13 FEBRUARI 2001. - Koninklijk besluit ter uitvoering van de wet van 8 december 1992
tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van
persoonsgegevens.
HOOFDSTUK VI. - Uitoefening van het recht bedoeld in artikel 13 van de wet.
Art. 36. Dit hoofdstuk bepaalt de procedure voor de indiening van verzoeken op grond van artikel 13
van de wet.
Art. 37. De betrokken persoon dient het verzoek bij de Commissie in aan de hand van een
gedagtekend en ondertekend schrijven waarin zijn naam, voornaam, geboortedatum en nationaliteit
zijn vermeld en waarbij een fotokopie is gevoegd van zijn identiteitskaart, van zijn paspoort of van het
daarmee gelijkgestelde document.
In het verzoek, worden tevens volgende gegevens vermeld indien de verzoeker daarover beschikt :
- de naam van de betrokken overheid of dienst;
- alle relevante elementen betreffende de betwiste gegevens, zoals de aard ervan, de
omstandigheden of de aanleiding van de kennisneming ervan, alsook de eventueel gewenste
verbeteringen.
Art. 38. Indien de Commissie zulks nuttig acht, kan zij aan de betrokken persoon bijkomende
inlichtingen vragen.
Art. 39. Indien de gegevens, bedoeld in de artikelen 37 en 38 van dit besluit, niet worden
meegedeeld, kan het verzoek als niet-ontvankelijk worden beschouwd.
Art. 40. Het verzoek is niet-ontvankelijk wanneer het wordt ingediend binnen een termijn van een
jaar te rekenen van de verzendingsdatum van het vorige antwoord van de Commissie betreffende
dezelfde gegevens en dezelfde diensten.
Van die termijn kan worden afgeweken ingeval de betrokken persoon in zijn verzoek redenen ter
staving van die afwijking aanvoert.
Art. 41. Wanneer het verzoek als niet-ontvankelijk wordt beschouwd, wordt de betrokken persoon
daarvan per brief in kennis gesteld.
In dit schrijven wordt vermeld dat de betrokken persoon op verzoek wordt gehoord, zulks eventueel
bijgestaan door zijn raadsman.
Art. 42. De controle bij de betrokken dienst wordt verricht door de voorzitter van de Commissie of
door een of meer leden ervan die hij aanwijst.
De controle op de verwerkingen van persoonsgegevens, bedoeld in artikel 3, § 5, 1°, van de wet,
wordt verricht door magistraten die de Commissie in haar midden aanwijst.
De voorzitter en de leden die de controle verrichten, kunnen zich laten bijstaan of vertegenwoordigen
door een of meer leden van het secretariaat van de Commissie.
Art. 43. In het kader van de controle bij de betrokken dienst verricht of beveelt de Commissie alle
verificaties die zij nuttig acht.

Ter gelegenheid van de controle uitgeoefend bij de betrokken dienst bedoeld in artikel 3, § 5, van de
wet, kan ze gegevens doen verbeteren of verwijderen, of gegevens doen invoeren die verschillen van
die welke de betrokken dienst verwerkt. Zij kan de mededeling van de gegevens te verbieden.
Ter gelegenheid van de controle uitgeoefend bij de betrokken dienst bedoeld in artikel 3, § 4, van de
wet, beveelt de Commissie de maatregelen aan die ze noodzakelijk acht. Zij motiveert haar
aanbevelingen.
Art. 44. De betrokken dienst geeft na die verificaties aan de Commissie schriftelijk kennis van het
gevolg dat eraan is gegeven.
Art. 45. De Commissie antwoordt per brief op het verzoek van de betrokken persoon binnen een
termijn van drie maanden te rekenen van de kennisgeving bedoeld in het artikel 44 van dit besluit.
Art. 46. Ingeval het verzoek van de betrokken persoon betrekking heeft op een verwerking van
persoonsgegevens beheerd door een politiedienst met het oog op een identiteitscontrole, deelt de
Commissie aan die persoon mee dat de nodige verificaties zijn verricht.
In voorkomend geval, verstrekt de Commissie, na advies van de betrokken dienst, aan de betrokken
persoon alle andere inlichtingen die zij relevant acht.

