08/12/1992 | Wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de
verwerking van persoonsgegevens
Hoofdstuk II. Algemene voorwaarden voor de rechtmatigheid van de verwerking van
persoonsgegevens
Art. 6
§ 1. De verwerking van persoonsgegevens waaruit de raciale of etnische afkomst, de politieke
opvattingen, de godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuiging of het lidmaatschap van een
vakvereniging blijken, alsook de verwerking van persoonsgegevens die het seksuele leven betreffen, is
verboden.
§ 2. Het verbod om de in § 1 van dit artikel bedoelde persoonsgegevens te verwerken, is niet van
toepassing in een van de volgende gevallen:
a) wanneer de betrokkene schriftelijk heeft toegestemd in een dergelijke verwerking met dien
verstande dat deze toestemming te allen tijde door de betrokkene kan worden ingetrokken; de
Koning kan, bij een in Ministerraad overlegd besluit na advies van de Commissie voor de
bescherming van de persoonlijke levenssfeer, bepalen in welke gevallen het verbod om de in dit
artikel bedoelde gegevens te verwerken niet door de schriftelijke toestemming van de betrokkene
ongedaan kan worden gemaakt;
b) wanneer de verwerking noodzakelijk is met het oog op de uitvoering van de specifieke
verplichtingen en rechten van de verantwoordelijke voor de verwerking met betrekking tot het
arbeidsrecht;
c) wanneer de verwerking noodzakelijk is ter verdediging van de vitale belangen van de betrokkene
of van een andere persoon indien de betrokkene fysiek of juridisch niet in staat is zijn instemming te
getuigen;
d) wanneer de verwerking wordt verricht door een stichting, een vereniging of enige andere
instantie zonder winstoogmerk die op politiek, levensbeschouwelijk, godsdienstig, mutualistisch of
vakbondsgebied werkzaam is, in het kader van haar gerechtvaardigde activiteiten, mits de
verwerking uitsluitend betrekking heeft op de leden van de stichting, de vereniging of de instantie of
op de personen die in verband met haar streefdoelen regelmatige contacten met haar onderhouden,
en de gegevens niet zonder de toestemming van de betrokkenen aan derden worden doorgegeven;
e) wanneer de verwerking betrekking heeft op gegevens die duidelijk door de betrokkene openbaar
zijn gemaakt;
f) wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van
een recht in rechte;
g) wanneer de verwerking noodzakelijk is voor het wetenschappelijk onderzoek en verricht wordt
onder de voorwaarden vastgesteld door de Koning bij een in Ministerraad overlegd besluit, na advies
van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer;
h) wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de verwezenlijking van een doelstelling vastgesteld
door of krachtens de wet met het oog op de toepassing van de sociale zekerheid;
i) wanneer de verwerking wordt verricht in uitvoering van de wet van 4 juli 1962 betreffende de
openbare statistiek;
j) wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de doeleinden van preventieve geneeskunde of
medische diagnose, het verstrekken van zorg of behandelingen aan de betrokkene of een verwant,
of het beheer van gezondheidsdiensten handelend in het belang van de betrokkene en de gegevens
worden verwerkt onder het toezicht van een beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg;
k) wanneer de verwerking door verenigingen met rechtspersoonlijkheid of instellingen van openbaar
nut die als hoofddoel de verdediging van de rechten van de mens en van de fundamentele vrijheden
hebben, verricht wordt voor de verwezenlijking van dat doel, op voorwaarde dat voor de verwerking
een machtiging is verleend door de Koning bij een in Ministerraad overlegd besluit, na advies van de
Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer;
l) wanneer de verwerking van de persoonsgegevens bedoeld in § 1 om een andere belangrijke

reden van publiek belang door een wet, een decreet of een ordonnantie wordt toegelaten.
In het geval bedoeld onder j) zijn de beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg en zijn aangestelden
of gemachtigden tot geheimhouding verplicht.
§ 3. Onverminderd de toepassing van de artikelen 7 en 8 van deze wet is de verwerking van
persoonsgegevens die het seksuele leven betreffen, toegestaan wanneer de verwerking wordt verricht
door een vereniging met rechtspersoonlijkheid of door een instelling van openbaar nut met als
statutair hoofddoel de evaluatie, de begeleiding en de behandeling van personen van wie het seksueel
gedrag gekwalificeerd kan worden als een misdrijf en die voor de verwezenlijking van dat doel door
de bevoegde overheid worden erkend en gesubsidieerd; voor dergelijke verwerkingen, waarvan de
bedoeling moet bestaan in de evaluatie, begeleiding en behandeling van de in deze paragraaf
bedoelde personen en de verwerking uitsluitend persoonsgegevens betreft die, wanneer ze het
seksueel leven betreffen, enkel betrekking hebben op laatstgenoemde personen, moet door de Koning
bij een in een Ministerraad overlegd besluit, na advies van de Commissie voor de bescherming van de
persoonlijke levenssfeer, een bijzondere, individuele machtiging worden verleend.
Het in deze paragraaf bedoelde besluit preciseert de duur van de machtiging, de modaliteiten voor de
controle van de gemachtigde vereniging of instelling door de bevoegde overheid en de wijze waarop
door deze overheid aan de Commissie voor de persoonlijke levenssfeer verslag moet worden
uitgebracht over de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de verleende machtiging.
§ 4. De Koning legt bij een in Ministerraad overlegd besluit, na advies van de Commissie voor de
bescherming van de persoonlijke levenssfeer de bijzondere voorwaarden op waaraan de verwerking
van de in dit artikel bedoelde persoonsgegevens moet voldoen.
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Art. 7
§ 1. De verwerking van persoonsgegevens die de gezondheid betreffen, is verboden.
§ 2. Het verbod om de in § 1 bedoelde persoonsgegevens te verwerken, is niet van toepassing in de
volgende gevallen:
a) wanneer de betrokkene schriftelijk heeft toegestemd in een dergelijke verwerking met dien
verstande dat deze toestemming te allen tijde door de betrokkene kan worden ingetrokken; de
Koning kan, bij een in Ministerraad overlegd besluit na advies van de Commissie voor de
bescherming van de persoonlijke levenssfeer, bepalen in welke gevallen het verbod om gegevens
betreffende de gezondheid te verwerken niet door de schriftelijke toestemming van de betrokkene
ongedaan kan worden gemaakt;
b) wanneer de verwerking noodzakelijk is met het oog op de uitvoering van de specifieke
verplichtingen en rechten van de verantwoordelijke voor de verwerking met betrekking tot het
arbeidsrecht;
c) wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de verwezenlijking van een doelstelling vastgesteld
door of krachtens de wet met het oog op de toepassing van de sociale zekerheid;
d) wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de bevordering en de bescherming van de
volksgezondheid met inbegrip van bevolkingsonderzoek;
e) wanneer de verwerking om redenen van zwaarwegend algemeen belang verplicht wordt door of
krachtens een wet, een decreet of een ordonnantie;
f) wanneer de verwerking noodzakelijk is ter verdediging van vitale belangen van de betrokkene of
van een andere persoon indien de betrokkene fysiek of juridisch niet in staat is om zijn toestemming
te geven;
g) wanneer de verwerking noodzakelijk is voor het voorkomen van een concreet gevaar of voor de
beteugeling van een bepaalde strafrechtelijke inbreuk;
h) wanneer de verwerking betrekking heeft op gegevens die duidelijk door de betrokkene zijn
openbaar gemaakt;
i) wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van
een recht in rechte;
j) wanneer de verwerking noodzakelijk is voor doeleinden van preventieve geneeskunde of medische
diagnose, het verstrekken van zorg of behandelingen aan de betrokkene of een verwant, of het
beheer van de gezondheidsdiensten handelend in het belang van de betrokkene en de gegevens
worden verwerkt onder het toezicht van een beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg;
k) wanneer de verwerking noodzakelijk is voor het wetenschappelijk onderzoek en verricht wordt
onder de voorwaarden vastgesteld door de Koning bij een in Ministerraad overlegd besluit, na advies
van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.
§ 3. De Koning legt, bij een in Ministerraad overlegd besluit en na advies van de Commissie voor de
bescherming van de persoonlijke levenssfeer, bijzondere voorwaarden vast waaraan de verwerking
van de in dit artikel bedoelde persoonsgegevens moet voldoen.
§ 4. Persoonsgegevens betreffende de gezondheid mogen, behoudens schriftelijke toestemming van
de betrokkene of wanneer de verwerking noodzakelijk is voor het voorkomen van een dringend
gevaar of voor de beteugeling van een bepaalde strafrechtelijke inbreuk, enkel worden verwerkt
onder de verantwoordelijkheid van een beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg.
De Koning kan, na advies van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en
bij een in Ministerraad overlegd besluit, bepalen welke categorieën van personen als

beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg in de zin van deze wet worden beschouwd.
Bij de verwerking van de in dit artikel bedoelde persoonsgegevens zijn de beroepsbeoefenaar in de
gezondheidszorg en zijn aangestelden of gemachtigden, tot geheimhouding verplicht.
§ 5. Persoonsgegevens betreffende de gezondheid moeten worden ingezameld bij de betrokkene.
Zij kunnen slechts via andere bronnen worden ingezameld op voorwaarde dat dit in overeenstemming
is met de paragrafen 3 en 4 van dit artikel en dat dit noodzakelijk is voor de doeleinden van de
verwerking of de betrokkene niet in staat is om de gegevens te bezorgen.
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Art. 8
§ 1. De verwerking van persoonsgegevens inzake geschillen voorgelegd aan hoven en rechtbanken
alsook aan administratieve gerechten, inzake verdenkingen, vervolgingen of veroordelingen met
betrekking tot misdrijven, of inzake administratieve sancties of veiligheidsmaatregelen, is verboden.
§ 2. Het verbod om de in § 1 bedoelde persoonsgegevens te verwerken, is niet van toepassing op
verwerkingen:
a) onder toezicht van een openbare overheid of van een ministeriële ambtenaar in de zin van het
Gerechtelijk Wetboek, indien de verwerking noodzakelijk is voor de uitoefening van hun taken;
b) door andere personen, indien de verwerking noodzakelijk is voor de verwezenlijking van
doeleinden die door of krachtens een wet, een decreet of een ordonnantie zijn vastgesteld;
c) door natuurlijke personen of door privaatrechtelijke of publiekrechtelijke rechtspersonen inzoverre
dat noodzakelijk is voor het beheer van hun eigen geschillen;
d) door advocaten of andere juridische raadgevers inzoverre de verwerking noodzakelijk is voor de
verdediging van de belangen van de cliënten;
e) die noodzakelijk zijn voor het wetenschappelijk onderzoek en verricht worden onder de
voorwaarden vastgesteld door de Koning bij een in Ministerraad overlegd besluit, na advies van de
Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.
§ 3. De personen die krachtens § 2 gemachtigd zijn om de in § 1 bedoelde persoonsgegevens te
verwerken, zijn tot geheimhouding verplicht.
§ 4. De Koning legt, bij een in Ministerraad overlegd besluit, na advies van de Commissie voor de
bescherming van de persoonlijke levenssfeer, bijzondere voorwaarden vast waaraan de verwerking
van de in § 1 bedoelde persoonsgegevens moet voldoen.

