
Artikel 64

In het tweede lid dienen de woorden « zich ... schikken naar » te
worden vervangen door de woorden « zich ... gedragen naar ».

De kamer was samengesteld uit :
de heren :
J.-J. Stryckmans, eerste voorzitter ;
Y. Kreins, P. Quertainmont, staatsraden;
F. Delperee, J. Kirkpatrick, assessoren van de afdeling wetgeving,
Mevr. Gielissen, toegevoegd griffier.
Het verslag werd uitgebracht door de H. J. Regnier, eerste auditeur-

afdelingshoofd. De nota van het Coördinatiebureau werd opgesteld en
toegelicht door de H. P. Brouwers, referendaris.

De overeenstemming tussen de Franse en de Nederlandse tekst werd
nagezien onder toezicht van de H. J.-J. Stryckmans.

De griffier, De voorzitter,
J. Gielissen. J.-J. Stryckmans.

Nota’s

(1) Gedr. St., Kamer van volksvertegenwoordigers, 1566/1-97/98,
blz. 201-205.

(2) Die besluiten worden door het ontworpen besluit op-geheven.
(3) Th. Léonard en Y. Poullet, La protection des données à caractère

personnel en pleine (r)évolution, J.T., 1999, blz. 377-396, hier blz. 389.
Dezelfde bezorgdheid om het eventuele gebrek aan reglementaire
voorzieningen is eveneens geuit door M. Arbyn, S. Wallyn, H. Van
Oyen, B. Seutin, J. Dhondt, Gezondheidszorg : actualiteit registratie bij
bevolkingsonderzoek naar kanker ... eindelijk legaal ! Tijdschrift voor
Geneeskunde, 55, nr. 8, 1999, blz. 555-557.

(4) De gemachtigde ambtenaar, die de voorzitter van de Commissie
over deze kwestie ondervraagd heeft, is het daarmee eens.

(5) Indien de steller van het ontwerp zich aansluit bij de slotopmer-
king in verband met de artikelen 12 en volgende, wordt die zin in het
enkelvoud in plaats van in het meervoud geschreven.

(6) Zie in die zin F. Rigaux, La protection de la vie privée et des autres
biens de la personnalité, Bruylant, Parijs, L.G.D.J., nr. 524, blz. 583.

(7) Zie, in dezelfde zin, het advies waarin de Commissie voor de
bescherming van de persoonlijke levenssfeer opmerkt dat « het vereiste
van de ondertekening tot gevolg heeft dat een verzoek niet via
telecommunicatiemiddel kan worden verzonden, zolang er geen juri-
disch geldige electronische handtekening is. ».

(8) Belgisch Staatsblad van 31 augustus 2000.
(9) Zie inzonderheid artikel 8, tweede lid, artikel 9, tweede lid, en

artikel 10, tweede lid.
(10) Zie inzonderheid artikel 21.
(11) Zie de artikelen 14ter, derde lid, 18, derde lid, 58, tweede lid, en

61, tweede lid.
(12) Zie inzonderheid artikel 25, tweede lid.

13 FEBRUARI 2001. — Koninklijk besluit ter uitvoering van de wet
van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levens-
sfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens

ALBERT II, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de
persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoons-
gegevens, gewijzigd door de wet van 11 december 1998 tot omzetting
van de richtlijn 95/46/EG van 24 oktober 1995 van het Europees
Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke
personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en
betreffende het vrij verkeer van die gegevens, en inzonderheid op de
artikelen 4, § 1, 2° en 5°; 6, § 2, eerste lid, a) en g); 6, § 4; 7, § 2, a) en k);
7, § 3; 8, § 4, e); 8, § 4; 9, § 1, e); 9, § 2, eerste lid, e); 9, § 2, derde lid; 10,
§ 1, tweede en vierde lid; 12, § 2; 13 tweede en vierde lid; 17, §§ 8 en 9,
en 18, derde lid;

Gelet op artikel 52 van de wet van 11 december 1998;
Gelet op de adviezen nr. 08/99 van 8 maart 1999 en 25/99 van

23 juni 1999 van de Commissie voor de bescherming van de persoon-
lijke levenssfeer;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op
9 april 1999;

Gelet op de akkoordbevinding van de minister van Begroting,
gegeven op 28 mei 1999;

Gelet op de beslissing van de Ministerraad;

Article 64

Le texte néerlandais doit être rédigé ainsi qu’il est proposé dans la
version néerlandaise du présent avis.

La chambre était composée de :
MM. :
J.-J. Stryckmans, premier président;
Y. Kreins, P. Quertainmont, conseillers d’Etat;
F. Delperee, J. Kirkpatrick, assesseurs de la section de législation,
Mme J. Gielissen, greffier assumé.
Le rapport a été présenté par M. J. Regnier, premier auditeur chef de

section. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par
M. P. Brouwers, référendaire.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a
été vérifiée sous le contrôle de M. J.-J. Stryckmans.

Le greffier, Le président,
J. Gielissen. J.-J. Stryckmans.

Notes

(1) Doc. parl., Chambre des Représentants, 1566/1-97/98, pp. 201-
205.

(2) Ces arrêtés sont abrogés par l’arrêté en projet.
(3) Th. Léonard et Y. Poullet, La protection des données à caractère

personnel en pleine (r)évolution, J.T., 1999, pp. 377-396, ici p. 389. La
même préoccupation du défaut éventuel d’encadrement réglementaire
s’est aussi manifestée in M. Arbyn, S. Wallyn, H. Van Oyen, B. Seutin,
J. Dhondt, Gezondheidszorg : actualiteit registratie bij bevolkingsonde-
rzoek naar kanker ... eindelijk legaal !, Tijdschr. voor Geneeskunde, 55,
n° 8, 1999, pp. 555-557.

(4) Le fonctionnaire délégué, qui a pu interroger le Président de la
commission sur cette question, en convient.

(5) Si l’auteur du projet se rallie à l’observation finale à propos des
articles 12 et suivants, cette phrase sera écrite au singulier plutôt qu’au
pluriel.

(6) En ce sens, voir Rigaux F., La protection de la vie privée et des
autres biens de la personnalité, Bruylant, Paris, L.G.D.J., 1990, n° 524,
p. 583.

(7) Voir, dans le même sens, l’avis de la Commission de la protection
de la vie privée remarque que « le fait d’exiger que la demande soit
signée a pour conséquence que cette dernière ne pourra pas être
envoyée par le biais d’un moyen de télécommunication aussi long-
temps qu’il n’existera pas de signature électronique juridiquement
valable ».

(8) Moniteur belge du 31 août 2000.
(9) Voir notamment les articles 8, alinéa 2, 9, alinéa 2, et 10, alinéa 2.

(10) Voir notamment l’article 21.
(11) Voir spécialement les articles 14ter, alinéa 3, 18, alinéa 3, 58,

alinéa 2, et 61, alinéa 2.
(12) Voir notamment l’article 25, alinéa 2.

13 FEVRIER 2001. — Arrêté royal portant exécution de la loi du
8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l’égard
des traitements de données à caractère personnel

ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée
à l’égard des traitements de données à caractère personnel, modifiée
par la loi du 11 décembre 1998 transposant la directive 95/46/CE du
24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil, relative à la
protection des personnes physiques à l’égard du traitement des
données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et
en particulier les articles 4, § 1er, 2° et 5°; 6 § 2, alinéa 1er, a) et g); 6, § 4;
7, § 2, a) et k); 7, § 3; 8, § 4, e); 8, § 4; 9, § 1er, e); 9, § 2, alinéa 1er, e); 9,
§ 2, alinéa 3; 10, § 1er, alinéas 2 et 4; 12, § 2; 13, alinéas 2 et 4; 17, §§ 8
et 9, et 18 alinéa 3;

Vu l’article 52 de la loi du 11 décembre 1998;
Vu les avis n° 08/99 du 8 mars 1999 et 25/99 du 23 juin1999 de la

Commission de la protection de la vie privée;

Vu l’avis de l’Inspecteur des Finances, donné le 9 avril 1999;

Vu l’accord du Ministre du budget donné le 28 mai 1999;

Vu la décision du Conseil des Ministre;
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Gelet op de adviezen van 21 juni 1999 en 8 november 2000 van de
Raad van State;

Op de voordracht van Onze Minister van Justitie en op advies van
Onze in Raad vergaderde Ministers,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

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 persoons-
gegevens;

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
geı̈dentificeerd of identificeerbaar persoon;

4° « niet-gecodeerde persoonsgegevens » : andere dan gecodeerde
persoonsgegevens;

5° « anonieme gegevens » : gegevens die niet met een geı̈dentificeerd
of identificeerbaar persoon in verband kunnen worden gebracht en
derhalve geen persoonsgegevens zijn;

6° « intermediaire organisatie » : de natuurlijke persoon, de rechts-
persoon, 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 overeen-
stemming 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 doelein-
den 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 verwezen-
lijken.

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 verwezen-
lijken.

Art. 6. De verantwoordelijke voor de latere verwerking van per-
soonsgegevens voor historische, statistische of wetenschappelijke doel-
einden mag geen handelingen verrichten die zijn gericht op de
omzetting van anonieme gegevens in persoonsgegevens of van geco-
deerde persoonsgegevens in niet-gecodeerde persoonsgegevens.

Vu les avis du 21 juin 1999 et 8 novembre 2000 du Conseil d’Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice et de l’avis de Nos
Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons :

CHAPITRE Ier. — Définitions

Article 1er. Pour l’application du présent arrêté on entend par :

1° « la loi » : la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie
privée à l’égard des traitements de données à caractère personnel;

2° « la Commission » : la Commission de la protection de la vie
privée;

3° « données à caractère personnel codées » : les données à caractère
personnel qui ne peuvent être mises en relation avec une personne
identifiée ou identifiable que par l’intermédiaire d’un code;

4° « données à caractère personnel non-codées » : les données à
caractère personnel qui ne sont pas codées;

5° « données anonymes » : les données qui ne peuvent être mises en
relation avec une personne identifiée ou identifiable et qui ne sont donc
pas des données à caractère personnel;

6° « organisation intermédaire »: la personne physique ou morale,
l’association de fait ou l’administration publique, autre que le respon-
sable du traitement des données non-codées, qui code les données.

CHAPITRE II. — Traitement ultérieur de données à caractère personnel
à des fins historiques, statistiques ou scientifiques

Section Ire. — Principes généraux

Art. 2. Le traitement ultérieur de données à caractère personnel à
des fins historiques, statistiques ou scientifiques, est réputé compatible
au sens de l’article 4, § 1er, 2°, deuxième phrase, de la loi, lorsqu’il est
effectué aux conditions fixées par le présent chapitre.

La conservation des données à caractère personnel à des fins
historiques, statistiques ou scientifiques, visée à l’article 4, § 1er, 5°,
deuxième phrase, de la loi, est autorisée aux conditions déterminées par
le présent chapitre.

Art. 3. Le traitement ultérieur de données à caractère personnel à
des fins historiques, statistiques ou scientifiques est effectué à l’aide de
données anonymes.

Art. 4. Si un traitement ultérieur de données anonymes ne permet
pas d’atteindre les fins historiques, statistiques ou scientifiques, le
responsable du traitement ultérieur à des fins historiques, statistiques
ou scientifiques peut traiter des données à caractère personnel codées
conformément aux dispositions de la section 2 du présent chapitre.

Dans ce cas, il mentionne dans la déclaration du traitement faite en
vertu de l’article 17 de la loi les motifs pour lesquels le traitement
ultérieur de données anonymes ne permet pas d’atteindre les fins
historiques, statistiques ou scientifiques.

Art. 5. Si un traitement ultérieur de données codées ne permet pas
d’atteindre les fins historiques, statistiques ou scientifiques, le respon-
sable du traitement ultérieur peut traiter des données à caractère
personnel non-codées conformément aux dispositions de la section 3
du présent chapitre.

Dans ce cas, il mentionne dans la déclaration du traitement faite en
vertu de l’article 17 de la loi les motifs pour lesquels le traitement
ultérieur de données codées ne permet pas d’atteindre les fins
historiques, statistiques ou scientifiques.

Art. 6. Le responsable du traitement ultérieur de données à caractère
personnel à des fins historiques, statistiques ou scientifiques n’entre-
prendra aucune action pour convertir des données anonymes en
données à caractère personnel ou des données à caractère personnel
codées en données à caractère personnel non-codées.
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Afdeling II. — Verwerking van gecodeerde persoonsgegevens

Art. 7. Persoonsgegevens worden gecodeerd alvorens later op eni-
gerlei wijze voor historische, statistische of wetenschappelijke doelein-
den te worden verwerkt.

Art. 8. Ingeval de verantwoordelijke voor de verwerking van per-
soonsgegevens 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 persoonsge-
gevens voorafgaand aan de latere verwerking ervan gecodeerd, hetzij
door de verantwoordelijke voor de verwerking, hetzij door de verwer-
ker, 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 per-
soonsgegevens 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 persoonsge-
gevens voorafgaand aan die mededeling gecodeerd door de verant-
woordelijke 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 verwerkin-
gen 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 verant-
woordelijke voor de latere verwerking van de persoonsgegevens voor
historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden.

Art. 12. De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsge-
gevens verzameld voor bepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerecht-
vaardigde 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 techni-
sche en organisatorische maatregelen om te beletten dat gecodeerde
gegevens in niet-gecodeerde worden omgezet.

Art. 13. De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsge-
gevens verzameld voor bepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerecht-
vaardigde doeleinden en de intermediaire organisatie kunnen geco-
deerde 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 persoonsge-
gevens verzameld voor bepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerecht-
vaardigde doeleinden of de intermediaire organisatie moeten vooraf-
gaand 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 persoons-
gegevens, alsook van een recht op verbetering ervan,

• het bestaan van een recht van verzet in hoofde van de betrokken
persoon.

Section II. — Traitement de données à caractère personnel codées

Art. 7. Les données à caractère personnel sont codées avant tout
traitement ultérieur à des fins historiques, statistiques ou scientifiques.

Art. 8. Lorsque le responsable d’un traitement de données à carac-
tère personnel, collectées pour des finalités déterminées, explicites et
légitimes, traite ultérieurement ces données à caractère personnel à des
fins historiques, statistiques ou scientifiques, ou confie ce traitement
ultérieur à un sous-traitant, ces données à caractère personnel sont,
préalablement à leur traitement ultérieur, codées soit par le responsable
du traitement des données lui-même, soit par le sous-traitant lui–mê-
me, soit par une organisation intermédaire.

Dans ce dernier cas, l’organisation intermédiaire est un sous-traitant
au sens de l’article 1er, § 5, de la loi.

Art. 9. Lorsque le responsable d’un traitement de données à carac-
tère personnel collectées pour des finalités déterminées, explicites et
légitimes, communique ces données à caractère personnel à un tiers en
vue d’un traitement ultérieur à des fins historiques, statistiques ou
scientifiques, ces données à caractère personnel sont, préalablement à
leur communication, codées par le responsable du traitement ou par
une organisation intermédiaire.

Dans ce cas, l’organisation intermédaire est un sous-traitant au sens
de l’article 1er, § 5, de la loi.

Art. 10. Lorsque plusieurs responsables de traitements de données à
caractère personnel collectées à des fins déterminées, explicites et
légitimes communiquent au(x) même(s) tiers des données à caractère
personnel en vue de leur traitement ultérieur à des fins, historiques,
statistiques ou scientifiques, ces données à caractère personnel sont,
préalablement à leur communication, codées par une organisation
intermédiaire.

Dans ce cas, l’organisation intermédiaire est un responsable du
traitement au sens de l’article 1er, § 4, de la loi.

Art. 11. L’organisation intermédiaire est indépendante du responsa-
ble du traitement ultérieur des données à caractère personnel à des fins
historiques, statistiques ou scientifiques.

Art. 12. Le responsable du traitement de données à caractère
personnel collectées à des fins déterminées, explicites et légitimes et
l’organisation intermédaire, qui codent les données en vue d’un
traitement ultérieur à des fins historiques, statistiques ou scientifiques
prennent des mesures techniques et organisationnelles adéquates afin
d’empêcher la conversion des données codées en données non-codées.

Art. 13. Le responsable du traitement de données à caractère
personnel collectées à des fins déterminées, explicites et légitimes et
l’organisation intermédaire, ne peuvent communiquer des données
codées en vue de leur traitement ultérieur à des fins historiques,
statistiques ou scientifiques, que sur présentation par le responsable du
traitement ultérieur de l’accusé de réception d’une déclaration com-
plète délivré par la Commission conformément à l’article17, § 2, de la
loi.

Art. 14. Le responsable du traitement de données à caractère
personnel collectées à des fins déterminées, explicites et légitimes ou
l’organisation intermédaire doit, préalablement au codage de données
visées aux articles 6 à 8 de la loi, communiquer à la personne concernée
les informations suivantes :

• l’identité du responsable du traitement,

• les catégories de données à caractère personnel qui sont traitées,

• l’origine des données,

• une description précise des fins historiques, statistiques ou
scientifiques du traitement,

les destinataires ou les catégories de destinataires des données à
caractère personnel,

• l’existence d’un droit d’accès aux données à caractère personnel qui
la concernent et d’un droit de rectification de ces données,

• l’existence d’un droit d’opposition de la personne concernée.
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Art. 15. De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsge-
gevens verzameld voor bepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerecht-
vaardigde 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 uitdruk-
kelijke 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 persoon-
lijke levenssfeer tot doel hebben.

Art. 16. De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsge-
gevens verzameld voor bepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerecht-
vaardigde 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 persoons-
gegevens 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 oneven-
redigheid 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 persoonsge-
gevens 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 aanbeve-
ling 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 wetenschap-
pelijke 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 wijzi-
ging 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 his-
torische, 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,

Art. 15. Le responsable du traitement de données à caractère
personnel collectées pour des fins déterminées, explicites et légitimes et
l’organisation intermédiaire ne doivent pas satisfaire à l’obligation
instituée par l’article 14 du présent arrêté lorsque cette obligation se
révèle impossible ou implique des efforts disproportionnés et qu’ils se
sont conformés à la procédure déterminée à l’article 16 du présent
arrêté.

Le responsable du traitement de données à caractère personnel
collectées pour des fins déterminées, explicites et légitimes et l’organi-
sation intermédiaire ne doivent pas satisfaire à l’obligation instituée à
l’article 14 du présent arrêté lorsque l’organisation intermédiaire est
une autorité administrative chargée explicitement par ou en vertu de la
loi de rassembler et de coder des données à caractère personnel et
soumise à cet égard à des mesures spécifiques visant à protéger la vie
privée instituées par ou en vertu de la loi.

Art. 16. Le responsable du traitement de données à caractère
personnel collectées pour des fins déterminées, explicites et légitimes
ou l’organisation intermédiaire qui souhaite coder les données visées
aux articles 6 à 8 de la loi, sans informer au préalable la personne
concernée, complètent la déclaration requise par l’article 17 de la loi,
par les informations suivantes :

1° une description précise des fins historiques, statistiques ou
scientifiques du traitement;

2° les motifs justifiant le traitement de données visées aux articles 6
à 8 de la loi,

3° les motifs justifiant l’impossibilité de communiquer à la personne
concernée les informations mentionnées à l’article 14 ou le caractère
disproportionné des efforts nécessaires pour communiquer ces infor-
mations,

4°les catégories de personnes à propos desquelles des données à
caractère personnel visées à l’article 6 à 8 de la loi sont traitées,

5° les personnes ou les catégories de personnes qui ont accès aux
données à caractère personnel,

6° l’origine des données.

Endéans une période de quarante-cinq jours ouvrables à dater de la
réception de la déclaration, la Commission communique au responsa-
ble du traitement, ou à l’organisation intermédaire, une recommanda-
tion, éventuellement accompagnée de conditions supplémentaires à
respecter lors du traitement ultérieur des données à caractère personnel
codées visées à l’article 6 à 8 de la loi à des fins historiques, statistiques
ou scientifiques.

Le délai prévu à l’alinéa deux peut être prolongé une fois pour une
durée de quarante cinq jours ouvrables. La Commission informe le
responsable du traitement avant l’expiration du premier délai, de ce
qu’elle prolonge le premier délai.

Si la Commission n’a pas communiqué sa recommandation à
l’expiration des délais prévus dans cet article, la requête est considérée
acceptée.

La Commission publie sa recommandation dans le registre visé à
l’article 18 de la loi.

Art. 17. Toute modification aux informations communiquées en
vertu de l’article 16 du présent arrêté par le responsable du traitement
à la Commission doit être communiquée par ce dernier à la Commis-
sion.

Section III. — Traitement de données à caractère personnel non-codées

Art. 18. Préalablement au traitement ultérieur de données à carac-
tère personnel non-codées à des fins historiques, statistiques ou
scientifiques, le responsable du traitement ultérieur communique les
informations suivantes à la personne concernée :

1° l’identité du responsable du traitement,

2° les catégories de données à caractère personnel qui sont traitées,
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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 persoons-
gegevens 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 weten-
schappelijke 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 per-
soonsgegevens 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 weten-
schappelijke 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 persoonsgege-
vens 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 persoonsgege-
vens 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 verge-
zeld 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.

3° l’origine des données,

4° une description précise des fins historiques, statistiques ou
scientifiques du traitement;

5° les destinataires ou les catégories de destinataires des données à
caractère personnel,

6° l’existence d’un droit d’accès aux données à caractère personnel
qui la concernent et d’un droit de rectification de ces données,

7° l’existence de l’obligation d’obtenir le consentement préalable de
la personne concernée au traitement de données à caractère personnel
non-codées à des fins historiques, statistiques ou scientifiques.

Art. 19. La personne concernée doit, préalablement au traitement
ultérieur de données à caractère personnel non-codées qui la concer-
nent à des fins historiques, statistiques ou scientifiques, consentir
expressément à ce traitement.

Art. 20. Le responsable du traitement ultérieur de données à
caractère personnel non-codées à des fins historiques, statistiques ou
scientifiques ne doit pas satisfaire aux obligations imposées par les
articles 18 et 19 du présent arrêté:

1° lorsque le traitement ultérieur à des fins historiques, statistiques
ou scientifiques se limite à des données à caractère personnel non-
codées rendues manifestement publiques par la personne concernée ou
à des données qui sont en relation étroite avec le caractère public de la
personne concernée ou des faits dans lequels celle-ci est ou a été
impliquée

ou

2° lorsque ces obligations se révèlent impossibles ou requièrent des
efforts disproportionnés et qu’il s’est conformé à la procédure détermi-
néeà l’article 21 du présent arrêté.

Art. 21. Le responsable du traitement ultérieur de données à
caractère personnel non-codées à des fins historiques, statistiques ou
scientifiques qui souhaite traiter ces données, sans information préala-
ble de la personne concernée et sans le consentement de celle-ci,
complète la déclaration requise par l’article 17 de la loi par les
informations suivantes:

1° une description précise des fins historiques, statistiques ou
scientifiques du traitement;

2° les raisons qui nécessitent le traitement de données à caractère
personnel non-codées;

3° les motifs justifiant l’impossibilité d’obtenir le consentement
informée de la personne concernée ou le caractère disproportionné des
efforts nécessaires pour obtenir ce consentement;

4° les catégories de personnes à propos desquelles des données à
caractère personnel non-codées sont traitées;

5° les personnes ou les catégories de personnes qui ont accès aux
données à caractère personnel non-codées;

6° l’origine des données.

Endéans les quarante-cinq jours ouvrables à dater de la réception de
la déclaration, la Commission adresse au responsable du traitement
ultérieur, une recommandation, éventuellement accompagnée de condi-
tions supplémentaires à respecter lors du traitement ultérieur des
données à caractère personnel non-codées à des fins historiques,
statistiques ou scientifiques.

Le délai prévu à l’alinéa deux peut être prolongé une fois pour une
durée de quarante-cinq jours ouvrables. La Commission informe le
responsable du traitement ultérieur avant l’expiration du premier délai,
de ce qu’elle prolonge le premier délai.

Si la Commission n’a pas communiqué sa recommandation à
l’expiration des délais prévus dans cet article, la requête est considérée
acceptée.

La Commission publie sa recommandation dans le registre visé à
l’article 18 de la loi.

Art. 22. Toute modification aux informations communiquées en
vertu de l’article 21 du présent arrêté par le responsable du traitement
à la Commission doit être préalablement communiquée par ce dernier
à la Commission.
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Afdeling IV. — Bekendmaking van de resultaten van de verwerking

Art. 23. De resultaten van de verwerking voor historische, statis-
tische of wetenschappelijke doeleinden mogen niet worden bekendge-
maakt 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 contrac-
tuele 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 verant-
woordelijke voor de verwerking hem, naast de gegevens overeenkom-
stig 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 per-
soonsgegevens voor historische, statistische of wetenschappelijke doel-
einden 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.

Section IV. — Publication des résultats du traitement

Art. 23. Les résultats du traitement à des fins historiques, statisti-
ques ou scientifiques ne peuvent être rendus publics sous une forme
qui permet l’identification de la personne concernée, sauf si :

1° la personne concernée a donné son consentement et qu’il ne soit
porté atteinte à la vie privée de tiers, ou

2° la publication de données à caractère personnel non-codées est
limitée à des données manifestement rendues publiques par la
personne concernée elle-même ou ayant une relation étroite avec le
caractère public de la personne concernée ou des faits dans lesquelles
celle-ci est ou a été impliquée.

Section V. — Exception

Art. 24. Le Chapitre II du présent arrêté n’est pas applicable aux
services et autorités visées à l’article 3, § 4, de la loi qui effectuent un
traitement ultérieur à des fins historiques, statistiques ou scientifiques.

CHAPITRE III. — Conditions pour le traitement de données
à caractère personnel visées aux articles 6 à 8 de la loi

Art. 25. Lors du traitement de données à caractère personnel visées
aux articles 6 à 8 de la loi le responsable du traitement doit prendre les
mesures supplémentaires suivantes :

1° les catégories de personnes ayant accès aux données à caractère
personnel doivent être désignées par le responsable du traitement ou, le
cas échéant, par le sous-traitant, avec une description précise de leur
fonction par rapport au traitement des données visées;

2° la liste des catégories des personnes ainsi désignées doit être tenue
à la disposition de la Commission par le responsable du traitement ou,
le cas échéant, par le sous-traitant;

3° il doit veiller à ce que les personnes désignées soient tenues par
une obligation légale ou statutaire, ou par une disposition contractuelle
équivalente, au respect du caractère confidentiel des données visées;

4° lorsque l’information due en vertu de l’article 9 de la loi est
communiquée à la personne concernée ou lors de la déclaration visée à
l’article 17, § 1er, de la loi, le responsable du traitement doit mentionner
la base légale ou réglementaire autorisant le traitement de données à
caractère personnel visées aux articles 6 à 8 de la loi.

Art. 26. Lorsque le traitement de données à caractère personnel
visées à l’article 6 et 7 de la loi est exclusivement autorisé par le
consentement par écrit de la personne concernée, le responsable du
traitement doit préalablement communiquer à la personne concernée,
en sus des informations dûes en vertu de l’article 9 de la loi, les motifs
pour lesquelles ces données sont traitées ainsi que la liste des catégories
de personnes ayant accès aux données à caractère personnel.

Art. 27. Lorsque le traitement de données à caractère personnel
visées aux articles 6 et 7 de la loi est exclusivement autorisé par le
consentement écrit de la personne concernée, ce traitement est néan-
moins interdit lorsque le responsable du traitement est l’employeur
présent ou potentiel de la personne concernée ou lorsque la personne
concernée se trouve dans une situation de dépendance vis-à vis du
responsable du traitement, qui l’empêche de refuser librement son
consentement.

Cette interdiction est levée lorsque le traitement vise l’octroi d’un
avantage à la personne concernée.

CHAPITRE IV. — Conditions pour l’exemption
de l’obligation d’information visée à l’article 9, § 2, de la loi

Art. 28. Le responsable du traitement ultérieur à des fins histori-
ques, statistiques ou scientifiques qui traite exclusivement des données
codées est exempté de l’obligation d’information instituée à l’article 9,
§ 2, de la loi sous condition du respect des dispositions du Chapitre II,
Section II du présent arrêté.
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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 verplich-
ting 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 wan-
neer 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 kennisge-
ving aan de betrokken persoon niet kan verrichten omdat zij onmoge-
lijk 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 per-
soon worden verzameld, vraagt de verantwoordelijke voor de verwer-
king 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.

Art. 29. Une autorité administrative chargée explicitement par ou en
vertu de la loi de rassembler et de coder les données à caractère
personnel et soumise à cet égard à des mesures spécifiques visant à
protéger la vie privée instituées par ou en vertu de la loi, est exemptée
de l’obligation d’information instituée par l’article 9 § 2 de la loi
lorsqu’elle agit en tant qu’organisation intermédiaire .

Art. 30. Le responsable du traitement qui, en dehors des cas visés
aux articles 28 et 29 du présent arrêté, se prévaut d’une exemption à
l’obligation d’information à l’article 9, § 2 de la loi au motif que cette
information se révèle impossible ou implique des efforts disproportion-
nés, communique cette information à la première prise de contact avec
la personne concernée.

Lorsque le responsable du traitement visé à l’alinéa 1er communique
les données à caractère personnel à un tiers, l’information visée à
l’article 9, § 2 est communiquée par ce tiers lors la première prise de
contact entre ce tiers et la personne concernée.

Art. 31. Le responsable du traitement qui ne peut pas informer la
personne concernée au motif que cette information se révèle impossible
ou demande des efforts disproportionnés, justifie cette impossibilité
dans la déclaration faite à la Commission sur la base de l’article 17 de
la loi.

La Commission publie la liste des responsables du traitement dans le
registre public visé à l’article 18 de la loi, avec la mention des motifs
justifiant la dispense.

CHAPITRE V. — Exercice des droits visés aux articles 10 et 12 de la loi

Art. 32. Toute personne justifiant de son identité a le droit d’obtenir,
dans les conditions prévues par la loi, communication de l’information
visée à l’article 10 de la loi en adressant une demande signée et datée
qu’elle remet sur place, ou qu’elle envoie par la poste ou par tout
moyen de télécommunication :

• soit au responsable du traitement ou à son représentant en Belgique
ou à l’un de ses mandataires ou préposés;

• soit au sous-traitant du traitement des données à caractère
personnel qui la communique, le cas échéant, à une des personnes
mentionnées ci-dessus.

En cas de remise de la demande sur place, la personne qui la reçoit
délivre immédiatement un accusé de réception daté et signé à l’auteur
de la demande.

Art. 33. Les demandes de rectification, de suppression ou d’inter-
diction des données à caractère personnel ou la communication d’une
opposition fondée sur l’article 12 de la loi, sont introduites selon la
même procédure et auprès des mêmes personnes que celles mention-
nées à l’article 32 du présent arrêté.

Art. 34. Lorsque des données à caractère personnel sont collectées
par écrit auprès de la personne concernée, le responsable du traitement
demande à celle-ci, sur le document grâce auquel il collecte ses
données, si elle souhaite exercer le droit d’opposition institué à
l’article 12, § 1er, alinéa 3, de la loi.

Lorsque les données à caractère personnel sont collectées auprès de la
personne concernée autrement que par écrit, le responsable du
traitement demande à celle-ci si elle souhaite exercer le droit d’oppo-
sition institué à l’article 12, § 1er, alinéa 3, de la loi, soit sur un document
qu’il lui communique à cette fin au plus tard deux mois après la collecte
des données à caractère personnel, soit par tout moyen technique, qui
permet de conserver la preuve que la personne concernée a eu la
possibilité d’exercer son droit.

Art. 35. Lorsque les données à caractère personnel ne sont pas
obtenues auprès de la personne concernée, le responsable du traite-
ment, soumis à l’article 9, § 2, c) de la loi, lui demande par écrit si elle
souhaite exercer le droit d’opposition institué à l’article 12, § 1er,
alinéa 3, de la loi.

CHAPITRE VI. — Exercice du droit visé à l’article 13 de la loi

Art. 36. Le présent chapitre détermine la procédure relative aux
demandes instroduites en vertu de l’article 13 de la loi.

Art. 37. La demande est introduite par la personne concernée auprès
de la Commission par courrier daté et signé. La demande contient : le
nom, le prénom, la date de naissance, la nationalité de la personne
concernée, ainsi qu’une photocopie de la carte d’identité, du passeport
ou du document qui en tient lieu.
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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 inge-
diend binnen een termijn van een jaar te rekenen van de verzendings-
datum 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 contrôle 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 aanbeve-
lingen.

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 beschik-
king stelt, wordt het bedrag van de bijdrage die de verantwoordelijke
voor de verwerking aan de Commissie moet storten, vastgesteld op

La demande contient en outre et dans la mesure où le demandeur
dispose de ces informations :

— la désignation de l’autorité ou du service concerné;

— tous les éléments pertinents concernant les données contestées,
tels que leur nature, les circonstances ou l’origine de la prise de
connaissance des données contestées, ainsi que les rectifications
éventuellement souhaitées.

Art. 38. La Commission peut demander à la personne concernée
tous renseignements complémentaires qu’elle estime utile.

Art. 39. A défaut des éléments mentionnés aux articles 37 et 38 du
présent arrêté, la demande pourra être considérée comme irrecevable.

Art. 40. La demande est irrecevable si elle est introduite dans un
délai inférieur à un an à compter de la date d’envoi de la précédente
réponse de la Commission concernant les même données et les mêmes
services.

Il peut être dérogé à ce délai, à charge pour la personne intéressée
d’exposer dans sa demande les motifs justifiant cette dérogation.

Art. 41. Lorsque la demande est considérée comme irrecevable, la
personne concernée en est avisée par courrier.

Le courrier mentionne que si la personne concernée le souhaite, elle
est entendue, éventuellement assistée de son conseil.

Art. 42. Le contrôle exercé auprès du service concerné est effectué
par le Président de la Commission ou par un ou plusieurs membres
désignés par lui.

Le contrôle des traitements de données à caractère personnel visés à
l’article 3, § 5, 1°, de la loi est effectué par des magistrats désignés par
la Commission en son sein.

Le Président et les membres qui effectuent le contrôle, peuvent se
faire assister ou représenter par un ou plusieurs membres du secrétariat
de la Commission.

Art. 43. A l’occasion du contrôle exercé auprès du service concerné
la Commission effectue ou ordonne toute vérification qu’elle estime
utile.

A l’occasion du contrôle exercé auprès du service concerné visé à
l’article 3, § 5 de la loi, elle peut faire rectifier ou effacer des données,
ainsi que insérer des données divergentes par rapport aux données
traitées par le service concerné. Elle peut interdire la communication
des données.

A l’occasion du contrôle exercé auprès du service concerné visé à
l’article 3, § 4 de la loi, elle recommande les mesures qu’elle estime
nécessaire. Elle motive ses recommandations.

Art. 44. A l’issue de ces vérifications, le service concerné notifie par
écrit à la Commission les suites qui y ont été réservées.

Art. 45. La Commission répond par courrier à la demande de la
personne concernée dans un délai de trois mois à compter de la
notification prévue à l’article 44 du présent arrêté.

Art. 46. Lorsque la demande de la personne concernée se rapporte à
un traitement de données à caractère personnel géré par un service de
police en vue d’un contrôle d’identité, la Commission communique à la
personne concernée que les vérifications nécessaires ont été effectuées.

Le cas échéant, la Commission fournit à la personne concerne, après
avis du service concerné, toute autre information qu’elle estime
appropriée.

CHAPITREVII. — Déclaration des traitements automatisés
de données à caractère personnel

Section première. — Contributions à verser à la Commission
lors de la déclaration

Art. 47. Lorsque la déclaration visée à l’article 17 de la loi est
présentée sur le formulaire en papier mis à disposition à cette fin par la
Commission, le montant de la contribution à verser par le responsable
du traitement à la Commission est fixé à 125 euros ou 5042 francs pour
la déclaration de toutes les informations déclarées à la Commission à la
même occasion par le même responsable du traitement.

Art. 48. Lorsque la déclaration est présentée sur le support magné-
tique mis à disposition par la Commission, le montant à verser par le
responsable du traitement à la Commission est fixé à 25 euro ou
1008 francs pour la déclaration de toutes les informations déclarées à la
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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 het-
zelfde 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 bijdra-
gen 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 administra-
tie 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 boekhou-
ding 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 administra-
tie 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 verwer-
king.

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.

Commission à la même occasion par le même responsable du
traitement.

Art. 49. Le montant de la contribution à verser à la Commission en
cas de déclaration par le même responsable à la même occasion d’une
ou plusieurs modifications aux mentions de sa déclaration originale, est
fixé à 20 euros ou 807 francs.

Art. 50. Le responsable du traitement effectue le paiement des
contributions visées à cette section au moyen de documents mis à
disposition par la Commission.

Section II. — Catégories de traitements exemptées
de l’obligation de déclaration

Art. 51. A l’exception des paragraphes 4 et 8, l’article 17 de la loi
n’est pas applicable aux traitements de données à caractère personnel
qui se rapportent exclusivement à des données à caractère personnel
nécessaires à l’administration des salaires des personnes au service du
ou travaillant pour le responsable du traitement, pour autant que
lesdites données soient utilisées exclusivement pour l’administration
des salaires visée, qu’elles soient uniquement communiquées aux
destinataires qui en ont droit et qu’elles ne soient pas conservées au
delà du temps nécessaire aux finalités du traitement.

Art. 52. A l’exception des paragraphes 4 et 8, l’article 17 de la loi
n’est pas applicable aux traitements de données à caractère personnel
qui visent exclusivement l’administration du personnel au service du
ou travaillant pour le responsable du traitement.

Le traitement ne peut se rapporter ni à des données relatives à la
santé de la personne concernée, ni à des données sensibles ou
judiciaires au sens des articles 6 et 8 de la loi, ni à des données destinées
à une évaluation de la personne concernée.

Les données à caractère personnel traitées ne peuvent être conservées
au-delà du temps nécessaire à l’administration du personnel et ne
peuvent être communiquées à des tiers, sauf dans le cadre de
l’application d’une disposition légale ou réglementaire, ou pour autant
qu’elles soient indispensables à la réalisation des objectifs du traite-
ment.

Art. 53. A l’exception des paragraphes 4 et 8, l’article 17 de la loi
n’est pas applicable aux traitements de données à caractère personnel
qui se rapportent exclusivement à la comptabilité du responsable du
traitement, pour autant que lesdites données soient utilisées exclusive-
ment pour cette comptabilité, que le traitement concerne uniquement
des personnes dont les données sont nécessaires à la comptabilité et que
les données à caractère personnel ne soient pas conservées au delà du
temps nécessaire à la finalité du traitement.

Les données à caractère personnel traitées ne peuvent être commu-
niquées à des tiers, sauf dans le cadre de l’application d’une disposition
réglementaire ou légale ou pour autant que la communication soit
indispensable pour la comptabilité.

Art. 54. A l’exception des §§ 4 et 8, l’article 17 de la loi n’est pas
applicable aux traitements de données à caractère personnel qui visent
exclusivement l’administration d’actionnaires et d’associés, pour autant
que le traitement porte uniquement sur les données nécessaires à cette
administration, que ces données portent uniquement sur des personnes
dont les données sont nécessaires à cette administration, que lesdites
données ne soient pas communiquées à des tiers, sauf dans le cadre de
l’application d’une disposition légale ou réglementaire, et que les
données à caractère personnel ne soient pas conservées au delà de la
periode durant laquelle elles sont nécessaire pour les finalités du
traitement.

Art. 55. A l’exception des paragrahes 4 et 8, l’article 17 de la loi n’est
pas applicable aux traitements de données à caractère personnel qui
visent exclusivement la gestion de la clientèle ou des fournisseurs du
responsable du traitement.

Le traitement peut uniquement porter sur des clients ou des
fournisseurs potentiels, existants ou anciens du responsable du traite-
ment.

Le traitement ne peut se rapporter ni à des données relatives à la
santé de la personne concernée, ni à des données sensibles ou
judiciaires au sens des articles 6 et 8 de la loi.

Dans le cadre de l’administration de la clientèle, aucune personne ne
peut être enregistrée dans un traitement de données sur la base
d’informations obtenues de tiers.
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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 wets- of
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 persoonsgege-
vens betreffende de eigen leden, betreffende personen met wie de
verantwoordelijke voor de verwerking regelmatige contacten onder-
houdt 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 meege-
deeld.

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 wor-
den 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 betref-
fende 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 overeen-
komstig 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

Les données ne peuvent être conservées plus longtemps que
nécessaire à la gestion normale de l’entreprise du responsable du
traitement et ne peuvent être communiquées à des tiers, sauf dans le
cadre de l’application d’une disposition légale ou réglementaire,ou
encore aux fins de la gestion normale d’entreprise.

Art. 56. A l’exception des paragrahes 4 et 8, l’article 17 de la loi n’est
pas applicable aux traitements de données à caractère personnel qui
sont effectués par une fondation, une association ou tout autre
organisme sans but lucratif dans le cadre de leurs activités ordinaires.

Le traitement doit se rapporter exclusivement à l’administration des
membres propres, des personnes avec qui le responsable du traitement
entretient des contacts réguliers ou des bienfaiteurs de la fondation, de
l’association ou de l’organisme.

Dans le cadre du traitement, aucune personne ne peut être enregis-
trée sur la base d’informations obtenues de tiers. Les données à
caractère personnel traitées ne peuvent être conservées au-delà du
temps nécessaire à l’administration des membres, des personnes de
contact et des bienfaiteurs et ne peuvent être communiquées à des tiers,
sauf dans le cadre de l’application d’une disposition légale ou
réglementaire.

Art. 57. A l’exception des paragraphes 4 et 8, l’article 17 de la loi
n’est pas applicable aux traitements de données d’identification
indispensables à la communication effectués dans le seul but d’entrer
en contact avec l’intéressé, pour autant que ces données ne soient pas
communiquées à des tiers et qu’elles ne soient pas conservées au-delà
du temps nécessaire à la finalité du traitement.

L’alinéa 1er du présent article s’applique uniquement aux traitements
de données à caractère personnel non encore visés par une des autres
dispositions du présent arrêté.

Art. 58. A l’exception des paragrahes 4 et 8, l’article 17 de la loi n’est
pas applicable aux traitements de données à caractère personnel
portant exclusivement sur l’enregistrement de visiteurs, effectué dans le
cadre d’un contrôle d’accès, dans la mesure où les données traitées se
limitent aux seuls nom, adresse professionnelle du visiteur, identifica-
tion de son employeur, identification de son véhicule, nom, section et
fonction de la personne visitée ainsi qu’au jour et à l’heure de la visite.

Les données à caractère personnel traitées ne peuvent être utilisées
exclusivement que pour le contrôle d’accès et ne peuvent être
conservées que le temps nécessaire à cet effet.

Art. 59. A l’exception des paragrahes 4 et 8, l’article 17 de la loi n’est
pas applicable aux traitements de données à caractère personnel qui
sont effectués par les établissements d’enseignement en vue de gérer
leurs relations avec leurs élèves ou étudiants.

Le traitement se rapporte exclusivement à des données à caractère
personnel relatives à des élèves ou étudiants potentiels, actuels ou
anciens de l’établissement d’enseignement concerné.

Dans le cadre du traitement, aucune personne ne peut être enregis-
trée sur la base d’informations collectées auprès de tiers. Les données à
caractère personnel traitées ne peuvent être communiquées à des tiers,
sauf dans le cadre de l’application d’une disposition légale ou
réglementaire et ne peuvent être conservées que le temps nécessaire à la
gestion de la relation avec l’élève ou l’étudiant.

Art. 60. A l’exception des paragrahes 4 et 8 de la loi, l’article 17, n’est
pas applicable aux traitements effectués par les communes conformé-
ment à la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et
aux cartes d’identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un
Registre national des personnes physiques, conformément à la législa-
tion électorale ainsi qu’aux dispositions légales relatives aux registres
de l’état civil.

Art. 61. A l’exception des paragrahes 4 et 8, l’article 17 de la loi n’est
pas applicable aux traitements de données à caractère personnel
effectués par des autorités administratives si le traitement est soumis à
des réglementations particulières adoptées par ou en vertu de la loi et
réglementant l’accès aux données traitées ainsi que leur utilisation et
leur obtention.

Art. 62. Les dispositions de l’article 17 de la loi à l’exception des
§§ 4 et 8 ne sont pas applicables aux traitements de données à caractère
personnel gérés par les institutions de sécurité sociale visées aux
articles 1 et 2, premier alinéa, 2° de la loi du 15 janvier 1990, relative à
l’institution et à l’organisation d’une banque- carrefour de la sécurité
sociale et visant à appliquer la sécurité sociale, à condition que, pour ce
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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 Kruispunt-
bank 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 verwerkin-
gen 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 telecommu-
nicatiemiddelen;

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 Com-
missie 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 Com-
missie tijdens de normale kantooruren de nodige ruimte en computer-
apparatuur 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 identificatienum-
mer, de naam en de gemeente met postcode van iedere verantwoorde-
lijke 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 raad-
pleging van het openbaar register aan de Commissie mee te delen,
ongeacht of het gaat om een rechtstreekse of onrechtstreekse raadple-
ging.

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 verwer-
king zich voor alle bestaande en toekomstige verwerkingen van
persoonsgegevens gedragen naar de bepalingen van de wet van
11 december 1998.

qui concerne ces traitements, ces institutions satisfassent aux disposi-
tions de la loi précitée et à ces arrêtés d’exécution.

La liste visée à l’article 46, premier alinéa, 6° bis de la loi du
15 janvier 1990, relative à l’institution et l’organisation d’une Banque-
carrefour de la sécurité sociale, est tenue à disposition de la Commis-
sion de la protection de la vie privée, conformément aux modalités
déterminées de commun accord par ces deux instances .

Sur base cette liste, la Commision de la protection de la vie privée met
à jour le registre public des traitements de données automatisés de
données à caractère personnel visé à l’article 18 de la loi.

CHAPITRE VIII. — Registre public des traitements automatisés
de données à caractère personnel

Art. 63. Le registre public des traitements automatisés de données à
caractère personnel visé à l’article 18 de la loi, ci-après appelé ″le
registre public″, est accessible au public selon les modalités suivantes:

a) consultation directe à distance par le biais de moyens de
télécommunication;

b) consultation directe sur place dans des locaux désignés à cette fin
par la Commission;

c) consultation indirecte par une demande d’extrait adressée à la
Commission.

Art. 64. Pour la consultation directe à distance, une copie du registre
public est mise à disposition par la Commission sur un serveur
accessible via Internet.

Outre la forme d’accès définie à l’alinéa premier, la Commission peut
proposer d’autres possibilités de consultation.

Art. 65. Pour la consultation directe sur place, la Commission met,
pendant les heures d’ouverture normales des bureaux, l’espace néces-
saire et un équipement informatique muni d’un logiciel adéquat à la
disposition de toute personne qui se présente en vue de consulter le
registre.

Art. 66. Toute personne peut se présenter à la Commission ou lui
adresser une requête écrite en vue d’ obtenir un extrait du registre
public.

La requête, orale ou écrite, en vue d’obtenir un extrait, doit contenir
au moins un des renseignements suivants :

1° le numéro d’identification ou la dénomination du traitement ou
des traitements sur lequel/lesquels porte l’extrait;

2° le nom complet ou en abrégé du ou des responsables des
traitements à mentionner dans l’extrait demandé;

3° en cas de requête écrite envoyée par la voie postale, l’adresse à
laquelle l’extrait doit être expédié.

Art. 67. Si l’extrait du registre public, qui fait l’objet de la requête,
concerne plus de dix traitements et plusieurs responsables ou plus de
cent traitements d’un seul responsable, la Commission peut délivrer un
extrait simplifié mentionnant les données suivantes: numéro d’identi-
fication, dénomination et objet de chaque traitement, numéro d’identi-
fication, nom, commune avec code postal de chaque responsable du
traitement.

Dans le cas visé à l’alinéa 1er, la Commission informe le requérant de
son droit de consulter directement le registre public et des modalités
selon lesquelles ce droit peut être exercé.

Art. 68. La consultation du registre public est gratuite.

Art. 69. Nul ne peut être obligé de communiquer à la Commission
les motifs de la consultation, que ce soit lors d’une consultation directe
ou indirecte du registre public.

CHAPITRE IX. — Dispositions finales

Art. 70. Toutes les dispositions de la loi du 11 décembre 1998 entrent
en application le premier jour du sixième mois suivant celui durant
lequel cet arrêté est publié au Moniteur belge.

A partir du même jour les responsables du traitement doivent se
conformer aux dispositions de la loi du 11 décembre 1998 pour tous les
traitements existants et futurs de données à caractère personnel.
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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 persoonsgege-
vens, 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 verwerkin-
gen van de gegevens bedoeld in artikel 8 van de wet van 8 decem-
ber 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 geautoma-
tiseerde 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.

Gegeven te Brussel, 13 februari 2001.

ALBERT

Van Koningswege :

De Minister van Justitie,
M. VERWILGHEN

Art. 71. Les déclarations visées à l’article 17, § 7 de la loi, effectuées
avant la date d’entrée en vigueur du présent arrêté, sont supposées
d’être conformes aux dispositions de la loi et du présent arrêté.

Le responsable du traitement qui procède à une déclaration au sens
de l’article 17, § 7 de la loi lorsque une information relative à la
déclaration visée à l’alinéa premier a changé, effectue cette déclaration
conformément aux dispositions de la loi et du présent arrêté.

Art. 72. Les arrêtés royaux suivants sont abrogés :

1° l’arrêté royal n° 1 du 28 février 1993, fixant la date d’entréee en
vigueur des dispositions de la loi du 8 décembre 1992 relative à la
protection de la vie privée à l’égard des traitements de données à
caractère personnel;

2° l’arrêté royal n° 2 du 28 février 1993, fixant les délais dans lesquels
le maı̂tre du ficher doit se conformer aux dispositions de la loi du
8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l’égard des
traitements de données à caractère personnel pour les traitements
existants au moment de l’entrée en vigueur de ces dispositions;

3° l’arrêté royal du 12 août 1993 portant exécution de l’article 11, 4° de
la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à
l’égard des traitements de données à caractère personnel;

4° l’arrêté royal n° 3 du 7 septembre 1993 désignant les personnes
auprès desquelles doit être introduite la demande de communication
des données à caractère personnel fondée sur l’article 10 de la loi du
8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l’égard des
traitements de données à caractère personnel;

5° l’arrêté royal n° 4 du 7 septembre 1993 fixant le montant, les
conditions et les modalités du paiement de la redevance préalable au
maı̂tre du fichier lors de l’exercice du droit de communication des
données à caractère personnel fondé sur l’article 10 de la loi du
8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l’égard des
traitements de données à caractère personnel;

6° l’arrêté royal n° 5 du 7 septembre 1993 désignant les personnes
auprès desquelles doit être introduite la demande de rectification, de
suppression au d’interdiction d’utiliser d’une donnée à caractère
personnel fondée sur l’article 12 de la loi du 8 décembre 1992 relative à
la protection de la vie privée à l’égard des traitements de données à
caractère personnel;

7° l’arrêté royal n° 8 du 7 février 1995 déterminant les fins, les critères
et les conditions des traitements autorisés de données visées à l’article
8 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée
à l’égard des traitements de données à caractère personnel, modifié par
l’arrêté royal n° 17 du 21 novembre 1996;

8° l’arrêté royal n° 9 du 7 février 1995 accordant des dispenses de
déclaration de l’article 9 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la
protection de la vie privée à l’égard des traitements de données à
caractère personnel et établissant une procédure d’information collec-
tive des personnes concernées par certains traitements, modifié par
l’arrêté royal n° 15 du 12 mars 1996;

9° l’arrêté royal n° 12 du 7 mars 1995 relatif à la contribution à verser
lors de la déclaration des traitements de données à caractère personnel
à la Commission de la protection de la vie privée, modifié par l’arrêté
royal n° 12bis du 12 mars 1996;

10° l’arrêté royal n° 13 du 12 mars 1996 portant exemption
conditionnelle de l’obligation de déclaration pour certaines catégories
de traitements automatisés de données à caractère personnel qui ne
présentent manifestement pas de risque d’atteinte à la vie privée,
modifié par l’arrêté royal du 18 avril 1996;

11° l’arrêté royal n° 14 du 22 mai 1996 déterminant les fins, les critères
et les conditions des traitements autorisés de données visées à l’article 6
de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à
l’égard des traitements de données à caractère personnel.

Art. 73. Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du
sixième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au
Moniteur belge.

Art. 74. Notre Ministre de la Justice est chargé de l’exécution du
présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 février 2001.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de la Justice
M. VERWILGHEN
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