§ 8. Onder “toestemming van de betrokkene”, wordt elke vrije, specifieke en op informatie berustende
wilsuiting verstaan, waarmee de betrokkene of zijn wettelijke vertegenwoordiger aanvaardt dat
persoonsgegevens betreffende de betrokkene worden verwerkt.
Art. 2. Iedere natuurlijke persoon heeft in verband met de verwerking van persoonsgegevens die op
hem betrekking hebben, recht op bescherming van zijn fundamentele rechten en vrijheden,
inzonderheid op bescherming van zijn persoonlijke levenssfeer.
Art. 3. § 1. Deze wet is van toepassing op elke geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde verwerking
van persoonsgegevens, alsmede op elke niet-geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die
in een bestand zijn opgenomen of die bestemd zijn om daarin te worden opgenomen.
§ 2. Deze wet is niet van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens die door een natuurlijk
persoon in activiteiten met uitsluitend persoonlijke of huishoudelijke doeleinden wordt verricht.
§ 3. a) De artikelen 6, 7 en 8 zijn niet van toepassing op verwerkingen van persoonsgegevens voor
uitsluitend journalistieke, artistieke of literaire doeleinden wanneer de verwerking betrekking heeft op
persoonsgegevens die kennelijk publiek zijn gemaakt door de betrokken persoon of die in nauw
verband staan met het publiek karakter van de betrokken persoon of van het feit waarin die persoon
betrokken is.
b) Artikel 9, § 1, is niet van toepassing op verwerkingen van persoonsgegevens voor uitsluitend
journalistieke, artistieke of literaire doeleinden wanneer de toepassing ervan de verzameling van
gegevens bij de betrokken persoon in het gedrang zou brengen.
Artikel 9, § 2, is niet van toepassing op verwerkingen van persoonsgegevens voor uitsluitend
journalistieke, artistieke of literaire doeleinden wanneer de toepassing ervan tot één of meer van de
volgende gevolgen zou leiden :
– door de toepassing wordt de verzameling van gegevens in het gedrang gebracht;
– door de toepassing wordt een voorgenomen publicatie in het gedrang gebracht;
– de toepassing zou aanwijzingen verschaffen over de bronnen van informatie.
c) De artikelen 10 en 12 zijn niet van toepassing op verwerkingen van persoonsgegevens voor
uitsluitend journalistieke, artistieke of literaire doeleinden in de mate dat de toepassing ervan een
voorgenomen publicatie in het gedrang zou brengen of aanwijzingen zou verschaffen over de bronnen
van informatie.
d) De artikelen 17, § 3, 9° en 12°, § 4 en § 8, evenals de artikelen 18, 21 en 22 zijn niet van
toepassing op verwerkingen van persoonsgegevens voor uitsluitend journalistieke, artistieke of
literaire doeleinden.
§ 4. De artikelen 6 tot 10, 12, 14, 15, 17, 17bis, eerste lid, 18, 20 en 31, §§ 1 tot 3, zijn niet van
toepassing op de verwerkingen van persoonsgegevens door de Veiligheid van de Staat, door de
Algemene Dienst inlichting en veiligheid van de Krijgsmacht, door de overheden bedoeld in de
artikelen 15, 22ter en 22quinquies van de wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en
de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen en het beroepsorgaan opgericht
bij wet van 11 december 1998 tot oprichting van een beroepsorgaan inzake veiligheidsmachtigingen,
veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen, door de veiligheidsofficieren en door het Vast Comité van
Toezicht op de inlichtingendiensten en de Dienst Enquêtes ervan, en door het Coördinatieorgaan voor
de dreigingsanalyse indien die verwerkingen noodzakelijk zijn voor de uitoefening van hun
opdrachten.
§ 5. De artikelen 9, 10, § 1, en 12 zijn niet van toepassing :
1° op de verwerkingen van persoonsgegevens beheerd door openbare overheden met het oog op de
uitoefening van hun opdrachten van gerechtelijke politie;
2° op de verwerkingen van persoonsgegevens beheerd door de politiediensten bedoeld in artikel 3
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van de wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op politie- en inlichtingendiensten, met het
oog op de uitoefening van hun opdrachten van bestuurlijke politie;
3° op de verwerkingen van persoonsgegevens beheerd, met het oog op de uitoefening van hun
opdrachten van bestuurlijke politie, door andere openbare overheden die aangewezen zijn bij een in
Ministerraad overlegd koninklijk besluit, na advies van de Commissie voor de bescherming van de
persoonlijke levenssfeer;
4° op de verwerkingen van persoonsgegevens die noodzakelijk zijn geworden ten gevolge van de
toepassing van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel
voor het witwassen van geld;
5° op de verwerking van persoonsgegevens beheerd door het Vast Comité van Toezicht op de
politiediensten en de Dienst Enquêtes ervan met het oog op de uitoefening van hun wettelijke
opdrachten.
§ 6. De artikelen 6, 8, 9, 10, § 1, en 12 zijn niet van toepassing na een machtiging door de Koning bij
een in Ministerraad overlegd besluit, op de verwerkingen beheerd door het Europees Centrum voor
vermiste en seksueel uitgebuite kinderen, hierna genoemd “het Centrum”, instelling van openbaar nut
die is opgericht bij akte van 25 juni 1997 en erkend bij koninklijk besluit van 10 juli 1997 voor de
ontvangst, de overzending aan de gerechtelijke overheid en de opvolging van gegevens betreffende
personen die ervan verdacht worden in een bepaald dossier van vermissing of seksuele uitbuiting, een
misdaad of wanbedrijf te hebben begaan. Dit besluit bepaalt de duur en de voorwaarden van de
machtiging na advies van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.
Het Centrum kan geen bestand houden betreffende personen die ervan verdacht worden een misdaad
of wanbedrijf te hebben begaan of van veroordeelde personen.
De raad van beheer van het Centrum wijst onder de personeelsleden van het Centrum een
aangestelde voor de gegevensverwerking aan die kennis heeft van het beheer en de bescherming van
persoonsgegevens. De uitoefening van zijn taken mag voor de aangestelde geen nadelen ten gevolge
hebben. Hij mag in het bijzonder, niet ontslagen of als aangestelde vervangen worden wegens de
uitoefening van de taken die hem zijn toevertrouwd. De Koning bepaalt bij een in Ministerraad
overlegd besluit na advies van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer de
taken van de aangestelde en de wijze waarop deze worden uitgevoerd, alsmede de wijze waarop het
Centrum verslag dient uit te brengen aan de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke
levenssfeer over de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de verleende machtiging.
De personeelsleden en degenen die voor het Centrum persoonsgegevens verwerken, zijn tot
geheimhouding verplicht.
Elke schending van die geheimhoudingsplicht wordt gestraft overeenkomstig het bepaalde in artikel
458 van het Strafwetboek.
In het raam van zijn ondersteunende taken inzake de opsporing van de als vermist of ontvoerd
opgegeven kinderen, kan het Centrum alleen telefoongesprekken opnemen wanneer de oproeper
hierover geïnformeerd wordt en voor zover hij zich daartegen niet heeft verzet.
§ 7. Onverminderd de toepassing van bijzondere wetsbepalingen is artikel 10 niet van toepassing wat
de verwerkingen van persoonsgegevens beheerd door de Federale Overheidsdienst Financiën betreft,
gedurende de periode tijdens dewelke de betrokkene het voorwerp uitmaakt van een controle, een
onderzoek of de daarmee verband houdende voorbereidende werkzaamheden die worden uitgevoerd
door de Federale Overheidsdienst Financiën in het kader van de uitvoering van zijn wettelijke
opdrachten, voor zover de toepassing ervan nadelig zou zijn voor de controle, voor het onderzoek of
voor de voorbereidende werkzaamheden en alleen voor de duur daarvan.
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De duur van deze voorbereidende werkzaamheden binnen dewelke het genoemde artikel 10 niet van
toepassing is, mag echter niet meer bedragen dan een jaar vanaf de aanvraag die is ingediend bij
toepassing van dat artikel 10.
Wanneer de Federale Overheidsdienst Financiën gebruik heeft gemaakt van de in het eerste lid
bepaalde uitzondering, wordt de uitzonderingsregel onmiddellijk opgeheven na het afsluiten van de
controle of het onderzoek of na het afsluiten van de voorbereidende werkzaamheden, wanneer ze
geen aanleiding geven tot een controle of onderzoek. De Dienst voor Informatieveiligheid en
Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer brengt de betrokken belastingplichtige onverwijld op de
hoogte van die opheffing en deelt hem de volledige motivatie mee die is opgenomen in de beslissing
van de verantwoordelijke van de verwerking die van de uitzondering gebruik heeft gemaakt.
Art. 3bis. Deze wet is van toepassing :
1° op de verwerking van persoonsgegevens die wordt verricht in het kader van de effectieve en
daadwerkelijke activiteiten van een vaste vestiging van de verantwoordelijke voor de verwerking op
het Belgisch grondgebied of op een plaats waar de Belgische wet uit hoofde van het internationaal
publiekrecht van toepassing is;
2° op de verwerking van persoonsgegevens door een verantwoordelijke die geen vaste vestiging op
het grondgebied van de Europese Gemeenschap heeft, indien voor de verwerking van
persoonsgegevens gebruik gemaakt wordt van al dan niet geautomatiseerde middelen die zich op het
Belgisch grondgebied bevinden, andere dan degene die uitsluitend aangewend worden voor de
doorvoer van de persoonsgegevens over het Belgisch grondgebied.
In de in het vorige lid onder 2° bedoelde omstandigheden moet de verantwoordelijke voor de
verwerking een op het Belgisch grondgebied gevestigde vertegenwoordiger aanwijzen, onverminderd
rechtsvorderingen die tegen de verantwoordelijke zelf kunnen worden ingesteld.
Hoofdstuk II. Algemene voorwaarden voor de rechtmatigheid van de verwerking van
persoonsgegevens
Art. 4. § 1. Persoonsgegevens dienen :
1° eerlijk en rechtmatig te worden verwerkt;
2° voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden te worden verkregen
en niet verder te worden verwerkt op een wijze die, rekening houdend met alle relevante factoren,
met name met de redelijke verwachtingen van de betrokkene en met de toepasselijke wettelijke en
reglementaire bepalingen, onverenigbaar is met die doeleinden. Onder de voorwaarden vastgesteld
door de Koning na advies van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer,
wordt verdere verwerking van de gegevens voor historische, statistische of wetenschappelijke
doeleinden niet als onverenigbaar beschouwd;
3° toereikend, terzake dienend en niet overmatig te zijn, uitgaande van de doeleinden waarvoor zij
worden verkregen of waarvoor zij verder worden verwerkt;
4° nauwkeurig te zijn en, zo nodig, te worden bijgewerkt; alle redelijke maatregelen dienen te worden
getroffen om de gegevens die, uitgaande van de doeleinden waarvoor zij worden verkregen of
waarvoor zij verder worden verwerkt, onnauwkeurig of onvolledig zijn, uit te wissen of te verbeteren;
5° in een vorm die het mogelijk maakt de betrokkenen te identificeren, niet langer te worden bewaard
dan voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij worden verkregen of verder worden
verwerkt, noodzakelijk is. De Koning voorziet, na advies van de Commissie voor de bescherming van
de persoonlijke levenssfeer, in passende waarborgen voor persoonsgegevens die, langer dan hiervoor
bepaald, voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden worden bewaard.
§ 2. Op de verantwoordelijke voor de verwerking rust de plicht om voor de naleving van het bepaalde
in § 1 zorg te dragen.
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