13 FEBRUARI 2001. - Koninklijk besluit ter uitvoering van de wet van 8 december 1992
tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van
persoonsgegevens.
HOOFDSTUK I. - Definities.
Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit, wordt verstaan onder :
1° " de wet " : de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten
opzichte van de verwerking van persoonsgegevens;
2° " de Commissie " : de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer;
3° " gecodeerde persoonsgegevens " : persoonsgegevens die slechts door middel van een code in
verband kunnen worden gebracht met een geïdentificeerd of identificeerbaar persoon;
4° " niet-gecodeerde persoonsgegevens " : andere dan gecodeerde persoonsgegevens;
5° " anonieme gegevens " : gegevens die niet met een geïdentificeerd of identificeerbaar persoon in
verband kunnen worden gebracht en derhalve geen persoonsgegevens zijn;
6° " intermediaire organisatie " : de natuurlijke persoon, de rechtspersoon, de feitelijke vereniging of
de openbare overheid, andere dan de verantwoordelijke voor de verwerking van de niet-gecodeerde
gegevens, die voornoemde gegevens codeert.
HOOFDSTUK II. - Latere verwerking van persoonsgegevens voor historische, statistische
of wetenschappelijke doeleinden.
Afdeling I. - Algemene beginselen.
Art. 2. De latere verwerking van persoonsgegevens voor historische, statistische of wetenschappelijke
doeleinden wordt geacht in overeenstemming te zijn met artikel 4, § 1, 2°, tweede zin, van de wet
wanneer zij wordt verricht onder de voorwaarden gesteld in dit hoofdstuk.
De bewaring van persoonsgegevens voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden, die
is bedoeld in artikel 4, § 1, 5°, tweede zin, van de wet, is toegestaan onder de voorwaarden gesteld in
dit hoofdstuk.
Art. 3. De latere verwerking van persoonsgegevens voor historische, statistische of wetenschappelijke
doeleinden vindt plaats aan de hand van anonieme gegevens.
Art. 4. Indien een latere verwerking van anonieme gegevens niet de mogelijkheid biedt de
historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden te verwezenlijken, mag de verantwoordelijke
voor de latere verwerking voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden
overeenkomstig de bepalingen van Afdeling 2 van dit hoofdstuk gecodeerde persoonsgegevens
verwerken.
In dat geval, vermeldt hij in de aangifte betreffende de verwerking die hij overeenkomstig artikel 17
van de wet aflegt, waarom de latere verwerking van anonieme gegevens niet de mogelijkheid biedt de
historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden te verwezenlijken.
Art. 5. Indien een latere verwerking van gecodeerde gegevens niet de mogelijkheid biedt de
historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden te verwezenlijken, mag de verantwoordelijke
voor de latere verwerking overeenkomstig Afdeling 3 van dit hoofdstuk niet-gecodeerde
persoonsgegevens verwerken.

In dat geval, vermeldt hij in de aangifte betreffende de verwerking die hij overeenkomstig artikel 17
van de wet doet, waarom de latere verwerking van gecodeerde gegevens niet de mogelijkheid biedt
de historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden te verwezenlijken.
Art. 6. De verantwoordelijke voor de latere verwerking van persoonsgegevens voor historische,
statistische of wetenschappelijke doeleinden mag geen handelingen verrichten die zijn gericht op de
omzetting van anonieme gegevens in persoonsgegevens of van gecodeerde persoonsgegevens in nietgecodeerde persoonsgegevens.
Afdeling II. - Verwerking van gecodeerde persoonsgegevens.
Art. 7. Persoonsgegevens worden gecodeerd alvorens later op enigerlei wijze voor historische,
statistische of wetenschappelijke doeleinden te worden verwerkt.
Art. 8. Ingeval de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens verzameld voor
bepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden die persoonsgegevens later
verwerkt voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden of die verwerking toevertrouwt
aan een verwerker, worden die persoonsgegevens voorafgaand aan de latere verwerking ervan
gecodeerd, hetzij door de verantwoordelijke voor de verwerking, hetzij door de verwerker, hetzij door
een intermediaire organisatie.
In dit laatste geval, wordt de intermediaire organisatie beschouwd als een verwerker in de zin van
artikel 1, § 5, van de wet.
Art. 9. Ingeval de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens verzameld voor
bepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden deze persoonsgegevens aan een
derde meedeelt met het oog op een latere verwerking voor historische, statistische of
wetenschappelijke doeleinden, worden die persoonsgegevens voorafgaand aan die mededeling
gecodeerd door de verantwoordelijke voor de verwerking of door een intermediaire organisatie.
In dit laatste geval, wordt de intermediaire organisatie beschouwd als een verwerker in de zin van
artikel 1, § 5, van de wet.
Art. 10. Ingeval verscheidene verantwoordelijken voor verwerkingen van persoonsgegevens
verzameld voor bepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden aan dezelfde
derde(n) persoonsgegevens meedelen met het oog op de latere verwerking ervan voor historische,
statistische of wetenschappelijke doeleinden, worden die persoonsgegevens voorafgaand aan die
mededeling gecodeerd door een intermediaire organisatie.
In dit geval, wordt de intermediaire organisatie beschouwd als een verantwoordelijke voor de
verwerking in de zin van artikel 1, § 4, van de wet.
Art. 11. De intermediaire organisatie is onafhankelijk van de verantwoordelijke voor de latere
verwerking van de persoonsgegevens voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden.
Art. 12. De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens verzameld voor bepaalde,
uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden en de intermediaire organisatie die
gegevens coderen met het oog op de latere verwerking ervan voor historische, statistische of
wetenschappelijke doeleinden, nemen de gepaste technische en organisatorische maatregelen om te
beletten dat gecodeerde gegevens in niet-gecodeerde worden omgezet.

Art. 13. De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens verzameld voor bepaalde,
uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden en de intermediaire organisatie kunnen
gecodeerde gegevens slechts meedelen met het oog op de latere verwerking ervan voor historische,
statistische of wetenschappelijke doeleinden tegen overlegging door de verantwoordelijke voor de
latere verwerking van het ontvangbewijs van een volledige aangifte uitgereikt door de Commissie
overeenkomstig artikel 17, § 2, van de wet.
Art. 14. De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens verzameld voor bepaalde,
uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden of de intermediaire organisatie moeten
voorafgaand aan de codering van de gegevens, bedoeld in de artikelen 6 tot 8 van de wet, aan de
betrokken persoon volgende gegevens meedelen :
* de identiteit van de verantwoordelijke voor de verwerking;
* de verwerkte categorieën van persoonsgegevens;
* de herkomst van de gegevens;
* een precieze omschrijving van de historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden van de
verwerking;
* de personen of de categorieën van personen voor wie de persoonsgegevens bestemd zijn;
* het bestaan van een recht op raadpleging van zijn eigen persoonsgegevens, alsook van een recht
op verbetering ervan;
* het bestaan van een recht van verzet in hoofde van de betrokken persoon.
Art. 15. De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens verzameld voor bepaalde,
uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden en de intermediaire organisatie moeten de
verplichting opgelegd in artikel 14 van dit besluit niet nakomen indien deze verplichting onmogelijk
blijkt of onevenredig veel moeite kost en zij zich hebben gedragen naar de procedure bepaald in
artikel 16 van dit besluit.
De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens verzameld voor bepaalde,
uitdrukkelijk omschreven doeleinden en de intermediaire organisatie moeten de verplichting opgelegd
in artikel 14 van dit besluit niet nakomen indien de intermediaire organisatie een administratieve
overheid is die door of krachtens de wet de uitdrukkelijke opdracht heeft om persoonsgegevens
samen te brengen en te coderen, en hierbij onderworpen is aan door of krachtens de wet vastgelegde
specifieke maatregelen die de bescherming van de persoonlijke levenssfeer tot doel hebben.
Art. 16. De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens verzameld voor bepaalde,
uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden of de intermediaire organisatie die de
gegevens, bedoeld in de artikelen 6 tot 8 van de wet, wenst te coderen zonder voorafgaande
kennisgeving aan de betrokken persoon, vult de aangifte die hij krachtens artikel 17 van de wet moet
verrichten aan met de volgende gegevens :
1° de precieze omschrijving van de historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden van de
verwerking;
2° de redenen ter verantwoording van de verwerking van persoonsgegevens bedoeld in de artikelen
6 tot 8 van de wet;

3° de redenen waarom aan de betrokken persoon de gegevens, vermeld in artikel 14, niet kunnen
worden meegedeeld of de onevenredigheid van de moeite nodig om zulks te doen;
4° de categorieën van personen van wie persoonsgegevens, bedoeld in de artikelen 6 tot 8 van de
wet, worden verwerkt;
5° de personen of de categorieën van personen die de persoonsgegevens kunnen raadplegen;
6° de herkomst van de gegevens.
De Commissie deelt binnen een termijn van vijfenveertig werkdagen te rekenen van de ontvangst van
de aangifte aan de verantwoordelijke voor de verwerking of aan de intermediaire organisatie een
aanbeveling mee, eventueel vergezeld van bijkomende voorwaarden die bij de latere verwerking van
de gecodeerde persoonsgegevens, bedoeld in de artikelen 6 tot 8 van de wet, voor historische,
statistische of wetenschappelijke doeleinden in acht moeten worden genomen.
De termijn, bepaald in het tweede lid, kan eenmaal met vijfenveertig werkdagen worden verlengd. De
Commissie deelt voor afloop van de eerste termijn aan de verantwoordelijke voor de verwerking mee
dat zij deze verlengt.
Indien de Commissie na afloop van de in dit artikel bedoelde termijnen geen aanbeveling heeft
meegedeeld, wordt het verzoek geacht te zijn aanvaard.
De Commissie maakt de aanbeveling bekend in het register bedoeld in artikel 18 van de wet.
Art. 17. De verantwoordelijke voor de verwerking moet elke wijziging in de gegevens die hij aan de
Commissie heeft meegedeeld overeenkomstig artikel 16 van dit besluit, aan de Commissie melden.
Afdeling III. - Verwerking van niet-gecodeerde persoonsgegevens.
Art. 18. Alvorens niet-gecodeerde persoonsgegevens later voor historische, statistische of
wetenschappelijke doeleinden te verwerken, verstrekt de verantwoordelijke voor de latere verwerking
aan de betrokken persoon volgende gegevens :
1° de identiteit van de verantwoordelijke voor de verwerking;
2° de verwerkte categorieën van persoonsgegevens;
3° de herkomst van de gegevens;
4° een precieze omschrijving van de historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden van de
verwerking;
5° de personen of categorieën van personen voor wie de persoonsgegevens bestemd zijn;
6° het bestaan van een recht op raadpleging van zijn eigen persoonsgegevens, alsook van een recht
op verbetering ervan;
7° het bestaan van de verplichting om aan de betrokken persoon voorafgaandelijk toestemming te
vragen voor de verwerking van niet-gecodeerde persoonsgegevens voor historische, statistische of
wetenschappelijke doeleinden.
Art. 19. De betrokken persoon moet uitdrukkelijk zijn toestemming geven voor de verwerking van
hem betreffende niet-gecodeerde persoonsgegevens voor historische, statistische of
wetenschappelijke doeleinden vooraleer zij wordt aangevat.

Art. 20. De verantwoordelijke voor de latere verwerking van niet-gecodeerde persoonsgegevens voor
historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden moet de verplichtingen opgelegd in de
artikelen 18 en 19 van dit besluit niet nakomen :
1° indien de latere verwerking voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden beperkt
blijft tot niet-gecodeerde persoonsgegevens die kennelijk door betrokkene zelf publiek zijn gemaakt of
die in nauw verband staan met het publiek karakter van betrokkene of van de feiten waarbij deze
laatste betrokken is of is geweest,
of;
2° indien de nakoming van deze verplichtingen onmogelijk blijkt of onevenredig veel moeite kost en
hij zich heeft gedragen naar de procedure bepaald in artikel 21 van dit besluit.
Art. 21. De verantwoordelijke voor de latere verwerking van niet-gecodeerde persoonsgegevens voor
historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden die de gegevens wenst te verwerken zonder
voorafgaande kennisgeving aan en toestemming van de betrokken persoon, vult daartoe de aangifte
vereist op grond van artikel 17 van de wet aan met de volgende gegevens :
1° de precieze omschrijving van de historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden van de
verwerking;
2° de redenen die de verwerking van niet-gecodeerde persoonsgegevens noodzakelijk maken;
3° de redenen waarom aan de betrokken persoon geen toestemming met kennis van zaken kan
worden gevraagd of de onevenredigheid van de inspanningen nodig om die toestemming te
verkrijgen;
4° de categorieën personen over wie niet-gecodeerde persoonsgegevens worden verwerkt;
5° de personen of categorieën van personen die de niet-gecodeerde persoonsgegevens kunnen
raadplegen;
6° de herkomst van de gegevens.
De Commissie richt binnen een termijn van vijfenveertig werkdagen te rekenen van de ontvangst van
de aangifte een aanbeveling aan de verantwoordelijke voor de latere verwerking, zulks eventueel
vergezeld van bijkomende voorwaarden die bij de latere verwerking van de niet-gecodeerde
persoonsgegevens voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden in acht moeten
worden genomen.
De termijn, bepaald in het tweede lid, kan eenmaal met vijfenveertig werkdagen worden verlengd. De
Commissie deelt voor afloop van de eerste termijn aan de verantwoordelijke voor de latere verwerking
mee dat zij de eerste termijn verlengt.
Indien de Commissie voor afloop van de in dit artikel bedoelde termijnen geen aanbeveling heeft
meegedeeld, wordt het verzoek geacht te zijn aanvaard.
De Commissie maakt haar aanbeveling bekend in het register bedoeld in artikel 18 van de wet.
Art. 22. Elke wijziging in de gegevens die de verantwoordelijke voor de verwerking overeenkomstig
artikel 21 van dit besluit aan de Commissie heeft meegedeeld, moet door deze laatste vooraf aan de
Commissie worden gemeld.

Afdeling IV. - Bekendmaking van de resultaten van de verwerking.
Art. 23. De resultaten van de verwerking voor historische, statistische of wetenschappelijke
doeleinden mogen niet worden bekendgemaakt in een vorm die de identificatie van de betrokken
persoon mogelijk maakt tenzij :
1° deze laatste daartoe zijn toestemming heeft gegeven en de persoonlijke levenssfeer van derden
niet wordt geschonden, of;
2° de bekendmaking van niet-gecodeerde persoonsgegevens beperkt blijft tot gegevens die kennelijk
door betrokkene zelf publiek zijn gemaakt of die in nauw verband staan met het publiek karakter van
betrokkene of van de feiten waarbij deze laatste betrokken is of is geweest.
Afdeling V. - Uitzondering.
Art. 24. Hoofdstuk II van dit besluit is niet van toepassing op de diensten en overheden, bedoeld in
artikel 3, § 4, van de wet, die een latere verwerking voor historische, statistische of wetenschappelijke
doeleinden verrichten.
HOOFDSTUK III. - Voorwaarden voor de verwerking van persoonsgegevens bedoeld in de
artikelen 6 tot 8 van de wet.
Art. 25. Bij de verwerking van persoonsgegevens bedoeld in de artikelen 6 tot 8 van de wet, moet de
verantwoordelijke voor de verwerking bovendien de volgende maatregelen nemen :
1° hij of, in voorkomend geval, de verwerker moet de categorieën van personen die de
persoonsgegevens kunnen raadplegen, aanwijzen waarbij hun hoedanigheid ten opzichte van de
verwerking van de betrokken gegevens nauwkeurig moet worden omschreven;
2° hij of, in voorkomend geval, de verwerker moet de lijst van de aldus aangewezen categorieën van
personen ter beschikking houden van de Commissie;
3° hij moet ervoor zorgen dat de aangewezen personen door een wettelijke of statutaire
verplichting, of door een evenwaardige contractuele bepaling ertoe gehouden zijn het vertrouwelijk
karakter van de betrokken gegevens in acht te nemen;
4° hij moet in de kennisgeving die krachtens artikel 9 van de wet aan de betrokken persoon moet
worden gedaan of in de aangifte, bedoeld in artikel 17, § 1, van de wet, melding maken van de wet of
verordening op grond waarvan de verwerking van persoonsgegevens, bedoeld in de artikelen 6 tot 8
van de wet, is toegestaan.
Art. 26. Indien de verwerking van persoonsgegevens, bedoeld in de artikelen 6 en 7 van de wet,
uitsluitend is toegestaan op grond van de schriftelijke toestemming van de betrokken persoon, moet
de verantwoordelijke voor de verwerking hem, naast de gegevens overeenkomstig artikel 9 van de
wet, vooraf de redenen van die verwerking mededelen, alsmede de lijst van de categorieën van
personen die toegang hebben tot de persoonsgegevens.
Art. 27. Indien de verwerking van persoonsgegevens, bedoeld in de artikelen 6 en 7 van de wet,
uitsluitend is toegestaan op grond van de schriftelijke toestemming van de betrokken persoon, is die
verwerking verboden indien de verantwoordelijke voor de verwerking de huidige of potentiële
werkgever van betrokkene is of indien de betrokken persoon zich ten aanzien van de

verantwoordelijke voor de verwerking in een afhankelijke positie bevindt, wat hem belet vrij zijn
toestemming te verlenen.
Dit verbod wordt opgeheven wanneer de verwerking erop gericht is de betrokken persoon een
voordeel te verstrekken.
HOOFDSTUK IV. - Voorwaarden voor de vrijstelling van de verplichting tot kennisgeving
bedoeld in artikel 9, § 2, van de wet.
Art. 28. De verantwoordelijke voor de latere verwerking van persoonsgegevens voor historische,
statistische of wetenschappelijke doeleinden die uitsluitend gecodeerde persoonsgegevens verwerkt is
vrijgesteld van de verplichting tot kennisgeving, bedoeld in artikel 9, § 2, van de wet, op voorwaarde
dat de voorwaarden, bepaald in Hoofdstuk II, Afdeling II van dit besluit, worden nageleefd.
Art. 29. Een administratieve overheid die door of krachtens de wet de uitdrukkelijke opdracht heeft
om persoonsgegevens samen te brengen en te coderen, en hierbij onderworpen is aan door of
krachtens de wet vastgelegde specifieke maatregelen die de bescherming van de persoonlijke
levenssfeer tot doel hebben, is vrijgesteld van de verplichting tot kennisgeving, bedoeld in artikel 9, §
2, van de wet, indien zij optreedt als intermediaire organisatie.
Art. 30. De verantwoordelijke voor de verwerking die zich, buiten het geval omschreven in artikelen
28 en 29 van dit besluit, beroept op een vrijstelling van de verplichting tot kennisgeving, bedoeld in
artikel 9, § 2, van de wet, omdat die kennisgeving onmogelijk blijkt of onevenredig veel moeite kost,
verstrekt voornoemde informatie wanneer hij voor de eerste keer met de betrokken persoon in
contact treedt.
Indien de verantwoordelijke voor de verwerking, bedoeld in het eerste lid, de persoonsgegevens aan
een derde meedeelt, verricht deze laatste de in artikel 9, § 2, van de wet bedoelde kennisgeving
wanneer hij voor de eerste keer met de betrokken persoon in contact treedt.
Art. 31. De verantwoordelijke voor de verwerking die de kennisgeving aan de betrokken persoon niet
kan verrichten omdat zij onmogelijk blijkt of onevenredig veel moeite kost, vermeldt dit in de aangifte
die hij op grond van artikel 17 van de wet aan de Commissie doet.
De Commissie maakt de lijst van de verantwoordelijken voor de verwerking bekend door middel van
het publiek register omschreven in artikel 18 van de wet, met vermelding van de redenen die de
vrijstelling verantwoorden.
HOOFDSTUK V. - Uitoefening van de rechten bedoeld in de artikelen 10 en 12 van de wet.
Art. 32. Eenieder die zijn identiteit bewijst, heeft het recht om onder de voorwaarden gesteld bij de
wet kennis te krijgen van de in artikel 10 van de wet vermelde informatie, zulks op ondertekend en
gedagtekend verzoek dat ter plaatse wordt overhandigd, of over de post of met een
telecommunicatiemiddel wordt toegezonden :
* hetzij aan de verantwoordelijke voor de verwerking of aan zijn vertegenwoordiger in België, of aan
een van de door hem gemachtigde of aangestelde personen;
* hetzij aan de verwerker van de persoonsgegevens die het in voorkomend geval aan een van
voornoemde personen doorgeeft.
Indien het verzoek ter plaatse wordt overhandigd, reikt de persoon die het in ontvangst neemt aan de
verzoeker onmiddellijk een gedagtekend en ondertekend ontvangbewijs uit.

Art. 33. De verzoeken tot verbetering, verwijdering of verbod op de aanwending van de
persoonsgegevens en enig verzet gegrond op artikel 12 van de wet worden ingediend volgens
dezelfde procedure en bij dezelfde personen dan die vermeld in het artikel 32 van dit besluit.
Art. 34. Ingeval persoonsgegevens schriftelijk bij de betrokken persoon worden verzameld, vraagt de
verantwoordelijke voor de verwerking op het document aan de hand waarvan de gegevens bij
betrokkene worden verzameld aan deze laatste of hij het recht op verzet waarin artikel 12, § 1, derde
lid, van de wet voorziet, wenst uit te oefenen.
Ingeval de persoonsgegevens bij de betrokken persoon op een andere dan schriftelijke wijze worden
verzameld, vraagt de verantwoordelijke aan die persoon of hij het recht op verzet waarin artikel 12, §
1, derde lid, van de wet voorziet, wenst uit te oefenen, De betrokkene kan zulks doen op een
document dat de verantwoordelijke voor de verwerking hem bezorgt ten laatste twee maanden nadat
de persoonsgegevens zijn verzameld of aan de hand van enig technisch middel op grond waarvan kan
worden aangetoond dat hem de mogelijkheid is geboden voornoemd recht uit te oefenen.
Art. 35. Ingeval de persoonsgegevens niet bij de betrokken persoon worden verzameld, vraagt de
verantwoordelijke voor de verwerking, die onderworpen is aan artikel 9, § 2, c), van de wet, aan die
persoon schriftelijk of hij het recht op verzet waarin artikel 12, § 1, derde lid, van de wet voorziet,
wenst uit te oefenen.
HOOFDSTUK VI. - Uitoefening van het recht bedoeld in artikel 13 van de wet.
Art. 36. Dit hoofdstuk bepaalt de procedure voor de indiening van verzoeken op grond van artikel 13
van de wet.
Art. 37. De betrokken persoon dient het verzoek bij de Commissie in aan de hand van een
gedagtekend en ondertekend schrijven waarin zijn naam, voornaam, geboortedatum en nationaliteit
zijn vermeld en waarbij een fotokopie is gevoegd van zijn identiteitskaart, van zijn paspoort of van het
daarmee gelijkgestelde document.
In het verzoek, worden tevens volgende gegevens vermeld indien de verzoeker daarover beschikt :
- de naam van de betrokken overheid of dienst;
- alle relevante elementen betreffende de betwiste gegevens, zoals de aard ervan, de
omstandigheden of de aanleiding van de kennisneming ervan, alsook de eventueel gewenste
verbeteringen.
Art. 38. Indien de Commissie zulks nuttig acht, kan zij aan de betrokken persoon bijkomende
inlichtingen vragen.
Art. 39. Indien de gegevens, bedoeld in de artikelen 37 en 38 van dit besluit, niet worden
meegedeeld, kan het verzoek als niet-ontvankelijk worden beschouwd.
Art. 40. Het verzoek is niet-ontvankelijk wanneer het wordt ingediend binnen een termijn van een
jaar te rekenen van de verzendingsdatum van het vorige antwoord van de Commissie betreffende
dezelfde gegevens en dezelfde diensten.
Van die termijn kan worden afgeweken ingeval de betrokken persoon in zijn verzoek redenen ter
staving van die afwijking aanvoert.

Art. 41. Wanneer het verzoek als niet-ontvankelijk wordt beschouwd, wordt de betrokken persoon
daarvan per brief in kennis gesteld.
In dit schrijven wordt vermeld dat de betrokken persoon op verzoek wordt gehoord, zulks eventueel
bijgestaan door zijn raadsman.
Art. 42. De controle bij de betrokken dienst wordt verricht door de voorzitter van de Commissie of
door een of meer leden ervan die hij aanwijst.
De controle op de verwerkingen van persoonsgegevens, bedoeld in artikel 3, § 5, 1°, van de wet,
wordt verricht door magistraten die de Commissie in haar midden aanwijst.
De voorzitter en de leden die de controle verrichten, kunnen zich laten bijstaan of vertegenwoordigen
door een of meer leden van het secretariaat van de Commissie.
Art. 43. In het kader van de controle bij de betrokken dienst verricht of beveelt de Commissie alle
verificaties die zij nuttig acht.
Ter gelegenheid van de controle uitgeoefend bij de betrokken dienst bedoeld in artikel 3, § 5, van de
wet, kan ze gegevens doen verbeteren of verwijderen, of gegevens doen invoeren die verschillen van
die welke de betrokken dienst verwerkt. Zij kan de mededeling van de gegevens te verbieden.
Ter gelegenheid van de controle uitgeoefend bij de betrokken dienst bedoeld in artikel 3, § 4, van de
wet, beveelt de Commissie de maatregelen aan die ze noodzakelijk acht. Zij motiveert haar
aanbevelingen.
Art. 44. De betrokken dienst geeft na die verificaties aan de Commissie schriftelijk kennis van het
gevolg dat eraan is gegeven.
Art. 45. De Commissie antwoordt per brief op het verzoek van de betrokken persoon binnen een
termijn van drie maanden te rekenen van de kennisgeving bedoeld in het artikel 44 van dit besluit.
Art. 46. Ingeval het verzoek van de betrokken persoon betrekking heeft op een verwerking van
persoonsgegevens beheerd door een politiedienst met het oog op een identiteitscontrole, deelt de
Commissie aan die persoon mee dat de nodige verificaties zijn verricht.
In voorkomend geval, verstrekt de Commissie, na advies van de betrokken dienst, aan de betrokken
persoon alle andere inlichtingen die zij relevant acht.
HOOFDSTUK VII. - Aangifte van geautomatiseerde verwerkingen van persoonsgegevens.
Afdeling I. - Bijdragen die bij de aangifte aan de Commissie moeten worden gestort.
Art. 47. Indien de aangifte, bedoeld in artikel 17 van de wet, wordt verricht aan de hand van het
papieren formulier dat de Commissie daartoe ter beschikking stelt, wordt het bedrag van de bijdrage
die de verantwoordelijke voor de verwerking aan de Commissie moet storten, vastgesteld op 125 euro
of 5042 frank voor de aangifte van alle gegevens die dezelfde verantwoordelijke op hetzelfde tijdstip
aan de Commissie verstrekt.
Art. 48. Indien de aangifte wordt verricht aan de hand van de magnetische informatiedrager die de
Commissie daartoe ter beschikking stelt, wordt het bedrag van de bijdrage die de verantwoordelijke
voor de verwerking aan de Commissie moet storten, vastgesteld op 25 euro of 1008 frank voor de

aangifte van alle gegevens die dezelfde verantwoordelijke op hetzelfde tijdstip aan de Commissie
verstrekt.
Art. 49. Het bedrag van de bijdrage die aan de Commissie moet worden gestort bij aangifte door
dezelfde verantwoordelijke op hetzelfde tijdstip van een of meer wijzigingen in de vermeldingen van
zijn oorspronkelijke aangifte wordt vastgesteld op 20 euro of 807 frank.
Art. 50. De verantwoordelijke voor de verwerking betaalt de bijdragen, bedoeld in deze afdeling, aan
de hand van de stukken die de Commissie daartoe ter beschikking stelt.
Afdeling II. - Categorieën van verwerkingen vrijgesteld van de aangifteplicht.
Art. 51. Met uitzondering van de §§ 4 en 8, zijn de bepalingen van artikel 17 van de wet niet van
toepassing op verwerkingen van persoonsgegevens die uitsluitend betrekking hebben op gegevens
welke noodzakelijk zijn voor de loonadministratie van personen in dienst van of werkzaam ten
behoeve van de verantwoordelijke voor de verwerking wanneer de gegevens uitsluitend worden
gebruikt voor die loonadministratie, alleen worden meegedeeld aan de ontvangers die daartoe
gerechtigd zijn en niet langer worden bewaard dan nodig voor de doeleinden van de verwerking.
Art. 52. Met uitzondering van de §§ 4 en 8, zijn de bepalingen van artikel 17 van de wet niet van
toepassing op verwerkingen van persoonsgegevens die uitsluitend betrekking hebben op de
administratie van het personeel in dienst van of werkzaam ten behoeve van de verantwoordelijke voor
de verwerking.
De verwerking mag geen betrekking hebben op gegevens betreffende de gezondheid van de
betrokken persoon, noch op gevoelige of gerechtelijke gegevens in de zin van de artikelen 6 en 8 van
de wet of op gegevens die een beoordeling van de betrokken persoon tot doel hebben.
De verwerkte persoonsgegevens mogen niet langer worden bewaard dan nodig voor de
personeelsadministratie en mogen alleen in het kader van de toepassing van een wets- of
verordeningsbepaling of indien nodig voor de verwezenlijking van de doelstellingen van de verwerking
aan derden worden meegedeeld.
Art. 53. Met uitzondering van de §§ 4 en 8, zijn de bepalingen van artikel 17 van de wet niet van
toepassing op verwerkingen van persoonsgegevens die uitsluitend betrekking hebben op de
boekhouding van de verantwoordelijke voor de verwerking wanneer de gegevens uitsluitend worden
gebruikt voor die boekhouding, de verwerking alleen betrekking heeft op personen van wie de
gegevens noodzakelijk zijn voor de boekhouding en de persoonsgegevens niet langer worden bewaard
dan nodig voor de doeleinden van de verwerking.
De verwerkte persoonsgegevens mogen alleen aan derden worden meegedeeld in het kader van de
toepassing van een wets- of verordeningsbepaling of wanneer de mededeling noodzakelijk is voor de
boekhouding.
Art. 54. Met uitzondering van de §§ 4 en 8, zijn de bepalingen van artikel 17 van de wet niet van
toepassing op verwerkingen van persoonsgegevens die uitsluitend betrekking hebben op de
administratie van aandeelhouders en vennoten wanneer de verwerking alleen betrekking heeft op
gegevens nodig voor die administratie, die gegevens alleen personen betreffen van wie de gegevens
nodig zijn voor die administratie, de gegevens alleen in het kader van de toepassing van een wets- of
verordeningsbepaling aan derden worden meegedeeld en de persoonsgegevens niet langer worden
bewaard dan nodig voor de doeleinden van de verwerking.

Art. 55. Met uitzondering van de §§ 4 en 8, zijn de bepalingen van artikel 17 van de wet niet van
toepassing op verwerkingen van persoonsgegevens die uitsluitend betrekking hebben op het beheer
van de klanten of leveranciers van de verantwoordelijke voor de verwerking.
De verwerking mag alleen betrekking hebben op potentiële, bestaande en gewezen klanten of
leveranciers van de verantwoordelijke voor de verwerking.
De verwerking mag geen betrekking hebben op persoonsgegevens betreffende de gezondheid van de
betrokken persoon of op gevoelige of gerechtelijke gegevens in de zin van de artikelen 6 en 8 van de
wet.
In het kader van de klantenadministratie, mogen geen personen in de verwerking worden
geregistreerd op grond van gegevens verkregen van derden.
De gegevens mogen niet langer worden bewaard dan nodig voor de normale bedrijfsvoering van de
verantwoordelijke voor de verwerking en mogen alleen in het kader van de toepassing van een wetsof verordeningsbepaling of voor de normale bedrijfsvoering aan derden worden meegedeeld.
Art. 56. Met uitzondering van de §§ 4 en 8, zijn de bepalingen van artikel 17 van de wet niet van
toepassing op verwerkingen van persoonsgegevens verricht door een stichting, een vereniging of enig
andere instelling zonder winstoogmerk in het kader van haar gewone activiteiten.
De verwerking mag uitsluitend betrekking hebben op persoonsgegevens betreffende de eigen leden,
betreffende personen met wie de verantwoordelijke voor de verwerking regelmatige contacten
onderhoudt en betreffende begunstigers van de stichting, vereniging of instelling.
In het kader van de verwerking, mogen geen personen worden geregistreerd op grond van gegevens
verkregen van derden. De verwerkte persoonsgegevens mogen niet langer worden bewaard dan
nodig voor de administratie van de leden, van de contactpersonen en van de begunstigers en mogen
alleen in het kader van de toepassing van een wets- of verordeningsbepaling aan derden worden
meegedeeld.
Art. 57. Met uitzondering van de §§ 4 en 8, zijn de bepalingen van artikel 17 van de wet niet van
toepassing op verwerkingen van identificatiegegevens noodzakelijk voor communicatie die alleen
worden verricht om met de betrokken persoon in contact te treden wanneer die gegevens niet aan
derden worden meegedeeld en niet langer worden bewaard dan nodig voor het doel van de
verwerking.
Het eerste lid van dit artikel heeft alleen betrekking op verwerkingen van persoonsgegevens die niet
zijn bedoeld in een andere bepaling van dit besluit.
Art. 58. Met uitzondering van de §§ 4 en 8, zijn de bepalingen van artikel 17 van de wet niet van
toepassing op verwerkingen van persoonsgegevens die uitsluitend betrekking hebben op de registratie
van bezoekers in het kader van een toegangscontrole wanneer de verwerkte gegevens beperkt blijven
tot de naam en het beroepsadres van de bezoeker, de identificatie van zijn werkgever, de identificatie
van het voertuig van de bezoeker, de naam, afdeling en functie van de bezochte persoon en het
tijdstip van het bezoek.
De verwerkte persoonsgegevens mogen uitsluitend worden gebruikt voor de toegangscontrole en niet
langer worden bewaard dan nodig voor dat doel.

Art. 59. Met uitzondering van de §§ 4 en 8, zijn de bepalingen van artikel 17 van de wet niet van
toepassing op verwerkingen van persoonsgegevens verricht door onderwijsinstellingen met het oog op
het beheer van hun relaties met hun leerlingen of studenten.
De verwerking mag alleen betrekking hebben op persoonsgegevens betreffende potentiële, huidige en
gewezen leerlingen of studenten van de betrokken onderwijsinstelling.
In het kader van de verwerking, mogen geen personen worden geregistreerd op grond van gegevens
verkregen van derden. De verwerkte persoonsgegevens mogen alleen in het kader van de toepassing
van een wets- of verordeningsbepaling aan derden worden meegedeeld en niet langer worden
bewaard dan nodig voor het beheer van de relatie met de leerling of student.
Art. 60. Met uitzondering van de §§ 4 en 8, zijn de bepalingen van artikel 17 van de wet niet van
toepassing op verwerkingen die de gemeenten verrichten, overeenkomstig 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, overeenkomstig de kieswetgeving
en overeenkomstig de wetsbepalingen inzake de registers van de burgerlijke stand.
Art. 61. Met uitzondering van de §§ 4 en 8, zijn de bepalingen van artikel 17 van de wet niet van
toepassing op verwerkingen van persoonsgegevens verricht door administratieve overheden indien de
verwerking is onderworpen aan specifieke door of krachtens de wet uitgevaardigde regelgevingen
waarin de raadpleging, het gebruik en de verkrijging van de verwerkte gegevens worden geregeld.
Art. 62. De bepalingen van artikel 17 van de wet met uitzondering van §§ 4 en 8 zijn niet van
toepassing op de verwerkingen van persoonsgegevens door instellingen van sociale zekerheid,
bedoeld in de artikelen 1 en 2, eerste lid, 2°, van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en
organisatie van de Kruispuntbank van de sociale zekerheid, die de toepassing van de sociale zekerheid
tot doel hebben, op voorwaarde dat deze instellingen met betrekking tot deze verwerkingen voldoen
aan de bepalingen van de vermelde wet en haar uitvoeringsbesluiten.
De lijst, bedoeld in artikel 46, eerste lid, 6°bis, van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting
en organisatie van de Kruispuntbank van de sociale zekerheid, wordt door de Kruispuntbank ter
beschikking gehouden aan de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer,
overeenkomstig de modaliteiten bepaald in onderling overleg tussen deze beide instanties.
De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer verricht op grond van deze lijst de
bijwerkingen van het openbaar register van de geautomatiseerde verwerkingen van
persoonsgegevens bedoeld in artikel 18 van de wet.
HOOFDSTUK VIII. - Openbaar register van de geautomatiseerde verwerkingen van
persoonsgegevens.
Art. 63. Het openbaar register van de geautomatiseerde verwerkingen van persoonsgegevens,
bedoeld in artikel 18 van de wet, hierna " openbaar register " genoemd, kan op de volgende wijzen
worden geraadpleegd :
a) rechtstreekse raadpleging op afstand aan de hand van telecommunicatiemiddelen;
b) rechtstreekse raadpleging ter plaatse in de ruimten die de Commissie daartoe aanwijst;
c) onrechtstreekse raadpleging aan de hand van een verzoek aan de Commissie tot het verkrijgen
van een uittreksel.

Art. 64. Voor rechtstreekse raadplegingen op afstand, stelt de Commissie een kopie van het
openbaar register ter beschikking op een server die toegankelijk is via internet.
Naast de in het eerste lid omschreven toegangswijze, kan de Commissie andere mogelijkheden voor
raadpleging voorstellen.
Art. 65. Voor rechtstreekse raadplegingen ter plaatse, stelt de Commissie tijdens de normale
kantooruren de nodige ruimte en computerapparatuur uitgerust met de gepaste software ter
beschikking van eenieder die zich bij haar aanmeldt om het openbaar register te raadplegen.
Art. 66. Eenieder kan zich bij de Commissie aanmelden of een schriftelijk verzoek tot haar richten om
een uittreksel uit het openbaar register te verkrijgen.
In het mondeling of schriftelijk verzoek om een uittreksel, moet tenminste een van de volgende
gegevens worden vermeld :
1° het identificatienummer of de naam van de verwerking of verwerkingen waarop het uittreksel
betrekking heeft;
2° de volledige of afgekorte naam van de verantwoordelijke of verantwoordelijken voor de
verwerking die in het gevraagde uittreksel moeten worden vermeld;
3° bij een schriftelijk verzoek toegezonden over de post, het adres waarnaar het uittreksel moet
worden verzonden.
Art. 67. Indien het gevraagde uittreksel uit het openbaar register betrekking heeft op meer dan tien
verwerkingen en verscheidene verantwoordelijken voor verwerkingen of op meer dan honderd
verwerkingen van dezelfde verantwoordelijke, kan de Commissie een vereenvoudigd uittreksel
uitreiken waarin het identificatienummer, de benaming en het doel van iedere verwerking, alsook het
identificatienummer, de naam en de gemeente met postcode van iedere verantwoordelijke voor de
verwerking zijn vermeld.
In het geval bedoeld in het eerste lid, stelt de Commissie de aanvrager van het uittreksel in kennis
van zijn recht op rechtstreekse raadpleging van het openbaar register en van de wijzen waarop dit
recht kan worden uitgeoefend.
Art. 68. De raadpleging van het openbaar register is kosteloos.
Art. 69. Niemand kan worden verplicht de redenen voor de raadpleging van het openbaar register
aan de Commissie mee te delen, ongeacht of het gaat om een rechtstreekse of onrechtstreekse
raadpleging.
HOOFDSTUK IX. - Slotbepalingen.
Art. 70. Alle bepalingen van de wet van 11 december 1998 treden in werking de eerste dag van de
zesde maand volgend op die gedurende welke zij in het Belgisch Staatsblad is bekendgemaakt.
Vanaf dezelfde dag, moeten de verantwoordelijken voor de verwerking zich voor alle bestaande en
toekomstige verwerkingen van persoonsgegevens gedragen naar de bepalingen van de wet van 11
december 1998.

Art. 71. De aangiften, bedoeld in artikel 17, § 7, van de wet, die zijn verricht voor de datum van
inwerkingtreding van dit besluit, worden geacht te voldoen aan de bepalingen van de wet en van dit
besluit.
Bij wijziging van gegevens in de aangifte bedoeld in het eerste lid, handelt de verantwoordelijke voor
de verwerking die aangifte doet in de zin van artikel 17, § 7, van de wet, overeenkomstig de
bepalingen van de wet en van dit besluit.
Art. 72. De volgende koninklijke besluiten worden opgeheven :
1° koninklijk besluit nr. 1 tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de bepalingen van
de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de
verwerking van persoonsgegevens;
2° koninklijk besluit nr. 2 van 28 februari 1993 tot vaststelling van de termijnen binnen welke de
houder van een bestand zich moet schikken naar de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot
bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens
met betrekking tot de verwerkingen die op het tijdstip van de inwerkingtreding van die bepalingen
bestaan;
3° koninklijk besluit van 12 augustus 1993 ter uitvoering van artikel 11, 4°, van de wet van 8
december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van
persoonsgegevens;
4° koninklijk besluit nr. 3 van 7 september 1993 tot aanwijzing van de personen bij wie het verzoek
om mededeling van persoonsgegevens gegrond op artikel 10 van de wet van 8 december 1992 tot
bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens
moet worden ingediend;
5° koninklijk besluit nr. 4 van 7 september 1993 tot vaststelling van het bedrag, de voorwaarden en
de wijze van een voorafgaande heffing aan de houder van het bestand bij de uitoefening van het
recht om overeenkomstig artikel 10 van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de
persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, kennis te krijgen van
persoonsgegevens;
6° koninklijk besluit nr. 5 van 7 september 1993 tot aanwijzing van de personen bij wie de
verzoeken tot verbetering, verwijdering of verbod op de aanwending van persoonsgegevens gegrond
op artikel 12 van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten
opzichte van de verwerking van persoonsgegevens moet worden ingediend;
7° koninklijk besluit nr. 8 van 7 februari 1995 tot vaststelling van de doeleinden, de criteria en de
voorwaarden van toegestane verwerkingen van de gegevens bedoeld in artikel 8 van de wet van 8
december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van
persoonsgegevens, gewijzigd door koninklijk besluit nr. 17 van 21 november 1996;
8° koninklijk besluit nr. 9 van 7 februari 1995 betreffende het verlenen van vrijstellingen van de
toepassing van artikel 9 van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke
levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en tot vaststelling van een
procedure van collectieve informatieverstrekking aan de personen op wie bepaalde verwerkingen
betrekking hebben, gewijzigd bij koninklijk besluit nr. 15 van 12 maart 1996;

9° koninklijk besluit nr. 12 van 7 maart 1995 tot vaststelling van de bedragen die aan de Commissie
voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer moeten worden gestort bij de aangifte van de
verwerkingen van persoonsgegevens, gewijzigd bij koninklijk besluit nr. 12bis van 12 maart 1996;
10° koninklijk besluit nr. 13 van 12 maart 1996 tot voorwaardelijke vrijstelling van de aangifteplicht
voor bepaalde soorten van geautomatiseerde verwerkingen van persoonsgegevens die kennelijk geen
gevaar inhouden op het gebied van de schending van de persoonlijke levenssfeer, gewijzigd bij het
koninklijk besluit van 18 april 1996;
11° koninklijk besluit nr. 14 van 22 mei 1996 tot vaststelling van de doeleinden, de criteria en de
voorwaarden van toegestane verwerkingen van de gegevens bedoeld in artikel 6 van de wet van 8
december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van
persoonsgegevens.
Art. 73. Dit besluit treedt in werking de eerste dag van de zesde maand volgend op die gedurende
welke het in het Belgisch Staatsblad is bekendgemaakt.
Art. 74. Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

