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Evolutie van het privacyrecht 

Artikel 8 :

Recht op eerbiediging van privé-, familie- en gezinsleven

1. Eenieder heeft het recht op eerbiediging van zijn privéleven, zijn 
gezinsleven, zijn huis en zijn briefwisseling.

2. Geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan met betrekking tot 
de uitoefening van dit recht dan voor zover bij de wet is voorzien en in een 
democratische samenleving nodig is in het belang van 's lands veiligheid, 
openbare veiligheid of het economisch welzijn van het land, de 
bescherming van de openbare orde en het voorkomen van strafbare feiten, 
de bescherming van de gezondheid of de goede zeden of voor de 
bescherming van de rechten en vrijheden van anderen.
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Evolutie van het privacyrecht

Raad van Europa 

Verdrag (Conventie) 108 van 28 januari 1981

Basisbeginselen Verdrag 108

art. 5 : het finaliteitsbeginsel

art. 6 : gevoelige gegevens

art. 7 : aangepaste veiligheidsmaatregelen

art. 8 : basisrechten van de burger

art. 9 : uitzonderingen : cfr. art. 8 E.V.R.M.

art. 12 : grensoverschrijdend verkeer
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Evolutie van het privacyrecht 

Art. 67

Artikel II-67 : De eerbiediging van het privé-leven en van het familie-

en gezinsleven.

Eenieder heeft recht op eerbiediging van zijn privé-leven, zijn familie-

en gezinsleven, zijn woning en zijn communicatie.
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Evolutie van het privacyrecht 

Art. 68

Artikel II-68 : De bescherming van persoonsgegevens

1. Eenieder heeft recht op bescherming van zijn persoonsgegevens.

2. Deze gegevens moeten eerlijk worden verwerkt, voor bepaalde 
doeleinden en met toestemming van de betrokkene of op basis van 
een andere gerechtvaardigde grondslag waarin de wet voorziet.

Eenieder heeft recht van inzage in de over hem verzamelde 
gegevens en op rectificatie daarvan.

3. Een onafhankelijke autoriteit ziet erop toe dat deze regels worden 
nageleefd.
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Basisbegrippen van de privacywet- en regelgeving

De privacywet is eigenlijk de "wet verwerking persoonsgegevens"
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Basisbegrippen van de privacywet- en regelgeving

Grondwettelijk recht                     Burgerlijk recht  

Persoonsrecht

Privacy

persoonsgegevens
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Basisbegrippen van de privacywet- en regelgeving

WVP

Hoofdstuk I :  begripsomschrijvingen, beginsel en werkingssfeer

(art. 1 – 3)

Hoofdstuk II : algemene voorwaarden voor de rechtmatigheid van 
de verwerking van persoonsgegevens (art. 4 – 8)

Hoofdstuk III : rechten van de betrokkene (art. 9 – 15)

Hoofdstuk IV : vertrouwelijkheid en beveiliging van de verwerking

(art. 16)

Hoofdstuk V : voorafgaande aangifte en openbaarheid van de

verwerkingen (art. 17 – 20)
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Basisbegrippen van de privacywet- en regelgeving

WVP

Hoofdstuk VI : doorgifte van persoonsgegevens naar landen buiten

de Europese Gemeenschap (art. 21 – 22)

Hoofdstuk VII : Commissie voor de bescherming van de persoonlijke

levenssfeer (art. 23 – 36)

Hoofdstuk VIIbis: Sectorale comités (art. 36 bis)

Hoofdstuk VIII : strafbepalingen (art. 37 – 43)

Hoofdstuk IX : slotbepalingen (art. 44 – 52)
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Basisbegrippen van de privacywet- en regelgeving

Eerlijkheidsvereiste

Legaliteitsvereiste

- wettelijk: gesteund op de wet

- wettig: in overeenstemming met de wet

Doelvereiste of finaliteitsbeginsel (uitzondering: "latere verwerking")

Proportionaliteitsbeginsel (niet te veel, niet te weinig én bruikbaar)

Nauwkeurigheidsvereiste

Beperkingsvereiste: bewaring, archivering
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Basisbegrippen van de privacywet- en regelgeving

VERWERKINGSVOORWAARDEN : wat is de grondslag voor de 
verwerking?

Toestemming

Contractuele relatie

Verplichting uit wet- en regelgeving

Levensnoodzakelijk

Taak van openbaar belang

Het gerechtvaardigd belang afgewogen tegen privacybescherming
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Basisbegrippen van de privacywet- en regelgeving

GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS: VERBOD als principe

-----

Reeksen uitzonderingen op dit verbod
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Basisbegrippen van de privacywet- en regelgeving

Rechten van de "betrokkene":

- informatieverplichting door de verwerker;

- inzagerecht van de betrokkene;

- verbeteringsrecht van de betrokkene;

- recht op verzet van de betrokkene;

- weigeringsrecht van de betrokkene (Direct Marketing)

- verwijderingsrecht 
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Inleiding eID

• ingevoerd bij wet van 23 maart 2003

• eerste EID's uitgereikt in 2004 - vervanging van de traditionele ID 
door EID zal in 2009 afgerond zijn

• geldigheidsduur EID: 5 jaar d.w.z. dat in 2009 gestart wordt met de 
uitreiking van de 2° generatie EID's 
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Inleiding > 5 jaar

• waarom 5 jaar (vroeger 10 jaar): 

- fraude vermijden vereist goed beveiligde gegevens;

- de wetgever oordeelde dat na 5 jaar de beveiliging van de EID moet 
geactualiseerd worden gelet op de evoluties op dat vlak

• in mei 2008 werd gestart met het uitreiken van elektronische 
vreemdelingenkaarten die in hoge mate analoog is aan de EID 
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Verschillen met de traditionele ID

• bevat met het blote oog leesbare en elektronisch leesbare gegevens

• het adres is alleen nog elektronisch leesbaar

• de vermelding van het identificatienummer van het Rijksregister is 
verplicht (vroeger facultatief)
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Verschillen met de traditionele ID

• ze bevat een aantal nieuwe gegevens die daarenboven uitsluitend 
elektronisch leesbaar zijn, waaronder:

- identiteit- en handtekeningsleutels

- identiteit- en handtekeningcertificaten

- de geaccrediteerde dienstverlener

- informatie nodig voor de authentificatie van de kaart en de 
beveiliging van de elektronisch leesbare gegevens
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Waarom een EID

• de technische evolutie maakt het mogelijk om een meer 
fraudebestendig identiteitsdocument te vervaardigen

• Europese wetgeving die meer in het bijzonder aan de 
vreemdelingenkaart hogere eisen stelt

• uitbouw van "e-government of de elektronische administratie"  en 
het de burger mogelijk maken om "elektronisch te communiceren 
met de overheid" (Kamer, doc 50 – 2226/001, blz. 23 en 24)
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Nadruk op e-government

• zeer specifieke context die voornamelijk contacten met overheden
inhoudt

• de reglementaire omkadering van de EID is daarop afgestemd

• geeft problemen:

- gebruik van de identiteitskaart

- gebruik van het identificatienummer

- gebruik van kaartlezer
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Gebruik van de identiteitskaart

• de Koning bepaalt welke de openbare overheden en ambtenaren 
zijn op wier vordering de EID moet worden getoond (artikel 6, § 7, 
tweede lid, van de wet van 19 juli 1991)

• koninklijk besluit van 25 maart 2003: 

- op vordering van de politie

- bij elke aangifte en elke aanvraag van een getuigschrift

- telkens wanneer de houder het bewijs van zijn identiteit moet 
leveren

- gerechtsdeurwaarders
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Gebruik van de identiteitskaart

• er is geen reglementaire basis die toelaat om het voorleggen van de 
identiteitskaart te eisen in gewone commerciële transacties 

• werd niet als problematisch ervaren ten tijde van de traditionele ID 
– nu wel omdat de EID toelaat gemakkelijk gegevens te verzamelen 

• de vrees die de CBPL in 2003 reeds uitte in haar advies nr. 08/2003 
van 27 februari 2003 dat de burger de identiteitskaart meer en meer 
moet gaan voorleggen zonder dat dit verantwoord is, blijkt dus niet 
helemaal onterecht te zijn
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Gebruik van het identificatienummer van het 
Rijksregister

• mag het maar gebruiken indien het gebruik wettelijk wordt verplicht 
of men over een machtiging beschikt  verleend door het Sectoraal
Comité van het Rijksregister

• komen in aanmerking op het identificatienummer te gebruiken 
(artikel 5 van de wet van 8 augustus 1983):

- Belgische openbare overheden

- openbare en private instellingen van Belgisch recht voor taken van 
algemeen belang

- speciale groepen (gerechtsdeurwaarders, notarissen, ordes van 
advocaten)
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Gebruik van het identificatienummer van het 
Rijksregister

• het identificatienummer van het Rijksregister maakt deel uit van de 
identiteit- en handtekeningcertificaten en wordt dus meegedeeld 
telkens men zich met de EID identificeert of zijn elektronische 
handtekening plaatst – problematisch wanneer de ontvanger niet 
gemachtigd is om dit nummer te gebruiken

• advies nr. 48/2006 van 20 december 2006 van de CBPL: wetgevend 
regelen of identificatienummer niet meer opnemen in certificaten
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Kaartlezer

• het benutten van de elektronische functies van de EID vereist het 
gebruik van een kaartlezer

• elke geautomatiseerde controle van de kaart door optische of 
andere leesprocédés moet het voorwerp uitmaken van een 
koninklijk besluit (artikel 6, § 4, van de wet van 19 juli 1991)

• dit besluit is er nog niet : de CBPL attendeerde de bevoegde 
minister bij advies nr. 13/2005 van 7 september 2005 op deze 
lacune – werd herhaald in de aanbeveling RR nr.02/2008 van 16 
april 2008
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Kaartlezer

• afwezigheid besluit lijkt minder problematisch wanneer de burger
thuis zijn eigen kaarlezer gebruikt vermits hij het gebruik ervan zelf 
controleert en bepaalt

• wel problematisch wanneer hij zijn EID door een derde gelezen 
wordt: mag zomaar alles gelezen worden? Wordt er alleen maar 
gelezen of wordt er ook gekopieerd? Mag er gekopieerd worden en 
zo ja wat mag er gekopieerd worden? Quid identificatienummer 
nummer van het Rijksregister?
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Certificaten

• geen verplichting om de identiteit- en handtekeningsleutels en de 
identiteit- en handtekeningcertificaten te activeren (artikel 6, § 2, 
laatste lid, van de wet van 19 juli 1991)

• sluit aan bij beginsel dat niemand kan verplicht worden, behoudens 
andersluidende wettelijke bepaling, om rechtshandelingen te stellen 
via elektronische weg (artikel 4, § 1, van de wet van 9 juli 2001 die 
het juridisch kader regelt voor elektronische handtekeningen en 
certificatiediensten)

• maakt de niet activering van de certificaten op de EID de 
betrokkene elektronisch monddood? niet noodzakelijk
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Certificaten

• wet van 9 juli 2001 voorziet in de mogelijkheid om los van de EID 
bij een certificatiedienstverlener een gekwalificeerd certificaat aan te 
vragen om zich te authenticeren en een gekwalificeerde 
elektronische handtekening te plaatsen

• momenteel is er in België een certificatiedienstverlener die 
gekwalificeerde certificaten aflevert, namelijk certipost
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Dank

Dank voor uw aandacht !

Zie verder: 

www.privacycommission.be


