De toepassing van de Wet Verwerking Persoonsgegevens
in de onderneming
1.

TOEPASSINGSGEBIED

1.1. Toepassingsgebied ratione materiae: verwerking van persoonsgegevens
-

persoonsgegeven
+ gegeven
ruime interpretatie: ook foto, film, geluid, ...

+

m.b.t. natuurlijk persoon
rechtens of maatschappelijk relevant ?
levende persoon ?

-

+ die is of kan worden geïdentificeerd
verwerking
+ geautomatiseerde verwerking
* geheel van bewerkingen
doeleinde als hoofdcriterium voor opdeling van bewerkingen in één of meerdere verwerkingen

* die geheel of gedeeltelijk langs geautomatiseerde weg worden uitgevoerd
niet noodzakelijkerwijze computerondersteund

* en betrekking hebben op de registratie en de bewaring, alsook op de wijziging, uitwissing, raadpleging of verspreiding
inzameling niet op zich
geen vereiste van effectief gebruik

+

* van persoonsgegevens
houden van een manueel bestand
* registratie, bewaring, wijziging, uitwissing, raadpleging of verspreiding
* van persoonsgegevens
* in de vorm van een bestand
bestand = geheel van persoonsgegevens samengesteld en bewaard op een logisch gestructureerde
wijze met het oog op de systematische raadpleging ervan
tegenvoorbeelden: dossier, boeken

-

* op een niet-geautomatiseerde drager
uitsluitingen
+ verwerking beheerd door een natuurlijk persoon, bestemd voor privé-, gezins- of
huishoudelijk gebruik en bestemming wordt behouden
verwerking door werknemer thuis voor beroepsdoeleinden valt niet onder uitsluiting

+

alle verwerkte gegevens vallen onder wettelijk of reglementair voorschrift tot openbaarmaking
voorbeelden: openbare akten of registers, verplichte publikatie in Staatsblad, ...

+

alle verwerkte gegevens zijn rechtstreeks of onrechtstreeks door de betrokkene openbaargemaakt en de verwerking eerbiedigt de doelstellingen van de openbaarmaking
openbaarmaken betekent publiek maken; mededeling tijdens privé-gesprek of sollicitaite-interview is
dus geen openbaarmaking

+

verwerkingen overeenkomstig wet betreffende de openbare statistiek
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1.2. Toepassingsgebied ratione personae
-

regeling toepasselijk op verwerkingen door natuurlijke personen, rechtspersonen en feitelijke verenigingen ongeacht aktiviteitssector
bijzondere regimes
+ Bestuur Veiligheid van de Staat (Justitie) en Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid
(Landsverdediging)
+ openbare overheden belast met taken van gerechtelijke of administratieve politie

1.3. Toepassingsgebied ratione loci
-

houden van een manueel bestand in België
geautomatiseerde verwerking in België
geautomatiseerde verwerking rechtstreeks toegankelijk in België met behulp van middelen
die aan de verwerking eigen zijn

-

inzameling van persoonsgegevens in België met oog op verwerking ervan

(deel van de) bewerkingen kunnen in buitenland geschieden

1.4. Toepassingsgebied ratione temporis
-

-

gefaseerde inwerkingtreding (koninklijk besluit nr. 1 van 28 februari 1993, gewijzigd door
koninklijk besluit nr. 6 van 13 september 1993)
termijnen voor de regularisatie van bestaande verwerkingen (koninklijk besluit nr. 2 van 28
februari 1993)
tijdstabel: zie bijlage 1

2.

DE PRACTISCHE TOEPASSING IN DE ONDERNEMING DOORHEEN DE TIJD

-

2.1. Wat zou reeds gebeurd moeten zijn ?
2.1.1.
-

Inventarisatie van de verwerkingen en vaststelling van het (de) doeleinde(n) ervan

verwerking = samenhangend geheel van bewerkingen dat één of meer gemeenschappelijke
doeleinden dient
concrete uitvoeringsmodaliteiten (één of meerdere plaatsen van bewerking,
bewerkingsmethode, technische organisatie van bewerkingen, ...) zijn niet doorslaggevend

-

gebruikte

doeleinden moeten duidelijk worden omschreven
moeilijke opgave: niet te concreet maar ook niet te ruim
Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (CBPL) helpt door opstelling
thesaurus van doelstellingen

-

doeleinden moeten wettig zijn
niet in strijd met wet, openbare orde of goede zeden
rekening houden met interpretatie vanwege CBPL en rechtbanken op basis van afweging van belangen
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2.1.2.
-

Vaststellen van de houder en de eventuele bewerker van elke verwerking

houder = natuurlijke of rechtspersoon of feitelijke vereniging die zeggenschap heeft over
doel van de verwerking of over de soorten verwerkte gegevens
functioneel criterium: beslissingsbevoegdheid
delegatie van beheer of uitvoering van verwerking leidt niet tot transfer van houderschap
in ondernemingen doorgaans rechtspersoon

-

bewerker = natuurlijke of rechtspersoon of feitelijke vereniging aan wie de concrete
organisatie en uitvoering van verwerking is toevertrouwd (vb. servicebureau, sociaal
secretariaat, ...)

2.1.3.
-

-

geen gebruik van de gegevens op een wijze die onverenigbaar is met de vastgestelde
doeleinden
enkel gegevens verwerken die, uitgaande van de vastgestelde doeleinden, toereikend, ter
zake dienend en niet overmatig te zijn
+ toereikend:
* gegevens moeten voldoende zijn om doelstellingen te realiseren, bekeken vanuit het
licht van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (=,/ maximale efficiëntie
voor de houder)
* impliciete erkenning van recht van aanvulling als modaliteit van het recht op
verbetering
+ ter zake dienend:
* relevant voor het bereiken van de doeleinden
* is niet: noodzakelijk
+ niet overmatig:
* niet te veel
* niet te lang bewaard
concreet: screening van bestaande verwerkingen; instructies voor analysten voor nieuwe
verwerkingen

2.1.4.
-

Naleving van het doelmatigheidsbeginsel

Opmaken van een beschrijvende staat van elke geautomatiseerde verwerking
aangevangen na 31 maart 1993

inhoud:
+ aard van de verwerkte gegevens
+ doel van de verwerking
+ verbanden en verbindingen met andere verwerkingen
+ (categorieën van) personen aan wie gegevens worden doorgegeven
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2.1.5.
-

algemene residuaire rechtsgrond

2.1.6.
-

-

Informatieverstrekking bij inzameling van gegevens bij de betrokkene

betrokkene moet bij de inzameling in kennis worden gesteld van
+ de identiteit en adres van de houder van het bestand en de eventuele bewerker
+ de eventuele wettelijke basis voor de inzameling
+ het (de) doeleinde(n) waarvoor de gegevens zullen worden gebruikt
+ de toegangsmogelijkheid tot het openbaar register
+ het recht op kennisname en verbetering
modaliteiten van informatieverstrekking zijn vrij; bij voorkeur schriftelijk ter vermijding van
bewijsproblemen
concreet:
+ informatie vermelden op (nieuwe) invulformulieren, antwoordcoupons, vragenlijsten
voor sollicitanten, ...
+ tot uitputting van voorraad van bestaande documenten informatiefolder toevoegen
+ uithangen van berichten in loketzalen en bij camera's die beelden registreren
+ mededeling aan het personeel

2.1.7.
-

Respect voor het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van de
geregistreerde

Respecteren van recht op kennisname, verbetering en uitwissing

recht op kennisname van gegevens
+ kan worden uitgeoefend bij
* de houder van het bestand, zijn vertegenwoordiger in België of een door hem
gemachtigde of aangestelde persoon of
* de bewerker
* de onderneming of vereniging ten behoeve waarvan de houder van het bestand
verwerkingen uitvoert
+ via een gedateerde en getekende brief of via de overhandiging, tegen een gedagtekend
en ondertekend ontvangstbewijs, van een verzoek ter plaatse
+ betrokkene moet identiteit bewijzen
+ kostprijs van honderd BF per verzoek, ongeacht aantal verwerkingen t.a.v. dewelke
recht op kennisname wordt uitgeoefend; betalingsmodaliteiten vastgelegd in KB nr. 4
van 7 september 1993
+ houder van het bestand moet onverwijld en in elk geval binnen de 45 kalenderdagen na
ontvangst van de aanvraag antwoorden
+ antwoord omvat
* de verwerkte gegevens (die gewijzigd zijn sedert de vorige inkennisstelling)
* de inkennisstelling van de betrokkene van zijn recht op verbetering, verwijdering en
niet-aanwending van gegevens
* de inkennisstelling van de betrokkene van zijn recht op verhaal bij de Voorzitter van
de rechtbank van eerste aanleg
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-

-

* de inkennisstelling van de betrokkene van zijn recht op raadpleging van het
openbaar register
+ aan verzoek om kennisname van verwerkte gegevens moet slechts gevolg worden
gegeven indien de gegevens niet reeds werden meegedeeld gedurende de vorige 12
maanden; de termijn kan evenwel worden ingekort door de CBPL
+ persoon kan alleen kennis krijgen van gegevens die hem betreffen
+ recht op kennisname slaat niet alleen op feitelijke gegevens, maar ook op appreciaties,
beoordelingen of beslissingen op basis van deze gegevens
+ recht op kennisname van medische persoonsgegevens geschiedt via door betrokkene
gekozen geneesheer
recht op verbetering van onjuiste gegevens en recht op verwijdering of niet-aanwending van
gegevens die, gelet op het doel van de verwerking, onvolledig of niet terzake dienend zijn,
of waarvan de registratie, de mededeling of de bewaring verboden is, of die na verloop van
de toegestane duur worden bewaard
+ kan worden uitgeoefend bij
* de houder van het bestand, zijn vertegenwoordiger in België of een door hem
gemachtigde of aangestelde persoon of
* de bewerker
* de onderneming of vereniging ten behoeve waarvan de houder van het bestand
verwerkingen uitvoert
+ via een gemotiveerde, gedateerde en getekende brief
+ kosteloos
+ aan gerechtvaardigd verzoek tot verbetering moet binnen de maand gevolg worden
gegeven
+ verbetering, uitwissing of niet-aanwending moet worden meegedeeld aan personen aan
wie de betrokken gegevens gedurende de voorbije 12 maanden werden meegedeeld
concreet:
+ procedure en eventueel modelformulieren voor behandeling van aanvragen om
kennisname, verbetering, uitwissing of gebruiksverbod
+ inventarisatie van gegevensmededelingen

2.1.8.
-

-

Waken over kwaliteit van verwerkte gegevens

waken over
+ bijwerking van gegevens
+ verbetering van onjuiste of onvolledige gegevens
+ verwijdering van niet ter zake dienende of onrechtmatig verkregen of verwerkte
gegevens
concreet:
+ instructies aan personen tussenkomend bij gegevensverwerking
+ regelmatige interne audits
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2.1.9.
-

Naleving van de beperkingen inzake de verwerking van medische persoonsgegevens
voor verwerkingen aangevangen na 31 augustus 1993

medisch persoonsgegeven = persoonsgegeven waaruit informatie kan worden afgeleid
omtrent de vroegere, huidige of toekomstige fysieke of psychische gezondheidstoestand met
uitzondering van louter administratieve of boekhoudkundige gegevens betreffende de
geneeskundige behandeling of verzorging
wel: diagnose, therapie, nomenclatuurcode, ...
niet: arbeidsongeschiktheidspercentage, dossiernummer bij Fonds voor Beroepsziekten, ...

-

-

verwerking slechts toegelaten
+ onder toezicht en verantwoordelijkheid van een beoefenaar van de geneeskunst
(geneesheer, apotheker of tandarts) of
+ mits een bijzondere schriftelijke toestemming van de betrokkene
personen die toegang hebben moeten bij naam worden aangewezen in een register dat de
inhoud en de reikwijdte van de toegangsmachtiging vermeldt

2.1.10. Naleving van eventuele bijkomende regelen opgelegd bij uitvoeringsbesluiten
-

regelen i.v.m. het leggen van verbanden tussen persoonsgegevens (art. 21)
regelen i.v.m. gegevensexport naar het buitenland (art. 22)
concretisering van de beginselen naar bepaalde maatschappelijke sectoren toe (art. 44)
nog geen uitvoeringsbesluiten uitgevaardigd

2.2. Wat moet voor nieuwe verwerkingen allicht zeer binnenkort gebeuren, en voor
bestaande verwerkingen 9 maanden later ?
Zeer binnenkort = op de (voorlopig nog onbekende) datum van inwerkingtreding van het eerste
uitvoeringsbesluit van respectievelijk de artikelen 6 (beperkingen m.b.t. tot de verwerking van
gevoelige gegevens), 8 (beperkingen m.b.t. de verwerking van gerechtelijke en politionele
gegevens) en 9 (verplichting tot kennisgeving aan de betrokkene van de eerste registratie van
persoonsgegevens in een verwerking); allicht ligt deze datum voor 1 januari 1994
2.2.1.
-

-

Naleving van de beperkingen inzake de verwerking van gevoelige persoonsgegevens

gevoelig persoonsgegeven = persoonsgegeven m.b.t.
+ het ras
+ de etnische afstamming
+ het seksueel gedrag
+ de overtuiging of activiteit op politiek, levensbeschouwelijk of godsdienstig gebied
+ het lidmaatschap van een vakbond of ziekenfonds
verwerking slechts toegestaan voor doeleinden vastgesteld door of krachtens de wet
toelating in wet zelf voor ledenverwerking door verenigingen
koninklijk besluit dat aantal verwerkingen toelaat onder bepaalde voorwaarden, wordt
eerstdaags verwacht
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2.2.2.
-

-

gerechtelijke en politionele persoonsgegevens worden uitvoerig opgesomd in de wet
verwerking slechts toegestaan voor doeleinden vastgesteld door of krachtens de wet
toelating in wet zelf voor
+ verwerking in het kader van het beheer van eigen geschillen
+ centrale en gemeentelijke strafregisters
+ cliëntenverwerkingen door advocaten
koninklijk besluit dat aantal verwerkingen toelaat onder bepaalde voorwaarden, wordt
eerstdaags verwacht

2.2.3.
-

-

Naleving van de beperkingen inzake de verwerking van gerechtelijke en politionele
persoonsgegevens

Verplichting tot kennisgeving aan betrokkene van zijn eerste registratie in een
verwerking

inhoud van de kennisgeving
+ de identiteit en adres van de houder van het bestand en de eventuele bewerker
+ de eventuele wettelijke basis voor de inzameling
+ het doel waarvoor de gegevens zullen worden gebruikt
+ de toegangsmogelijkheid tot het openbaar register
+ het recht op kennisname en verbetering
kennisgevingsplicht geldt niet wanneer
+ betrokkene reeds werd geïnformeerd bij de inzameling of
+ de inzameling kadert in een contractuele relatie tussen de houder van het bestand en de
betrokkene of
ruime, niet strict juridische interpretatie van contractuele relatie

+

-

de inzameling kadert in een wettelijk geregelde relatie tussen de houder van het bestand
en de betrokkene
mogelijkheid om bij koninklijk besluit, dat eerstdaags wordt verwacht, voor bepaalde
categorieën van verwerkingen
+ vrijstellingen te verlenen
+ procedures van collectieve informatieverstrekkingen uit te vaardigen

2.3. Wat moet gebeuren tegen 1 januari 1994 ?
2.3.1.
-

Opmaken van een beschrijvende staat van elke geautomatiseerde verwerking
aangevangen voor 1 april 1993

zie uitleg bij punt 2.1.4.
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2.4. Wat moet gebeuren vanaf 1 maart 1994 ?
2.4.1.

-

-

Voorafgaandelijke aangifte bij de CBPL van elke geautomatiseerde verwerking
aangevangen na 28 februari 1994 en vermelding van nummer van verwerking in
openbaar register op alle ermee geproduceerde stukken

inhoud van de aangifte
+ datum van aangifte
+ identiteit en adres van de houder van het bestand
+ identiteit en adres van de eventuele bewerker
+ benaming van de verwerking
+ doel van de verwerking
+ categorieën van verwerkte persoonsgegevens, met bijzondere aandacht voor gevoelige
en medische gegevens
+ categorieën van personen die gegevens mogen verkrijgen
+ waarborgen geboden bij de mededeling van gegevens
+ modaliteiten voor uitoefening van recht tot kennisname
+ bewaar- en gebruikstermijn
+ desgevallend informatie betreffende doorzending van de gegevens naar het buitenland
nieuwe aangifte bij
+ elke wijziging aan aangegeven informatie
+ beëindiging van de verwerking
geen aangifte nodig indien sector reeds eigen systeem van openbaarmaking bij
Toezichtscomité heeft (vb. sociale zekerheidssector)
mogelijkheid om bij koninklijk besluit voor bepaalde verwerkingen toe te staan
+ vrijstelling van aangifte
+ beperkte aangifte
verplichting tot het betalen van een (nog vast te stellen) bijdrage bij elke verwerking
CBPL werkt op dit ogenblik aangifteformulieren uit, evenals programma voor het verrichten
van elektronische aangiften
aangegeven informatie wordt opgenomen in openbaar register bijgehouden door de CBPL
elk stuk aangemaakt aan de hand van een geautomatiseerde verwerking moet
identificatienummer van deze verwerking in het openbaar register vermelden vanaf
3 maanden na de toekenning van dat nummer
houder moet toezien op conformiteit van programma's met vermeldingen in aangifte
concreet:
+ aanpassing van programma's met oog op vermelding van verwerkingsnummer
+ regelmatige interne audits
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2.5. Wat moet er gebeuren vanaf 1 juni 1994 ?
2.5.1.
-

Naleving van de beperkingen inzake de verwerking van medische persoonsgegevens
voor verwerkingen aangevangen voor 1 september 1993

zie punt 2.1.9.

2.6. Wat moet er gebeuren vanaf 1 september 1994 ?
2.6.1.
-

-

zorgen dat toegang beperkt blijft tot personen die hiertoe gemachtigd zijn
zorgen dat toegangsgemachtigden slechts toegestane bewerkingen kunnen uitvoeren
zorgen voor technische en organisatorische maatregelen ter bescherming van de verwerking
tegen onrechtmatigheden of toevallig verlies of vernietiging; maatregelen moeten passend
beveiligingsniveau verzekeren, rekening houdend met
+ stand van de techniek
+ kosten voor toepassing ervan
+ aard van de te beveiligen gegevens
+ potentiële risico's
mogelijkheid om bij koninklijk besluit normen inzake informaticaveiligheid uit te vaardigen
concreet:
+ aanstelling veiligheidsconsulent
+ opstellen veiligheidsinstructies en permanente opvolging ervan
+ regelmatige interne audits

2.6.2.
-

Informatie omtrent de reglementering aan de personen tussenkomend bij verwerkingen

concreet:
+ communicatie- en opleidingsplan
+ instructies
+ boodschap op loginscherm

2.6.3.
-

Waarborgen van toegangscontroles en, in het algemeen, van een passend
beveiligingsniveau van de verwerkingen

Naleving van de beperkingen inzake de mogelijkheid tot mededeling van medische
persoonsgegevens voor verwerkingen aangevangen na 31 augustus 1994

definitie medische persoonsgegevens: zie punt 2.1.9.
mededeling aan derden slechts toegelaten wanneer
+ toegestaan door of krachtens de wet of
+ dit geschiedt aan beoefenaar van de geneeskunst of diens medische ploeg en betrokkene
hiertoe een bijzondere schriftelijke toestemming heeft verleend of
+ dit geschiedt aan beoefenaar van de geneeskunst of diens medische ploeg en nodig is
voor een medische spoedbehandeling van de betrokkene
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2.7. Wat moet er gebeuren tegen 1 december 1994 ?
2.7.1.

-

Aangifte bij de CBPL van elke geautomatiseerde verwerking aangevangen voor 1 maart
1994 en vermelding van nummer van verwerking in openbaar register op alle ermee
geproduceerde stukken

zie punt 2.4.1.

2.8. Wat moet er gebeuren vanaf 1 juni 1995 ?
2.8.1.

Naleving van de beperkingen inzake de mogelijkheid tot mededeling van medische
persoonsgegevens voor verwerkingen aangevangen voor 1 september 1994

-

zie punt 2.6.3.

3.

HANDHAVING VAN DE WET VERWERKING PERSOONSGEGEVENS

3.1. Recht op verhaal in hoofde van de geregistreerde
3.1.1.
-

zie punt 2.1.7.

3.1.2.
-

Bij de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg

mogelijk bij schending van het recht op kennisname, verbetering, verwijdering en nietaanwending
ingeleid bij verzoekschrift op tegenspraak bij ter post aangetekende brief of neergelegd ter
griffie
voorzitter zetelt als in kortgeding
beschikking is uitvoerbaar bij voorraad, niettegenstaande hoger beroep of verzet

3.1.3.
-

Bij de houder van het bestand

Bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer

mogelijk bij schending van om het even welke gegevensbeschermende bepaling
ingediend bij gedateerde en ondertekende brief
beslissing heeft geen bindende waarde, maar enkel moreel gezag

3.2. Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer
-

bestaande uit 18 leden, benoemd voor hernieuwbare termijn van 6 jaar door het Parlement;
voorgezeten door een magistraat
voornaamste bevoegdheden
+ ontvangst van de aangiften en bijhouden van openbaar register
+ adviesverlening op vraag of op eigen initiatief
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+
+
+
+
+

aanbevelingen op vraag of op eigen initiatief
klachtenbehandeling
tussenpersoon voor uitoefening van recht op kennisname, verbetering, verwijdering of
bevel tot gebruiksverbod m.b.t. bepaalde verwerkingen
indienen van klachten bij parket
jaarlijks activiteitenverslag

3.3. Strafsancties
-

gevangenisstraf
geldboete
publicatie van een veroordeling in één of meer dagbladen
verbeurdverklaring van dragers van persoonsgegevens
uitwissing van gegevens
verbod om gedurende maximaal 2 jaar het beheer te hebben van verwerking van
persoonsgegevens
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Bijlage 1: tijdstabel m.b.t. de inwerkingtreding van de
wet verwerking persoonsgegevens
Datum

Bepalingen die dienen te worden nageleefd

1 april 1993

artikelen 1 tot en met 3 (begripsomschrijvingen en toepassingsgebied)
artikel 5 (doelmatigheidsbeginsel) voor nieuwe verwerkingen
artikel 16, § 1,1° (opmaken van een beschrijvende staat van elke geautomatiseerde
verwerking) voor nieuwe verwerkingen
artikelen 21 en 22 (mogelijkheid tot regeling van onderlinge verbindingen van
verwerkingen en grensoverschrijdend gegevensverkeer)
artikelen 23 tot en met 371 (werking van de Commissie voor de Bescherming van de
Persoonlijke Levenssfeer)
artikelen 40 tot en met 43 (bepaalde strafbepalingen)
artikel 44 (mogelijkheid tot het stellen van regels voor de toepassing van de
wetsbepalingen op specifieke sectoren)
artikel 45 (vernietingsplicht van verwerkingen in oorlogstijd of bij bezettingen van
het grondgebied)
artikelen 48, 49 en 51 (opheffing van bepaalde artikelen in andere wetten)
artikel 52 (inwerkingtreding)

1 september 1993

artikel 4 (verplichting tot informatieverstrekking bij inzameling van gegevens bij de
betrokkene)
artikel 7, eerste tot derde lid (beperkingen m.b.t. tot de verwerking van medische
gegevens) voor nieuwe verwerkingen
artikelen 10 tot en met 15 (recht op toegang, verbetering en uitwissing van gegevens)
artikel 16, § 1, 3° (kwaliteitsbeginsel)
artikelen 46 en 47 (aanpassing van bepalingen uit het gerechtelijk wetboek)
artikel 50 (opheffing van bepaalde artikelen in andere wetten)

1

Met uitzondering van artikel 34, 2°lid, dat bepaalt dat de bijdrage betaald door de houder van een bestand
bij de aangifte van een geautomatiseerde verwerking door de rekenplichtige van de Commissie wordt gestort op
een speciaal daartoe geopend artikel van de Rijksmiddelenbegroting. Deze bepaling treedt in werking op 1 maart
1994, datum waarop voor nieuwe verwerkingen de aangifteplicht in werking treedt, en waarop dus de eerste
bijdrage zullen worden geïnd.
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Datum

Bepalingen die dienen te worden nageleefd

1 oktober 1993

artikel 5 (doelmatigheidsbeginsel) voor verwerkingen bestaande op 1 april 1993

dag van inwerkingtreding van
eerste uitvoeringsbesluit van betrokken artikel

artikelen 6 en 8 (beperkingen m.b.t. tot de verwerking van gevoelige en gerechtelijke
gegevens) voor nieuwe verwerkingen

1 januari 1994

artikel 16, § 1, 1° (opmaken van een beschrijvende staat van elke geautomatiseerde
verwerking) voor verwerkingen bestaande op 1 april 1993

1 maart 1994

artikel 16, § 1, 2° (controle op de conformiteit van geautomatiseerde verwerkingen
met de gegevens vermeld in de aangifte)

artikel 9 (verplichting tot kennisgeving aan de betrokkene van de eerste registratie
van persoonsgegevens in een verwerking) voor nieuwe verwerkingen

artikel 17 (verplichting tot voorafgaande aangifte van verwerkingen) voor nieuwe
verwerkingen
artikel 18, vierde lid (verplichting tot vermelding van het identificatienummer van een
verwerking op elk geproduceerd document) voor nieuwe verwerkingen
artikelen 18, eerste tot derde lid, 19, 20 en 34, tweede lid (register van de
verwerkingen bijgehouden door de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer)
1 juni 1994

artikel 7, eerste tot derde lid (beperkingen m.b.t. de verwerking van medische
gegevens) voor verwerkingen bestaande op 1 september 1993

9 maanden na dag
van inwerkingtreding van eerste
uitvoeringsbesluit
van betrokken
artikel

artikelen 6 en 8 (beperkingen m.b.t. de verwerking van gevoelige en gerechtelijke
gegevens) voor verwerkingen bestaande op datum van inwerkingtreding van eerste
uitvoeringsbesluit van betrokken artikel

1 september 1994

artikel 7, vierde en vijfde lid (beperking van de mogelijkheid tot mededeling van
medische gegevens) voor nieuwe verwerkingen

artikel 9 (verplichting tot kennisgeving aan de betrokkene van de eerste registratie
van persoonsgegevens in een verwerking) voor verwerkingen bestaande op datum
van inwerkingtreding van eerste uitvoeringsbesluit van artikel 9

artikel 16, § 1, 4° en 5°, § 2 en 3 (verplichting van de houder tot toegangscontrole en
beveiliging van de verwerkingen)
1 december 1994

artikel 17 (verplichting tot voorafgaande aangifte van verwerkingen) voor verwerkingen bestaande op 1 maart 1994

1 juni 1995

artikel 7, vierde en vijfde lid (beperking van de mogelijkheid tot mededeling van
medische gegevens) voor verwerkingen bestaande op 1 september 1994

-

strafbepalingen vermeld in artikelen 38 en 39 worden van kracht op de dag van inwerkingtreding van de
artikelen waarvan ze de schending sanctioneren.

-

artikel 18, vierde lid (verplichting tot vermelding van het identificatienummer van een verwerking op elk
geproduceerd document) treedt voor verwerkingen bestaande op 1 maart 1994 in werking 3 maanden na
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de toekenning, door de Commissie van de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, van een
identificatienummer aan de verwerking in het door haar bijgehouden register
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