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BELGIË HEEFT (EINDELIJK) EEN PRIVACYWET 
 
 
Het wetsontwerp tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer t.o.v. de verwerking van 
persoonsgegevens1 werd op 10 november 1992 door de Senaat en op 26 november 1992 door de 
Kamer van Volksvertegenwoordigers goedgekeurd. Een nieuwe behandeling van het ontwerp 
door de Kamer, die zich reeds vroeger over het ontwerp had uitgesproken, was nodig gezien in 
de Senaat nog een aantal, hoofdzakelijk vormelijke aanpassingen werden aangebracht. Slechts 
twee nieuwe wijzigingen2 ten gronde zijn vermeldenswaard: enerzijds de explicitatie van de 
onderzoeksbevoegdheden van de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke 
Levenssfeer en het toekennen aan deze Commissie van de mogelijkheid om geschillen aanhangig 
te maken bij de burgerlijke rechtbank; anderzijds de verplichting om op elk stuk waarvan de 
creatie steunt op de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens, het nummer te ver-
melden waaronder die verwerking is gekend in het openbaar register van de verwerkingen, dat 
wordt bijgehouden door de Commissie. 
 
Na de koninklijke ondertekening, zal de wet allicht gedurende de eerste weken van 1993 in het 
Belgisch Staatsblad gepubliceerd worden, om maximaal 18 maanden later volledig in werking te 
zullen zijn getreden (artikel 52). Om zowel de houders van bestanden als de Commissie voor de 
Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer toe te laten zich daarop degelijk voor te bereiden, 
zou worden gekozen voor een gefazeerde inwerkingtreding van de onderscheiden artikelen. 
Sommige bepalingen, zoals degene die betrekking hebben op de algemene erkenning van het 
doelmatigheidsbeginsel of de werkingsprincipes van de Commissie van de Bescherming van de 
Persoonlijke Levenssfeer, zouden onmiddellijk in werking worden gesteld. Voor andere artikelen 
zou worden gewacht tot de nodige uitvoeringsbesluiten zijn uitgewerkt (bijvoorbeeld de artikelen 
m.b.t. de verwerking van gevoelige gegevens) of bepaalde randvoorwaarden zijn vervuld 
(bijvoorbeeld de bepalingen m.b.t. de plicht tot aangifte van geautomatiseerde verwerkingen, 
waarvan de inwerkingtreding veronderstelt dat de Commissie over de nodige middelen beschikt 
om de aangiften te behandelen). In elk geval zou ook een overgangsregeling worden voorzien 
voor de bestaande verwerkingen. 
 
De exacte inwerkingtredingsprocedure zal worden vastgelegd in een koninklijk besluit. De wet is 
er evenwel, en de houders van bestanden wezen ertoe aangezet ze onmiddellijk ter hand te 
nemen en te bestuderen. Artikel 44 van de wet nodigt immers uit tot het formuleren van 
constructieve voorstellen om een efficiënte gegevensbescherming te verzoenen met een doeltref-
fende gegevensverwerking, rekening houdend met de eigenheden van bepaalde sectoren. 
Dergelijke voorstellen worden best nu verwoord, en niet nadat de wet in werking is getreden en 
alle uitvoeringsbesluiten zijn uitgevaardigd. 
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Noten 
 
1.  Zie hierover reeds Computerrecht, 1992, 2-9 en 200-203. 



  
2.  De wijzigingen aangebracht tijdens de bespreking van de oorspronkelijke tekst in de Kamer werden beschreven 

in het reeds vermelde Computerrecht, 1992, 200-203. 
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