 2. Het coördinatiecomité is samengesteld uit de vol-
gende effectieve leden:

1° een stemgerechtigde vertegenwoordiger per beleids-
domein als vermeld in artikel 2 van het besluit van de
Vlaamse Regering van 3 juni 2005 met betrekking tot de
organisatie van de Vlaamse administratie, op voorstel van
de beleidsraden van de respectieve beleidsdomeinen. Op
verzoek van de beleidsraden van de respectieve beleidsdo-
meinen kunnen ten hoogste twee vertegenwoordigers per
beleidsdomein met raadgevende stem in het coördinatie-
comité worden opgenomen;

2° drie stemgerechtigde vertegenwoordigers van de lo-
kale en provinciale besturen, van wie één op voorstel van
de Vereniging van de Vlaamse Provincies, één op voorstel
van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten en
één op voorstel van de Vlaamse ICT Organisatie;

3° een stemgerechtigde vertegenwoordiger van het
Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen,
vermeld in artikel 5, 15°, van het decreet van 7 mei 2004
houdende de oprichting van het publiekrechtelijk vormge-
geven extern verzelfstandigd agentschap «Agentschap
voor Geografische Informatie Vlaanderen»;

4° een stemgerechtigde vertegenwoordiger van de VDI;
5° een stemgerechtigde vertegenwoordiger van de mi-

nister, die het voorzitterschap van het coördinatiecomité
waarneemt.

§ 3. Voor elke vertegenwoordiger, vermeld in paragraaf 2,
1° tot 4°, wordt in een plaatsvervangend lid voorzien, op
voorstel van de instanties, vermeld in paragraaf 2, 1° tot 4°.

De plaatsvervanger van de voorzitter is een van de verte-
genwoordigers, vermeld in paragraaf 2, 1° tot en met 3°,
en wordt aangewezen door de minister.

§ 4. Het lidmaatschap van het coördinatiecomité is onver-
enigbaar met een mandaat in het Europees Parlement, de
Kamer van volksvertegenwoordigers, de Senaat, het Vlaams
Parlement, het Brussels Hoofdstedelijk Parlement, de pro-
vincieraad, de gemeenteraad en de Raad voor Maatschappe-
lijk Welzijn, met het ambt van minister, staatssecretaris, gou-
verneur, burgemeester en met het lidmaatschap van een be-
stendige deputatie, een schepencollege en een kabinet.

§ 5. Het secretariaat van het coördinatiecomité wordt
verzorgd binnen de DAB Informatie Vlaanderen.

§ 6. De leden van het coördinatiecomité worden door
de minister benoemd voor een termijn van vijf jaar.

De leden van het coördinatiecomité kunnen door de mi-
nister ontslagen worden op eigen verzoek of om ernstige
redenen.  {1

F 1. – Op de dag van de bekendmaking van het
M.B. houdende de aanstelling van de leden van het stuuror-
gaan in het B.S., luidt dit art. als volgt:

Art. 2. }2[...]2

}2. – Opgeheven bij art. 16 B. Vl. Reg. 2 juni 2017, B.S., 13 juli 2017, in-
werkingtreding: op de dag van de bekendmaking van het M.B. houdende
de aanstelling van de leden van het stuurorgaan in het B.S. (art. 27, 2°, eer-
ste zin)

Art. 3. De bevoegdheden, vermeld in artikel 4, 8°,
artikel 5, 4° en 5°, artikel 20, tweede lid, en artikel 21 van
het decreet van 13 juli 2012 houdende de oprichting en or-
ganisatie van een Vlaamse dienstenintegrator, omvatten
zowel operationele als strategische aspecten met betrek-
king tot zowel het informatiebeleid als het ICT-beleid.

Ingevolge de bevoegdheden van het coördinatiecomité,
vermeld in artikel 21, eerste lid, 4° tot en met 6°, en het tweede
en derde lid, van het voormelde decreet, maakt het coördina-
tiecomité strategische keuzes voor een gemeenschappelijk
beleid over de aanmaak, het beheer, de uitwisseling, het ge-
bruik en het hergebruik van de gegevens die de verschillende
instanties nodig hebben voor de uitvoering van hun taken
met het oog op de realisatie van een efficiënt en interoperabel
gebruik van gegevens over de verschillende instanties heen.

Ingevolge de bevoegdheden van het coördinatiecomité,
vermeld in artikel 4, 8°, en artikel 5, 4° en 5°, van het voor-
melde decreet, beraadslaagt het coördinatiecomité op strate-
gisch niveau over alle relevante overkoepelende en entiteits-
overschrijdende aspecten van het inzetten van ICT-oplossin-
gen, gebruikt binnen de dienstverleningsprocessen van de
Vlaamse overheid. Inzonderheid maakt het coördinatieco-
mité strategische keuzes voor een gemeenschappelijk veilig-
heidsbeleid, gemeenschappelijke ICT-standaarden en een
gezamenlijk gebruik van infrastructuurdiensten en ICT-om-
gevingen.

Het coördinatiecomité onderzoekt over welke thema's in-
zake het informatie- en het ICT-beleid en onder welke voor-
waarden het coördinatiecomité beslissingen kan nemen die
voor alle entiteiten van de Vlaamse administratie, vermeld in
artikel 1, 5°, van het besluit van de Vlaamse Regering van
3 juni 2005 met betrekking tot de organisatie van de Vlaamse
administratie, bindend zijn. Het coördinatiecomité rappor-
teert op regelmatige basis over de vorderingen van dat onder-
zoek aan de minister. Het eindresultaat van het onderzoek
wordt uiterlijk tegen het einde van het eerste jaar na de inwer-
kingtreding van dit besluit aan de Vlaamse Regering bezorgd.

Het coördinatiecomité organiseert op regelmatige tijd-
stippen een overleg met de verschillende belanghebben-
den om de eenvormigheid in afspraken na te streven ter
bevordering en bestendiging van de samenwerking tussen
de verschillende instanties en externe overheden op het
vlak van het informatie- en het ICT-beleid.

Het coördinatiecomité kan voor het vervullen van zijn
taken een beroep doen op de medewerking van deskundigen.

Het coördinatiecomité rapporteert jaarlijks aan de mi-
nister over de realisering van zijn opdrachten.  {1



III. Wet- en regelgeving van de gemeenschappen en gewesten • 2. Vlaanderen  
B. Vl. Reg. 29 november 2013 - Vlaamse dienstenintegrator (VDI), coördinatiecomité

574 Larcier Geannoteerde Wetboeken – Privacy (17 oktober 2018) – © Larcier

F 1. – Op de dag van de bekendmaking van het M.B. hou-
dende de aanstelling van de leden van het stuurorgaan in
het B.S., luidt dit art. als volgt:

Art. 3. }2[...]2

}2. – Opgeheven bij art. 16 B. Vl. Reg. 2 juni 2017, B.S., 13 juli 2017, in-
werkingtreding: op de dag van de bekendmaking van het M.B. houdende
de aanstelling van de leden van het stuurorgaan in het B.S. (art. 27, 2°, eer-
ste zin)

Art. 4. In oorlogstijd en in omstandigheden die daarmee
gelijkgesteld zijn krachtens artikel 7 van de wet van 12 mei
1927 op de militaire opeisingen of tijdens de bezetting van
het grondgebied door de vijand, kan de minister de nood-
zaak van de verhindering van de toegang tot de gegevens en
de gegevensbronnen bij de VDI of van de gehele of gedeel-
telijke vernietiging van de gegevensbronnen, ter bespreking
voorleggen aan het coördinatiecomité, vermeld in
artikel 20 van het decreet van 13 juli 2012 houdende de op-
richting en organisatie van een Vlaamse dienstenintegrator.

De minister kan daartoe overgaan op eigen initiatief of
op verzoek van de persoon die belast is met het dagelijks
bestuur van de VDI.

Het coördinatiecomité brengt, op eigen initiatief of op
verzoek van de minister een gemotiveerd advies uit, dat
minstens betrekking heeft op volgende aspecten:

1° het maken op elektronische dragers van minstens een
kopie van het informatiesysteem en in het bijzonder van de
persoons- en ondernemingsgegevens die door of voor reke-
ning van de VDI en de instanties worden verwerkt;

2° de bezorging van elektronische dragers, vermeld in
punt 1°, door de VDI en de instanties aan een door het co-
ördinatiecomité te bepalen instantie, verantwoordelijk
voor het in veiligheid stellen ervan;

3° de noodzaak van de verhindering van de toegang tot of
de vernietiging van de gegevensbronnen waarin persoons-
en ondernemingsgegevens worden bewaard door of voor re-
kening van de VDI en de instanties, volgens een methode die
aangepast is aan het spoedeisende karakter van de situatie.

Als het coördinatiecomité om advies wordt verzocht
door de minister, brengt het zijn advies uiterlijk de eerst-
volgende dag uit. Bij ontstentenis van een advies binnen
die termijn maakt de minister de noodzaak van de verhin-
dering van de toegang tot de gegevens en de gegevens-
bronnen onmiddellijk rechtstreeks bij de Vlaamse Rege-
ring aanhangig die vervolgens beslist over de noodzaak
van de verhindering van de toegang tot de gegevens en de
gegevensbronnen bij de VDI of van de gehele of gedeelte-
lijke vernietiging van de gegevensbronnen.  {1

F 1. – Op de dag van de bekendmaking van het M.B. hou-
dende de aanstelling van de leden van het stuurorgaan in
het B.S., luidt dit art. als volgt:

Art. 4. In oorlogstijd en in omstandigheden die daarmee gelijk-
gesteld zijn krachtens artikel 7 van de wet van 12 mei 1927 op
de militaire opeisingen of tijdens de bezetting van het grondge-
bied door de vijand, kan de minister de noodzaak van de verhin-
dering van de toegang tot de gegevens en de gegevensbronnen
bij de VDI of van de gehele of gedeeltelijke vernietiging van de
gegevensbronnen, ter bespreking voorleggen aan }2[het stuur-
orgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid, vermeld in artikel 3
van het decreet van 23 december 2016 houdende de oprichting
van het stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid]2.

De minister kan daartoe overgaan op eigen initiatief of op
verzoek van de persoon die belast is met het dagelijks bestuur
van de VDI.

}3[Het stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid, ver-
meld in het eerste lid,]3 brengt, op eigen initiatief of op verzoek
van de minister een gemotiveerd advies uit, dat minstens betrek-
king heeft op volgende aspecten:

1° het maken op elektronische dragers van minstens een
kopie van het informatiesysteem en in het bijzonder van de per-
soons- en ondernemingsgegevens die door of voor rekening van
de VDI en de instanties worden verwerkt;

2° de bezorging van elektronische dragers, vermeld in
punt 1°, door de VDI en de instanties aan een door }4[het stuur-
orgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid, vermeld in het eerste
lid,]4 te bepalen instantie, verantwoordelijk voor het in veilig-
heid stellen ervan;

3° de noodzaak van de verhindering van de toegang tot of de
vernietiging van de gegevensbronnen waarin persoons- en on-
dernemingsgegevens worden bewaard door of voor rekening
van de VDI en de instanties, volgens een methode die aangepast
is aan het spoedeisende karakter van de situatie.

Als }5[het stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid, ver-
meld in het eerste lid,]5 om advies wordt verzocht door de minis-
ter, brengt het zijn advies uiterlijk de eerstvolgende dag uit. Bij
ontstentenis van een advies binnen die termijn maakt de minis-
ter de noodzaak van de verhindering van de toegang tot de ge-
gevens en de gegevensbronnen onmiddellijk rechtstreeks bij de
Vlaamse Regering aanhangig die vervolgens beslist over de
noodzaak van de verhindering van de toegang tot de gegevens
en de gegevensbronnen bij de VDI of van de gehele of gedeelte-
lijke vernietiging van de gegevensbronnen.
}2. – Lid 1 gewijzigd bij art. 17, 1°, B. Vl. Reg. 2 juni 2017, B.S., 13 juli
2017, inwerkingtreding: op de dag van de bekendmaking van het M.B.
houdende de aanstelling van de leden van het stuurorgaan in het B.S.
(art. 27, 2°, eerste zin)
}3. – Lid 3, inleidende zin, gewijzigd bij art. 17, 2°, B. Vl. Reg. 2 juni 2017,
B.S., 13 juli 2017, inwerkingtreding: op de dag van de bekendmaking van
het M.B. houdende de aanstelling van de leden van het stuurorgaan in het
B.S. (art. 27, 2°, eerste zin)
}4. – Lid 3, 2°, gewijzigd bij art. 17, 2°, B. Vl. Reg. 2 juni 2017, B.S., 13 juli
2017, inwerkingtreding: op de dag van de bekendmaking van het M.B.
houdende de aanstelling van de leden van het stuurorgaan in het B.S.
(art. 27, 2°, eerste zin)
}5. – Lid 4 gewijzigd bij art. 17, 3°, B. Vl. Reg. 2 juni 2017, B.S., 13 juli 2017, in-
werkingtreding: op de dag van de bekendmaking van het M.B. houdende de
aanstelling van de leden van het stuurorgaan in het B.S. (art. 27, 2°, eerste zin)

Art. 5. § 1. De minister bezorgt de beslissing van de
Vlaamse Regering, vermeld in artikel 4, derde lid, via de
bestaande informatiekanalen aan de personen, belast met
het dagelijks bestuur van de VDI en de instanties die per-
soons- en ondernemingsgegevens verwerken. Die perso-
nen staan in voor het uitvoeren van de beslissing van de
Vlaamse Regering, vermeld in artikel 4, derde lid.

§ 2. Als het beheer van de gegevensbronnen en de per-
soons- en ondernemingsgegevens die erin worden be-
waard, wordt toevertrouwd aan een persoon die diensten
in onderaanneming uitvoert, worden tussen de partijen
van de aannemingsovereenkomst duidelijke en schriftelijk
vastgelegde afspraken gemaakt over de uitvoering van de
bepalingen van dit besluit.

Het bestaan van een aannemingsovereenkomst doet in
geen geval afbreuk aan de verplichtingen die met toepassing
van paragraaf 1 worden opgelegd aan de personen die belast
zijn met het dagelijks bestuur van de VDI en aan de instanties.

§ 3. Als de beslissing van de Vlaamse Regering, vermeld
in artikel 4, derde lid, geen uitsluitsel geeft, mogen de per-
sonen die belast zijn met het dagelijks bestuur van de VDI,
en de instanties die persoons- en ondernemingsgegevens
verwerken, de maatregelen nemen die, gelet op de om-
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standigheden, noodzakelijk zijn om de uitvoering van de
vermelde verplichtingen te verzekeren.

In geval van vernietiging moeten de persoons- en onder-
nemingsgegevens volledig onbruikbaar worden gemaakt.

HOOFDSTUK 2

WIJZIGINGSBEPALINGEN

Afdeling 1
Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering 
van 12 december 2008 tot vaststelling van de regels 

voor het beheer van de DAB ICT en tot regeling van de 
bevoegdheden van en de delegatie aan de ICT-manager

Art. 6-14. (...)  {1

S 1. – Wijzigen B. Vl. Reg. 12 december 2008 DAB Informatie Vlaande-
ren, ICT-manager, bevoegdheden 

Afdeling 2
Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering 

van 15 mei 2009 houdende de uitvoering van het 
decreet van 18 juli 2008 betreffende het 

elektronische bestuurlijke gegevensverkeer

Art. 15-18. (...)  {1

S 1. – Wijzigen B. Vl. Reg. 15 mei 2009 Elektronische bestuurlijke gege-
vensverkeer, uitvoering

HOOFDSTUK 3
SLOTBEPALINGEN

Art. 19. Dit besluit treedt in werking op de dag van de be-
kendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.
Art. 20. De Vlaamse Minister, bevoegd voor het elektro-
nische bestuurlijk gegevensverkeer, is belast met de uitvoe-
ring van dit besluit.
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Chronologisch Register

Datum Titel Pagina

1804

21 maart Wet – B.W., akten van de burgerlijke stand (uittreksel art. 34–54). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,  322

1808

17 november Wet – Wetboek van strafvordering (uittreksel art. 28bis, 28quinquies, 39bis, 46bis–46quin-
quies, 47ter, 55, 57, 87–90, 90ter–90duodecies, 589–602) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,  184

1867

8 juni Wet – Strafwetboek (uittreksel art. 193, 210bis, 259bis, 314bis, 371/1–378bis, 433bis–
433bis/1, 434–453bis, 458–458bis, 459–460ter, 550bis)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,  206

1936

31 maart K.B. nr. 308 – Wetboek successierechten, Vlaamse versie (uittreksel art. 143–146quater) . . . 1,  538
31 maart K.B. nr. 308 – Wetboek successierechten, Brusselse versie (uittreksel art. 143–146quinquies) 1,  516

1948

10 december Verklaring – Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (uittreksel art. 12) . . . . . . . . 1,  1

1950

4 november Verdrag – EVRM (uittreksel art. 8) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,  3

1955

24 juni Wet – Archiefwet  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,  439

1957

25 maart Verdrag – Verdrag 25 maart 1957 betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) (Ge-
consolideerde versie) (uittreksel art. 16)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,  14

1962

4 juli Wet – Openbare statistiek  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,  334

1964

23 oktober K.B. – Ziekenhuizen en hun diensten, normen (uittreksel ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,  358

1965

8 april Wet – Arbeidsreglementenwet (uittreksel art. 4–6/1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,  263
8 april Wet – Jeugdbeschermingswet (Vlaamse versie) (uittreksel art. 50, 63, 77)  . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,  222

1966

19 december Verdrag – Burgerrechten en politieke rechten (uittreksel art. 17) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,  1

1967

10 oktober Wet – Ger.W. (uittreksel art. 32–32quater/3, 1270, 1389bis/1–1389bis/18, 1391/1–1391/3) 1,  325
10 november K.B. nr. 78 – Wet uitoefening gezondheidszorgberoepen (uittreksel art. 35octies, 35quater-

decies)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,  358



1969 – 7 juni / 1994 – 16 december CHRONOLOGISCH REGISTER

Chron. Reg. – 578 Larcier Thema Wetboeken – Privacy-wetgeving   (17 oktober 2018) – © Larcier

1969

7 juni Wet – Huiszoekingswet (uittreksel art. 1–3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,  223

1978

3 juli Wet – Arbeidsovereenkomstenwet (uittreksel art. 16-17, 20-21)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,  266

1980

15 december Wet – Vreemdelingenwet (uittreksel art. 30bis, 49/4, 51/3)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,  225

1981

28 januari Verdrag – Geautomatiseerde verwerking persoonsgegevens  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,  9

1983

8 augustus Wet – Rijksregisterwet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,  230
6 december CAO nr. 38 NAR – Werving en selectie van werknemers (uittreksel art. 11–18). . . . . . . . . . . . . 1,  310

1984

3 april K.B. – Rijksregister, toegang, recht op verbetering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,  246
3 april K.B. – Rijksregister, samenstelling identificatienummer (uittreksel art. 1–9) . . . . . . . . . . . . . . . . 1,  247
3 april K.B. – Rijksregister, toegang openbare overheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,  248

1989

20 november Verdrag – Rechten van het Kind (uittreksel art. 16) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,  2

1990

15 januari Wet – Wet Kruispuntbank Sociale Zekerheid (uittreksel art. 1–53)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,  268

1991

19 juli Wet – Detective, regeling beroep (uittreksel art. 4–7, 10, 14)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,  369
19 juli Wet – Wet bevolkingsregister (uittreksel art. 1–8)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,  236
29 juli Wet – Motivering bestuurshandeling. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,  440

1992

10 april K.B. – WIB 92 (uittreksel art. 314–337/1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,  490
16 juli K.B. – Besluit toegang bevolkingsregisters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,  250
16 juli K.B. – Verkrijgen van informatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,  250
16 juli K.B. – Opgenomen informatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,  253
16 juli K.B. – Besluit bevolkingsregisters (uittreksel art. 1–5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,  256

5 augustus Wet – Wet politieambt (uittreksel art. 1–4, 25/1–44/11/13, 46/1–46/14)  . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,  370
20 november K.B. – Verwerking van persoonsgegevens inzake consumentenkrediet  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,  483

1993

12 augustus K.B. – Informatieveiligheid instellingen sociale zekerheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,  302

1994

17 februari Grondwet – Gecoördineerde Grondwet van België (uittreksel art. 15, 22–22bis, 29, 32) . . . . . 1,  114
11 april Wet – Openbaarheid van bestuur (uittreksel art. 1–7). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,  442
30 juni Wet – Auteursrecht en naburige rechten (uittreksel art. 10)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,  456
30 juni Wet – Telefoonaftap, bescherming. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,  226
16 december K.B. – Ziekenhuizen, normen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,  361
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1995

1 februari K.B. – Wachtregister, informatiegegevens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,  256
30 maart Ord. Br. Hoofdst. R. – Openbaarheid van bestuur (uittreksel art. 1–2)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,  523

1996

26 juli Wet – Modernisering sociale zekerheid, leefbaarheid wettelijke pensioenstelsels . . . . . . . . . . . 1,  283
10 december K.B. – Identiteitsdocumenten, kind onder 12 jaar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,  256

1997

4 februari K.B. – Mededeling sociale gegevens van persoonlijke aard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,  302
26 juni Ord. Ver. Verg. Gem. Gem. Com. – Openbaarheid van bestuur  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,  523

1998

2 juni Wet – Sektarische organisaties, Informatie- en Adviescentrum, Administratieve coördinatie-
cel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,  394

16 juni CAO nr. 68 NAR – Camerabewaking op de arbeidsplaats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,  311
30 november Wet – Inlichtingen en veiligheidsdiensten (uittreksel art. 1–21/1, 36–44/5)  . . . . . . . . . . . . . . . 1,  394

7 december Wet – Wet geïntegreerde politiedienst (uittreksel art. 123–124, 127, 131)  . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,  419
11 december Wet – Classificatie en veiligheidsmachtiging, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen (uit-

treksel art. 1–11) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,  419
11 december Wet – Beroepsorgaan inzake veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsad-

viezen (uittreksel art. 1–4). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,  421

1999

22 maart Wet – DNA-analyse in strafzaken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,  226
3 mei K.B. – Algemeen Medisch Dossier  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,  362
3 mei K.B. – Ziekenhuiswet, medisch dossier, algemene minimumvoorwaarden . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,  363
7 mei Wet – Kansspelen, weddenschappen, kansspelinrichtingen, bescherming van spelers (uit-

treksel art. 55)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,  226

2001

9 juli K.B. – Kruispuntbank van de sociale zekerheid, sociale gegevensbanken, vernietiging (uit-
treksel art. 2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,  302

17 juli Wet – Federale overheidsdiensten, werkzaamheden inzake informatiebeheer en informatie-
veiligheid, machtiging tot vereniging  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,  444

19 juli K.B. – Centraal Strafregister, toegang (uittreksel art. 1–6) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,  228

2002

16 januari K.B. – Uitbreiding netwerk sociale zekerheid tot sommige instellingen van Gemeenschappen
en Gewesten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,  303

26 april CAO nr. 81 NAR – Bescherming persoonlijke levenssfeer werknemers tov controle op elek-
tronische on-linecommunicatiegegevens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,  313

22 augustus Wet – Rechten van de patiënt (uittreksel art. 1–16). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,  345
20 december Wet – Minnelijke invordering van schulden van de consument (uittreksel art. 3) . . . . . . . . . . . 1,  480
24 december Programmawet (I) – Programmawet (I) (uittreksel art. 278–281)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,  349

2003

9 januari K.B. – Wettelijke medewerkingsplicht bij gerechtelijke vorderingen mbt tot elektronische
communicatie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,  229

28 januari Wet – Medische onderzoeken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,  283
25 maart K.B. – Identiteitskaarten (uittreksel art. 1–3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,  257

4 april K.B. – Reclame per elektronische post. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,  476
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4 juni K.B. – Bescherming persoonlijk levenssfeer, persoonsgegevens, wet 8 december 1992, art.
36bis, afwijking  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,  425

8 juli K.B. – Ombudsfunctie in ziekenhuizen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,  364

2004

26 maart Decr. Vl. Parl. – Openbaarheid van bestuur (uittreksel art. 1–16) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,  539
30 april Samenwerkingsakkoord – Werklozen, actieve begeleiding en opvolging (uittreksel art. 16–

21) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,  284
5 juni K.B. – Identiteitskaart, bevolkingsregister, Rijksregister – rechten van inzage en verbetering . 1,  258
8 juni Verdrag – Grensoverschrijdend politieel optreden (uittreksel art. 13-15). . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,  107

15 oktober K.B. – Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, pensioen- en solidariteitsinstellingen. . . . . . . 1,  303

2005

12 januari Wet – Basiswet gevangeniswezen, rechtspositie van gedetineerden (uittreksel Art. 4) . . . . . . . 1,  227
13 februari K.B. – Elektronische identiteitskaart, recht van kennisname van overheden en personen die

info bevolkingsregisters of Rijksregister hebben geraadpleegd of bijgewerkt. . . . . . . . . . . . . . . . 1,  259
4 maart K.B. – Uitbreiding netwerk sociale zekerheid tot OCMW (opdracht inzake maatschappelijke

zekerheid) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,  303
13 juni Wet – Elektronische communicatie (uittreksel art. 1–4/1, 122–136, 145–150)  . . . . . . . . . . . . . 1,  456
10 augustus Wet – Phenix, informatiesysteem (uittreksel art. 1–9, 30–31) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,  332

9 november CAO nr. 85 NAR – Telewerk (uittreksel art. 14). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,  317

2006

8 januari K.B. – Rijksregister, informatietypes verbonden met informatiegegevens  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,  259
22 februari K.B. – Voetbalstadions, bewakingscamera's. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,  434
10 mei K.B. – Deontologische code van de politiediensten (uittreksel )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,  425
10 juli Wet – Analyse van de dreiging  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,  422
13 juli K.B. – Informatie- en Adviescentrum sektarische organisaties, vertrouwelijkheid en beveili-

ging van de persoonsgegevens, statuut aangestelde gegevensbescherming, verslag . . . . . . . . . 1,  426
28 november K.B. – Analyse van de dreiging, uitvoeringsbesluit wet 10 juli 2006  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,  426
13 december Wet – Gezondheid, diverse bepalingen (uittreksel art. 41–42). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,  351

2007

21 maart Wet – Bewakingscamera's, plaatsing, gebruik. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,  427
27 april K.B. – Ziekenhuisgegevens, mededeling aan Minister van Volksgezondheid, regels (uittreksel

art. 3–5, 7–10, 17–22)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,  364
27 april K.B. – Reizigers die verblijven in een toeristische verblijfsaccommodatie, registratie en con-

trole (politiefiche)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,  426
9 mei K.B. – Intermutualistisch Agentschap, representatieve steekproef, uitvoering art. 278 Pro-

grammawet (I) 24 december 2002 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,  366
15 mei Wet – Gemeenten, gemeenschapswachten, dienst, functie (uittreksel art. 3, 13–16)  . . . . . . . . 1,  422
12 december Handvest (2007/C 303/01) – Handvest van de grondrechten van de Europese Unie (uittrek-

sel art. 7–8, 47). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,  15
13 december Verdrag – Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU) (Geconsolideerde versie) (uittreksel

art. 6, 39) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,  14

2008

10 februari K.B. – Camerabewaking, pictogram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,  434
10 juli Gecoörd. wet – Ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen (uittreksel art. 29/1–30,

92) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,  351
18 juli Decr. Vl. Parl. – Elektronische bestuurlijke gegevensverkeer  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,  542
21 augustus Wet – eHealth-platform, oprichting en organisatie (uittreksel art. 1–14, 22–23) . . . . . . . . . . . . 1,  352
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2009

19 maart Ord. Br. Hoofdst. Parl. – Archieven (uittreksel art. 3–6)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,  526
1 april CAO nr. 100 NAR – Preventief alcohol- en drugbeleid in de onderneming. . . . . . . . . . . . . . . . . 1,  317

29 april K.B. – Bescherming persoonlijke levenssfeer, verwerking persoonsgegevens CBFA  . . . . . . . . . 1,  175
15 mei B. Vl. Reg. – Veiligheidsconsulenten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,  572
15 mei B. Vl. Reg. – Elektronische bestuurlijke gegevensverkeer, uitvoering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,  572
10 december M.O. – Bewakingscamera's, adviesprocedure  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,  438

2010

19 mei Wet – Kruispuntbank van de voertuigen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,  473
6 juni Wet – Invoering Sociaal Strafwetboek (uittreksel art. 16–42, 54–61, 100/14–100/17, 117–

118)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,  285
9 juli Decr. Vl. Parl. – Bestuurlijk-administratieve archiefwerking (uittreksel art. 1–7, 13–18). . . . . 1,  549

18 augustus K.B. – Overbrenging archieven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,  452
18 augustus K.B. – Archieven, toezicht en bewaring, vernietiging  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,  452
28 oktober Ord. Br. Hoofdst. Parl. – Ruimtelijke informatie (uittreksel art. 14) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,  526

7 december K.B. – Centraal bestand van berichten van beslag, delegatie, overdracht en collectieve schul-
denregeling  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,  333

29 december Wet (I) – Pensioenen (uittreksel art. 139–163)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,  297

2011

9 februari K.B. – Ethische Code voor de telecommunicatie (uittreksel art. 42–43)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,  476
8 april K.B. – Basiswet gevangeniswezen, rechtspositie van gedetineerden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,  229

14 april Wet – Kruispuntbank van de rijbewijzen (uittreksel art. 5–7) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,  445
18 november K.B. – Kruispuntbank van de rijbewijzen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,  477

2012

20 januari Decr. Vl. Parl. – Interlandelijke adoptie van kinderen (uittreksel art. 25)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,  552
4 maart Wet – Centrale voor Kredieten aan Ondernemingen (uittreksel art. 10–12) . . . . . . . . . . . . . . . . 1,  318

29 maart Programmawet (I) – Programmawet (I), controle misbruik fictieve adressen (uittreksel
art. 100–105) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,  301

13 juli Decr. Vl. Parl. – Vlaamse dienstenintegrator (VDI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,  552
3 augustus Wet – Verwerking persoonsgegevens door FOD Financiën . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,  488

15 augustus Wet – Federale dienstenintegrator, oprichting en organisatie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,  445

2013

28 februari Wetboek – Wetboek van Economisch recht, kruispuntbank van ondernemingen (uittreksel
art. III.29–III.37, III.44–III.46). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,  319

28 februari Wetboek – Wetboek van Economisch recht, veiligheid van producten en diensten (uittreksel
art. IX.2, IX.3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,  480

28 februari Wetboek – Wetboek van Economisch recht, marktpraktijken en consumentenbescherming
(uittreksel art. VI.110–VI.115)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,  481

17 maart K.B. – Federale dienstenintegrator, veiligheidsadviseur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,  452
29 april Protocolakkoord – Gezondheids- en welzijnssector, optimaal elektronisch uitwisselen en

delen van informatie en gegevens. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,  367
24 juni Wet – Gemeentelijke administratieve sancties (uittreksel art. 44)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,  423
15 juli Wet – eRegister van wegvervoersondernemingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,  473
17 juli K.B. – Centraal aanspreekpunt (CAP)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,  510
17 augustus Wet – ITS-kaderwet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,  473
26 augustus Samenwerkingsakkoord – Geïntegreerd e-government  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,  453
19 september K.B. – Elektronische communicatie, bewaring van gegevens  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,  477
29 november B. Vl. Reg. – Vlaamse dienstenintegrator (VDI), coördinatiecomité  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,  573
21 december K.B. – Gemeentelijke administratieve sancties, register, bijzondere voorwaarden . . . . . . . . . . . 1,  426
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2014

29 januari Wet – Sociale identiteitskaart, ISI+-kaart. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,  302

11 februari K.B. – Registratie van aanwezigheden op bouwplaatsen, registratiesysteem, eigenschappen,
regels, inlichtingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,  303

26 februari K.B. – Sociale identiteitskaart, ISI+-kaart, uitvoering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,  303

9 maart K.B. – Bewakingscamera's, bekijken van beelden in real time, voorwaarden  . . . . . . . . . . . . . . . 1,  435

4 april Wet – Verzekeringen (uittreksel art. 61, 158–159) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,  357

25 april Decr. Vl. Parl. – Netwerk voor de gegevensdeling tussen de actoren in de zorg. . . . . . . . . . . . . 1,  558

5 mei Wet – Vereenvoudiging en gelijkschakeling van elektronische en papieren formulieren (uit-
treksel art. 1–10, 14) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,  473

8 mei Ord. Br. Hoofdst. Parl. – Gewestelijke dienstenintegrator. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,  531

13 juni K.B. – Nationaal Instituut voor de Statistiek, voorschriften bescherming individuele gegevens
(uittreksel art. 1–6)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,  343

10 oktober K.B. – Centrum voor Cybersecurity België («CCB») (uittreksel art. 1–3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,  479

2016

27 april Verord. (EU) 2016/679 E.P. en de Raad – Algemene verordening gegevensbescherming
(«AVG»)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,  17

27 april Richtl. 2016/680 E.P. en de Raad – Bescherming van natuurlijke personen in verband met
de verwerking van persoonsgegevens inzake politie en justitie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,  78

25 september K.B. – Centraal register van testamenten, centraal register van huwelijksovereenkomsten, be-
heer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,  333

11 november K.B. – Overlegcomité van de gebruikers van het Rijksregister . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,  262

7 december K.B. – Sociale zekerheid, bewijskracht van verwerkte gegevens  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,  303

2017

23 maart K.B. – Centrale voor Kredieten aan Particulieren  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,  484

28 april K.B. – Codex over het welzijn op het werk, Boek I - Algemene beginselen (uittreksel art. 1–I.1-
2, I.4-83–I.4-97) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,  307

28 april K.B. – Codex over het welzijn op het werk, Boek VIII - Ergonomische belasting . . . . . . . . . . . . . 1,  309

18 september Wet – Witwassen van geld (uittreksel art. 1–3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,  424

2 oktober Wet – Private en bijzondere veiligheid. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,  424

3 december Wet – Gegevensbeschermingsautoriteit  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,  115

2018

8 mei K.B. – Bewakingscamera's, aangifte, gebruik, register van beeldverwerkingsactiviteiten . . . . . 1,  436

18 mei Decr. Vl. Parl. – Vlaamse sociale bescherming (uittreksel art. 48–54). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,  569

8 juni Decr. Vl. Parl. – Aanpassiing decreten aan GDPR-verordening (uittreksel art. 1–2, 187–191) 1,  571

23 juli Verdrag – Politiesamenwerking tussen België, Luxemburg en Nederland (uittreksel art. 1–
17, 30, 52) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,  107

30 juli Wet – Gegevensbeschermingswet  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,  129

30 juli K.B. – Kadastrale documentatie, kadastrale uittreksels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,  515

5 september Wet – Informatieveiligheidscomité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,  173

17 oktober Regl. – Gegevensbeschermingsautoriteit, reglement van interne orde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,  175

17 oktober Regl. – Gegevensbeschermingsautoriteit, overgangsreglement van interne orde  . . . . . . . . . . . 1,  182
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PRIVACY

Privacy

Met het van toepassing worden van de Algemene Verordening Gegevensbescherming 
(GDPR/AVG) op 25 mei 2018 is een belangrijke omslag verwezenlijkt in het Europese 
en meteen ook Belgische privacy- en gegevensbeschermingsrecht. Het is het resultaat 
van een grootscheepse oefening om de principes en regels die destijds voor het eerst 
systematisch werden gevat in Verdrag 108 van de Raad van Europa van 28 januari 1981 
te moderniseren en klaar te stomen voor de uitdagingen van de 21ste eeuw.

Deze nieuwe regelgeving vergt een nieuwe codex en die ligt nu voor.

Privacy- en gegevensbeschermingsrecht vind je daar waar mensen, al dan niet gewild, 
soms bewust, soms gedwongen, leven en communiceren … of daar waar recht is. Dat 
recht is mensenwerk – voor wie, door wie het ook geschreven en beleefd, ondergaan 
en bedreven wordt. Als privacyrecht meer autonomie kan aanreiken, meer vrijheid kan 
verwerkelijken en emancipatie kan bewerkstellingen, dan is het veel meer dan een 
instrumentele oefening in de loutere techniek van gegevensverwerking.
Deze codex zal niemand ervan kunnen overtuigen dat er bevrijdende wetgeving bestaat.
Maar het troost dat er nog getimmerd wordt aan vrijheid.
 
Willem Debeuckelaere, Voorzitter Gegevensbeschermingsautoriteit en raadsheer bij het Hof 
van Beroep te Gent.
Gert Vermeulen, gewoon hoogleraar (internationaal en Europees) strafrecht aan de Universiteit 
Gent, directeur van het Institute for International Research on Criminal Policy (IRCP) en lid van 
de Gegevensbeschermingsautoriteit.

KLGEANPRIV
978-2-8079-0212-1

GEANNOTEERDE

www.larciergroup.com  I  www.stradalex.com

Willem Debeuckelaere
Gert Vermeulen

Privacy

GEANNOTEERDE

 
Editie bijgewerkt tot 17 oktober 2018

1919

LARCIER

LARCIER

APP LARCIER CODE 
UW LARCIER WETBOEKEN 
STEEDS UP-TO-DATE




