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11 DECEMBRE 1998. — Loi transposant la directive 95/46/CE du
24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la
protection des personnes physiques à l’égard du traitement de
données à caractère personnel et à la libre circulation de ces
données (1)

N. 99 — 274
[S − C − 99/09051]
11 DECEMBER 1998. — Wet tot omzetting van de richtlijn 95/46/EG
van 24 oktober 1995 van het Europees Parlement en de Raad
betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband
met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrij
verkeer van die gegevens (1)

ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

ALBERT II, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt :

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l’article 78 de la
Constitution.

Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in
artikel 78 van de Grondwet.

Art. 2. L’article 1er de la loi du 8 décembre 1992 relative à la
protection de la vie privée à l’égard des traitements de données à
caractère personnel est remplacé par la disposition suivante :

Art. 2. Artikel 1 van de wet van 8 december 1992 tot bescherming
van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van
persoonsgegevens wordt vervangen door de volgende bepaling :

« Article 1er. § 1er. Pour l’application de la présente loi, on entend par
« données à caractère personnel » toute information concernant une
personne physique identifiée ou identifiable, désignée ci-après « personne concernée »; est réputée identifiable une personne qui peut être
identifiée, directement ou indirectement, notamment par référence à un
numéro d’identification ou à un ou plusieurs éléments spécifiques,
propres à son identité physique, physiologique, psychique, économique, culturelle ou sociale.

« Artikel 1. § 1. Voor de toepassing van deze wet wordt onder
« persoonsgegevens » iedere informatie betreffende een geı̈dentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon verstaan, hierna « betrokkene » genoemd; als identificeerbaar wordt beschouwd een persoon die
direct of indirect kan worden geı̈dentificeerd, met name aan de hand
van een identificatienummer of van één of meer specifieke elementen
die kenmerkend zijn voor zijn of haar fysieke, fysiologische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.

§ 2. Par « traitement », on entend toute opération ou ensemble
d’opérations effectuées ou non à l’aide de procédés automatisés et
appliquées à des données à caractère personnel, telles que la collecte,
l’enregistrement, l’organisation, la conservation, l’adaptation ou la
modification, l’extraction, la consultation, l’utilisation, la communication par transmission, diffusion ou toute autre forme de mise à
disposition, le rapprochement ou l’interconnexion, ainsi que le verrouillage, l’effacement ou la destruction de données à caractère
personnel.

§ 2. Onder « verwerking » wordt verstaan elke bewerking of elk
geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens, al dan
niet uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procédés, zoals het
verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending,
verspreiden of op enigerlei andere wijze ter beschikking stellen,
samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van persoonsgegevens.

§ 3. Par « fichier », on entend tout ensemble structuré de données à
caractère personnel accessibles selon des critères déterminés, que cet
ensemble soit centralisé, décentralisé ou réparti de manière fonctionnelle ou géographique.

§ 3. Onder « bestand » wordt verstaan elk gestructureerd geheel van
persoonsgegevens die volgens bepaalde criteria toegankelijk zijn,
ongeacht of dit geheel gecentraliseerd dan wel gedecentraliseerd is of
verspreid op een functioneel of geografisch bepaalde wijze.

§ 4. Par « responsable du traitement », on entend la personne
physique ou morale, l’association de fait ou l’administration publique
qui, seule ou conjointement avec d’autres, détermine les finalités et les
moyens du traitement de données à caractère personnel.

§ 4. Onder « verantwoordelijke voor de verwerking » wordt de
natuurlijke persoon of de rechtspersoon, de feitelijke vereniging of het
openbaar bestuur verstaan die alleen of samen met anderen het doel en
de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens bepaalt.

Lorsque les finalités et les moyens du traitement sont déterminés par
ou en vertu d’une loi, d’un décret ou d’une ordonnance, le responsable
du traitement est la personne physique, la personne morale, l’association de fait ou l’administration publique désignée comme responsable
du traitement par ou en vertu de cette loi, de ce décret ou de cette
ordonnance.

Indien het doel en de middelen voor de verwerking door of
krachtens een wet, een decreet of een ordonnantie zijn bepaald, is de
verantwoordelijke voor de verwerking de natuurlijke persoon, de
rechtspersoon, de feitelijke vereniging of het openbaar bestuur die door
of krachtens de wet, het decreet of de ordonnantie als de voor de
verwerking verantwoordelijke wordt aangewezen.

§ 5. Par « sous-traitant », on entend la personne physique ou morale,
l’association de fait ou l’administration publique qui traite des données
à caractère personnel pour le compte du responsable du traitement et
est autre que la personne qui, placée sous l’autorité directe du
responsable du traitement, est habilitée à traiter les données.

§ 5. Onder « verwerker » wordt de natuurlijke persoon, de rechtspersoon, de feitelijke vereniging of het openbaar bestuur verstaan die ten
behoeve van de voor de verwerking verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt, met uitsluiting van de personen die onder rechtstreeks
gezag van de verantwoordelijke voor de verwerking gemachtigd zijn
om de gegevens te verwerken.

§ 6. Par « tiers », on entend la personne physique, la personne morale,
l’association de fait ou l’administration publique, autre que la personne
concernée, le responsable du traitement, le sous-traitant et les personnes qui, placées sous l’autorité directe du responsable du traitement ou
du sous-traitant, sont habilitées à traiter les données.

§ 6. Onder « derde » wordt de natuurlijke persoon, de rechtspersoon,
de feitelijke vereniging of het openbaar bestuur verstaan, niet zijnde de
betrokkene, noch de verantwoordelijke voor de verwerking, noch de
verwerker, noch de personen die onder rechtstreeks gezag van de
verantwoordelijke of de verwerker gemachtigd zijn om de gegevens te
verwerken.

§ 7. Par « destinataire », on entend la personne physique, la personne
morale, l’association de fait ou l’administration publique qui reçoit
communication de données, qu’il s’agisse ou non d’un tiers; les
instances administratives ou judiciaires qui sont susceptibles de
recevoir communication de données dans le cadre d’une enquête
particulière ne sont toutefois pas considérées comme des destinataires.

§ 7. Onder « ontvanger » wordt de natuurlijke persoon, de rechtspersoon, de feitelijke vereniging of het openbaar bestuur verstaan, aan wie
de gegevens worden meegedeeld, ongeacht of het al dan niet een derde
betreft; administratieve of gerechtelijke instanties aan wie gegevens
kunnen worden meegedeeld in het kader van een bijzondere onderzoeksprocedure worden evenwel niet beschouwd als ontvangers.

§ 8. Par « consentement de la personne concernée », on entend toute
manifestation de volonté, libre, spécifique et informée par laquelle la
personne concernée ou son représentant légal accepte que des données
à caractère personnel la concernant fassent l’objet d’un traitement. »

§ 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. 3. L’article 2 de la même loi est remplacé par la disposition
suivante :
« Art. 2. Lors du traitement de données à caractère personnel la
concernant, toute personne physique a droit à la protection de ses
libertés et droits fondamentaux, notamment à la protection de sa vie
privée. »

Art. 3. Artikel 2 van dezelfde wet wordt als volgt vervangen :
« 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. »
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Art. 4. L’article 3 de la même loi est remplacé par la disposition
suivante :

Art. 4. Artikel 3 van dezelfde wet wordt als volgt vervangen :

« Art. 3. § 1er. La présente loi s’applique à tout traitement de données
à caractère personnel automatisé en tout ou en partie, ainsi qu’à tout
traitement non automatisé de données à caractère personnel contenues
ou appelées à figurer dans un fichier.

« 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. La présente loi ne s’applique pas au traitement de données à
caractère personnel effectué par une personne physique pour l’exercice
d’activités exclusivement personnelles ou domestiques.

§ 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) Les articles 6, 7 et 8 ne s’appliquent pas aux traitements de
données à caractère personnel effectués aux seules fins de journalisme
ou d’expression artistique ou littéraire lorsque le traitement se rapporte
à des données rendues manifestement publiques par la personne
concernée ou sur des données qui sont en relation étroite avec le
caractère public de la personne concernée ou du fait dans lequel elle est
impliquée.

§ 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) L’article 9, § 1er, ne s’applique pas aux traitements de données à
caractère personnel effectués aux seules fins de journalisme ou
d’expression artistique ou littéraire lorsque son application compromettrait la collecte des données auprès de la personne concernée.

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.

L’article 9, § 2, ne s’applique pas aux traitements de données à
caractère personnel effectués aux seules fins de journalisme ou
d’expression artistique ou littéraire lorsque son application aurait une
ou plusieurs des conséquences suivantes :

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 :

— son application compromettrait la collecte des données;

— door de toepassing wordt de verzameling van gegevens in het
gedrang gebracht;

— son application compromettrait une publication en projet;

— door de toepassing wordt een voorgenomen publicatie in het
gedrang gebracht;

— son application fournirait des indications sur les sources d’information.

— de toepassing zou aanwijzingen verschaffen over de bronnen van
informatie.

c) Les articles 10 et 12 ne s’appliquent pas aux traitements de données
à caractère personnel effectués aux seules fins de journalisme ou
d’expression artistique ou littéraire dans la mesure où leur application
compromettrait une publication en projet ou fournirait des indications
sur les sources d’information.

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) Les articles 17, § 3, 9˚ et 12˚, § 4 et § 8, ainsi que les articles 18, 21
et 22 ne s’appliquent pas aux traitements de données à caractère
personnel effectués aux seules fins de journalisme ou d’expression
artistique ou littéraire.

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. Les articles 6 à 10, 12, 14, 15, 17, 17bis, alinéa 1er, 18, 20 et 31, §§ 1er
à 3, ne s’appliquent pas aux traitements de données à caractère
personnel gérés par la Sûreté de l’Etat, par le Service général du
renseignement et de la sécurité des forces armées, par l’Autorité de
sécurité, par les officiers de sécurité et par le Comité permanent de
contrôle des services de renseignements et son Service d’enquêtes,
lorsque ces traitements sont nécessaires à l’exercice de leurs missions.

§ 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 Veiligheidsautoriteit, door de veiligheidsofficieren en door het Vast Comité van Toezicht
op de inlichtingendiensten en de Dienst Enquêtes ervan, indien die
verwerkingen noodzakelijk zijn voor de uitoefening van hun opdrachten.

§ 5. Les articles 9, 10, § 1er, et 12 ne s’appliquent pas :

§ 5. De artikelen 9, 10, § 1, en 12 zijn niet van toepassing :

1˚ aux traitements de données à caractère personnel gérés par des
autorités publiques en vue de l’exercice de leurs missions de police
judiciaire;

1˚ op de verwerkingen van persoonsgegevens beheerd door openbare overheden met het oog op de uitoefening van hun opdrachten van
gerechtelijke politie;

2˚ aux traitements de données à caractère personnel gérés par les
services de police visés à l’article 3 de la loi du 18 juillet 1991 organique
du contrôle des services de police et de renseignements, en vue de
l’exercice de leurs missions de police administrative;

2˚ op de verwerkingen van persoonsgegevens beheerd door de
politiediensten bedoeld in artikel 3 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˚ aux traitements de données à caractère personnel gérés en vue de
l’exercice de leurs missions de police administrative, par d’autres
autorités publiques qui ont été désignées par arrêté royal délibéré en
Conseil des ministres, après avis de la Commission de la protection de
la vie privée;

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˚ aux traitements de données à caractère personnel rendus nécessaires par la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de
l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux;

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˚ au traitement de données à caractère personnel géré par le Comité
permanent de contrôle des services de police et par son Service
d’enquêtes en vue de l’exercice de leurs missions légales.

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. Les articles 6, 8, 9, 10, § 1er, et 12 ne sont pas applicables après
autorisation accordée par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des
ministres, aux traitements gérés par le Centre européen pour enfants
disparus et sexuellement exploités, ci-après dénommé « le Centre »,
établissement d’utilité publique constitué par acte du 25 juin 1997 et
reconnu par arrêté royal du 10 juillet 1997, pour la réception, la
transmission à l’autorité judiciaire et le suivi de données concernant des
personnes qui sont suspectées dans un dossier déterminé de disparition

§ 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
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ou d’exploitation sexuelle, d’avoir commis un crime ou un délit. Cet
arrêté détermine la durée et les conditions de l’autorisation après avis
de la Commission de la protection de la vie privée.

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.

Le Centre ne peut tenir un fichier de personnes suspectes d’avoir
commis un crime ou un délit ou de personnes condamnées.

Het Centrum kan geen bestand houden betreffende personen die
ervan verdacht worden een misdaad of wanbedrijf te hebben begaan of
van veroordeelde personen.

Le conseil d’administration du Centre désigne parmi les membres du
personnel du Centre un préposé à la protection des données ayant
connaissance de la gestion et de la protection des données à caractère
personnel. L’exercice de ses missions ne peut entraı̂ner pour le préposé
des désavantages. Il ne peut, en particulier, être licencié ou remplacé
comme préposé à cause de l’exécution des tâches qui lui sont confiées.
Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après
avis de la Commission de la protection de la vie privée les tâches du
préposé et la manière dont ces tâches sont exécutées ainsi que la
manière dont le Centre doit faire rapport à la Commission de la
protection de la vie privée sur le traitement des données à caractère
personnel effectué dans le cadre de l’autorisation accordée.

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.

Les membres du personnel et ceux qui traitent des données à
caractère personnel pour le Centre sont tenus au secret.

De personeelsleden en degenen die voor het Centrum persoonsgegevens verwerken, zijn tot geheimhouding verplicht.

Toute violation de ce secret sera sanctionnée conformément aux
dispositions de l’article 458 du Code pénal.

Elke schending van die geheimhoudingsplicht wordt gestraft overeenkomstig het bepaalde in artikel 458 van het Strafwetboek.

Dans le cadre de ses missions d’appui à la recherche d’enfants
signalés comme disparus ou enlevés, le Centre ne peut procéder à
l’enregistrement de conversations téléphoniques si l’appelant en a été
informé et dans la mesure où il ne s’y oppose pas.

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 geı̈nformeerd wordt en voor zover hij zich daartegen niet heeft verzet.

Art. 5. Un article 3bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même
loi :

Art. 5. In dezelfde wet wordt een artikel 3bis ingevoegd dat als volgt
luidt :

« Art. 3bis. La présente loi est applicable au traitement de données à
caractère personnel :

« Art. 3bis. Deze wet is van toepassing :

1˚ lorsque le traitement est effectué dans le cadre des activités réelles
et effectives d’un établissement fixe du responsable du traitement sur le
territoire belge ou en un lieu où la loi belge s’applique en vertu du droit
international public;

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˚ lorsque le responsable du traitement n’est pas établi de manière
permanente sur le territoire de la Communauté européenne et recourt,
à des fins de traitement de données à caractère personnel, à des moyens
automatisés ou non, situés sur le territoire belge, autres que ceux qui
sont exclusivement utilisés à des fins de transit sur le territoire belge.

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.

Dans les cas visés à l’alinéa précédent, 2˚, le responsable du
traitement doit désigner un représentant établi sur le territoire belge,
sans préjudice d’actions qui pourraient être introduites contre le
responsable du traitement lui-même. »

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. »

Art. 6. L’intitulé du chapitre II de la même loi est remplacé par
l’intitulé suivant : « Conditions générales de licéité des traitements de
données à caractère personnel ».

Art. 6. Het opschrift van hoofdstuk II van dezelfde wet wordt als
volgt vervangen : « Algemene voorwaarden voor de rechtmatigheid
van de verwerking van persoonsgegevens ».

Art. 7. L’article 4 de la même loi, modifié par la loi du 22 juillet 1993,
est remplacé par la disposition suivante :

Art. 7. Artikel 4 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van
22 juli 1993, wordt als volgt vervangen :

« Art. 4. § 1er. Les données à caractère personnel doivent être :

« Art. 4. § 1. Persoonsgegevens dienen :

1˚ traitées loyalement et licitement;

1˚ eerlijk en rechtmatig te worden verwerkt;

2˚ collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes, et
ne pas être traitées ultérieurement de manière incompatible avec ces
finalités, compte tenu de tous les facteurs pertinents, notamment des
prévisions raisonnables de l’intéressé et des dispositions légales et
réglementaires applicables. Un traitement ultérieur à des fins historiques, statistiques ou scientifiques n’est pas réputé incompatible lorsqu’il
est effectué conformément aux conditions fixées par le Roi, après avis
de la Commission de la protection de la vie privée;

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˚ adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités
pour lesquelles elles sont obtenues et pour lesquelles elles sont traitées
ultérieurement;

3˚ toereikend, terzake dienend en niet overmatig te zijn, uitgaande
van de doeleinden waarvoor zij worden verkregen of waarvoor zij
verder worden verwerkt;

4˚ exactes et, si nécessaire, mises à jour; toutes les mesures
raisonnables doivent être prises pour que les données inexactes ou
incomplètes, au regard des finalités pour lesquelles elles sont obtenues
ou pour lesquelles elles sont traitées ultérieurement, soient effacées ou
rectifiées;

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;
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5˚ conservées sous une forme permettant l’identification des personnes concernées pendant une durée n’excédant pas celle nécessaire à la
réalisation des finalités pour lesquelles elles sont obtenues ou pour
lesquelles elles sont traitées ultérieurement. Le Roi prévoit, après avis
de la Commission de la protection de la vie privée, des garanties
appropriées pour les données à caractère personnel qui sont conservées
au-delà de la période précitée, à des fins historiques, statistiques ou
scientifiques.

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. Il incombe au responsable du traitement d’assurer le respect du
§ 1er. »

§ 2. Op de verantwoordelijke voor de verwerking rust de plicht om
voor de naleving van het bepaalde in § 1 zorg te dragen. »

Art. 8. L’article 5 de la même loi est remplacé par la disposition
suivante :

Art. 8. Artikel 5 van dezelfde wet wordt als volgt vervangen :

« Art. 5. Le traitement de données à caractère personnel ne peut être
effectué que dans l’un des cas suivants :

« Art. 5. Persoonsgegevens mogen slechts verwerkt worden in één
van de volgende gevallen :

a) lorsque la personne concernée a indubitablement donné son
consentement;

a) wanneer de betrokkene daarvoor zijn ondubbelzinnige toestemming heeft verleend;

b) lorsqu’il est nécessaire à l’exécution d’un contrat auquel la
personne concernée est partie ou à l’exécution de mesures précontractuelles prises à la demande de celle-ci;

b) wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een
overeenkomst waarbij de betrokkene partij is of voor de uitvoering van
maatregelen die aan het sluiten van die overeenkomst voorafgaan en
die op verzoek van de betrokkene zijn genomen;

c) lorsqu’il est nécessaire au respect d’une obligation à laquelle le
responsable du traitement est soumis par ou en vertu d’une loi, d’un
décret ou d’une ordonnance;

c) wanneer de verwerking noodzakelijk is om een verplichting na te
komen waaraan de verantwoordelijke voor de verwerking is onderworpen door of krachtens een wet, een decreet of een ordonnantie;

d) lorsqu’il est nécessaire à la sauvegarde de l’intérêt vital de la
personne concernée;

d) wanneer de verwerking noodzakelijk is ter vrijwaring van een
vitaal belang van de betrokkene;

e) lorsqu’il est nécessaire à l’exécution d’une mission d’intérêt public
ou relevant de l’exercice de l’autorité publique, dont est investi le
responsable du traitement ou le tiers auquel les données sont communiquées;

e) wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een
taak van openbaar belang of die deel uitmaakt van de uitoefening van
het openbaar gezag, die is opgedragen aan de verantwoordelijke voor
de verwerking of aan de derde aan wie de gegevens worden verstrekt;

f) lorsqu’il est nécessaire à la réalisation de l’intérêt légitime
poursuivi par le responsable du traitement ou par le tiers auquel les
données sont communiquées, à condition que ne prévalent pas l’intérêt
ou les droits et libertés fondamentaux de la personne concernée qui
peut prétendre à une protection au titre de la présente loi.

f) wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van
het gerechtvaardigde belang van de verantwoordelijke voor de verwerking of van de derde aan wie de gegevens worden verstrekt, mits het
belang of de fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene die
aanspraak maakt op bescherming uit hoofde van deze wet, niet
zwaarder doorwegen.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après avis
de la Commission de la protection de la vie privée, préciser les cas où
la condition mentionnée sous f) est considérée ne pas être remplie. »

De Koning kan, bij een in Ministerraad overlegd besluit, na advies
van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, nader bepalen in welke gevallen de onder f) bedoelde voorwaarde
niet geacht wordt te zijn vervuld. »

Art. 9. L’article 6 de la même loi est remplacé par la disposition
suivante :

Art. 9. Artikel 6 van dezelfde wet wordt als volgt vervangen :

« Art. 6. § 1er. Le traitement de données à caractère personnel qui
révèlent l’origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, les
convictions religieuses ou philosophiques, l’appartenance syndicale,
ainsi que le traitement des données relatives à la vie sexuelle, est
interdit.

« 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. L’interdiction de traiter les données à caractère personnel visées
au § 1er du présent article ne s’applique pas dans l’un des cas suivants :

§ 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) lorsque la personne concernée a donné son consentement par écrit
à un tel traitement, pour autant que ce consentement puisse à tout
moment être retiré par celle-ci; le Roi peut déterminer, par arrêté
délibéré en Conseil des ministres après avis de la Commission de la
protection de la vie privée, dans quels cas l’interdiction de traiter des
données visées à l’article présent, ne peut être levée par le consentement écrit de la personne concernée;

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) lorsque le traitement est nécessaire afin d’exécuter les obligations
et les droits spécifiques du responsable du traitement en matière de
droit du travail;

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) lorsque le traitement est nécessaire à la défense des intérêts vitaux
de la personne concernée ou d’une autre personne dans le cas où la
personne concernée se trouve dans l’incapacité physique ou juridique
de donner son consentement;

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) lorsque le traitement est effectué dans le cadre des activités
légitimes d’une fondation, une association ou tout autre organisme à
but non lucratif et à finalité politique, philosophique, religieuse,
mutualiste ou syndicale, à condition que le traitement se rapporte aux
seuls membres de cet organisme ou aux personnes entretenant avec lui
des contacts réguliers liés à sa finalité et que les données ne soient pas
communiquées à des tiers sans le consentement des personnes
concernées;

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) lorsque le traitement porte sur des données manifestement rendues
publiques par la personne concernée;

e) wanneer de verwerking betrekking heeft op gegevens die duidelijk
door de betrokkene openbaar zijn gemaakt;
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f) lorsque le traitement est nécessaire à la constatation, à l’exercice ou
à la défense d’un droit en justice;

f) wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de vaststelling, de
uitoefening of de verdediging van een recht in rechte;

g) lorsque le traitement est nécessaire à des recherches scientifiques et
effectué aux conditions déterminées par le Roi, par arrêté délibéré en
Conseil des ministres, après avis de la Commission de la protection de
la vie privée;

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) lorsque le traitement est nécessaire à la réalisation d’une finalité
fixée par ou en vertu de la loi, en vue de l’application de la sécurité
sociale;

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) lorsque le traitement est effectué en exécution de la loi du
4 juillet 1962 relative à la statistique publique;

i) wanneer de verwerking wordt verricht in uitvoering van de wet
van 4 juli 1962 betreffende de openbare statistiek;

j) lorsque le traitement est nécessaire aux fins de médecine préventive, des diagnostics médicaux, de l’administration de soins ou de
traitements soit à la personne concernée, soit à un parent, ou de la
gestion de services de santé agissant dans l’intérêt de la personne
concernée et le traitement est effectué sous la surveillance d’un
professionnel des soins de santé;

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) lorsque le traitement est effectué par des associations dotées de la
personnalité juridique ou par des établissements d’utilité publique qui
ont pour objet social principal la défense et la promotion des droits de
l’homme et des libertés fondamentales, en vue de la réalisation de cet
objet, à condition que ce traitement soit autorisé par le Roi, par arrêté
délibéré en Conseil des ministres, après avis de la Commission de la
protection de la vie privée;

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) lorsque le traitement des données à caractère personnel visées au
§ 1er est permis par une loi, un décret ou une ordonnance pour un autre
motif important d’intérêt public.

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.

Dans le cas vise au j) le professionnel des soins de santé et ses
préposés ou mandataires sont soumis au secret.

In het geval bedoeld onder j) zijn de beroepsbeoefenaar in de
gezondheidszorg en zijn aangestelden of gemachtigden tot geheimhouding verplicht.

§ 3. Sans préjudice de l’application des articles 7 et 8 de la présente
loi, le traitement de données à caractère personnel concernant la vie
sexuelle, est autorisé lorsque le traitement est effectué par une
association dotée de la personnalité juridique ou par un établissement
d’utilité publique, qui a pour objet statutaire principal l’évaluation, la
guidance et le traitement des personnes dont le comportement sexuel
peut être qualifié d’infraction, et qui est agréé et subventionné par
l’autorité compétente en vue de la réalisation de ce but; ces traitements,
qui doivent être destinés à l’évaluation, la guidance et le traitement des
personnes visées dans le présent paragraphe et qui ne peuvent porter
que sur des données à caractère personnel qui, pour autant qu’elles sont
relatives à la vie sexuelle, concernent les personnes visées dans le
présent paragraphe, sont soumis à une autorisation spéciale individuelle accordée par le Roi, dans un arrêté royal délibéré en Conseil des
ministres, après avis de la Commission de la protection de la vie privée.

§ 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.

L’arrêté visé dans ce paragraphe précise la durée de validité de
l’autorisation, les modalités de contrôle de l’association ou de l’établissement par l’autorité compétente et la façon dont cette autorité
informera la Commission de la protection de la vie privée sur le
traitement de données à caractère personnel effectué dans le cadre de
l’autorisation accordée.

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. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres,
après avis de la Commission de la protection de la vie privée, les
conditions particulières auxquelles doit satisfaire le traitement de
données à caractère personnel visées au présent article. »

§ 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. »

Art. 10. L’article 7 de la même loi est remplacé par la disposition
suivante :

Art. 10. Artikel 7 van dezelfde wet wordt als volgt vervangen :

« Art. 7. § 1er. Le traitement de données à caractère personnel
relatives à la santé est interdit.

«Art. 7. § 1. De verwerking van persoonsgegevens die de gezondheid
betreffen, is verboden.

§ 2. L’interdiction de traiter les données à caractère personnel visées
au § 1er ne s’applique pas dans les cas suivants :

§ 2. Het verbod om de in § 1 bedoelde persoonsgegevens te
verwerken, is niet van toepassing in de volgende gevallen :

a) lorsque la personne concernée a donné son consentement par écrit
à un tel traitement, pour autant que ce consentement puisse à tout
moment être retiré par celle-ci; le Roi peut déterminer, par arrêté
délibéré en Conseil des ministres après avis de la Commission de la
protection de la vie privée, dans quels cas l’interdiction de traiter des
données relatives à la santé ne peut être levée par le consentement écrit
de la personne concernée;

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) lorsque le traitement est nécessaire afin d’exécuter les obligations
et les droits spécifiques du responsable du traitement en matière de
droit du travail;

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) lorsque le traitement est nécessaire à la réalisation d’une finalité
fixée par ou en vertu de la loi, en vue de l’application de la sécurité
sociale;

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;
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d) lorsque le traitement est nécessaire à la promotion et à la protection
de la santé publique y compris le dépistage;

d) wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de bevordering en de
bescherming van de volksgezondheid met inbegrip van bevolkingsonderzoek;

e) lorsque le traitement est rendu obligatoire par ou en vertu d’une
loi, d’un décret ou d’une ordonnance pour des motifs d’intérêt public
importants;

e) wanneer de verwerking om redenen van zwaarwegend algemeen
belang verplicht wordt door of krachtens een wet, een decreet of een
ordonnantie;

f) lorsque le traitement est nécessaire à la défense des intérêts vitaux
de la personne concernée ou d’une autre personne dans le cas où la
personne concernée se trouve dans l’incapacité physique ou juridique
de donner son consentement;

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) lorsque le traitement est nécessaire pour la prévention d’un danger
concret ou la répression d’une infraction pénale déterminée;

g) wanneer de verwerking noodzakelijk is voor het voorkomen van
een concreet gevaar of voor de beteugeling van een bepaalde strafrechtelijke inbreuk;

h) lorsque le traitement porte sur des données manifestement
rendues publiques par la personne concernée;

h) wanneer de verwerking betrekking heeft op gegevens die duidelijk
door de betrokkene zijn openbaar gemaakt;

i) lorsque le traitement est nécessaire à la constatation, à l’exercice ou
à la défense d’un droit en justice;

i) wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de vaststelling, de
uitoefening of de verdediging van een recht in rechte;

j) lorsque le traitement est nécessaire aux fins de médecine préventive, des diagnostics médicaux, de l’administration de soins ou de
traitements soit à la personne concernée, soit à un parent, ou de la
gestion de services de santé agissant dans l’intérêt de la personne
concernée et les données sont traitées sous la surveillance d’un
professionnel des soins de santé;

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) lorsque le traitement est nécessaire à la recherche scientifique et est
effectué conformément aux conditions fixées par le Roi, par arrêté
délibéré en Conseil des ministres, après avis de la Commission de la
protection de la vie privée.

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. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et
après avis de la Commission de la protection de la vie privée, des
conditions particulières auxquelles doit satisfaire le traitement des
données à caractère personnel visées au présent article.

§ 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. Le traitement des données à caractère personnel relatives à la
santé peut, sauf dans le cas d’un consentement écrit de la personne
concernée ou lorsque le traitement est nécessaire pour la prévention
d’un danger concret ou la répression d’une infraction pénale déterminée, uniquement être effectué sous la responsabilité d’un professionnel
des soins de santé.

§ 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.

Le Roi peut, après avis de la Commission de la protection de la vie
privée et par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, déterminer
les catégories de personnes qui sont considérées comme des professionnels des soins de santé pour l’application de la présente loi.

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.

Lors d’un traitement de données à caractère personnel visées au
présent article, le professionnel des soins de santé et ses préposés ou
mandataires sont soumis au secret.

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. Les données à caractère personnel relatives à la santé sont
collectées auprès de la personne concernée.

§ 5. Persoonsgegevens betreffende de gezondheid moeten worden
ingezameld bij de betrokkene.

Elles ne peuvent être collectées auprès d’autres sources qu’à condition que la collecte soit conforme aux §§ 3 et 4 et qu’elle soit nécessaire
aux fins du traitement ou que la personne concernée ne soit pas en
mesure de fournir les données elle-même. »

Zij kunnen slechts via andere bronnen worden ingezameld op voor
waarde 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. »

Art. 11. L’article 8 de la même loi est remplacé par la disposition
suivante :

Art. 11. Artikel 8 van dezelfde wet wordt vervangen door de
volgende bepaling :

« Art. 8. § 1er. Le traitement de données à caractère personnel
relatives à des litiges soumis aux cours et tribunaux ainsi qu’aux
juridictions administratives, à des suspicions, des poursuites ou des
condamnations ayant trait à des infractions, ou à des sanctions
administratives ou des mesures de sûreté est interdit.

« 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. L’interdiction de traiter les données à caractère personnel visées
au § 1er n’est pas applicable aux traitements effectués :

§ 2. Het verbod om de in § 1 bedoelde persoonsgegevens te
verwerken, is niet van toepassing op verwerkingen :

a) sous le contrôle d’une autorité publique ou d’un officier ministériel
au sens du Code judiciaire, lorsque le traitement est nécessaire à
l’exercice de leurs tâches;

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) par d’autres personnes lorsque le traitement est nécessaire à la
réalisation de finalités fixées par ou en vertu d’une loi, d’un décret ou
d’une ordonnance;

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) par des personnes physiques ou par des personnes morales de
droit public ou de droit privé pour autant que la gestion de leurs
propres contentieux l’exige;

c) door natuurlijke personen of door privaatrechtelijke of publiekrechtelijke rechtspersonen inzoverre dat noodzakelijk is voor het beheer
van hun eigen geschillen;

d) par des avocats ou d’autres conseils juridiques, pour autant que la
défense de leurs clients l’exige;

d) door advocaten of andere juridische raadgevers inzoverre de
verwerking noodzakelijk is voor de verdediging van de belangen van
de cliënten;
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e) pour les nécessités de la recherche scientifique, dans le respect des
conditions fixées par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres,
après avis de la Commission de la protection de la vie privée.

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. Les personnes qui, en vertu du § 2, sont autorisées à traiter les
données à caractère personnel visées au § 1er, sont soumises au secret
professionnel.

§ 3. De personen die krachtens § 2 gemachtigd zijn om de in § 1
bedoelde persoonsgegevens te verwerken, zijn tot geheimhouding
verplicht.

§ 4. Le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après avis
de la Commission de la protection de la vie privée, les conditions
particulières auxquelles doit satisfaire le traitement des données à
caractère personnel visées au § 1er. »

§ 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. »

Art. 12. L’intitulé du chapitre III de la même loi est remplacé par
l’intitulé suivant : « Droits de la personne concernée ».

Art. 12. Het opschrift van hoofdstuk III van dezelfde wet wordt als
volgt vervangen : « Rechten van de betrokkene ».

Art. 13. L’article 9 de la même loi est remplacé par la disposition
suivante :

Art. 13. Artikel 9 van dezelfde wet wordt door de volgende bepaling
vervangen :

« Art. 9. § 1er. Le responsable du traitement ou son représentant doit
fournir à la personne concernée auprès de laquelle il obtient les
données la concernant et au plus tard au moment où ces données sont
obtenues, au moins les informations énumérées ci-dessous, sauf si la
personne concernée en est déjà informée :

« Art. 9. § 1. Indien persoonsgegevens betreffende de betrokkene bij
hemzelf worden verkregen, moet de verantwoordelijke voor de verwerking of diens vertegenwoordiger uiterlijk op het moment dat de
gegevens worden verkregen aan de betrokkene ten minste de hierna
volgende informatie verstrekken, behalve indien hij daarvan reeds op
de hoogte is :

a) le nom et l’adresse du responsable du traitement et, le cas échéant,
de son représentant;

a) de naam en het adres van de verantwoordelijke voor de
verwerking en, in voorkomend geval, van diens vertegenwoordiger;

b) les finalités du traitement;
c) l’existence d’un droit de s’opposer, sur demande et gratuitement,
au traitement de données à caractère personnel la concernant envisagé
à des fins de direct marketing;

b) de doeleinden van de verwerking;
c) het bestaan van een recht om zich op verzoek en kosteloos tegen de
voorgenomen verwerking van hem betreffende persoonsgegevens te
verzetten, indien de verwerking verricht wordt met het oog op direct
marketing;

d) d’autres informations supplémentaires, notamment :

d) andere bijkomende informatie, met name :

— les destinataires ou les catégories de destinataires des données,

— de ontvangers of de categorieën ontvangers van de gegevens,

— le caractère obligatoire ou non de la réponse ainsi que les
conséquences éventuelles d’un défaut de réponse,

— het al dan niet verplichte karakter van het antwoord en de
eventuele gevolgen van niet-beantwoording,

— l’existence d’un droit d’accès et de rectification des données la
concernant;

— het bestaan van een recht op toegang en op verbetering van de
persoonsgegevens die op hem betrekking hebben;

sauf dans la mesure où, compte tenu des circonstances particulières
dans lesquelles les données sont obtenues, ces informations supplémentaires ne sont pas nécessaires pour assurer à l’égard de la personne
concernée un traitement loyal des données;

behalve indien die verdere informatie, met inachtneming van de
specifieke omstandigheden waaronder de persoonsgegevens verkregen
worden, niet nodig is om tegenover de betrokkene een eerlijke
verwerking te waarborgen;

e) d’autres informations déterminées par le Roi en fonction du
caractère spécifique du traitement, après avis de la commission de la
protection de la vie privée.

e) andere informatie afhankelijk van de specifieke aard van de
verwerking, die wordt opgelegd door de Koning na advies van de
Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

§ 2. Lorsque les données n’ont pas été obtenues auprès de la personne
concernée, le responsable du traitement ou son représentant doit, dès
l’enregistrement des données ou, si une communication de données à
un tiers est envisagée, au plus tard au moment de la première
communication des données, fournir à la personne concernée au moins
les informations énumérées ci-dessous, sauf si la personne concernée en
est déjà informée :

§ 2. Indien de persoonsgegevens niet bij de betrokkene zijn verkregen, moet de verantwoordelijke voor de verwerking of zijn vertegenwoordiger, op het moment van de registratie van de gegevens of
wanneer mededeling van de gegevens aan een derde wordt overwogen, uiterlijk op het moment van de eerste mededeling van de
gegevens, ten minste de volgende informatie verstrekken, tenzij de
betrokkene daarvan reeds op de hoogte is :

a) le nom et l’adresse du responsable du traitement et, le cas échéant,
de son représentant;

a) de naam en het adres van de verantwoordelijke voor de
verwerking en, in voorkomend geval, van diens vertegenwoordiger;

b) les finalités du traitement;
c) l’existence d’un droit de s’opposer, sur demande et gratuitement,
au traitement de données à caractère personnel la concernant envisagé
à des fins de direct marketing; dans ce cas, la personne concernée doit
être informée avant que des données à caractère personnel ne soient
pour la première fois communiquées à des tiers ou utilisées pour le
compte de tiers à des fins de direct marketing;

b) de doeleinden van de verwerking;
c) het bestaan van een recht om zich op verzoek en kosteloos tegen de
voorgenomen verwerking van hem betreffende persoonsgegevens te
verzetten, indien de verwerking verricht wordt met het oog op direct
marketing; in dit geval dient de betrokkene in kennis te worden gesteld
vooraleer de persoonsgegevens voor de eerste keer aan een derde
worden verstrekt of voor rekening van derden worden gebruikt voor
direct marketing;

d) d’autres informations supplémentaires, notamment :

d) andere bijkomende informatie, met name :

— les catégories de données concernées;

— de betrokken gegevenscategorieën;

— les destinataires ou les catégories de destinataires;

— de ontvangers of de categorieën ontvangers;

— l’existence d’un droit d’accès et de rectification des données la
concernant;

— het bestaan van een recht op toegang en op verbetering van de
persoonsgegevens die op hem betrekking hebben;

sauf dans la mesure où, compte tenu des circonstances particulières
dans lesquelles les données sont traitées, ces informations supplémentaires ne sont pas nécessaires pour assurer à l’égard de la personne
concernée un traitement loyal des données;

behalve indien die verdere informatie, met inachtneming van de
specifieke omstandigheden waaronder de gegevens verwerkt worden,
niet nodig is om tegenover de betrokkene een eerlijke verwerking te
waarborgen;

e) d’autres informations déterminées par le Roi en fonction du
caractère spécifique du traitement, après avis de la Commission de la
protection de la vie privée.

e) andere informatie afhankelijk van de specifieke aard van de
verwerking, die wordt opgelegd door de Koning na advies van de
Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Le responsable du traitement est dispensé de fournir les informations
visées au présent paragraphe :

De verantwoordelijke voor de verwerking wordt van de in deze
paragraaf bedoelde kennisgeving vrijgesteld :
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a) lorsque, en particulier pour un traitement aux fins de statistiques
ou de recherche historique ou scientifique ou pour le dépistage motivé
par la protection et la promotion de la santé publique, l’information de
la personne concernée se révèle impossible ou implique des efforts
disproportionnés;

a) wanneer, met name voor statistische doeleinden of voor historisch
of wetenschappelijk onderzoek of voor bevolkingsonderzoek met het
oog op de bescherming en de bevordering van de volksgezondheid, de
kennisgeving aan de betrokkene onmogelijk blijkt of onevenredig veel
moeite kost;

b) lorsque l’enregistrement ou la communication des données à
caractère personnel est effectué en vue de l’application d’une disposition prévue par ou en vertu d’une loi, d’un décret ou d’une ordonnance.

b) wanneer de registratie of de verstrekking van de persoonsgegevens verricht wordt met het oog op de toepassing van een bepaling
voorgeschreven door of krachtens een wet, een decreet of een
ordonnantie.

Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des ministres après
avis de la Commission de la protection de la vie privée les conditions
pour l’application de l’alinéa précédent.

De Koning bepaalt bij een in Ministerraad overlegd besluit na advies
van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer de voorwaarden voor de toepassing van het vorige lid.

Lorsque la première communication des données à été effectuée
avant l’entrée en vigueur de cette disposition, la communication de
l’information doit être effectuée, par dérogation à l’alinéa 1er, au plus
tard dans un délai de 3 années suivant la date de l’entrée en vigueur de
cette disposition. Cette information ne doit toutefois pas être fournie,
lorsque le responsable du traitement était exempté de l’obligation
d’informer la personne concernée de l’enregistrement des données en
vertu des dispositions légales et réglementaires en application le jour
précédant la date de l’entrée en vigueur de cette disposition. »

Indien de eerste mededeling van de gegevens geschiedde vóór de
inwerkingtreding van deze bepaling, moet de mededeling van de
informatie, in afwijking van het eerste lid, uiterlijk geschieden binnen
een termijn van 3 jaar vanaf de datum van inwerkingtreding van deze
bepaling. De informatie moet evenwel niet worden meegedeeld indien
de verantwoordelijke voor de verwerking was vrijgesteld van de
verplichting om de betrokkene in kennis te stellen van de registratie
van de gegevens krachtens de wettelijke en reglementaire bepalingen
van toepassing op de dag voorafgaand aan de datum van inwerkingtreding van deze bepaling. »

Art. 14. L’article 10 de la même loi est remplacé par la disposition
suivante :

Art. 14. Artikel 10 van dezelfde wet wordt door de volgende
bepaling vervangen :

« Art. 10. § 1er. La personne concernée qui apporte la preuve de son
identité a le droit d’obtenir du responsable du traitement :

« Art. 10. § 1. De betrokkene die zijn identiteit bewijst, heeft het recht
om vanwege de verantwoordelijke voor de verwerking te verkrijgen :

a) la confirmation que des données la concernant sont ou ne sont pas
traitées, ainsi que des informations portant au moins sur les finalités du
traitement, les catégories de données sur lesquelles il porte et les
catégories de destinataires auxquels les données sont communiquées;

a) kennis van het al dan niet bestaan van verwerkingen van hem
betreffende gegevens alsmede ten minste informatie over de doeleinden van deze verwerkingen, van de categorieën gegevens waarop deze
verwerkingen betrekking hebben en van de categorieën ontvangers aan
wie de gegevens worden verstrekt;

b) la communication, sous une forme intelligible, des données faisant
l’objet des traitements, ainsi que de toute information disponible sur
l’origine de ces données;

b) verstrekking in begrijpelijke vorm van de gegevens zelf die
worden verwerkt, alsmede alle beschikbare informatie over de oorsprong van die gegevens;

c) la connaissance de la logique qui sous-tend tout traitement
automatisé des données la concernant, dans le cas des décisions
automatisées visées à l’article 12bis;

c) mededeling van de logica die aan een geautomatiseerde verwerking van hem betreffende gegevens ten grondslag ligt in geval van
geautomatiseerde besluitvorming in de zin van artikel 12bis;

d) un avertissement de la faculté d’exercer les recours prévus aux
articles 12 et 14 et, éventuellement, de consulter le registre public prévu
à l’article 18.

d) kennis van de mogelijkheid om de in de artikelen 12 en 14
bedoelde beroepen in te stellen en eventueel inzage te nemen van het in
artikel 18 bedoelde openbaar register.

A cette fin, la personne concernée adresse une demande datée et
signée au responsable du traitement ou à toute autre personne désignée
par le Roi.

Daartoe richt de betrokkene een gedagtekend en ondertekend
verzoek aan de verantwoordelijke voor de verwerking of aan iedere
andere persoon die de Koning aanwijst.

Les renseignements sont communiqués sans délai et au plus tard
dans les quarante-cinq jours de la réception de la demande.

De inlichtingen worden onverwijld en ten laatste binnen vijfenveertig
dagen na ontvangst van het verzoek meegedeeld.

Le Roi peut fixer les modalités pour l’exercice du droit visé à
l’alinéa 1er.

De Koning kan nadere regelen voor de uitoefening van het in het
eerste lid bedoelde recht bepalen.

§ 2. Toute personne a le droit d’obtenir, soit directement, soit par
l’intermédiaire d’un professionnel des soins de santé, la communication
des données à caractère personnel relatives à sa santé et qui font l’objet
d’un traitement.

§ 2. Elke persoon heeft het recht om, hetzij op rechtstreekse wijze,
hetzij met behulp van een beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg,
kennis te krijgen van de persoonsgegevens die betreffende zijn
gezondheid worden verwerkt.

A la demande du responsable du traitement ou de la personne
concernée, la communication peut être effectuée par l’intermédiaire
d’un professionnel des soins de santé choisi par la personne concernée.

Op verzoek van de verantwoordelijke van de verwerking of op
verzoek van de betrokkene kan de mededeling gebeuren door tussenkomst van een door de betrokkene gekozen beroepsbeoefenaar in de
gezondheidszorg.

Lorsque les données relatives à la santé de la personne concernée
sont traitées aux fins de recherches médico-scientifiques, qu’il est
manifeste qu’il n’existe aucun risque qu’il soit porté atteinte à la vie
privée de cette personne et que les données ne sont pas utilisées pour
prendre des mesures à l’égard d’une personne concernée individuelle,
la communication peut, pour autant qu’elle soit susceptible de nuire
gravement auxdites recherches, être différé au plus tard jusqu’à
l’achèvement des recherches.

Indien er duidelijk geen gevaar is voor inbreuken op de bescherming
van de persoonlijke levenssfeer van de betrokkene en de gegevens niet
gebruikt worden om maatregelen en besluiten te nemen ten aanzien
van een individuele betrokkene, kan de kennisgeving ook worden
uitgesteld indien de gezondheidsgegevens verwerkt worden voor
medisch-wetenschappelijk onderzoek, doch slechts in de mate dat de
kennisgeving het onderzoek op ernstige wijze zou schaden en uiterlijk
tot op het moment van de beëindiging van het onderzoek.

Dans ce cas, la personne concernée doit avoir préalablement donné
son autorisation écrite au responsable du traitement que les données à
caractère personnel la concernant peuvent être traitées à des fins
médico-scientifiques et que la communication de ces données peut dès
lors être différée.

In dat geval moet de betrokkene aan de verantwoordelijke voor de
verwerking vooraf zijn schriftelijke toestemming hebben gegeven dat
de hem betreffende persoonsgegevens voor medisch-wetenschappelijke
doeleinden kunnen worden verwerkt en dat kennisgeving van deze
persoonsgegevens om die reden kan worden uitgesteld.

§ 3. Il ne doit être donné suite à une demande visée aux §§ 1er et 2
qu’à l’expiration d’un délai raisonnable, à compter de la date d’une
demande antérieure d’une même personne à laquelle il a été répondu
ou de la date à laquelle les données lui ont été communiquées d’office.

§ 3. Aan een aanvraag bedoeld in § 1 en § 2 moet geen gevolg worden
gegeven dan na verloop van een redelijke termijn, te rekenen van de
dagtekening van een vroegere aanvraag van dezelfde persoon waarop
is geantwoord of te rekenen van de dagtekening waarop de gegevens
hem ambtshalve zijn meegedeeld.

Art. 15. L’article 11 de la même loi, modifié par la loi du
22 juillet 1993, est abrogé.

Art. 15. Artikel 11 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van
22 juli 1993, wordt opgeheven.
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Art. 16. A l’article 12 de la même loi, modifiée par la loi du
22 juillet 1993, sont apportées les modifications suivantes :

Art. 16. In artikel 12 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van
22 juli 1993, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1˚ dans le § 1er, les alinéas suivants sont insérés entre l’alinéa 1er et
l’alinéa 2 :

1˚ in paragraaf 1 worden tussen het eerste en het tweede lid de
volgende leden ingevoegd :

« Toute personne a en outre le droit de s’opposer, pour des raisons
sérieuses et légitimes tenant à une situation particulière, à ce que des
données la concernant fassent l’objet d’un traitement, sauf lorsque la
licéité du traitement est basée sur les motifs visés à l’article 5, b) et c).

« Eenieder is bovendien gerechtigd om wegens zwaarwegende en
gerechtvaardigde redenen die verband houden met zijn bijzondere
situatie, zich ertegen te verzetten dat hem betreffende gegevens het
voorwerp van een verwerking vormen, behalve wanneer de rechtmatigheid van de verwerking gesteund is op de in artikel 5, b) en c),
bedoelde redenen.

Lorsque les données à caractère personnel sont collectées à des fins
de direct marketing, la personne concernée peut s’opposer, gratuitement
et sans aucune justification, au traitement projeté de données à
caractère personnel la concernant.

Indien de persoonsgegevens verkregen worden met het oog op direct
marketing mag de betrokkene zich kosteloos en zonder enige motivering
tegen de voorgenomen verwerking van hem betreffende persoonsgegevens verzetten.

En cas d’opposition justifiée, le traitement mis en œuvre par le
responsable du traitement ne peut plus porter sur ces données. »;

In geval van gerechtvaardigd verzet mag de door de verantwoordelijke voor de verwerking verrichte verwerking niet langer op deze
persoonsgegevens betrekking hebben. »;

2˚ dans le § 2, les mots « ce droit » sont remplacés par les mots « les
droits visés au § 1er »;

2˚ in paragraaf 2 worden de woorden « dat recht » vervangen door de
woorden « de in § 1 bedoelde rechten »;

3˚ dans le même § 2, les mots « maı̂tre du fichier » sont remplacés par
les mots « responsable du traitement »;

3˚ in dezelfde paragraaf 2 worden de woorden « houder van het
bestand » vervangen door de woorden « verantwoordelijke voor de
verwerking »;

4˚ le paragraphe 3 est remplacé par la disposition suivante :

4˚ paragraaf 3 wordt vervangen als volgt :

« Dans le mois qui suit l’introduction de la requête conformément au
paragraphe 2, le responsable du traitement communique les rectifications ou effacements des données, effectués sur base du § 1er, à la
personne concernée elle-même ainsi qu’aux personnes à qui les
données incorrectes, incomplètes et non pertinentes ont été communiquées, pour autant qu’il ait encore connaissance des destinataires de la
communication et que la notification à ces destinataires ne paraisse pas
impossible ou n’implique pas des efforts disproportionnés.

« Binnen een maand te rekenen van het tijdstip van indiening van het
verzoek op grond van § 2, deelt de verantwoordelijke voor de
verwerking de verbeteringen of verwijderingen van gegevens, gedaan
op grond van § 1, mee aan de betrokkene zelf, alsmede aan de personen
aan wie de onjuiste, onvolledige of niet ter zake dienende gegevens zijn
meegedeeld, voor zover hij nog kennis heeft van de bestemmelingen
van de mededeling en de kennisgeving aan deze bestemmelingen niet
onmogelijk blijkt of onevenredig veel moeite kost.

Lorsque la personne concernée s’oppose, en application du § 1er,
alinéas 2 et 3, au traitement ou au traitement projeté de données à
caractère personnel la concernant, le responsable du traitement communique dans le même délai à la personne concernée quelle suite il a
donnée à la demande. »;

Indien de betrokkene zich tegen de verwerking of de voorgenomen
verwerking van hem betreffende persoonsgegevens verzet in toepassing van § 1, tweede en derde lid, deelt de verantwoordelijke voor de
verwerking aan de betrokkene binnen dezelfde termijn mee welk
gevolg hij aan het verzoek heeft gegeven. »;

5˚ le § 4 est abrogé.

5˚ paragraaf 4 wordt opgeheven.

Art. 17. Un article 12bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même
loi :

Art. 17. In dezelfde wet wordt een artikel 12bis ingevoegd dat als
volgt luidt :

« Art. 12bis. Une décision produisant des effets juridiques à l’égard
d’une personne ou l’affectant de manière significative ne peut être prise
sur le seul fondement d’un traitement automatisé de données destiné à
évaluer certains aspects de sa personnalité.

« Art. 12bis. Een besluit waaraan voor een persoon rechtsgevolgen
verbonden zijn of dat hem in aanmerkelijke mate treft, mag niet louter
worden genomen op grond van een geautomatiseerde gegevensverwerking die bestemd is om bepaalde aspecten van zijn persoonlijkheid te
evalueren.

L’interdiction prévue à l’alinéa 1er ne s’applique pas lorsque la
décision est prise dans le cadre d’un contrat ou est fondée sur une
disposition prévue par ou en vertu d’une loi, d’un décret ou d’une
ordonnance. Ce contrat ou cette disposition doivent contenir des
mesures appropriées, garantissant la sauvegarde des intérêts légitimes
de l’intéressé. Il devra au moins être permis à celui-ci de faire valoir
utilement son point de vue. »

Het in het eerste lid vastgestelde verbod geldt niet indien het besluit
wordt genomen in het kader van een overeenkomst of zijn grondslag
vindt in een bepaling voorgeschreven door of krachtens een wet,
decreet of ordonnantie. In die overeenkomst of in die bepaling moeten
passende maatregelen zijn genomen ter bescherming van de gerechtvaardigde belangen van de betrokkene. Minstens moet hem de
mogelijkheid geboden worden om op nuttige wijze zijn standpunt naar
voor te brengen. »

Art. 18. A l’article 13 de la même loi, modifié par la loi du
22 juillet 1993, sont apportées les modifications suivantes :

Art. 18. In artikel 13 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van
22 juli 1993, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1˚ l’alinéa 1er est remplacé par l’alinéa suivant :
« Toute personne justifiant de son identité a le droit de s’adresser sans
frais à la Commission de la protection de la vie privée pour exercer les
droits visés aux articles 10 et 12 à l’égard des traitements de données à
caractère personnel visés à l’article 3, §§ 4, 5 et 6. »;
2˚ cet article est complété par l’alinéa suivant :

1˚ het eerste lid wordt door het volgende lid vervangen :
« Eenieder die zijn identiteit bewijst, is gerechtigd zich kosteloos tot
de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer te
wenden, teneinde de in de artikelen 10 en 12 bedoelde rechten uit te
oefenen ten aanzien van de verwerkingen van persoonsgegevens
bedoeld in artikel 3, paragrafen 4, 5 en 6. »;
2˚ dit artikel wordt aangevuld met het volgende lid :

« Toutefois, le Roi détermine, après avis de la commission de la
protection de la vie privée, par arrêté délibéré en Conseil des ministres,
quelle information peut être communiquée à l’intéressé lorsque la
demande de celui-ci porte sur un traitement de données à caractère
personnel géré par des services de police en vue de contrôles
d’identité. »

« Evenwel bepaalt de Koning, na advies van de commissie voor de
bescherming van de persoonlijke levenssfeer, bij een in Ministerraad
overlegd besluit, welke informatie de commissie aan de betrokkene
mag meedelen indien het verzoek van de betrokkene een verwerking
van persoonsgegevens betreft door politiediensten met het oog op
identiteitscontrole. ».

Art. 19. A l’article 14 de la même loi sont apportées les modifications
suivantes :

Art. 19. In artikel 14 van dezelfde wet worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1˚ dans le paragraphe 1er, in fine, les mots «, au traitement de laquelle
la personne concernée s’est opposée » sont insérés entre les mots « sont
interdits » et les mots « ou encore »;

1˚ in paragraaf 1, in fine, worden de woorden «, tegen de verwerking
waarvan de betrokkene zich heeft verzet » ingevoegd tussen de
woorden « verboden is » en de woorden « of die langer bewaard
werden »;
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2˚ dans le § 2, les mots « maı̂tre du fichier » sont remplacés par les
mots « responsable du traitement »;

2˚ in paragraaf 2 worden de woorden « houder van het bestand »
vervangen door de woorden « verantwoordelijke voor de verwerking »;

3˚ dans le § 5, les mots « dans les quarante-cinq jours » sont remplacés
par les mots « dans le délai prescrit à l’article 10, § 1er, alinéa 2, ou à
l’article 12, § 3, alinéa 1er, selon le cas »;

3˚ in paragraaf 5 worden de woorden « binnen vijfenveertig dagen »
vervangen door de woorden « naargelang het geval, binnen de door
artikel 10, § 1, tweede lid dan wel door artikel 12, § 3, eerste lid,
voorgeschreven termijn »;

4˚ dans le § 6, les mots « maı̂tre du fichier » sont remplacés par les
mots « responsable du traitement ».

4˚ in paragraaf 6 worden de woorden « houder van het bestand »
vervangen door de woorden « verantwoordelijke voor de verwerking ».

Art. 20. Dans l’article 15 de la même loi, les mots « maı̂tre du
fichier » sont remplacés par les mots « responsable du traitement ».

Art. 20. In artikel 15 van dezelfde wet worden de woorden « houder
van het bestand » vervangen door de woorden « verantwoordelijke
voor de verwerking ».

Art. 21. Un article 15bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même
loi :

Art. 21. In dezelfde wet wordt een artikel 15bis ingevoegd luidend
als volgt :

« Art. 15bis. Lorsque la personne concernée subit un dommage causé
par un acte contraire aux dispositions déterminées par ou en vertu de
la présente loi, les alinéas 2 et 3 ci-après s’appliquent, sans préjudice
d’actions fondées sur d’autres dispositions légales.

« Art. 15bis. Indien een betrokkene schade lijdt doordat ten opzichte
van hem in strijd wordt gehandeld met de bij of krachtens deze wet
bepaalde voorschriften, zijn het hiernavolgende tweede en derde lid
van toepassing, onverminderd de aanspraken op grond van andere
wettelijke regels.

Le responsable du traitement est responsable du dommage causé par
un acte contraire aux dispositions déterminées par ou en vertu de la
présente loi.

De verantwoordelijke voor de verwerking is aansprakelijk voor de
schade die voortvloeit uit een handeling in strijd met de bij of krachtens
deze wet bepaalde voorschriften.

Il est exonéré de cette responsabilité s’il prouve que le fait qui a
provoqué le dommage ne lui est pas imputable. »

Hij is van deze aansprakelijkheid ontheven indien hij bewijst dat het
feit dat de schade heeft veroorzaakt hem niet kan worden toegerekend. »

Art. 22. L’intitulé du chapitre IV de la même loi est remplacé par
l’intitulé suivant : « De la confidentialité et de la sécurité du traitement ».

Art. 22. Het opschrift van hoofdstuk IV van dezelfde wet wordt als
volgt vervangen : « Vertrouwelijkheid en beveiliging van de
verwerking ».

Art. 23. A l’article 16 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :

Art. 23. In artikel 16 van dezelfde wet worden de volgende wijzigingen aangebracht :

A. les paragraphes 1er et 2 sont remplacés par les dispositions
suivantes :

A. de paragrafen 1 en 2 worden door de volgende bepalingen
vervangen :

« § 1er. Lorsque le traitement est confié à un sous-traitant, le
responsable du traitement ou, le cas échéant, son représentant en
Belgique, doit :

« § 1. Indien de verwerking wordt toevertrouwd aan een verwerker,
moet de verantwoordelijke voor de verwerking, en in voorkomend
geval zijn vertegenwoordiger in België :

1˚ choisir un sous-traitant qui apporte des garanties suffisantes au
regard des mesures de sécurité technique et d’organisation relatives aux
traitements;

1˚ een verwerker kiezen die voldoende waarborgen biedt ten aanzien
van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met
betrekking tot de te verrichten verwerking;

2˚ veiller au respect de ces mesures notamment par la stipulation de
mentions contractuelles;

2˚ toezien op de naleving van die maatregelen, met name door ze vast
te leggen in contractuele bepalingen;

3˚ fixer dans le contrat la responsabilité du sous-traitant à l’égard du
responsable du traitement;

3˚ de aansprakelijkheid van de verwerker ten aanzien van de
verantwoordelijke voor de verwerking vaststellen in de overeenkomst;

4˚ convenir avec le sous-traitant que celui-ci n’agit que sur la seule
instruction du responsable du traitement et est tenu par les mêmes
obligations que celles auxquelles le responsable du traitement est tenu
en application du paragraphe 3;

4˚ met de verwerker overeenkomen dat de verwerker slechts handelt
in opdracht van de verantwoordelijke voor de verwerking en dat de
verwerker is gebonden door dezelfde verplichtingen als deze die
waartoe de verantwoordelijke in toepassing van paragraaf 3 is gehouden;

5˚ consigner par écrit ou sur un support électronique les éléments du
contrat visés aux 3˚ et 4˚ relatifs à la protection des données et les
exigences portant sur les mesures visées au paragraphe 3.

5˚ in een geschrift of op een elektronische drager de elementen van de
overeenkomst met betrekking tot de bescherming van de gegevens en
de eisen met betrekking tot de maatregelen bedoeld in paragraaf 3
vaststellen.

§ 2. Le responsable du traitement ou, le cas échéant, son représentant
en Belgique, doit :

§ 2. De verantwoordelijke voor de verwerking of, in voorkomend
geval, zijn vertegenwoordiger in België moet :

1˚ faire toute diligence pour tenir les données à jour, pour rectifier ou
supprimer les données inexactes, incomplètes, ou non pertinentes, ainsi
que celles obtenues ou traitées en méconnaissance des articles 4 à 8;

1˚ er nauwlettend over waken dat de gegevens worden bijgewerkt,
dat de onjuiste, onvolledige en niet terzake dienende gegevens,
alsmede die welke zijn verkregen of verder verwerkt in strijd met de
artikelen 4 tot 8, worden verbeterd of verwijderd;

2˚ veiller à ce que, pour les personnes agissant sous son autorité,
l’accès aux données et les possibilités de traitement soient limités à ce
dont ces personnes ont besoin pour l’exercice de leurs fonctions ou à ce
qui est nécessaire pour les nécessités du service;

2˚ ervoor zorgen dat voor de personen die onder zijn gezag handelen,
de toegang tot de gegevens en de verwerkingsmogelijkheden, beperkt
blijven tot hetgeen die personen nodig hebben voor de uitoefening van
hun taken of tot hetgeen noodzakelijk is voor de behoeften van de
dienst;

3˚ informer les personnes agissant sous son autorité des dispositions
de la présente loi et de ses arrêtés d’exécution, ainsi que de toute
prescription pertinente, relative à la protection de la vie privée à l’égard
des traitements des données à caractère personnel;

3˚ alle personen die onder zijn gezag handelen, kennisgeven van de
bepalingen van deze wet en haar uitvoeringsbesluiten, alsmede van alle
relevante voorschriften inzake de bescherming van de persoonlijke
levenssfeer die bij het verwerken van persoonsgegevens gelden;

4˚ s’assurer de la conformité des programmes servant au traitement
automatisé des données à caractère personnel avec les termes de la
déclaration visée à l’article 17 ainsi que de la régularité de leur
application.

4˚ zich ervan vergewissen of programma’s voor de geautomatiseerde
verwerking van persoonsgegevens in overeenstemming zijn met de
vermeldingen van de aangifte waarvan sprake is in artikel 17 en dat er
geen wederrechtelijk gebruik van wordt gemaakt.
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§ 3. Toute personne agissant sous l’autorité du responsable du
traitement ou celle du sous-traitant, ainsi que le sous-traitant lui-même,
qui accède à des données à caractère personnel, ne peut les traiter que
sur instruction du responsable du traitement, sauf en cas d’une
obligation imposée par ou en vertu d’une loi, d’un décret ou d’une
ordonnance. »;

§ 3. Eenieder die handelt onder het gezag van de verantwoordelijke
voor de verwerking of van de verwerker alsmede de verwerker zelf, die
toegang heeft tot persoonsgegevens, mag deze slechts in opdracht van
de verantwoordelijke voor de verwerking verwerken, behoudens op
grond van een verplichting door of krachtens een wet, een decreet of
een ordonnantie. »;

B. dans le paragraphe 3, qui devient le paragraphe 4, les mots
« maı̂tre du fichier ou, le cas échéant, son représentant en Belgique, doit
prendre les mesures techniques et organisationnelles requises pour
protéger les fichiers » sont remplacés par les mots « responsable du
traitement et, le cas échéant, son représentant en Belgique, ainsi que le
sous-traitant doivent prendre les mesures techniques et organisationnelles requises pour protéger les données à caractère personnel ».

B. in paragraaf 3, die paragraaf 4 wordt, worden de woorden « moet
de houder van het bestand, of in voorkomend geval zijn vertegenwoordiger in België, de gepaste technische en organisatorische maatregelen
treffen, die nodig zijn voor de bescherming van de bestanden »
vervangen door de woorden « moeten de verantwoordelijke voor de
verwerking, en in voorkomend geval zijn vertegenwoordiger in België,
alsmede de verwerker, de gepaste technische en organisatorische
maatregelen treffen die nodig zijn voor de bescherming van de
persoonsgegevens ».

Art. 24. A l’article 17 de la même loi sont apportées les modifications
suivantes :

Art. 24. In artikel 17 van dezelfde wet worden de volgende wijzigingen aangebracht :

A. le paragraphe 1er est remplacé par le paragraphe suivant :

A. paragraaf 1 wordt door de volgende paragraaf vervangen :

« § 1er. Préalablement à la mise en œuvre d’un traitement entièrement
ou partiellement automatisé ou d’un ensemble de tels traitements ayant
une même finalité ou des finalités liées, le responsable du traitement ou,
le cas échéant, son représentant, en fait la déclaration auprès de la
Commission de la protection de la vie privée.

« § 1. Voordat wordt overgegaan tot één of meer volledig of
gedeeltelijk geautomatiseerde verwerkingen van gegevens die voor de
verwezenlijking van een doeleinde of van verscheidene samenhangende doeleinden bestemd zijn, doet de verantwoordelijke voor de
verwerking of, in voorkomend geval, diens vertegenwoordiger, daarvan aangifte bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke
levenssfeer.

L’alinéa précédent ne s’applique pas aux traitements ayant pour seul
objet la tenue d’un registre qui, par ou en vertu d’une loi, d’un décret
ou d’une ordonnance, est destiné à l’information du public et est ouvert
à la consultation du public ou de toute personne justifiant d’un intérêt
légitime. »;

Het vorige lid is niet van toepassing op verwerkingen die alleen tot
doel hebben een register bij te houden dat door of krachtens een wet,
een decreet of een ordonnantie bedoeld is om het publiek voor te
lichten en door eenieder dan wel door ieder persoon die zich op een
gerechtvaardigd belang kan beroepen, kan worden geraadpleegd. »;

B. au § 3, le 3˚ est abrogé;

B. in paragraaf 3 wordt het 3˚ opgeheven;

C. au même § 3, le 5˚ est remplacé par le texte suivant : « 5˚ la finalité
ou l’ensemble des finalités liées du traitement automatisé »;

C. in dezelfde paragraaf 3 wordt het 5˚ vervangen als volgt : « 5˚ het
doel of het geheel van samenhangende doeleinden van de geautomatiseerde verwerking »;

D. au même § 3, les numéros 7˚ et 8˚ sont remplacés comme suit :

D. in dezelfde paragraaf 3 worden 7˚ en 8˚ vervangen als volgt :

« 7˚ les catégories de destinataires à qui les données peuvent être
fournies;

« 7˚ de categorieën van ontvangers aan wie de gegevens kunnen
worden verstrekt;

8˚ les garanties dont doit être entourée la communication de données
aux tiers. »;

8˚ de waarborgen die aan de mededeling van gegevens aan derden
verbonden moeten zijn. »;

E. au même § 3 sont ajoutés un 11˚ et un 12˚, rédigés comme suit :

E. in dezelfde paragraaf 3 worden een 11˚ en een 12˚ toegevoegd,
luidend als volgt :

« 11˚ une description générale permettant d’apprécier de façon
préliminaire le caractère approprié des mesures prises pour assurer la
sécurité du traitement en application de l’article 16 de cette loi;

«11˚ een algemene beschrijving om op voorhand te kunnen beoordelen of de veiligheidsmaatregelen die in toepassing van artikel 16 van
deze wet genomen zijn, afdoende zijn;

12˚ les motifs sur lesquels le responsable du traitement fonde, le cas
échéant, l’application de l’article 3, § 3, de la présente loi. »;

12˚ de redenen waarop de verantwoordelijke voor de verwerking in
voorkomend geval de toepassing van artikel 3, § 3, van deze wet
steunt. »;

F. au même § 3, les mots « maı̂tre du fichier » sont remplacés par les
mots « responsable du traitement »;

F. in dezelfde paragraaf 3 worden de woorden « houder van het
bestand » vervangen door de woorden « verantwoordelijke voor de
verwerking »;

G. le § 5 est remplacé par la disposition suivante :

G. paragraaf 5 wordt vervangen als volgt :

« § 5. Chaque finalité ou ensemble de finalités liées pour lesquelles il
est procédé à un ou à plusieurs traitements partiellement ou totalement
automatisés doit faire l’objet d’une déclaration.

« § 5. Voor elk doeleinde of geheel van samenhangende doeleinden
waarvoor tot een of meer volledig of gedeeltelijk geautomatiseerde
verwerkingen wordt overgegaan, is een aangifte vereist.

La Commission définit la nature et la structure de la déclaration. »;

De Commissie stelt de aard en de structuur van de aangifte vast. »;

H. le § 6, alinéa 2, est abrogé;

H. paragraaf 6, tweede lid, wordt opgeheven;

I. le § 7 est remplacé par la disposition suivante :

I. paragraaf 7 wordt vervangen als volgt :

« § 7. La suppression d’un traitement automatisé ou toute modification d’une des informations énumérées au § 3 doit également faire
l’objet d’une déclaration. »;
J. le § 8 est remplacé par la disposition suivante :
« § 8. Après avis de la Commission de la protection de la vie privée
le Roi peut exempter certaines catégories de la déclaration visée au
présent article lorsque, compte tenu des données traitées, il n’y a
manifestement pas de risque d’atteinte aux droits et libertés des
personnes concernées et que sont précisées les finalités du traitement,
les catégories de données traitées, les catégories de personnes concernées, les catégories de destinataires et la durée de conservation des
données.

« § 7. Ingeval aan een geautomatiseerde verwerking een einde wordt
gemaakt of enige informatie vermeld in de § 3 wijzigt, moet daarvan
eveneens aangifte worden gedaan. »;
J. paragraaf 8 wordt vervangen als volgt :
« § 8. De Koning kan na advies van de Commissie voor de
bescherming van de persoonlijke levenssfeer bepaalde categorieën
vrijstellen van de in dit artikel bedoelde aangifte wanneer, rekening
houdend met de verwerkte gegevens, er kennelijk geen gevaar is voor
inbreuken op de rechten en vrijheden van de betrokkenen, en de
doeleinden van de verwerking, de categorieën van verwerkte gegevens, de categorieën betrokkenen, de categorieën ontvangers en de
periode gedurende welke de gegevens worden bewaard, gepreciseerd
worden.
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Lorsque, en application de l’alinéa précédent, une exemption de
déclaration est accordée pour des traitements automatisés, les informations énumérées aux §§ 3 et 6 doivent être communiquées par le
responsable du traitement à toute personne qui en fait la demande. »;

Indien voor geautomatiseerde verwerkingen in toepassing van het
vorige lid een vrijstelling van de aanmeldingsplicht wordt verleend,
moeten de inlichtingen vermeld in de §§ 3 en 6 door de verantwoordelijke voor de verwerking meegedeeld worden aan iedereen die
daarom verzoekt. »;

K. au § 9 les mots « maı̂tre du fichier » sont remplacés par les mots
« responsable du traitement »;

K. in paragraaf 9 worden de woorden « houder van het bestand »
vervangen door de woorden « verantwoordelijke voor de verwerking »;

L. au même § 9 les mots « en fonction du type de déclaration et de
l’importance du traitement déclaré » sont abrogés.

L. in dezelfde paragraaf 9 worden de woorden « op grond van de
aard van de aangifte en van de belangrijkheid van de opgegeven
verwerking » weggelaten.

Art. 25. Un article 17bis, rédige comme suit, est inséré dans la même
loi :

Art. 25. In dezelfde wet wordt een artikel 17bis ingevoegd, luidend
als volgt :

« Art. 17bis. Le Roi détermine, après avis de la Commission de la
protection de la vie privée, les catégories de traitements qui présentent
des risques particuliers au regard des droits et libertés des personnes
concernées, et fixe, également sur proposition de la Commission de la
protection de la vie privée, des conditions particulières pour garantir
les droits et libertés des personnes concernées.

« Art. 17bis. De Koning stelt, na advies van de Commissie voor de
bescherming van de persoonlijke levenssfeer de categorieën van
verwerkingen vast die specifieke risico’s inhouden voor de persoonlijke
rechten en vrijheden van de betrokkenen en stelt voor deze verwerkingen, eveneens op voorstel van de Commissie voor de bescherming van
de persoonlijke levenssfeer, bijzondere voorwaarden vast om de
rechten en de vrijheden van de betrokkenen te waarborgen.

Il peut en particulier déterminer que le responsable du traitement
désigne un préposé à la protection des données chargé d’assurer, d’une
manière indépendante, l’application de la présente loi ainsi que de ses
mesures d’exécution.

In het bijzonder kan Hij bepalen dat de verantwoordelijke voor de
verwerking, alleen of samen met andere verantwoordelijken, een
aangestelde voor de gegevensbescherming aanwijst die op onafhankelijke wijze zorgt voor de toepassing van deze wet en van haar
uitvoeringsmaatregelen.

Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après
avis de la Commission de la protection de la vie privée, le statut du
préposé à la protection des données. »

De Koning bepaalt bij een in Ministerraad overlegd besluit, na advies
van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, het statuut van de aangestelde voor de gegevensbescherming. »

Art. 26. L’article 18, alinéa 4, de la même loi, est abrogé.

Art. 26. Artikel 18, vierde lid, van dezelfde wet wordt opgeheven.

Art. 27. A l’article 19 de la même loi sont apportées les modifications
suivantes :

Art. 27. In artikel 19 van dezelfde wet worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1˚ les mots « fichier manuel » sont remplacés par les mots « traitement non automatisé de données à caractère personnel contenues ou
appelées à figurer dans un fichier »;

1˚ de woorden « manueel bestand » worden vervangen door de
woorden « niet-geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens
die in een bestand zijn opgenomen of bestemd zijn om daarin te
worden opgenomen »;

2˚ les mots « maı̂tre du fichier » sont remplacés par les mots
« responsable du traitement ».

2˚ de woorden « houder van het bestand » worden vervangen door
de woorden « verantwoordelijke voor de verwerking ».

Art. 28. L’intitulé du chapitre VI de la même loi est remplacé par
l’intitulé suivant : « Transfert de données à caractère personnel vers des
pays non membres de la Communauté européenne ».

Art. 28. Het opschrift van hoofdstuk VI van dezelfde wet wordt als
volgt vervangen : « Doorgifte van persoonsgegevens naar landen
buiten de Europese Gemeenschap ».

Art. 29. L’article 21 de la même loi est remplacé par la disposition
suivante :

Art. 29. Artikel 21 van dezelfde wet wordt als volgt vervangen :

« Art. 21. § 1er. Le transfert de données à caractère personnel faisant
l’objet d’un traitement après leur transfert vers un pays non membre de
la Communauté européenne, ne peut avoir lieu que si le pays en
question assure un niveau de protection adéquat et moyennant le
respect des autres dispositions de la présente loi et de ses arrêtés
d’exécution.

« Art. 21. § 1. Persoonsgegevens die aan een verwerking worden
onderworpen na doorgifte ervan naar een land buiten de Europese
Gemeenschap, mogen slechts worden doorgegeven indien dat land een
passend beschermingsniveau waarborgt en de andere bepalingen van
deze wet en de uitvoeringsbesluiten ervan worden nageleefd.

Le caractère adéquat du niveau de protection s’apprécie au regard de
toutes les circonstances relatives à un transfert de données ou à une
catégorie de transferts de données; il est notamment tenu compte de la
nature des données, de la finalité et de la durée du ou des traitements
envisagés, des pays d’origine et de destination finale, des règles de
droit, générales et sectorielles, en vigueur dans le pays en cause, ainsi
que des règles professionnelles et des mesures de sécurité qui y sont
respectées.

De vraag of het beschermingsniveau passend is, wordt beoordeeld
met inachtneming van alle omstandigheden die op de doorgifte van
gegevens of op een categorie gegevensdoorgiften van invloed zijn; in
het bijzonder wordt rekening gehouden met de aard van de gegevens,
met het doeleinde en met de duur van de voorgenomen verwerking of
verwerkingen, het land van herkomst en het land van eindbestemming,
de algemene en sectoriële rechtsregels die in het betrokken land gelden,
alsmede de beroepscodes en de veiligheidsmaatregelen die in die
landen worden nageleefd.

§ 2. Après avis de la Commission de la protection de la vie privée et
conformément à l’article 25 de la directive 95/46/CE du Parlement
européen et du Conseil concernant la protection des personnes
physiques quant au traitement de données à caractère personnel et à la
libre circulation de ces données, le Roi détermine pour quelles
catégories de traitements de données à caractère personnel et dans
quelles circonstances la transmission de données à caractère personnel
vers des pays non-membres de la Communauté européenne n’est pas
autorisée ».

§ 2. De Koning bepaalt, na advies van de Commissie voor de
bescherming van de persoonlijke levenssfeer en conform artikel 25 van
richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende
de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrij verkeer van die
gegevens, voor welke categorieën van verwerkingen van persoonsgegevens en in welke omstandigheden de doorgifte van persoonsgegevens aan landen buiten de Europese Unie niet is toegestaan. »

Art. 30. L’article 22 de la même loi est remplacé par la disposition
suivante :

Art. 30. Artikel 22 van dezelfde wet wordt als volgt vervangen :

« Art. 22. § 1er. Par dérogation à l’article 21, un transfert ou une
catégorie de transferts de données à caractère personnel vers un pays
non membre de la Communauté européenne et n’assurant pas un
niveau de protection adéquat, peut être effectué dans un des cas
suivants :

« Art. 22. § 1. In afwijking van het bepaalde in artikel 21 mag een
doorgifte of categorie doorgiften van persoonsgegevens naar een land
buiten de Europese Gemeenschap dat geen waarborgen biedt voor een
adequaat beschermingsniveau, plaatsvinden in één van de volgende
gevallen :
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1˚ la personne concernée a indubitablement donné son consentement
au transfert envisagé;

1˚ de betrokkene heeft daarvoor zijn ondubbelzinnige toestemming
gegeven;

2˚ le transfert est nécessaire à l’exécution d’un contrat entre la
personne concernée et le responsable du traitement ou des mesures
préalables à la conclusion de ce contrat, prises à la demande de la
personne concernée;

2˚ de doorgifte is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst tussen de betrokkene en de verantwoordelijke voor de verwerking of voor de uitvoering van op verzoek van de betrokkene genomen
precontractuele maatregelen;

3˚ le transfert est nécessaire à la conclusion ou à l’exécution d’un
contrat conclu ou à conclure, dans l’intérêt de la personne concernée,
entre le responsable du traitement et un tiers;

3˚ de doorgifte is noodzakelijk voor de sluiting of de uitvoering van
een in het belang van de betrokkene tussen de verantwoordelijke voor
de verwerking en een derde gesloten of te sluiten overeenkomst;

4˚ le transfert est nécessaire ou rendu juridiquement obligatoire pour
la sauvegarde d’un intérêt public important, ou pour la constatation,
l’exercice ou la défense d’un droit en justice;

4˚ de doorgifte is noodzakelijk of wettelijk verplicht vanwege een
zwaarwegend algemeen belang of voor de vaststelling, de uitoefening
of de verdediging van een recht in rechte;

5˚ le transfert est nécessaire à la sauvegarde de l’intérêt vital de la
personne concernée;

5˚ de doorgifte is noodzakelijk ter vrijwaring van het vitaal belang
van de betrokkene;

6˚ le transfert intervient au départ d’un registre public qui, en vertu
de dispositions législatives ou réglementaires, est destiné à l’information du public et est ouvert à la consultation du public ou de toute
personne justifiant d’un intérêt légitime, dans la mesure où les
conditions légales pour la consultation sont remplies dans le cas
particulier.

6˚ de doorgifte geschiedt vanuit een openbaar register dat krachtens
wettelijke of bestuursrechtelijke bepalingen bedoeld is om het publiek
voor te lichten en dat door eenieder dan wel door iedere persoon die
zich op een gerechtvaardigd belang kan beroepen, kan worden
geraadpleegd, voor zover in het betrokken geval is voldaan aan de
wettelijke voorwaarden voor raadpleging.

Sans préjudice des dispositions de l’alinéa précédent, le Roi peut,
après avis de la Commission de la protection de la vie privée, autoriser
un transfert ou un ensemble de transferts de données à caractère
personnel vers un pays non membre de la Communauté européenne et
n’assurant pas un niveau de protection adéquat, lorsque le responsable
du traitement offre des garanties suffisantes au regard de la protection
de la vie privée et des libertés et droits fondamentaux des personnes,
ainsi qu’à l’égard de l’exercice des droits correspondants; ces garanties
peuvent notamment résulter de clauses contractuelles appropriées. »

Onverminderd het bepaalde in het vorige lid kan de Koning, na
advies van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke
levenssfeer, machtiging verlenen voor een doorgifte of een categorie
doorgiften van persoonsgegevens naar een land buiten de Europese
Gemeenschap dat geen waarborgen voor een passend beschermingsniveau biedt, indien de verantwoordelijke voor de verwerking voldoende waarborgen biedt ten aanzien van de bescherming van de
persoonlijke levenssfeer, de fundamentele rechten en vrijheden van
personen, alsmede ten aanzien van de uitoefening van de daaraan
verbonden rechten; deze waarborgen kunnen met name voortvloeien
uit passende contractuele bepalingen. »

Art. 31. Dans l’article 23 de la même loi, les mots « de membres de
droit désignés par les comités de surveillance institués par des lois
particulières et » sont supprimés.

Art. 31. In artikel 23 van dezelfde wet worden de woorden « uit
leden van rechtswege, aangewezen door bij bijzondere wetten ingestelde toezichtscomités, en » weggelaten.

Art. 32. L’article 24 de la même loi est remplacé par la disposition
suivante :

Art. 32. Artikel 24 van dezelfde wet wordt vervangen als volgt :

« Art 24. § 1er. La Commission comprend huit membres effectifs dont
un magistrat qui en assume la présidence, et huit membres suppléants
dont un magistrat.

« Art. 24. § 1. De Commissie bestaat uit acht vaste leden, onder wie
een magistraat die het voorzitterschap waarneemt, en acht plaatsvervangende leden, onder wie een magistraat.

§ 2. La Commission est composée d’un nombre égal de membres
d’expression française et de membres d’expression néerlandaise.

§ 2. De Commissie bestaat uit een gelijk aantal Nederlandstalige en
Franstalige leden.

§ 3. Les membres de la Commission sont désignés à tour de rôle par
la Chambre des représentants et par le Sénat.

§ 3. De leden van de Commissie worden om beurten door de Kamer
van volksvertegenwoordigers en door de Senaat aangewezen.

§ 4. Les membres de la Commission sont élus pour un terme de
six ans, renouvelable, sur des listes comprenant, pour chaque mandat à
pourvoir, deux candidats, présentées par le Conseil des ministres. Ils
peuvent être relevés de leur charge par la Chambre qui les a nommés en
cas de manquement à leurs devoirs ou d’atteinte à la dignité de leur
fonction.

§ 4. De leden van de Commissie worden gekozen voor een
hernieuwbare termijn van 6 jaar op door de Ministerraad voorgedragen
lijsten die voor ieder te bekleden mandaat twee kandidaten bevatten.
Zij kunnen door de Kamer die hen heeft aangewezen, van hun
opdracht worden ontheven wegens tekortkomingen in hun taken of
wegens inbreuk op de waardigheid van hun ambt.

Les membres doivent offrir toutes les garanties leur permettant
d’exercer leur mission avec indépendance et être parfaitement compétents dans le domaine des systèmes informatiques.

De leden moeten alle waarborgen bieden met het oog op een
onafhankelijke uitoefening van hun opdracht alsmede volledig bevoegd
zijn op het stuk van de informatica-systemen.

La Commission est composée de telle façon qu’il existe dans son sein
un équilibre entre les différents groupes socio-économiques.

De Commissie is op zodanige wijze samengesteld dat in haar midden
een evenwicht bestaat tussen de verschillende sociaal-economische
groepen.

Outre le président, la Commission comprend au moins, parmi ses
membres effectifs et parmi ses membres suppléants, un juriste, un
informaticien, une personne pouvant justifier d’une expérience professionnelle dans la gestion de données à caractère personnel relevant du
secteur privé, et une personne pouvant justifier d’une expérience
professionnelle dans la gestion de données à caractère personnel
relevant du secteur public.

Benevens de voorzitter, bevat de Commissie onder haar vaste leden
en onder haar plaatsvervangende leden, ten minste een jurist, een
informaticus, een persoon die beroepservaring kan voorleggen in het
beheer van persoonsgegevens afhangende van de private sector en een
persoon die beroepservaring kan voorleggen in het beheer van
persoonsgegevens afhangende van de openbare sector.

§ 5. Pour être nommés et rester membre, effectif ou suppléant, de la
Commission, les candidats doivent remplir les conditions suivantes :

§ 5. Om tot vast dan wel plaatsvervangend lid van de Commissie te
worden benoemd en het te blijven, moeten de kandidaten aan de
volgende voorwaarden voldoen :

1˚ être Belge;

1˚ Belg zijn;

2˚ jouir de leurs droits civils et politiques;

2˚ de burgerlijke en politieke rechten genieten;

3˚ ne pas être membre du Parlement européen ou des Chambres
législatives, ni d’un Conseil de Communauté ou d’un Conseil régional.

3˚ geen lid zijn van het Europees Parlement of van de Wetgevende
Kamers, noch van een Gemeenschaps- of Gewestraad.

§ 6. Dans les limites de leurs attributions, le président et les membres
ne reçoivent d’instructions de personne. Ils ne peuvent être relevés de
leur charge en raison des opinions qu’ils émettent ou des actes qu’ils
accomplissent pour remplir leurs fonctions.

§ 6. Binnen de perken van hun bevoegdheden krijgen de leden van de
Commissie van niemand onderrichtingen. Zij kunnen niet van hun
mandaat worden ontheven voor meningen die zij uiten of daden die zij
stellen bij het vervullen van hun functie.
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§ 7. Il est interdit aux membres de la Commission d’être présents lors
de la délibération sur les objets pour lesquels ils ont un intérêt
personnel ou pour lesquels leurs parents ou alliés jusqu’au quatrième
degré ont un intérêt personnel. ».

§ 7. Het is de leden van de Commissie verboden aanwezig te zijn bij
een beraadslaging over zaken waarbij zij een persoonlijk belang hebben
of waarbij hun bloed- of aanverwanten tot en met de vierde graad een
persoonlijk belang hebben. ».

Art. 33. Dans l’article 30, § 2, de la même loi, les mots « maı̂tre du
fichier » sont remplacés par les mots responsable du traitement ».

Art. 33. In artikel 30, paragraaf 2, van dezelfde wet worden de
woorden « houder van het bestand » vervangen door de woorden
« verantwoordelijke voor de verwerking ».

Art. 34. Dans l’article 31, §§ 3 et 5, alinéa 1er, de la même loi, les mots
« maı̂tre du fichier » sont remplacés par les mots « responsable du
traitement ».

Art. 34. In artikel 31 van dezelfde wet worden in de §§ 3 en 5, eerste
lid, de woorden « houder van het bestand » vervangen door de
woorden « verantwoordelijke voor de verwerking ».

Art. 35. A l’article 32 sont apportées les modifications suivantes :

Art. 35. In artikel 32 van dezelfde wet worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1˚ au § 1er, l’alinéa 2 est remplacé par l’alinéa suivant :

1˚ in paragraaf 1 wordt het tweede lid door het volgende lid
vervangen :

« Dans ce cas, les membres de la Commission ont la qualité d’officier
de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi. »;
2˚ le § 2 est complété par l’alinéa suivant :

« De leden van de Commissie hebben in dit geval de hoedanigheid
van officier van gerechtelijke politie, hulpofficier van de procureur des
Konings. »;
2˚ paragraaf 2 wordt aangevuld met een derde lid, luidend als volgt :

« A côté de l’information générale relative à l’application de la
présente loi et aux activités de la Commission, ce rapport, qui a un
caractère public, contient de l’information spécifique sur l’application
des articles 3, §§ 3 et 6, 13, 17 et 18. »

« Dit verslag, dat openbaar is, bevat naast de algemene informatie
over de toepassing van deze wet en over de activiteiten van de
Commissie, specifieke informatie over de toepassing van de artikelen 3,
§§ 3 en 6,13,17 en 18. »

Art. 36. Un article 32bis, libellé comme suit, est inséré dans la même
loi :

Art. 36. Een artikel 32bis, luidend als volgt, wordt in dezelfde wet
ingevoegd :

« Art. 32bis. § 1er. En vue de l’application de conventions internationales, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, désigner
la Commission de la protection de la vie privée pour exercer, en vertu
de ces conventions, des missions identiques à celles qui lui sont
reconnues par la présente loi.

« Art. 32bis. § 1. Met het oog op de toepassing van internationale
verdragen, kan de Koning bij een in Ministerraad overlegd besluit de
Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
aanwijzen om, krachtens deze verdragen, opdrachten uit te voeren die
identiek zijn aan die welke deze wet aan de Commissie toekent.

§ 2. En vue de l’application de conventions internationales, la
Commission de la protection de la vie privée est habilitée à désigner
certains de ses membres, ou membres du personnel, en qualité de
représentants auprès d’autorités internationales chargées de missions
identiques à celles qui lui sont reconnues par la présente loi.

§ 2. Met het oog op de toepassing van internationale verdragen, is de
Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
gemachtigd om bepaalde van haar leden of personeelsleden aan te
wijzen in de hoedanigheid van vertegenwoordigers bij internationale
autoriteiten, belast met opdrachten die identiek zijn aan die welke deze
wet aan de Commissie toekent.

Le Roi détermine les modalités de la représentation après avis de la
Commission de la protection de la vie privée. »

De Koning bepaalt de nadere regels van de vertegenwoordiging na
advies van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke
levenssfeer. »

Art. 37. Dans l’article 38, de la même loi, les mots « maı̂tre du
fichier » sont remplacés par les mots « responsable du traitement ».

Art. 37. In artikel 38 van dezelfde wet worden de woorden « houder
van het bestand » vervangen door de woorden « verantwoordelijke
voor de verwerking ».

Art. 38. A l’article 39, de la même loi sont apportées les modifications suivantes :

Art. 38. In artikel 39 van dezelfde wet worden de volgende wijzigingen aangebracht :

A. les 1˚ à 4˚ sont remplacés par le texte suivant :

A. het 1˚ tot 4˚ wordt vervangen door het volgende :

« 1˚ le responsable du traitement, son représentant en Belgique, son
préposé ou mandataire qui traite des données à caractère personnel en
infraction aux conditions imposées par l’article 4, § 1er;

« 1˚ de verantwoordelijke, zijn vertegenwoordiger in België, zijn
aangestelde of gemachtigde die persoonsgegevens verwerkt met
overtreding van de voorwaarden die in artikel 4, § 1, worden opgelegd;

2˚ le responsable du traitement, son représentant en Belgique, son
préposé ou mandataire qui traite des données en dehors des cas prévus
à l’article 5;

2˚ de verantwoordelijke voor de verwerking, zijn vertegenwoordiger
in België, zijn aangestelde of gemachtigde die persoonsgegevens
verwerkt buiten de door artikel 5 toegelaten gevallen;

3˚ le responsable du traitement, son représentant en Belgique, son
préposé ou mandataire qui a traité des données en violation des
articles 6, 7 ou 8;

3˚ de verantwoordelijke voor de verwerking, zijn vertegenwoordiger
in België, zijn aangestelde of gemachtigde die persoonsgegevens
verwerkt in overtreding van de artikelen 6, 7 of 8;

4˚ le responsable du traitement, son représentant en Belgique, son
préposé ou mandataire qui n’a pas respecté les obligations prévues à
l’article 9; »;

4˚ de verantwoordelijke voor de verwerking, zijn vertegenwoordiger
in België, zijn aangestelde of gemachtigde die de verplichtingen
bepaald in artikel 9 niet heeft nageleefd; »;

B. aux 5˚, 7˚, 8˚ et 10˚ les mots « maı̂tre du fichier » sont remplacés par
les mots « responsable du traitement »;

B. in 5˚, 7˚, 8˚ en 10˚ worden de woorden « houder van het bestand »
vervangen door de woorden « verantwoordelijke voor de verwerking »;

C. le 9˚ est abrogé;

C. het 9˚ wordt opgeheven;

D. le 10˚ est remplacé par le texte suivant :

D. het 10˚ wordt vervangen als volgt :

« 10˚ le responsable du traitement, son représentant en Belgique, son
préposé ou mandataire qui a, en violation de l’article 19, refusé de
communiquer à la Commission des informations relatives à un
traitement non automatisé de données à caractère personnel contenues
ou appelées à figurer dans un fichier; »;

« 10˚ de verantwoordelijke voor de verwerking, zijn vertegenwoordiger in België, zijn aangestelde of gemachtigde die, in overtreding van
artikel 19, weigert om aan de Commissie de informatie mee te delen
met betrekking tot een niet-geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die in een bestand zijn opgenomen of bestemd zijn om daarin
te worden opgenomen; »;

E. le 11˚ est abrogé;

E. het 11˚ wordt opgeheven;

F. le 12˚ est remplacé par le texte suivant :

F. het 12˚ wordt vervangen als volgt :
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« 12˚ quiconque a transféré, fait ou laissé transférer des données à
caractère personnel vers un pays non membre de la Communauté
européenne qui figure sur la liste visée à l’article 21, § 2, sans qu’il ait
été satisfait aux exigences prévues à l’article 22; ».

« 12˚ hij die persoonsgegevens doorgeeft, doet of laat doorgeven naar
een land buiten de Europese Gemeenschap dat is opgenomen in de lijst
bedoeld in artikel 21, § 2, met miskenning van de vereisten van
artikel 22; ».

Art. 39. A l’article 42 de la même loi, les mots « maı̂tre du fichier »
sont remplacés par les mots « responsable du traitement ».

Art. 39. In artikel 42 van dezelfde wet worden de woorden « houder
van het bestand » vervangen door de woorden « verantwoordelijke
voor de verwerking ».

Art. 40. L’article 44 de la même loi est complété par les alinéas 2 et 3,
rédigés comme suit :

Art. 40. In artikel 44 van dezelfde wet wordt een tweede en een
derde lid toegevoegd, luidend als volgt :

« Les associations professionnelles et les autres organisations qui
représentent des catégories de responsables du traitement, qui ont
établi des projets de règles professionnelles ou qui ont l’intention de
modifier ou de prolonger des règles professionnelles existantes,
peuvent soumettre celles-ci à la Commission de la protection de la vie
privée.

« Beroepsverenigingen en andere organisaties die categorieën van
verantwoordelijken voor de verwerking vertegenwoordigen, die ontwerpen van gedragscodes hebben opgesteld of voornemens zijn
bestaande gedragscodes te wijzigen of te verlengen, kunnen deze
voorleggen aan de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

La Commission s’assure en particulier que les projets qui lui sont
soumis sont conformes à la présente loi et à ses arrêtés d’exécution et
examine, dans la mesure du possible, les positions des personnes
concernées ou de leurs représentants. »

De Commissie vergewist er zich in het bijzonder van dat de haar
voorgelegde ontwerpen in overeenstemming zijn met deze wet en met
haar uitvoeringsbesluiten, en onderzoekt, voor zover dat mogelijk is, de
standpunten van de betrokkenen of van hun vertegenwoordigers. »

Art. 41. A l’article 25 de la loi relative à la police de la circulation
routière, coordonnée le 16 mars 1968, abrogé par la loi du 9 juillet 1976,
rétabli par la loi du 18 juillet 1990 et modifié par la loi du
8 décembre 1992, sont apportées les modifications suivantes :

Art. 41. In artikel 25 van de op 16 maart 1968 gecoördineerde wet
betreffende de politie over het wegverkeer, opgeheven bij de wet van
9 juli 1976, opnieuw ingevoerd bij de wet van 18 juli 1990 en gewijzigd
door de wet van 8 december 1992, worden de volgende wijzigingen
aangebracht :

1˚ le paragraphe 2 est abrogé;

1˚ paragraaf 2 wordt opgeheven;
er

er

2˚ dans les paragraphes 3, alinéa 1 , et 4, alinéas 1 et 2, 1˚, les mots
« maı̂tre du fichier » sont remplacés par les mots « responsable du
traitement ».

2˚ in paragrafen 3, eerste lid, en 4, eerste en tweede lid, 1˚, worden de
woorden « houder van het bestand » vervangen door de woorden
« verantwoordelijke voor de verwerking ».

Art. 42. L’article 10 de la loi du 8 août 1983 organisant un registre
national des personnes physiques est abrogé.

Art. 42. Artikel 10 van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van
een Rijksregister van de natuurlijke personen wordt opgeheven.

Art. 43. L’article 1er, 14˚, 15˚ et 16˚, de la loi du 12 juin 1991 relative
au crédit à la consommation, modifiée par la loi du 6 juillet 1992, est
remplacé par le texte suivant :

Art. 43. Artikel 1, 14˚, 15˚ en 16˚, van de wet van 12 juni 1991 op het
consumentenkrediet, gewijzigd door de wet van 6 juli 1992, wordt als
volgt vervangen :

« 14˚ le traitement des données : le traitement de données à caractère
personnel défini par l’article 1er, § 2, de la loi du 8 décembre 1992
relative à la protection de la vie privée à l’égard des traitements de
données à caractère personnel;

« 14˚ de verwerking van gegevens : de verwerking van persoonsgegevens omschreven in artikel 1, § 2, van de wet van 8 december 1992 tot
bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de
verwerking van persoonsgegevens;

15˚ le fichier : le fichier défini à l’article 1er, § 3, de la loi du
8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l’égard des
traitements de données à caractère personnel;

15˚ het bestand : het bestand, omschreven in artikel 1, § 3, van de wet
van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer
ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens;

16˚ le responsable du traitement : le responsable du traitement défini
à l’article 1er, § 4, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection
de la vie privée à l’égard des traitements de données à caractère
personnel; ».

16˚ de verantwoordelijke voor de verwerking : de verantwoordelijke
voor de verwerking omschreven in artikel 1, § 4, van de wet van
8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten
opzichte van de verwerking van persoonsgegevens; ».

Art. 44. L’article 68 de la même loi est remplacé par la disposition
suivante :

Art. 44. Artikel 68 van dezelfde wet wordt vervangen als volgt :

« Art. 68. Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux
traitements automatisés ou non de données à caractère personnel
destinées à être consultées par des tiers. »

« Art. 68. De bepalingen van dit hoofdstuk zijn van toepassing op de
al dan niet geautomatiseerde verwerkingen van persoonsgegevens die
bestemd zijn om door derden te worden geraadpleegd. »

Art. 45. A l’article 69 de la même loi, modifié par les lois des
6 juillet 1992 et 4 août 1992, sont apportées les modifications suivantes :

Art. 45. In artikel 69 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van
6 juli 1992 en de wet van 4 augustus 1992, worden de volgende
wijzigingen aangebracht :

a) le paragraphe 2 est abrogé;
b) dans les paragraphes 3, alinéa 1er, 4, alinéa 3, et 6, alinéas 1er, 3 et 4,
les mots « maı̂tre du fichier » sont remplacés par les mots « responsable
du traitement »;
c) le paragraphe 4, alinéa 1er, est complété comme suit :

a) paragraaf 2 wordt opgeheven;
b) in de paragrafen 3, eerste lid, 4, derde lid, en 6, eerste, derde en
vierde lid, worden de woorden « houder van het bestand» vervangen
door de woorden « verantwoordelijke voor de verwerking »;
c) paragraaf 4, eerste lid, wordt aangevuld als volgt :

« 8˚ les agents compétents pour agir dans le cadre des articles 72,
§ 15, 75, § 3, 5˚, 81 et 82 de la présente loi; ».

« 8˚ de ambtenaren bevoegd om op te treden in het kader van de
artikelen 72, paragraaf 15, 75, paragraaf 3, 5˚, 81 en 82 van deze wet; ».

Art. 46. A l’article 70 de la même loi, modifié par les lois des
6 juillet 1992 et 8 décembre 1992, sont apportées les modifications
suivantes :

Art. 46. In artikel 70 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wetten van
6 juli 1992 en 8 december 1992, worden de volgende wijzigingen
aangebracht :

1˚ le paragraphe 1er, alinéa 1er, est remplacé par l’alinéa suivant :
« Lorsqu’un consommateur est pour la première fois enregistré dans
un fichier en raison de défauts de paiement relatifs à des contrats de
crédit visés par la présente loi, il en est immédiatement informé,
directement ou indirectement, par le responsable du traitement. »;
2˚ le paragraphe 2 est remplacé par la disposition suivante :

1˚ paragraaf 1, eerste lid, wordt vervangen als volgt :
« Wanneer een consument voor de eerste maal in een bestand wordt
geregistreerd wegens wanbetaling met betrekking tot kredietovereenkomsten in de zin van deze wet, moet hem daarvan onverwijld door de
verantwoordelijke voor de verwerking, rechtstreeks of onrechtstreeks,
kennis worden gegeven. »;
2˚ paragraaf 2 wordt vervangen als volgt :
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« § 2. A l’égard des données enregistrées dans un fichier concernant
sa personne ou son patrimoine, tout consommateur peut exercer les
droits mentionnés aux articles 10 et 12 de la loi du 8 décembre 1992
relative à la protection de la vie privée à l’égard des traitements de
données à caractère personnel.
Ces droits sont exercés sans frais.

« § 2. Elke consument heeft met betrekking tot de in de bestanden
geregistreerde gegevens die zijn persoon of zijn patrimonium betreffen,
de in de artikelen 10 en 12 van de wet van 8 december 1992 tot
bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten aanzien van de
verwerking van persoonsgegevens, bedoelde rechten.
Deze rechten worden kosteloos uitgeoefend.

Lorsque le fichier traite les défauts de paiements, le consommateur
peut exiger que le motif du défaut de paiement qu’il communique soit
indiqué en même temps que le défaut de paiement.

Wanneer in het bestand wanbetalingen verwerkt worden, kan de
consument eisen dat de reden van de wanbetaling die hij mededeelt
samen met de wanbetaling, wordt vermeld.

Le Roi peut déterminer les modalités pour l’exercice des droits visés
dans le présent paragraphe. »;

De Koning kan de nadere regelen voor de uitoefening van de in deze
paragraaf bedoelde rechten vaststellen. »;

3˚ les paragraphes 3 et 4 sont abrogés.
Art. 47. A l’article 72 de la même loi, modifié par la loi du
8 décembre 1992, sont apportées les modifications suivantes :
1˚ le paragraphe 5 est remplacé par la disposition suivante :

3˚ de paragrafen 3 en 4 worden opgeheven.
Art. 47. In artikel 72 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van
8 december 1992, worden de volgende wijzigingen aangebracht :
1˚ paragraaf 5 wordt vervangen als volgt :

« § 5. Un membre de la Commission de la protection de la vie privée
siège comme membre de plein droit au Comité de surveillance aux
côtés des membres mentionnés au § 2 du présent article. Il est remplacé
par un suppléant en cas d’empêchement ou d’absence, au cas où il ne
peut prendre part à la prise de décision au sein du Comité à cause d’un
conflit d’intérêts, ou dans l’attente de son remplacement.

« § 5. Naast de in § 2 van dit artikel bedoelde leden, is een lid van de
Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van
rechtswege lid van het Toezichtscomité. Hij wordt vervangen door een
plaatsvervanger indien hij verhinderd of afwezig is, niet kan deelnemen aan de besluitvorming in het Comité wegens een belangenconflict
of in afwachting van zijn vervanging.

Le membre visé à l’alinéa 1er a les mêmes tâches et compétences que
les autres membres du Comité de surveillance mais il veille en outre à
la coordination entre les activités du Comité et celles de la Commission
de la protection de la vie privée.

Het in het eerste lid bedoelde lid heeft dezelfde taken en bevoegdheden als de andere leden van het Toezichtscomité maar zorgt
bovendien voor de coördinatie tussen de werkzaamheden van het
Comité en die van de Commissie voor de bescherming van de
persoonlijke levenssfeer.

Chaque fois qu’en vue de la coordination dont il est chargé, le
membre visé à l’alinéa 1er le juge utile, il peut demander au Comité de
surveillance d’ ajourner un avis, une décision ou une recommandation
et de soumettre au préalable la question à la Commission de la
protection de la vie privée.

Indien het in het eerste lid bedoelde lid het met het oog op de
coördinatie nuttig acht, kan het aan het Toezichtscomité vragen een
advies, beslissing of aanbeveling uit te stellen en de kwestie eerst aan
de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
voor te leggen.

Dans le cas d’une telle demande, la discussion du dossier est
suspendue au sein du Comité de surveillance et le dossier est
immédiatement porté à la connaissance de la Commission.

Bij een dergelijk verzoek wordt de bespreking in het Toezichtscomité
opgeschort en het dossier onverwijld aan de Commissie meegedeeld.

A dater de la réception du dossier, la Commission dispose d’un délai
de trente jours francs pour communiquer son avis au Comité de
surveillance.

De Commissie beschikt over een termijn van dertig vrije dagen te
rekenen vanaf de ontvangst van het dossier om haar advies aan het
Toezichtscomité mee te delen.

Si ce délai n’est pas respecté, le Comité de surveillance peut émettre
son avis, sa décision ou sa recommandation sans attendre l’avis de la
Commission.

Indien die termijn niet wordt nageleefd, kan het Comité zijn advies,
beslissing of aanbeveling verlenen zonder het advies van de Commissie
af te wachten.

Le point de vue de la Commission est explicitement mentionné dans
l’avis, la décision ou la recommandation du Comité de surveillance.

Het standpunt van de Commissie wordt uitdrukkelijk in het advies,
de beslissing of de aanbeveling van het Toezichtscomité opgenomen.

Le Comité de surveillance communique systématiquement tous ses
avis, décisions et recommandations à la Commission. »;

Het Toezichtscomité deelt systematisch al zijn adviezen, beslissingen
en aanbevelingen aan de Commissie mee. »;

2˚ le paragraphe 18 est abrogé.

2˚ paragraaf 18 wordt opgeheven.

Art. 48. A l’article 101, § 4, de la même loi, les mots « l’article 70, §§ 2
à 4, » sont remplacés par « l’article 70, § 2, ».

Art. 48. In artikel 101, § 4, van dezelfde wet, worden de woorden
« artikel 70, § 2 tot 4, » vervangen door de woorden « artikel 70, § 2, ».

Art. 49. Sont abrogés, dans l’arrêté royal n˚ 141 du 30 décembre 1982
créant une banque de données relatives aux membres du personnel du
secteur public :

Art. 49. In het koninklijk besluit nr. 141 van 30 december 1982 tot
oprichting van een databank betreffende de personeelsleden van de
overheidssector worden opgeheven :

1˚ l’article 4, modifié par la loi du 22 juillet 1993;

1˚ artikel 4, gewijzigd bij de wet van 22 juli 1993;

2˚ les articles 5 et 7.

2˚ de artikelen 5 en 7.

Art. 50. L’article 44 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l’institution
et à l’organisation d’une Banque-carrefour de la sécurité sociale,
modifiée par les lois des 8 décembre 1992 et 29 avril 1996, est remplacé
par la disposition suivante :

Art. 50. Artikel 44 van de wet van 15 januari 1990 houdende
oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de sociale
zekerheid, gewijzigd bij de wetten van 8 december 1992 en
29 april 1996, wordt vervangen als volgt :

« Art. 44. Un membre de la Commission de la protection de la vie
privée siège comme membre de plein droit au Comité de surveillance
aux côtés des membres visés à l’article 37 de la présente loi.

« Art. 44. Naast de in artikel 37 van deze wet bedoelde leden, is een
lid van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke
levenssfeer van rechtswege lid van het Toezichtscomité.

Il est remplacé par un suppléant en cas d’empêchement ou d’absence,
au cas où il ne peut prendre part à la prise de décision au sein du
Comité à cause d’un conflit d’intérêts, ou dans l’attente de son
remplacement.

Hij wordt vervangen door een plaatsvervanger indien hij verhinderd
of afwezig is, niet kan deelnemen aan de besluitvorming in het Comité
wegens een belangenconflict of in afwachting van zijn vervanging.

Ce membre a les mêmes tâches et compétences que les autres
membres du Comité de surveillance mais il veille en outre à la
coordination entre les activités du Comité et celles de la Commission de
la protection de la vie privée.

Dit lid heeft dezelfde taken en bevoegdheden als de andere leden van
het Toezichtscomité maar zorgt bovendien voor de coördinatie tussen
de werkzaamheden van het Comité en die van de Commissie voor de
bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Chaque fois qu’en vue de la coordination dont il est chargé, le
membre visé à l’alinéa précédent le juge utile, il peut demander au
Comité de surveillance d’ajourner un avis, une décision ou une
recommandation et de soumettre au préalable la question à la
Commission de la protection de la vie privée.

Indien het bedoelde lid het met het oog op de hem opgedragen
coördinatie nuttig acht, kan het aan het Toezichtscomité vragen een
advies, beslissing of aanbeveling uit te stellen en de kwestie eerst aan
de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
voor te leggen.
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Dans le cas d’une telle demande, la discussion du dossier est
suspendue au sein du Comité de surveillance et le dossier est
immédiatement porté à la connaissance de la Commission.

Bij een dergelijk verzoek wordt de bespreking van het dossier in het
Toezichtscomité opgeschort en het dossier onverwijld aan de Commissie meegedeeld.

A dater de la réception du dossier, la Commission dispose d’un délai
de trente jours francs pour communiquer son avis au Comité de
surveillance. Si ce délai n’est pas respecté, le Comité de surveillance
peut émettre son avis, sa décision ou sa recommandation sans attendre
l’avis de la Commission.

De Commissie beschikt over een termijn van dertig vrije dagen te
rekenen vanaf de ontvangst van het dossier om haar advies aan het
Toezichtscomité mee te delen. Indien die termijn niet wordt nageleefd,
kan het Comité zijn advies, beslissing of aanbeveling verlenen zonder
het advies van de Commissie af te wachten.

Le point de vue de la Commission est explicitement mentionné dans
l’avis, la décision ou la recommandation du Comité de surveillance.

Het standpunt van de Commissie wordt uitdrukkelijk in het advies,
de beslissing of de aanbeveling van het Toezichtscomité opgenomen.

Le Comité de surveillance communique systématiquement tous ses
avis, décisions et recommandations à la Commission. »

Het Toezichtscomité deelt systematisch al zijn adviezen, beslissingen
en aanbevelingen aan de Commissie mee. »

Art. 51. Dans l’article 45, alinéa 2, de la même loi, la dernière phrase
est abrogée.

Art. 51. In artikel 45, tweede lid, van dezelfde wet, wordt de laatste
zin opgeheven.

Art. 52. Le Roi fixe la date de l’entrée en vigueur de chaque
disposition de la présente loi. Le Roi fixe le délai dans lequel le
responsable du traitement doit se conformer aux dispositions de la
présente loi pour les traitements existants au moment de leur entrée en
vigueur.

Art. 52. Iedere bepaling van deze wet treedt in werking op de datum
bepaald door de Koning. De Koning bepaalt de termijn binnen welke
de verantwoordelijke voor de verwerking zich naar de bepalingen van
deze wet dient te schikken voor de verwerkingen die op het ogenblik
van hun inwerkingtreding bestaan.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu’elle soit revêtu du sceau
de l’Etat et publiée par le Moniteur belge.

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met ’s Lands zegel zal worden
bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Donné à Bruxelles, le 12 décembre 1998.

Gegeven te Brussel, 12 december 1998.
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Par le Roi :

Van Koningswege :

Le Ministre de la Justice,
T. VAN PARYS

De Minister van Justitie,
T. VAN PARYS

Scellé du sceau de l’Etat :

Met ’s Lands zegel gezegeld :

Le Ministre de la Justice,
T. VAN PARYS

De Minister van Justitie,
T. VAN PARYS
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ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code judiciaire, notamment l’article 178, modifié par les lois des
17 février 1978, 17 février 1997 et 20 mai 1997;

ALBERT II, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
Gelet op het Gerechtelijk Wetboek, inzonderheid op artikel 178,
gewijzigd bij de wetten van 17 februari 1978, 17 februari 1997 en
20 mei 1997;
Gelet op het met redenen omkleed advies van het Hoog Overlegcomite, gegeven op 20 november 1998;
Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op
23 april 1998;
Gelet op het akkoord van Onze Minister van Begroting, gegeven op
10 september 1998;

15 DECEMBRE 1998. — Arrêté royal
déterminant le cadre organique
des greffes des tribunaux de commerce

Vu l’avis motivé du Comité supérieur de concertation, donné le
20 novembre 1998;
Vu l’avis de l’Inspecteur des Finances, donné le 23 avril 1998;
Vu l’accord de Notre Ministre du Budget, donné le 10 septembre 1998;

