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Vertaling
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Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door mid-
del van druk, fotokopie, microfilm, of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande 
schriftelijke toestemming van de uitgever.

mailto:infoshop@economie.fgov.be
file:///Volumes/S/BROCHURE/182-10/brut/de%cc%81finitif/..\..\..\..\


4



"De voorwaarden scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige 
werking van de goederen- en dienstenmarkt in België."

5

Deze “Gids voor Websitehouders” werd opgesteld door het Centre de Recherches 
Informatique et Droit (FUNDP – Namen) in het kader van een onderzoekscontract gefi-
nancierd door de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie.

Auteurs:
Alexandre CRUqUENAIRE

Marie DEMOULIN

Didier GOBERt

Hervé JACqUEMIN

Christophe LAzARO

Romain ROBERt

Aurélie VAN DER PERRE

Onder de leiding van Marie DEMOULIN

Centre de Recherches Informatique et Droit

Facultés Universitaires Notre-Dame de la Paix

Rempart de la Vierge, 5

B - 5000 NAMUR

tel.: 081 72 47 69

Fax: 081 72 52 02

http://www.crid.be

http://www.crid.be/


6



"De voorwaarden scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige 
werking van de goederen- en dienstenmarkt in België."

7

Voorwoord
Deze gids verstrekt uitvoerige en duidelijke antwoorden op de vele vragen die de toe-
komstige eigenaar of ontwerper van een website zich kan stellen.

Hierbij komt zoveel kijken dat het riskant zou zijn zichzelf te promoveren tot websitehou-
der of -ontwerper zonder rekening te houden met alle aspecten van de zaak.

Gelet op het almaar stijgend aantal houders of ontwerpers van internetsites en op de 
reële risico’s van dit medium, dat een “nieuwe economie” deed ontstaan, oordeelde de 
Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie het nuttig hierover 
een gids te maken. Daartoe werd een beroep gedaan op het “Centre de Recherches 
Informatique et Droit” (CRID) van de “Facultés Universitaires Notre-Dame de la Paix” 
(FUNDP) te Namen.

Via een logisch gestructureerd geheel van vragen en antwoorden reikt deze gids oplos-
singen aan voor de diverse problemen die kunnen opduiken bij het creëren van een web-
site. zo komen de volgende onderwerpen aan bod: vestiging op het net (het ontwerpen, 
het hosten en het beveiligen van een website), eerbiediging van de rechten van derden 
en erkenning op het net (identificatie, promotie). 

Aangezien het web per definitie een “levend” interactief netwerk is, behandelt de gids de 
diverse aspecten van de overeenkomst, wat eruit volgt, de geschillen die kunnen voor-
komen en de manier om ze op te lossen.

Achteraan bevindt zich een uitgebreid glossarium met een aantal veelgebruikte termen 
uit het internetjargon.

Moge dit werkje u wegwijs maken in een materie die niet meer weg te denken is uit onze 
dagdagelijkse leefwereld. 

Veel leesgenot!

Regis  MASSANT,

Voorzitter a.i. van het Directiecomité
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Hoofdstuk I. Een website creëren

1. Waarom een website maken?
Je kunt verschillende redenen hebben om een website te maken. 

Als particulier kun je een site creëren omdat dit voor jou een ideaal middel is om je 
passie voor sport, muziek of film met andere mensen te delen, informatie te geven over 
thema’s die je na aan het hart liggen, een vereniging waarvan je lid bent te doen kennen 
of jezelf kenbaar te maken (bijvoorbeeld door je cv online te plaatsen) … Om evidente 
financiële redenen doet een particulier bij het ontwerpen van zijn website zelden een 
beroep op een professional.

Als handelaar wil je misschien een nieuwe dimensie geven aan je beroepsactiviteit en 
beschikken over een site die een soort van virtueel uitstalraam is. Op die manier kun 
je namelijk een aantal inlichtingen geven over je producten, je activiteit, het adres van 
je winkel enz. In dat geval dient je webstek vooral om promotie en reclame te maken. 
Maar je kunt hem ook gebruiken om handel te drijven, bijvoorbeeld door internetters de 
mogelijkheid te geven via je website je goederen (boeken, cd’s, vliegtuigtickets, …) aan te 
kopen of een beroep te doen op je diensten (verzekeringen, archivering, advies, …). 

2. Hoe creëer ik een website?
Daartoe heb je twee mogelijkheden:

1. ofwel ontwerp je zelf je webstek;

2. ofwel doe je een beroep op een buitenstaander om je volledige website of een deel 
ervan te ontwerpen. 

Kies je voor de eerste oplossing en wil je alles alleen doen, dan zijn de zaken - juridisch 
gezien - vrij eenvoudig en hoeven we daarover niet verder uit te weiden. Maak een juiste 
raming van je behoeften; dan weet je meteen welke menselijke, technische en financiële 
middelen er nodig zijn om je site te verwezenlijken. 

Laat je de klus klaren door een van je medewerkers, dan is het raadzaam in zijn arbeids-
overeenkomst een clausule op te nemen over de auteursrechten, de morele rechten en 
de vermogensrechten . Via een clausule waarbij de vermogensrechten aan jou worden 
overgedragen, kun je je website vrij exploiteren. Als je bovendien vastlegt dat de auteur 
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afstand doet van een deel van zijn morele rechten en meer bepaald van zijn recht op de 
integriteit van het werk, dan kun je de site wijzigen of aanpassen aan je behoeften. 

Als je echter de tweede oplossing prefereert, dan vertrouw je de verwezenlijking van je 
webstek gedeeltelijk of volledig (met alles erop en eraan) toe aan een onderaannemer. 
Uiteindelijk zal je keuze dus bepaald worden door je behoeften en door de middelen die 
je in dit alles wilt investeren. 

3. Hoe kies ik een ontwerper voor mijn website?
Een website op het internet creëren is een belangrijke operatie die je niet zomaar impro-
viseert. zoiets doe je pas als je een duidelijke raming hebt gemaakt van je behoeften en 
van de middelen die je daarvoor wilt inzetten. Wil je dat je site gewoon een visitekaartje 
wordt, met een aantal inlichtingen van publicitaire aard over jouw activiteit of wil je er 
ook handel mee drijven, zodanig dat je website een soort van “virtuele winkel” wordt, 
waar klanten-internetters hun aankopen kunnen doen? 

Aan de hand van zo’n analyse krijg je een nauwkeurig beeld van je doelstellingen en kun 
je een bestek laten opmaken, met een kalender en een becijfering van de uit te voeren 
taken. Op basis daarvan kunnen websiteontwerpers je een of meer voorberekende sug-
gesties doen.

Kies de provider die het best aan je verwachtingen beantwoordt door een aantal cri-
teria onder de loep te nemen. We zetten die criteria even op een rijtje, maar je moet 
ze zelf in volgorde van belangrijkheid rangschikken. Hierbij is de technische en artis-
tieke bekwaamheid van de ontwerper van doorslaggevend belang. Aarzel niet om aan 
de kandidaat-websiteontwerpers referenties en enkele voorbeelden van hun realisaties 
te vragen. Vergewis je er ook van dat ze economisch betrouwbaar zijn (dat ze bijvoor-
beeld niet aan de rand van het faillissement staan) en juridisch o.k. zitten (op fiscaal of 
administratief vlak), om te vermijden dat hun werk onderbroken wordt. Ook de prijs is 
een niet te verwaarlozen factor (maar weet dat een hoge prijs niet altijd synoniem is van 
kwaliteit). Laat je bij je keuze ook leiden door de bijkomende prestaties: zorgt de provider 
voor het onderhoud van de site, voor de bijwerking, …?

tijdens die fase van analyse, opstelling van het bestek en keuze van websiteprovider 
kun je je laten bijstaan door een consultant, wiens ervaring en knowhow wel eens heel 
nuttig zouden kunnen blijken, vooral als je een ambitieus en complex project op de rails 
wilt zetten.
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4. Waarop moet ik letten tijdens de 
onderhandelingen? 

De duur van de onderhandelingen met je provider hangt af van de complexiteit van het 
project dat je hem wilt toevertrouwen. tijdens die periode staat het je vrij de onder-
handelingen te verbreken, tenminste zolang je geen overeenkomst hebt gesloten. toch 
moet je een aantal gedragsnormen in acht nemen, zoals de regels van goede trouw. 
Als men oordeelt dat je de onderhandelingen onrechtmatig hebt verbroken, dan kun je 
aansprakelijk worden gesteld. Wek bij je gesprekspartner dus niet de indruk dat je met 
hem een overeenkomst wilt sluiten als je dat helemaal niet van plan bent. 

tijdens de hele duur van het onderhandelingsproces is elk der partijen ertoe gehouden 
de potentiële partner in te lichten over een aantal zaken. 

zo moet de ontwerper je bepaalde inlichtingen meedelen, zoals de technische eigen-
schappen van de site, de mogelijkheden om hem aan te vullen en uit te breiden, de 
vereisten waaraan hij onderworpen is. tevens moet de ontwerper zich bij jou informe-
ren omtrent je verwachtingen en je eventueel helpen die verwachtingen te formuleren. 
Beperk je niet tot het passief in ontvangst nemen van die gegevens: je hebt er alle belang 
bij met de provider te dialogeren om hem duidelijk te maken wat je van die site verwacht, 
gelet op de karakteristieken van je onderneming. 

Daarnaast kan hij je ook advies verstrekken door met jou te onderzoeken in hoever een 
of andere optie opportuun is voor je site of door te wijzen op de beste aanpak om je doel 
te bereiken. Hij moet je ook waarschuwen voor mogelijke risico’s of problemen. 

5. Hoe ziet een contract voor het ontwerpen van 
een website eruit?

Het is hier niet de bedoeling een typecontract voor te stellen dat geschikt is voor alle 
situaties. We willen het enkel hebben over de essentiële punten waaraan je aandacht 
moet besteden, met dien verstande dat elk contract eigen is aan de omstandigheden en 
dat het advies van een professional nooit overbodig is.

In de inleiding van het contract kan in het kort aangegeven worden waartoe de website 
moet dienen. Bij een eventueel geschil zal de rechter niet aarzelen om daarnaar te ver-
wijzen als het erop aankomt de doelstellingen van de partijen te interpreteren. 
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In het bepalende gedeelte van de overeenkomst moeten de volgende zaken aan bod ko-
men: 

• nauwkeurige aanduiding van het uitzicht en de eigenschappen van de site en defi-
nitie van de verplichtingen van de provider;

• verplichtingen van de klant (medewerking en betaling van de overeengekomen 
prijs); 

• intellectuele eigendom;

• vertrouwelijkheid;

• opleveringsprocedure;

• waarborgen en ontwikkeling van de site.

Uiteraard moet ook een precieze kalender worden opgesteld, met de data waarop de on-
derdelen van de site moeten worden geleverd of de site moet voltooid zijn. De partijen kun-
nen zich beperken tot het bepalen van een deadline of de tussentermijnen duidelijk vast-
leggen. Bij niet-naleving of laattijdige uitvoering kunnen diverse boetes worden opgelegd. 

ten slotte horen bij het contract meestal een aantal bijlagen waarin de technische kan-
ten van het project worden geregeld. 

6. Hoe definieer ik de opdrachten en 
verplichtingen van de ontwerper? 

Naast het opsommen van de opdrachten van de ontwerper doe je er goed aan zijn ver-
plichtingen vast te leggen, niet enkel in technische bewoordingen maar ook als te berei-
ken doelstellingen. zo kan in geval van geschil worden gecontroleerd of de provider zijn 
verbintenissen is nagekomen, niet alleen op basis van de technische specificaties van 
het lastenboek, maar ook met verwijzing naar de door u gedefinieerde diensten.

De verplichtingen van de websiteontwerper bestaan o.m. in het creëren van de structuur 
(grootte, aantal pagina’s) en van de onderdelen (tekst, beeld, klank, logo’s, animaties 
enz.) en in het uitwerken van de programma’s die nodig zijn om de site te raadplegen. 
Vermeld desnoods of de ontwerper ook moet zorgen voor de hosting, de promotie en de 
indexering van de site of voor de registratie van de domeinnaam. 

Al die aspecten moeten worden opgenomen in een lastenboek dat als bijlage bij het 
contract kan worden gevoegd. 
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7. Wat zijn mijn verplichtingen? 
In de eerste plaats moet je natuurlijk de prijs betalen die werd overeengekomen voor de 
aanmaak van de website. Daarvoor zijn verschillende formules mogelijk. De totale prijs 
kan forfaitair worden vastgelegd (m.a.w. je betaalt een vaste prijs voor het hele project). 
Maar de ontwerper kan ook de voorkeur geven aan een uurtarief, vooral als hij vindt dat 
je behoeften vaag of onduidelijk gedefinieerd zijn. De betalingen kunnen worden ge-
spreid naargelang het werk vordert. Aarzel niet om eventuele sancties in te bouwen voor 
het geval dat de uitvoering vertraging oploopt. zorg ervoor dat je de prijs kunt herzien. 

Daarnaast ben je er ook toe gehouden met de provider samen te werken. Vergeet niet 
dat de nieuwe site in de eerste plaats aan jouw behoeften moet beantwoorden; bijgevolg 
is jouw actieve deelname een waarborg voor het welslagen van het project. Verstrek de 
provider dus de nodige informatie, maar ook niet meer: gegevens van een netwerk kun-
nen worden verwerkt door eenieder die zich daartoe toegang verschaft. We raden je dan 
ook aan geen inlichtingen mee te delen die je belangen kunnen schaden. 

8. Wat met de intellectuele eigendomsrechten? 
Aangezien het maken van een website toch een hele investering is, is het ook logisch dat 
je houder wilt worden van de rechten op alle onderdelen van je site. Het contract moet 
dus bepalen dat de ontwerper je sommige rechten overdraagt. Ook al is zo’n aanspraak 
gewettigd, toch moet hij in overeenstemming zijn met de eisen van de ontwerper die, van 
zijn kant, zijn creaties en knowhow wil beschermd zien om ze eventueel later te kunnen 
hergebruiken. Naargelang van het geval kun je zo beschikken over een reproductierecht 
voor het online brengen en exploiteren van de site, over een aanpassingsrecht om de 
site te wijzigen of uit te breiden, over een recht van communicatie aan het publiek of over 
een vertaalrecht. 

Verder moet je een wederkerige garantie tegen uitsluiting in het contract opnemen. 
Daardoor garandeer je dat de aan de ontwerper verstrekte rechtsonderdelen met het 
oog op de creatie van de site (het recht op beelden, logo’s, teksten, muziek enz.) geen 
afbreuk doen aan de rechten van derden. Van zijn kant waarborgt de ontwerper je dat hij 
houder is van de rechten op de programma’s of gegevens die hij op de site plaatst. Bij 
niet-naleving van deze clausule moet de in gebreke zijnde partij de eventueel verschul-
digde gerechtskosten en vergoedingen betalen. Die partij moet zich er ook toe verbinden 
de rechten te bekomen van het betwiste onderdeel of, bij gebrek daaraan, het te ver-
vangen door een ander onderdeel dat gelijkaardige eigenschappen vertoont. Blijkt dit 
onmogelijk, dan moet de ontwerper – in de veronderstelling dat hij zijn verplichting i.v.m. 
de garantie tegen uitsluiting niet is nagekomen – een andere website maken. 
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9. Wat is een vertrouwelijkheidsclausule?
tijdens de verwezenlijking van je website zal je vaak dialogeren en informatie uitwis-
selen met de ontwerper. Het kan nuttig zijn een vertrouwelijkheidsclausule in te lassen, 
die elk van de partijen verbiedt bepaalde componenten (gegevens, methodes, knowhow, 
documenten enz.) waarvan ze tijdens de ontwerpfase kennis hebben gekregen, te ont-
hullen of mee te delen.

10. Hoe verloopt de opleveringsprocedure? 
De oplevering van de site is een van de sleutelmomenten in het uitvoeringsproces van je 
website. Na het controleren of uittesten komt het ogenblik waarop je beslist de website 
al dan niet te aanvaarden en de ontwerper te ontlasten van elke aansprakelijkheid (onder 
voorbehoud van een eventuele contractuele waarborg of onderhoudsovereenkomst). 

Voor het uittesten van je webstek kun je speciale clausules in het contract laten opne-
men, waarbij je bijvoorbeeld de mogelijkheid geeft een deel van de site gedurende een 
bepaalde periode online te raadplegen. In die tijdspanne kun je nagaan of de site be-
antwoordt aan de specificaties van het lastenboek. Kijk of de gewenste functies en pro-
gramma’s correct werken, of de pagina’s kunnen gelezen worden door de gebruikelijke 
browsers, of de site wel degelijk de gegevens bevat die jij hebt doorgespeeld.

11. Hoe stel ik mijn waarborg- en 
aansprakelijkheidsclausules op?

In geval van schade na gebruik, raadpleging of exploitatie van de site kan gemakkelijk 
worden uitgemaakt wie aansprakelijk is als er daarover specifieke clausules in het con-
tract zijn opgenomen. 

Je moet waarborgen dat de informatie die je de ontwerper verschaft juist en geoorloofd 
is; als de gegevens op je website de rechten van derden schenden of in strijd zijn met 
bepaalde wetsbepalingen (bijvoorbeeld over verkoop op afstand), dan zal jij en niemand 
anders daarvoor aansprakelijk worden gesteld. 

Van zijn kant zal de ontwerper proberen een of ander aansprakelijkheidsbeperkend be-
ding in het contract te doen opnemen. Wees op je hoede voor dat soort clausule. Vermijd 
dat de ontwerper zich daardoor vrijmaakt van elke aansprakelijkheid voor slechte wer-
king van de site of voor aangerichte schade. zorg ervoor dat zo’n clausule enkel geldt in 
geval van overmacht of bij verkeerd gebruik van de site door jezelf of door een internaut. 
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Als de site slecht functioneert door een vergissing of vergetelheid van de ontwerper, dan 
kan dat aanzienlijke schade aanrichten en is hij daarvoor in principe aansprakelijk. 

Je kunt ook nog andere zaken contractueel vastleggen, zoals een limiet voor de aan-
sprakelijkheid of sommige aspecten m.b.t. de veiligheid van de site. 

12. Hoe kan ik mijn webstek uitbreiden of updaten?
De nieuwe technologieën – en vooral het internet – kennen een nooit geziene ontwikke-
ling. Op juridisch vlak ontstaan er andere normen. Je website mag aan die ontwikkelin-
gen niet voorbijgaan en moet inspelen op de nieuwe behoeften. Met andere woorden: je 
site moet regelmatig bijgewerkt worden. 

Je kunt dat zelf doen of laten doen door een van je medewerkers die over de nodige 
bekwaamheid beschikt.

Maar je kunt ook een beroep doen op een professional. Je zou die taak kunnen toever-
trouwen aan de provider door in het onderhoudscontract te bepalen dat hij de site dient 
aan te passen aan de eventuele wettelijke of reglementaire wijzigingen of hem moet 
ontwikkelen volgens je behoeften. 

13. Moet mijn website onderhouden worden? 
Al kwam je tijdens de opleveringsprocedure misschien een aantal bugs of fouten op het 
spoor, toch kunnen sommige daarvan aan je aandacht ontgaan zijn. Om zulke ongemak-
ken te verhelpen, kun je met de ontwerper ook een onderhoudscontract sluiten. 

Je hebt er alle belang bij dat aspect zorgvuldig te regelen; zoniet is de ontwerper er niet 
toe gehouden voor het onderhoud van je site te zorgen. In zo’n onderhoudscontract kun 
je bepalen dat de ontwerper de fouten of gebreken moet corrigeren die tijdens de op-
leveringsfase niet aan het licht kwamen. Gebruik liefst een functionele definitie van het 
begrip fout, zoals: “elk gebrek van de website die het onmogelijk maakt de contractueel 
vastgelegde resultaten te bereiken”. Door de fout te definiëren als het niet-beantwoor-
den aan de technische specificaties van de site neem je namelijk het risico alle vereisten 
te moeten opsommen en er misschien een te vergeten.

Ook jij moet bepaalde voorwaarden in acht nemen: zo kan de ontwerper een clausule 
laten opnemen waarbij hij niet aansprakelijk kan worden gesteld in geval van overmacht 
of als jij de gebruiksonderrichtingen niet hebt gevolgd. Uiteraard wordt in zo’n geval 
geen rekening gehouden met jouw bezwaren, zoals je die kunt laten gelden tijdens de 
opleveringsperiode en ben je verplicht de overeengekomen prijs te betalen. 
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Hoofdstuk II. Een website hosten
zodra je webstek gecreëerd is, moet je hem op een server hosten, zodat hij op het in-
ternet terechtkomt. Die hosting kan worden verzorgd door internetproviders of door de 
siteontwikkelaar als die een totaaloplossing aanbiedt. Deze dienstverleners kunnen ook 
instaan voor het promoten van de site of de registratie bij zoekmachines. Voor alle duide-
lijkheid zullen we het hier enkel hebben over wat specifiek met hosting te maken heeft. 

14. Wat is een hostingcontract?
Beschik je - zoals de meeste mensen trouwens - niet over de vereiste kennis en middelen 
om je site te hosten, wend je dan tot een specialist. De hoster zal je website herbergen; 
met andere woorden: hij verschaft je geheugenruimte op zijn machines. In het contract 
worden de respectieve verplichtingen van de partijen opgesomd en omschreven. 

15. Hoe kies ik een hoster?
Om een hostingprovider te kiezen, moet je een marktstudie maken. Ofwel doe je dat zelf, 
ofwel schakel je daarvoor iemand anders in. 

Nogmaals: elk geval is verschillend. Bepaal dus duidelijk je behoeften en vraag des-
noods advies aan een professional.

16. Welke diensten worden doorgaans verleend 
door hostingproviders?

Webhostingproviders bieden je een ruim dienstenpakket aan, tegen diverse prijzen.

Uiteraard is de schijfruimte waarover je zult beschikken van kapitaal belang. Sommige 
webhosters verschaffen eveneens e-mailadressen, statistieken over de site, een grotere 
of kleinere bandbreedte (in Mbps), beveiligde betaalprogramma’s, frequente of minder 
frequente back-ups een al dan niet toegewijde server (een server is toegewijd als hij 
uitsluitend jouw toepassingen host; in het andere geval wordt de server gedeeld tussen 
verschillende klanten), registratie van de domeinnaam, technische hulp per mail of per 
telefoon enz. 

Let er ook op dat je site compatibel is met je server.
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17. Wat zijn de opdrachten en verplichtingen van 
een hostingprovider?

De hoofdopdracht van een hostprovider bestaat in het herbergen van je website, met 
eventueel nog andere dienstverleningen, afhankelijk van wat overeengekomen is. Bij de 
keuze van een webhoster en van een hostingformule speelt de beschikbare schijfruimte 
een grote rol. Maar ook het geboden dienstenpakket (zoals aangegeven in het vorige 
punt) moet contractueel duidelijk uitgeschreven zijn. 

Nog andere aspecten kunnen in het contract worden afgesproken. zo kunnen clausules 
worden opgenomen over de beschikbaarheid van het systeem, met mogelijke sancties 
in geval van niet-eerbiediging van het contract. Evenmin mag je de veiligheid van de site 
over het hoofd zien. 

Als de hostprovider zijn verplichtingen niet nakomt, kan hij aansprakelijk worden ge-
steld, onder voorbehoud van eventuele clausules die de aansprakelijkheid van de provi-
der beperken of die hem ervan vrijstellen.

18. Wat zijn mijn verplichtingen? 
technisch gezien moet jouw materieel compatibel zijn met de door de hoster voorge-
stelde diensten. Verder moet je de eventuele specificaties van je medecontractant eer-
biedigen. 

Via een clausule kan worden bepaald dat de op de site verspreide informatie geoorloofd 
is en niet strijdig is met de openbare orde of de goede zeden, waardoor wordt herin-
nerd aan de algemeen aanvaarde wettelijke regels. Doch de provider kan verder willen 
gaan, bijvoorbeeld door simpelweg elke informatie van gewelddadige of obscene aard 
te verbieden. Als je het contract ondertekent, dan ben je ertoe gehouden daarvan de 
voorwaarden te eerbiedigen (tenzij bepaalde clausules onrechtmatig zouden zijn), zoniet 
kun je aansprakelijk worden gesteld. De provider kan zich ook het recht voorbehouden 
jouw webpagina’s te controleren en er die uit te halen welke afwijken van de vastgestelde 
standaarden. Hij kan ook stipuleren dat jij alleen aansprakelijk bent voor de inhoud van 
de site.

Uiteraard ben je ook verplicht de overeengekomen prijs te betalen. 
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19. Wat met de intellectuele-eigendomsrechten? 
Je wordt geacht eigenaar te zijn van de intellectuele rechten op de componenten van de 
site (tekst, beeld, muziek enz.) en inzonderheid van het reproductierecht, het aanpas-
singsrecht, het recht van communicatie aan het publiek en het vertaalrecht. De meeste 
providers wensen dat dit principe contractueel wordt vastgelegd. 

Je kunt ook bepalen dat de provider, buiten het kader van de overeenkomst, geen enkel 
recht heeft op de componenten van de site. Met andere woorden: de hostprovider mag 
de inhoud van de site reproduceren als back-up en hij mag gegevens aan het publiek 
meedelen of verspreiden om de site toegankelijk te maken op het web. Het is hem echter 
verboden gegevens van de website te vertalen of voor zichzelf te gebruiken. 

20. Wie is aansprakelijk als er illegale informatie 
op de site staat?

Is de hostingprovider aansprakelijk voor de gegevens die op de server opgeslagen zijn? 
Volgens de wet kan hij niet aansprakelijk worden gesteld als hij niet wist dat de door de 
website behandelde activiteiten of verspreide gegevens illegaal waren of als hij ze met 
de nodige spoed van de site verwijderde of ontoegankelijk maakte (na hiervan de procu-
reur des Konings te hebben verwittigd). De wet bepaalt ook dat de hostingprovider geen 
algemene verplichting heeft om toe te zien op de informatie die hij opslaat noch om te 
zoeken naar feiten of omstandigheden die op onwettige activiteiten duiden. 

Concreet: als de informatie die je op je website verspreidt onwettig blijkt, dan moet de 
dienstverlener jouw identiteit en adresgegevens aan de gerechtelijke overheden meede-
len. Het is ook waarschijnlijk dat de hostingproviders worden gedagvaard voor de tegen-
stelbaarheid: op die manier kan hen worden bevolen het nodige te doen om onwettige 
gegevens ontoegankelijk te maken. 

Eventueel zal de provider wensen dat er in het contract een beding wordt opgenomen 
waarbij zijn verplichtingen en aansprakelijkheid worden afgebakend. In zo’n beding 
wordt bijvoorbeeld bepaald dat je hem vrijstelt van elke aansprakelijkheid over de in-
houd, door te garanderen dat de gehoste gegevens geen inbreuk maken op de rechten 
van derden en niet strijdig zijn met de openbare orde en de goede zeden. In sommige 
gevallen zal hij de mogelijkheid willen hebben om de uitvoering van de overeenkomst op 
te schorten door de toegang tot de informatie te verhinderen. 
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21. Kan ik de hostingprovider aansprakelijk 
stellen voor technische problemen?

Meestal zorgt de provider ervoor dat het contract een clausule bevat die hem ontheft van 
alle aansprakelijkheid voor technische problemen in verband met het internet (wegens 
de grote toevloed van internetters op bepaalde uren of om redenen die te wijten zijn 
aan de internetproviders). In de regel zijn dergelijke clausules geldig voor zover ze de 
provider niet vrijstellen van elke aansprakelijkheid en op die manier van het contract 
een lege doos maken. 

Daarentegen kan de hostprovider zich niet verschuilen achter de slechte werking van 
hardware of software indien hij nalaat de nodige schikkingen te nemen om dat soort 
problemen te voorkomen (bijvoorbeeld: het binnendringen van een virus wegens onvol-
doende veiligheidsmaatregelen enz.). 

22. Hoe lang loopt een contract? 
Een webhostingcontract kan worden gesloten voor welbepaalde duur of voor onbepaalde 
duur, in welk geval het door elk der partijen kan worden opgezegd middels een voldoend 
lange opzeggingstermijn.

Er kan ook een clausule over de postcontractuele procedure worden ingelast om te ga-
randeren dat de gegevens, bij opzegging van de overeenkomst, aan een andere provider 
kunnen worden overgedragen. Dit zorgt voor continuïteit in de dienstverlening. Hoe dan 
ook, het proces moet omkeerbaar zijn om je de mogelijkheid te geven met zo weinig 
mogelijk ongemakken verder op het net te opereren.
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Hoofdstuk III. Een website beveiligen
We zullen het hier hebben over informaticaveiligheid, d.w.z. alle middelen en technieken 
om de beschikbaarheid, vertrouwelijkheid en integriteit van een informaticasysteem te 
vrijwaren of eventueel te herstellen. Vat dit niet te lichtvaardig op. Er gaat immers bijna 
geen dag voorbij zonder dat de media het hebben over pedofiele internetsites, compu-
tervirussen die de hele economie van een streek of sector lamleggen, hackers die infor-
maticasystemen binnendringen enz. De ravage kan enorm zijn: ziekenhuizen, banken of 
luchthavens kunnen helemaal platliggen als hun computersysteem uitvalt.

Afdeling 1. Gevaren die een website bedreigen

23. Aan welke gevaren is een website 
blootgesteld?

We kunnen hier niet alle potentiële gevaren voor je webstek opsommen: zo’n lijst zou te 
lang zijn. We zullen enkel stilstaan bij een paar veel voorkomende of uiterst destructieve 
aanslagen om te wijzen op het vaak verwaarloosde aspect veiligheid. Weet dat tal van 
bedrijven op de fles gingen omdat hun informaticasysteem hen in de steek liet of omdat 
ze al hun gegevens kwijtraakten.

Maar je systeem kan niet alleen door boos opzet worden aangetast; ook andere gevaren 
liggen op de loer: brand, waterschade, defect van informaticaonderdelen, menselijke 
fouten bij het ontwerpen van programma’s. Met een beetje gezond verstand kun je dat 
soort ongemakken voorkomen (maak regelmatig back-ups, beveilig je installaties, …). 
We zullen hier dan ook niet verder over uitweiden. 

Aan computercriminaliteit besteden we wel meer aandacht in wat volgt.

24. Welke aanvalstechnieken worden er 
gebruikt?

We kunnen hier natuurlijk geen volledige lijst geven, maar zetten enkele technieken van 
de informaticamisdadigers op een rijtje. 

Om binnen te dringen in een normaal ontoegankelijk netwerk gaan hackers op zoek 
naar veiligheidsgaten, nl. bugs of anomalieën van bepaalde programma’s, waardoor ze 
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het systeem waaronder een software draait, kunnen kraken. zodra ze een slecht be-
heerde website ontdekken, is het voor hen kinderspel om het systeem binnen te drin-
gen.  Computerpiraten deinzen er trouwens niet voor terug programma’s op hun site te 
plaatsen waarmee zo’n zwakke plekken kunnen worden uitgebuit. 

Soms hoeft een hacker zelfs niet eens al die moeite te doen: met een login (gebruikers-
naam) en een wachtwoord raakt hij als gebruiker probleemloos in een netwerk. Eens 
zover gaat voor hem de doos van Pandora open en … begint voor jou de ellende. Om 
die combinatie “login-wachtwoord” te bemachtigen, hoeft een computerkraker geen 
krachttoer uit te halen: soms komt hij die gegevens toevallig op het spoor (in de la van 
een bureau, in een agenda, door met een half oog mee te kijken terwijl iemand persoon-
lijke gegevens aan het intoetsen is, …), soms gaat hij doelbewuster tewerk (door een 
bestand met gecodeerde wachtwoorden te stelen via een specifieke software, door de 
eenvoudigste van die wachtwoorden te achterhalen, …). Als het woord uit een woorden-
boek komt, dan zal het niet lang standhouden. Vandaar het grote belang om een goed 
wachtwoord te kiezen. Gebruik er een dat lang is, accenten bevat en uit bizarre tekens 
bestaat (bijvoorbeeld: @ ! § ~ ^) en vooral niet in het woordenboek staat.

Ook het verzenden van een virus kan een systeem ernstig beschadigen (over de verschil-
lende virussen vind je meer onder nr. 25).

25. Welke soorten virussen bestaan er? 
Gelet op de mogelijke schade die sabotage aan je computer kan toebrengen, is het mis-
schien interessant een paar van die informaticavirussen onder de loep te nemen. 

Een virus is een programma dat buiten medeweten van de gebruiker op zijn toestel wordt 
geïnstalleerd en in staat is zich te reproduceren op de geïnfecteerde computer, op een 
van de informatiedragers (USB-stick, cd-rom) of op een computer van het intranet of in-
ternet waarmee hij verbonden is. Virussen zijn er van allerlei slag en soort: het ene wist 
sommige van je bestanden, misschien zelfs je hele harde schijf (soms volstaat het dat er 
een of ander vitaal bestand van je harddisk wordt vernield om deze totaal onbruikbaar 
te maken), het andere laat eigenaardige beelden of klanken verschijnen, nog een ander 
beknot de prestaties van je microprocessor. Sommige virussen gaan geniepig hun gang: 
ze wissen geen gegevens, maar slaan bressen in het veiligheidssysteem - waarlangs 
piraten nadien kunnen binnensluipen - en bijten zich vast op kwetsbare plekken.

Er bestaan een heleboel onderverdelingen van virussen, doch we kunnen ze niet al-
lemaal uit de doeken doen. We zullen het hier enkel hebben over de computerworm, de 
logische bom en het trojaanse paard. Je moet wel weten dat het ene virus het andere 
niet uitsluit: een virus kan zich verspreiden als een worm, uitbreken als een logische 
bom en zich installeren als een trojaans paard. 
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Computerwormen verspreiden zich beetje bij beetje, bijna sluiks. Logische bommen zijn 
codelijnen die in programma’s worden ingelast en op een gegeven ogenblik ontploffen 
(bij het intoetsen van sommige lettertekens, een welbepaalde datum enz.). Een trojaans 
paard vermomt zich als een klein programma, dat op het eerste gezicht onschuldig lijkt, 
maar verborgen mechanismen bevat die het systeem kwetsbaar maken als er een virus 
of hacker op de loer ligt. 

26. Wat is computercriminaliteit?
Computercriminaliteit kan op verschillende manieren worden benaderd. Onze onder-
verdeling volgt die van het Strafwetboek. 

De meest voorkomende overtredingen zijn:

• overtredingen tegen de vertrouwelijkheid, de integriteit en de beschikbaarheid 
van gegevens en systemen (illegale toegang, illegale onderschepping, inbreuk op 
de integriteit van de gegevens en het systeem, enz.);  

• informaticaovertredingen (valsheid in informatica en informaticabedrog);  

•  overtredingen die betrekking hebben op de inhoud (kinderpornografie, racisti-
sche of xenofobische ideeën, enz.) en,    

• inbreuken op de intellectuele eigendom (verdeling op grote schaal van muzikale of 
letterkundige werken die door het auteursrecht beschermd zijn).

De overtredingen die betrekking hebben op de inhoud van de gegevens en die welke 
verband houden met de intellectuele eigendom worden elders in deze gids behandeld. 
Over de andere inbreuken hebben we het in de hiernavolgende paragrafen. 

27. Waaruit bestaan overtredingen tegen de 
vertrouwelijkheid, de integriteit en de 
beschikbaarheid van gegevens en systemen?  

Die overtredingen zijn beter bekend onder de naam hacking. 

Alvorens het juridische aspect van de zaak te bekijken, kan het nuttig zijn even de woor-
den vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid te definiëren. Vertrouwelijkheid 
betekent dat bepaalde gegevens enkel onder bepaalde voorwaarden en voor bepaalde 
personen toegankelijk zijn. Integriteit wil zeggen dat de kwaliteit en juistheid van de 
gegevens behouden blijft en beschermd is tegen het toevallig of moedwillig wijzigen, 
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verliezen of vernietigen van die gegevens. Beschikbaarheid ten slotte betekent dat het 
systeem blijft functioneren en dat de gemachtigde gebruikers er nog steeds normaal 
toegang toe hebben. 

Doorgaans wordt een onderscheid gemaakt tussen interne en externe hacking. Interne 
hacking gebeurt bijvoorbeeld als een van je werknemers misbruik maakt van zijn positie 
in je bedrijf en van zijn recht op toegang tot het netwerk, om kennis te nemen van ver-
trouwelijke informatie waartoe hij in principe geen toegang heeft. Externe hacking doet 
zich voor wanneer iemand die geen toegang heeft tot je informaticasysteem erin slaagt 
de veiligheidsmechanismen te omzeilen en binnen te dringen in het gesloten netwerk 
van je onderneming. 

Deze categorie omvat ook de informaticasabotage, nl. het aanvallen van een systeem 
met een virus of een van de varianten van een virus (computerworm, logische bom, 
trojaans paard enz.; over de verschillende categorieën van virussen), om de werking van 
het systeem te verstoren of het systeem gewoonweg te vernielen, met alle economische 
en sociale gevolgen vandien. 

Krakers hebben nogal uiteenlopende bedoelingen: de enen doen het voor de lol en heb-
ben soms weinig benul van de gevolgen van hun daden; de anderen streven politieke of 
militaire doelstellingen na of koesteren nog duisterdere plannen (terrorisme, bedrijfs-
spionage).

Hoe dan ook, dergelijke overtredingen zijn opgenomen in het Strafwetboek en de daders 
kunnen zich een gevangenisstraf van vijf jaar en een fikse boete op de hals halen. Bij 
herhaling wordt de strafmaat verdubbeld. 

Vaak maakt een kraker zich niet alleen schuldig aan hacking, maar begaat hij ook andere 
overtredingen zoals informaticavervalsing of informaticabedrog. Na het binnendringen 
van je systeem kan een hacker bijvoorbeeld ook gegevens wijzigen (zoals pornografi-
sche foto’s invoegen in je webpagina’s), bepaalde vertrouwelijke of gevoelige informatie 
kopiëren, ja zelfs wachtwoorden ontfutselen. 

28. Wat is informaticavervalsing?
Valsheid in informatica wordt gepleegd door iemand die de gegevens van een informa-
ticasysteem wijzigt of wist of die de mogelijke aanwending of juridische draagwijdte van 
dergelijke gegevens verandert. Je begaat informaticavervalsing als je bijvoorbeeld een 
website met betaalde toegang op het internet plaatst of een vals kredietkaartnummer 
gebruikt. Dat geldt ook als een van je bedienden fictieve geldoperaties verricht of een 
elektronische handtekening vervalst. 

Wie valsheid in informatica pleegt, krijgt een gevangenisstraf van 6 maanden tot 5 jaar 
en/of een boete. Bij herhaling wordt de strafmaat verdubbeld. 
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29. Wat is informaticabedrog? 
Volgens de wet maakt iemand zich schuldig aan “informaticafraude” als hij met bedrieg-
lijk opzet een onrechtmatig economisch voordeel voor zichzelf of voor een ander beoogt 
te verwerven, door gegevens die worden opgeslagen, verwerkt of overgedragen door 
middel van een informaticasysteem, in een informaticasysteem in te voeren, te wijzigen, 
te wissen of met enig ander technologisch middel de normale aanwending van gegevens 
in een informaticasysteem te veranderen. 

Met andere woorden, informaticafraude is de manipulatie van gegevens ten opzichte 
van een machine om een onwettig voordeel te verkrijgen (deze overtreding komt in de 
buurt van oplichting; klassieke oplichting heeft echter als doel om een persoon en niet 
een machine op te lichten). 

De overtreder krijgt een gevangenisstraf van 6 maanden tot 5 jaar en/of een boete opge-
legd. In geval van recidive worden de straffen verdubbeld.

Afdeling 2. Weermiddelen tegen die gevaren

30. Over welke wettelijke middelen beschik ik om 
computercriminaliteit te bestrijden? 

Sedert het uitvaardigen van de nieuwe wetgeving weten de hackers dat het de overheid 
menens is en dat zij zwaar kunnen bestraft worden (tot 10 jaar gevangenis bij recidive). 
Wegens de zeer internationale aard van het internetverkeer en dus ook van de mis-
drijven, valt het wel bijzonder moeilijk om de daders – die soms vanuit juridisch zeer 
tolerante staten opereren – te identificeren en te snappen.

Over de nieuwsoortige inbreuken hadden we het reeds in wat voorafgaat; we komen er 
dan ook niet meer op terug. Het kan echter nuttig zijn om te weten hoe je moet reageren 
als je meent het slachtoffer te zijn van een computermisdaad. 

31. Wat kan ik doen als ik het slachtoffer ben van 
computercriminaliteit?

Je kunt uiteraard klacht indienen. Heel wat slachtoffers van computerpiraterij aarzelen 
om daarover hun beklag te maken, misschien omdat ze vrezen dat dit in verkeerde aarde 
zou vallen. Iedereen, ook hij die zeer begaan is met zijn veiligheid, kan ooit het slachtof-
fer worden van boos opzet op het web. Door informatie te verspreiden, laat je anderen 
mee profiteren van je eigen ervaring en niet in dezelfde kuil vallen. 
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Je kunt klacht indienen bij de politiediensten, die de zaak dan doorverwijzen naar de pro-
cureur des Konings. Je kunt je ook burgerlijke partij stellen bij de onderzoeksrechter. 

Weet ook dat er gespecialiseerde politiediensten bestaan voor cybercriminaliteit, de 
Computer Crime Units, die onder het gezag staan van een federale overheid, de Federal 
Computer Crime Unit. Hun deskundigheid op dat gebied kan voor jou nuttig zijn. Verder 
kun je contact nemen met de autoriteiten door een e-mail te sturen naar het Centraal 
Gerechtelijk Meldpunt (contact@gpj.be). 

Op burgerlijk vlak heb je het recht schadevergoeding te eisen voor de materiële en even-
tueel morele schade die je hebt geleden. 

32. Hoe identificeer ik een cybercrimineel?
Dat is een van de grootste problemen bij de bestrijding van computercriminaliteit. Er 
bestaat weliswaar zeer efficiënte localisatiesoftware, maar de computercriminelen be-
schikken over een waaier van technieken om anoniem op het internet te opereren. 

Je kunt de gerechtelijke overheden wel helpen bij hun opzoekingswerk door hun de da-
tum en het juiste uur mee te delen waarop de aanval plaatsvond en hun een lijst te be-
zorgen met de IP-adressen van de op dat ogenblik geconnecteerde computers. 

Let wel: het geheugen van je server bewaart enkel de datum en het uur zoals ingesteld 
op de aangesloten computer. Met andere woorden: stel dat de aanval plaatsvond op 10 
februari tussen 19 en 23 uur. Je onderzoekt de computers die op dat ogenblik online wa-
ren en toch vind je nergens iets verdachts. Waarom? Het zou kunnen dat de datum van 
de aangevallen computer een dag te laat is ingesteld. In dat geval zal die aanval terug te 
vinden zijn in de “geschiedenis” van 9 februari en niet in die van 10 februari. Dan moet je 
de zaak op een andere manier gaan onderzoeken. 

Volgens de wet moeten de operatoren van communicatienetwerken en de providers van 
telecommunicatiediensten de oproep- en identificatiegegevens van de gebruikers ge-
durende ten minste één jaar bewaren. Wel moet je hun zeggen om welke providers en 
gegevens het precies gaat, maar in principe kunnen zij het IP-adres terugvinden van 
de internauten die je site bezochten. Al die gegevens worden niet alleen bijgehouden 
door de operatoren van diensten voor elektronische communicatie, maar ook door de 
internetproviders, de e-mailproviders, de providers van discussiefora, de providers van 
elektronische bankdiensten enz. Die verplichting kan dus ook voor jou gelden, als je 
dergelijke diensten op je webstek aanbiedt. 

mailto:contact@gpj.be
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33. Welke technische middelen kan ik aanwenden 
om mij te beschermen? 

Buiten de wettelijke middelen bestaat de beste bescherming uiteraard in het voorkomen 
van dat soort risico’s door het uitwerken van een efficiënt en geschikt veiligheidssys-
teem. 

Om je site en je internetverkeer te beveiligen, kun je gebruik maken van elektronische 
handtekeningen, een firewall of brandmuur, historische bestanden, back-ups, geactua-
liseerde antivirusprogramma’s en moet je al die middelen vooral goed beheren.    

34. Wat is een firewall? 
Een firewall of brandmuur bestaat uit hardware (router, server) en software waarmee 
aan onbevoegden toegang tot een computernetwerk kan worden ontzegd. In principe 
controleert een firewall het binnenkomende verkeer, maar hij kan ook worden ingesteld 
om het uitgaande verkeer te checken. 

Om degelijk te werken, moet een firewall worden opgetrokken op de enige plaats waar 
het interne netwerk en het externe netwerk met elkaar in contact komen. 

Het is een zeer efficiënt middel om je tegen aanvallen te beschermen, maar het is geen 
wondermiddel: een firewall is geen waarborg voor de integriteit van de informatie of 
voor de betrouwbaarheid van de gegevens. 

35. Waartoe dienen historische bestanden?
In principe kun je met zo’n bestanden nagaan door wie, op welk tijdstip en hoe lang je 
informaticasysteem werd bezocht. Nu is het wel zo dat ongewenste binnendringers de 
parameters van je computer zodanig kunnen veranderen dat de historische bestanden 
je vaak niet veel wijzer maken. 

Het voordeel van historische bestanden is dat je gemakkelijk kunt zien welke gegevens 
geraadpleegd of gewijzigd werden. Op die manier kun je de oorzaken van eventuele pro-
blemen opsporen. 
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36. Hoe maak ik back-ups?

We raden je ten stelligste aan regelmatig reservekopieën of back-ups te maken. Als je 
gegevens kwijt bent na een aanval van een computerpiraat of door een technisch pro-
bleem (brand, diefstal van toestellen), dan kun je die snel terugvinden en verder werken 
dankzij je back-ups. 

Bepaal duidelijk wat je wilt bewaren, met welke frequentie en waar je reservekopieën 
wilt opslaan. Het spreekt voor zich dat je die kopieën elders moet opslaan dan in je 
informaticasysteem en op een streng beveiligde plaats (meestal zijn dat vertrouwelijke 
gegevens die je niet in andermans handen wilt zien terechtkomen). 

37. Hoe gebruik ik antivirusprogramma’s? 

Het gebruik van antivirussoftware is geen overbodige luxe, te meer daar je gratis zeer 
degelijke programma’s kunt downloaden. 

Hou je antivirusprogramma up-to-date (indien nodig zelfs dagelijks). 

Pluis je e-mails haarfijn uit, want dat zijn vaak haarden van infecties. Raad je personeel 
af externe dragers (cd-rom, USB-stick) te gebruiken die niet vooraf door de beheerder 
van het informaticasysteem zijn gecontroleerd op mogelijke virussen. 

38. Moet ik een speciaal veiligheidsscenario 
ontwerpen als ik online wil betalen?

Het is best mogelijk dat je niet enkel op het internet wilt gaan om relevante informatie 
over je activiteit door te spelen, maar je klanten ook de mogelijkheid wilt geven om via 
je website je producten aan te kopen. Je zult spoedig merken dat je pas in je opzet kunt 
slagen als je het vertrouwen van de internauten hebt gewonnen, onder meer door hun 
een veilig en efficiënt betalingsmiddel aan te reiken. 
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39. Hoe kan ik een veilig systeem opzetten en 
hoeveel gaat me dat kosten?

Het uitwerken van de diverse veiligheidssystemen is slechts de slotfase van een uitvoerig 
analyseproces. zet eerst op een rijtje wat je wilt beschermen (informaticamiddelen, ge-
gevens enz.), wat een dreiging vormt en wat kwetsbaar is (zwakke punten van je systeem 
langs waar een aanval kan komen). Bereken ook de schade die potentiële indringers 
of virussen kunnen aanrichten en raam het risico, de waarschijnlijkheid van dergelijke 
scenario’s. Aan de hand van zo’n analyse kun je de nodige verweermiddelen bepalen. 

Het nadeel van die veiligheidstechnieken is dat ze geld kosten en hinderlijk zijn voor 
de gebruikers. Die procedures kunnen namelijk vrij ingewikkeld zijn en de werking of 
de prestaties van het systeem in het gedrang brengen. Leg de gebruikers dus goed uit 
waartoe ze moeten dienen. zie dat de kosten in verhouding zijn met de dreigingen, de 
kwetsbaarheid en de risico’s en maak daarvan een realistische raming. Bedenk dat aan 
veiligheid een prijskaartje hangt, maar dat het ontbreken van veiligheid je nog duurder te 
staan kan komen en je bedrijf eventueel – in een weliswaar pessimistisch maar mogelijk 
scenario – over de kop kan doen gaan. 



Deel 2. 
De rechten van derden 

op het web eerbiedigen
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Hoofdstuk I. Het recht op de persoonlijke 
levenssfeer van derden eerbiedigen
40. Wat is verwerking van persoonsgegevens? 
Net als de overige landen van de Europese Unie heeft België een wetgeving over de per-
soonlijke levenssfeer die de verwerking van persoonsgegevens reglementeert1. In elke 
lidstaat van de EU werd een dergelijke wet uitgevaardigd of werd de bestaande wetge-
ving aangepast ter omzetting van een Europese richtlijn van 1995 over de bescherming 
van persoonsgegevens.  

De wetgeving over de bescherming van de persoonlijke levenssfeer bij de verwerking 
van persoonsgegevens gaat bijvoorbeeld uit van de volgende toestand: een natuur-
lijke persoon verstrekt persoonlijke gegevens (in ruime zin, zoals zijn naam, zijn adres, 
zijn geboortedatum, …) aan een maatschappij, die deze gegevens verwerkt, eventueel 
opslaat in een bestand en nadien gebruikt, hetzij intern (zoals het updaten en het de-
dupliceren van het bestand), hetzij extern (zoals de verzending van reclamemailings, 
de mededeling van die gegevens aan andere maatschappijen, …). De door die persoon 
meegedeelde gegevens zijn beschermd en mogen slechts onder bepaalde voorwaar-
den worden gebruikt. 

Persoonsgegevens zijn inlichtingen die een individu, een natuurlijke persoon (kunnen) 
identificeren. De naam en het adres (zelfs dat van de plaats waar iemand werkt), evenals 
het elektronisch adres worden beschouwd als persoonsgegevens.  

Dit begrip heeft ook betrekking op een hoop informatie waarmee iemand onrecht-
streeks (door toetsing) kan worden geïdentificeerd, onder meer door verwijzing naar 
een identificatienummer of één of meer specifieke elementen eigen aan zijn fysieke, 
psychische, economische, culturele of sociale identiteit. Het kan gaan om het inschrij-
vingsnummer van een voertuig, adresgegevens in een beroepengids of een andere 
gids, foto’s, onzichtbare gegevens verzonden tijdens internetsessies (IP-adres), biblio-
grafische gegevens enz.

De wetgeving op de bescherming van persoonsgegevens is van toepassing als zulke ge-
gevens worden verwerkt. Onder verwerking wordt verstaan elke bewerking of elk geheel 
van verwerkingen met betrekking tot persoonsgegevens. Die bewerkingen kunnen zeer 
uiteenlopend zijn en omvatten de verzameling, de bewaring, het gebruik, de wijziging, 
de mededeling enz. van gegevens. telkens als je bijvoorbeeld een internetter verzoekt 
online een formulier in te vullen, doe je dus aan gegevensverwerking. Ook een hotel dat 
de mogelijkheid biedt via het internet te reserveren, verwerkt gegevens wanneer het de 
naam, de verblijfsdata en het kredietkaartnummer van de klant registreert. 

1  Voor dit hoofdstuk werd uitgegaan van de informatienota “Bescherming van de persoons-
gegevens in België” van 8 februari 2007 online beschikbaar op de site van de Commissie 
voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (). 
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De wet is van toepassing zodra persoonsgegevens volledig of gedeeltelijk door middel 
van geautomatiseerde procedés worden verwerkt (die procedés omvatten alle informa-
tietechnologieën: informatica, telematica, communicatienetwerken). Bijvoorbeeld: een 
databank waarin de klanten van een onderneming geregistreerd zijn, een elektronische 
lijst van de verrichtingen op een bankrekening, een geïnformatiseerd personeelsbe-
stand van een bedrijf enz. 

De wet is ook van toepassing als de gegevens worden verwerkt zonder enig gebruik 
van geautomatiseerde procedés, ingeval de inlichtingen opgenomen zijn of bestemd 
zijn om te worden opgenomen in een bestand (d.w.z. een gestructureerd geheel waarin 
de gegevens toegankelijk zijn volgens specifieke criteria, zoals de alfabetische volg-
orde).

Het is heel belangrijk dat je weet wat de term “verantwoordelijke voor de verwerking” 
wettelijk inhoudt. De verantwoordelijke voor de verwerking moet immers zowat alle 
wettelijke verplichtingen ter bescherming van verwerkte gegevens naleven. Hij wordt 
dus aansprakelijk gesteld als er een probleem rijst; als dusdanig is hij de belangrijkste 
gesprekspartner van de betrokken personen en van de controle-instanties.

Voor de wet is de verantwoordelijke voor de verwerking de persoon die, alleen of sa-
men met anderen, de doelstellingen vastlegt (bijvoorbeeld het inzamelen van gegevens 
om marketingprofielen op te stellen) en de middelen bepaalt om persoonsgegevens te 
verwerken (onlineformulieren, cookies enz.). Bij hem ligt dus de beslissingsmacht om 
gegevens te verwerken. 

41. In welke gevallen ben ik verplicht een 
gegevensverwerking aan te geven bij de 
Commissie voor de Bescherming van de 
Persoonlijke Levenssfeer?

Vooraleer een volledig of gedeeltelijk geautomatiseerde verwerking te verrichten, is de 
verantwoordelijke voor de verwerking wettelijk verplicht daarvan aangifte te doen bij de 
Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer.

Het koninklijk besluit van 13 februari 2001 bepaalt evenwel een reeks gevallen waarin 
een dergelijke verklaring niet vereist is. Opgelet: voor elk van die gevallen stelt het ko-
ninklijk besluit voorwaarden. 
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zo hoeven verwerkingen van louter interne aard doorgaans niet te worden aangegeven. 
Dat geldt bijvoorbeeld voor:

• de uitgevoerde verwerkingen om het personeel en de salarissen te beheren, 

• de verwerkingen met betrekking tot de boekhouding, 

• de verwerkingen om het klanten- of het leveranciersbestand te beheren.

zelfs indien de verantwoordelijke voor die verwerkingen vrijgesteld is van de verplichting 
tot aangifte, moet hij de inlichtingen ter beschikking stellen van de persoon die erom 
vraagt. 

42. Hoe geef ik een gegevensverwerking aan bij 
de Commissie voor de Bescherming van de 
Persoonlijke Levenssfeer?

De aangifteformulieren zijn online beschikbaar op de site van de Commissie; surf naar 
www.privacycommission.be. De formulieren zijn ook verkrijgbaar op telefonische aan-
vraag of schriftelijke aanvraag bij de Commissie. 

Voor een aangifte per e-mail moet je een bijdrage van 25 euro betalen. Een aangifte op 
papier kost 125 euro.

Alle in de aangifte vermelde inlichtingen worden in een openbaar register opgeno-
men. Eenieder kan dat register vrij raadplegen, hetzij ter plaatse in de lokalen van de 
Commissie, hetzij online. Je kunt ook een uittreksel uit het register aanvragen. 

De aangifte bevat een omschrijving van de kenmerken van de verwerking. De volgende 
gegevens moeten worden vermeld: 

• benaming van de verwerking;

• doeleinden;

• categorieën van verwerke gegevens (niet de gegevens zelf);

• eventuele wettelijke of reglementaire teksten op grond waarvan die gegevens mo-
gen worden verwerkt;

http://www.privacycommission.be
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• categorieën van ontvangers aan wie de gegevens kunnen worden verstrekt;

• waarborgen die aan de mededeling van gegevens aan derden verbonden moeten 
zijn (veiligheid van de overdracht, contractuele bepalingen);

• wijze waarop de personen van wie gegevens worden verwerkt daarvan in kennis 
worden gesteld;

• adresgegevens van de verantwoordelijke tot wie de betrokken persoon zich kan 
richten voor zijn recht op inzage en maatregelen om de uitoefening van dat recht 
te vergemakkelijken; 

• categorieën van gegevens bestemd om naar het buitenland te worden overgezon-
den, landen van bestemming en redenen waarom de overdracht van persoonsge-
gevens naar landen die geen passend beschermingsniveau bezitten, toch plaats-
vindt; 

• termijn waarna de gegevens niet meer mogen worden bewaard, gebruikt of ver-
spreid;

• organisatorische veiligheidsmaatregelen.

43. Onder welke voorwaarden mag ik 
persoonsgegevens verwerken? 

Persoonsgegevens mogen slechts voor specifieke doelstellingen worden verzameld en 
gebruikt (principe van de doeleinden van de verwerking). Bovendien moeten die doel-
stellingen gerechtvaardigd zijn. 

Er mogen dus geen persoonsgegevens worden verzameld en gebruikt zonder nauwkeu-
rig bepaalde doelstelling. Deze doelstelling wordt bij het begin vastgelegd en bepaalt 
het verdere verloop van de activiteiten. Op grond van de nagestreefde doelstelling kan 
worden vastgesteld wat met de gegevens mag worden gedaan, of ze mogen worden 
meegedeeld en aan wie enz. 

Er mogen alleen handelingen worden verricht die beantwoorden aan en verenigbaar zijn 
met de nagestreefde doelstellingen. Als verenigbaar wordt beschouwd datgene wat bij 
wet is bepaald en wat de betrokken persoon redelijkerwijs mag verwachten. 
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Personen die de oorspronkelijk aangekondigde doelstelling niet in acht nemen en die 
gegevens gebruiken voor andere, niet met deze doelstelling verenigbare doeleinden, 
maken oneigenlijk gebruik van de verwerking en kunnen worden gestraft met een boete 
van 550 tot 550.000 euro. Dat is bijvoorbeeld het geval als een grootwarenhuis zijn be-
stand van alle aankopen van elke klant die een getrouwheidskaart met punten heeft, 
verkoopt aan een marketingbedrijf dat van elke geregistreerde persoon de voorkeuren 
op het vlak van voeding, hygiëne, aangekochte hoeveelheid en merk van de gekozen goe-
deren wil kennen.

De verwerking van persoonsgegevens moet gerechtvaardigd zijn om te worden toege-
staan (principe van de gerechtvaardigde doelstelling). Dit betekent dat er een evenwicht 
moet bestaan tussen het belang van de verantwoordelijke voor de verwerking en de be-
langen van de personen op wie de verwerkte gegevens betrekking hebben. Een doelstel-
ling die een bovenmatige schending is van de persoonlijke levenssfeer van de betrokken 
personen, wordt als niet-gerechtvaardigd beschouwd. 

Buiten het eerbiedigen van de bovenvermelde principes, mogen persoonsgegevens 
slechts worden verwerkt: 

a) indien de betrokken persoon zijn ondubbelzinnige toestemming gaf. De toestemming is 
slechts geldig als ze vrijwillig is (zonder dat er druk is uitgeoefend), als ze specifiek is (met 
het oog op een nauwkeurig bepaalde verwerking) en als ze met kennis van zaken is gege-
ven (de persoon ontvangt alle nuttige informatie over de voorgenomen verwerking); 

b) indien de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeen-
komst of van precontractuele maatregelen gevraagd door de betrokken persoon. Dat is 
bijvoorbeeld het geval bij de registratie van gegevens die nodig zijn om een dienst te kun-
nen factureren, om krediet te verlenen, om een verzekeringscontract te sluiten enz.;

c) indien de verwerking bij wet, decreet of ordonnantie is vereist. zo is de werkgever 
verplicht de sociale-zekerheidsinstellingen bepaalde gegevens over zijn personeel mee 
te delen;

d) indien de verwerking noodzakelijk is om een vitaal belang van de betrokken persoon 
te vrijwaren. Dat is het geval bij het bewusteloze slachtoffer van een ongeval over wie 
medische gegevens worden verzameld met het oog op zijn verzorging;

e) indien de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van 
openbaar belang of die deel uitmaakt van de uitoefening van het openbaar gezag. zo is 
De Post gemachtigd een bestand te maken van de adreswijzigingen om de post verder te 
kunnen bezorgen in geval van verhuizing;
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f) of, ten slotte, indien de gegevensverwerking noodzakelijk is om een gerechtvaardigd 
belang van de verantwoordelijke of van een derde te behartigen, op voorwaarde dat het 
belang of de rechten van de betrokken persoon niet zwaarder doorwegen. Verwerking 
is dus toegestaan indien het belang van de samensteller om de gegevens te verwerken 
hoger is dan het belang van de geregistreerde persoon om die gegevens niet te laten 
verwerken. 

Het gaat hier om het algemeen stelsel dat geldt voor elke verwerking van persoonsge-
gevens. Daarnaast bestaan er ook specifieke stelsels, die in welbepaalde gevallen stren-
gere voorwaarden opleggen voor de verwerking van persoonsgegevens (bijvoorbeeld bij 
de verzending van reclame per e-mail). 

44. Onder welke voorwaarden mag ik 
persoonsgegevens verzamelen? 

Het verzamelen van zulke gegevens moet eerlijk gebeuren. Dat betekent dat je op een 
transparante manier moet te werk gaan: als je persoonsgegevens inzamelt, moet je 
zeggen waarom. Je mag niet doen geloven dat je een welbepaald doel nastreeft, terwijl 
je eigenlijk wat anders van plan bent met de verzamelde informatie. Ook mag je niet 
buiten medeweten van de betrokken personen handelen. 

Je bent dus verplicht die personen te informeren dat je gegevens over hen verzamelt, 
tenzij ze daarvan reeds op de hoogte zijn. 

De wet onderscheidt twee soorten informatie die aan de betrokken persoon moet wor-
den gegeven: 

1. Basisinformatie, die in elk geval moet worden verstrekt. Het betreft:

• naam en adres van de verantwoordelijke voor de verwerking en eventueel van zijn 
vertegenwoordiger in België;

• doel van de verwerking van de verzamelde gegevens op een website; gebeurt de 
verzameling van de gegevens bijvoorbeeld zowel voor de uitvoering van een over-
eenkomst (internetabonnement, bestelling van een goed enz.) als voor prospectie, 
dan moet de verantwoordelijke voor de verwerking beide doeleinden aangeven. 

• recht van de betrokken persoon om zich op verzoek en kosteloos te verzetten te-
gen de verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing 
(reclameacties). 
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2. Bijkomende informatie. De wet stelt dat deze gegevens niet verstrekt hoeven te wor-
den “indien die verdere informatie niet nodig is om tegenover de betrokkene een eerlijke 
verwerking te waarborgen”. De algemene filosofie van de wet bestaat er echter in de 
verantwoordelijke voor de verwerking te verplichten zo transparant mogelijk te zijn te-
genover de betrokkenen waarvan de gegevens zullen worden gebruikt. Het verdient dus 
aanbeveling hun ook die bijkomende informatie te verstrekken. 

Laten we daarnaast niet vergeten dat de bewijslast steeds bij de verantwoordelijke voor 
de verwerking berust. Hij zal dus moeten rechtvaardigen waarom die informatie volgens 
hem niet noodzakelijk was. 

De bijkomende informatie bestaat uit: 

• de ontvangers of categorieën ontvangers van de gegevens (personen aan wie de 
gegevens worden meegedeeld).

 Je moet duidelijk aangeven of de ingezamelde gegevens aan derden zullen wor-
den meegedeeld (handelspartners, dochtermaatschappijen enz.) en waartoe ze 
zullen dienen. In dat geval moet de internetter effectief de mogelijkheid hebben 
om zich, door het aanvinken van een vakje, online te verzetten tegen het door-
geven van gegevens voor andere doeleinden dan het verlenen van de gevraagde 
dienst. 

• het al dan niet verplichte karakter van de antwoorden en de eventuele gevolgen 
van niet-beantwoording. 

 Je moet de internetters informeren dat ze verplicht of niet verplicht zijn een ant-
woord te geven op de vragen die hun gesteld worden, bijvoorbeeld in een online-
formulier. Verplichte informatie is die zonder dewelke de gevraagde dienst niet 
kan worden geleverd. Het niet-verstrekken van facultatieve informatie mag de 
betrokken persoon in geen geval schade berokkenen. 

• het bestaan van een recht op toegang tot, verbetering en verwijdering van de ge-
gevens, alsook de manier waarop dat recht kan worden uitgeoefend.  

In sommige welbepaalde gevallen eist de wet dat er bijkomende gegevens worden ver-
strekt. Bijvoorbeeld voor het verzenden van reclame per elektronische post. 
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45. Welke andere informatie mag ik op mijn 
website plaatsen?

ten slotte mogen andere gegevens worden toegevoegd aan de door de wet bepaalde 
informatie. Die bijkomende informatie vormt a priori geen buitensporige last en draagt 
ertoe bij vertrouwen te wekken bij de internetgebruikers, je potentiële klanten. zo kun je 
bijvoorbeeld de volgende gegevens vermelden: naam en contactgegevens van de dienst 
of persoon belast met het beantwoorden van vragen over de bescherming van persoons-
gegevens; veiligheidsmaatregelen om de authenticiteit van de site en de integriteit en 
vertrouwelijkheid van de via het net doorgegeven informatie te garanderen enz. 

tevens moet je nadere inlichtingen verschaffen over het beleid op het vlak van de be-
scherming van persoonsgegevens (voorwaarden voor de uitoefening van het recht op 
toegang tot die gegevens, onlineadres of postadres van de persoon of dienst die ver-
antwoordelijk is voor de verwerking). Die inlichtingen moeten rechtstreeks toegankelijk 
zijn vanaf de onthaalpagina of op elke pagina van je website, alsook op elke plaats waar 
persoonsgegevens online worden verzameld. De titel van de aan te klikken rubriek moet 
goed zichtbaar, ondubbelzinnig en specifiek zijn, zodanig dat de internetgebruiker een 
duidelijk beeld krijgt van de informatie waarnaar hij wordt verwezen (zo zou de volgende 
formulering kunnen worden gebruikt: “Wij registreren en verwerken persoonsgegevens 
over u. Wenst u hierover nadere inlichtingen, klik dan hier” of “Bescherming van per-
soonsgegevens”). 

In de praktijk moet je ervoor zorgen dat al die inlichtingen rechtstreeks op het scherm 
verschijnen nog vóór je ze verzamelt, om de eerlijke verwerking van de persoonsgege-
vens te garanderen. 

46. Wanneer moet ik de betrokken persoon 
informeren?

Er zijn twee mogelijkheden:

• indien de gegevens rechtstreeks bij de betrokken persoon werden bekomen, moet 
hij ten laatste worden geïnformeerd op het ogenblik dat de gegevens worden ver-
zameld; 

• indien de gegevens niet bij de betrokken persoon werden bekomen, moet hij wor-
den geïnformeerd zodra de gegevens worden geregistreerd of, indien het de be-
doeling is gegevens aan een derde door te geven, ten laatste op het ogenblik dat 
de gegevens voor het eerst worden doorgegeven.
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47. Mag ik gegevens inwinnen bij derden?
Je bent niet altijd verplicht de betrokken personen te contacteren om gegevens over hen 
te bekomen. Je kunt informatie inwinnen bij derden, zoals instellingen of maatschap-
pijen die beschikken over databanken die zij mogen meedelen. zo kun je bijvoorbeeld 
aan een uitzendbureau een lijst vragen met de curriculum vitae van personen die beant-
woorden aan een gewenst beroepsprofiel of bestanden met e-mailadressen huren met 
het oog op direct marketing.

In dat geval moet je de betrokken personen informeren als dat nog niet is gebeurd. De 
vereiste inlichtingen zijn dezelfde als die welke we hierboven hebben opgesomd, maar 
je moet wel je naam en adres vermelden als nieuwe verantwoordelijke voor de verwer-
king. 

Je bent echter vrijgesteld van die verplichting als je niet of uiterst moeizaam aan die 
informatie kunt geraken. Als je dan (nadien) in contact komt met een of meer betrokken 
personen, dan moet je de vereiste inlichtingen op dat ogenblijk doorspelen. 

Als je verklaart dat je onmogelijk of heel moeilijk de betrokken personen kunt infor-
meren, dan moet je dit verantwoorden bij de Commissie voor de Bescherming van de 
Persoonlijke Levenssfeer. Voeg deze verantwoording bij de verklaring die je moet afleg-
gen vóór je met de verwerking begint.

48. Welke gegevens mag ik verzamelen?
Je mag enkel gegevens verzamelen die relevant en noodzakelijk zijn voor de aangekon-
digde doelstelling. 

Een handelaar mag bijvoorbeeld de naam en het adres van zijn klanten vragen om hun 
facturen toe te sturen of hen over zijn commerciële activiteiten te informeren. Hij heeft 
echter geen enkele reden om de geboortedatum of het beroep van zijn klanten te vra-
gen. 

In principe mogen bepaalde gegevens van gevoelige aard niet worden verzameld: ge-
gevens met betrekking tot ras, politieke opvattingen, godsdienstige of levensbeschou-
welijke overtuiging, lidmaatschap van een vakvereniging, gezondheid, seksueel leven, 
verdenkingen, vervolgingen, strafrechtelijke of bestuurlijke veroordelingen. 
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49. Welke technieken mag ik gebruiken om 
persoonsgegevens online te verzamelen? 

Er bestaan technieken waarmee persoonsgegevens automatisch kunnen worden ver-
gaard. 

De technologie biedt middelen om het surfgedrag van internetgebruikers vrijwel onge-
merkt te volgen.

In dat opzicht kan het gebruik van cookies een probleem vormen. Een cookie is een be-
stand dat wordt opgeslagen op de computer van een websitebezoeker. Al worden som-
mige cookies automatisch gewist zodra de bezoeker de site verlaat (session cookies), 
kunnen andere zich gedurende een korte of langere tijd nestelen in de computer van een 
webgebruiker (permanente cookies). Op die manier kunnen ze een heleboel inlichtingen 
registreren: bij een bezoek aan een website wordt informatie over de bezochte pagina’s, 
de taalvoorkeur, de aard van de opzoekingen met een zoekmachine enz. op het cookie 
opgeslagen en bij elk bezoek teruggestuurd naar de sitebeheerder. 

Het vervelende van deze techniek is dat zij de deuren wagenwijd opengooit voor indis-
cretie tegenover internetters. In principe wordt het gebruik van naamloze gegevens die 
via cookies zijn vergaard niet door de wet verboden. Maar als die gegevens kunnen wor-
den gekoppeld aan andere data die met andere middelen zijn vergaard (formulieren, 
e-mails, …), dan wordt de internaut op zijn minst identificeerbaar, ook al is hij niet steeds 
duidelijk geïdentificeerd. Welnu, volgens de wet zijn persoonsgegevens inlichtingen over 
een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. In dat geval moet de priva-
cywet worden nageleefd. 

De verantwoordelijke voor de verwerking moet dus zoveel mogelijk transparantie aan de 
dag leggen en de bezoekers van zijn site inlichten over het gebruik van die technieken. 

Meer bepaald moet je: 

• de internetgebruiker informeren voordat je een cookie op zijn harde schijf op-
slaat;

• je identiteit bekend maken (niet enkel je URL of je e-mailadres, maar ook je con-
tactgegevens meedelen);  

• aangeven met welk doel het cookie zal worden gebruikt;

• vermelden dat de gebruikers recht op toegang tot hun gegevens hebben en hun 
de mogelijkheid geven daarvan gebruik te maken; 

• de bezoekers een recht op verzet verschaffen. 
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50. Over welke rechten beschikken de betrokken 
personen?

Aan eenieder, ongeacht zijn leeftijd, woonplaats of nationaliteit, worden rechten toege-
kend ten aanzien van de personen die gegevens over hem verwerken:

1. Recht op informatie

Over het algemeen verschaft de wet aan de betrokken persoon “een recht om te we-
ten”, d.w.z. het recht om te worden ingelicht over het lot van de gegevens over hem. 
zo mogen er geen persoonsbestanden worden aangelegd zonder medeweten van de 
betrokkenen. 

Elke verwerkingsverantwoordelijke dient bepaalde inlichtingen aan de betrokken per-
sonen te verstrekken. Hij moet die personen ook inlichten over hun rechten (toegang, 
verbetering, verzet enz.).

2. Recht op nieuwsgierigheid 

De wet verschaft een privépersoon het recht elke verantwoordelijke voor gegevensver-
werking te vragen of hij gegevens over hem bezit. De ondervraagde verantwoordelijke 
moet bevestigen of hij al dan niet zulke gegevens bezit. zo ja, moet hij preciseren met 
welk doel hij die bewaart, over welke gegevenscategorieën het gaat en wie de bestem-
melingen zijn.

3. Recht op toegang

De wet verschaft een privépersoon het recht om in een begrijpelijke vorm een afschrift 
van de verwerkte gegevens, alsook alle beschikbare informatie over de oorsprong van 
die gegevens te ontvangen. 

Om zijn recht op toegang uit te oefenen, moet de particulier een verzoek sturen naar de 
verwerkingsverantwoordelijke en zijn identiteit bewijzen (via fax of brief met een kopie 
van zijn identiteitskaart als bijlage, of via een e-mail met elektronische handtekening). 
In de praktijk zijn alle vereiste inlichtingen niet altijd rechtstreeks en gemakkelijk toe-
gankelijk; ze zijn afkomstig van verschillende diensten of organen van eenzelfde on-
derneming. Om die reden verleent de wet de verantwoordelijke voor de verwerking een 
termijn van 45 dagen vanaf de datum van ontvangst van de aanvraag.

Uiteraard raden wij je ten zeerste aan zo spoedig mogelijk te reageren op zo’n aanvraag 
om de betrokken persoon helemaal voldoening te geven. Nu mag die persoon je niet 
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om de haverklap komen opzadelen met vragen over zijn gegevens. Volgens de wet mag 
hij zijn recht op toegang slechts uitoefenen na het verstrijken van een redelijke termijn 
vanaf de datum van zijn vorige aanvraag. Het kan dus nuttig zijn een lijst bij te houden 
met de aanvragen die je sinds het begin van het jaar al ontvangen hebt. 

4. Recht op verbetering

De ingewonnen gegevens moeten juist zijn. Desnoods moet de verwerkingsverantwoor-
delijke de betrokken personen dus redelijke middelen bieden om die gegevens te verbe-
teren, te wissen of te blokkeren.

5. Recht op verzet

Behalve wanneer de verwerking nodig is om een overeenkomst te sluiten of uit te voeren 
of om een wettelijke verplichting na te leven, heeft de betrokken persoon het recht zich 
tegen de verwerking van zijn gegevens te verzetten, maar daartoe moet hij ernstige en 
gegronde redenen inroepen die verband houden met zijn bijzondere toestand. 

Bovendien is het gebruik van persoonsgegevens voor direct marketing streng gere-
glementeerd. De wet biedt de betrokken persoon steeds de mogelijkheid zich zonder 
verantwoording en kosteloos te verzetten tegen de geplande verwerking wanneer de 
persoonsgegevens voor direct marketing worden ingewonnen. 

6. Recht op vergetelheid 

De gegevens waarmee iemand kan worden geïdentificeerd mogen niet langer worden 
bewaard dan nodig om het aangekondigde doel te bereiken. 

51. Wat moet ik doen met de verzamelde 
gegevens?

Veiligheid

Het is van belang de gegevens te beveiligen tegen ongezonde nieuwsgierigheid van bin-
nenuit of van buitenuit en tegen ongeoorloofde manipulaties. tegenwoordig is de kans 
gewoon te groot dat er lekken ontstaan of dat de integriteit van de gegevens wordt aan-
getast. 

De wet verplicht je, als verantwoordelijke voor de verwerking, een aantal bijzondere vei-
ligheidsmaatregelen te nemen. zo moet je alle nodige technische en organisatorische 
middelen aanwenden om de gegevens te beschermen tegen onverwachte vernietiging, 
toevallig verlies, moedwillige wijziging of ongeoorloofde toegang. 
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Volg dus de recente technieken op de voet, evalueer de kosten van dergelijke maatrege-
len, baken goed af welke gegevens je wilt beschermen en breng de potentiële risico’s in 
kaart; zo weet je precies wat je moet doen. 

Kwaliteit

Ga na of de gegevens die je verwerkt, juist zijn en update ze als dat nodig is. Neem alle 
passende maatregelen om onjuiste of onvolledige gegevens te verbeteren of te wissen.

Doe je dat niet, dan hangt je een boete van 550 tot 550.000 euro boven het hoofd.

Vertrouwelijkheid

Als verantwoordelijke voor de verwerking moet je ervoor waken dat de gegevens enkel 
toegankelijk en verwerkbaar zijn voor het personeel dat daartoe om dienstredenen de 
mogelijkheid moet hebben. Personeelsleden mogen geen toegang krijgen tot gegevens 
die ze beroepshalve niet nodig hebben. 

Je moet ook je personeel informeren over de wet tot bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer en over het uitvoeringsbesluit van die wet. 

Bewaring

Persoonsgegevens mogen niet worden bewaard in een vorm die het mogelijk maakt 
de personen langer te identificeren dan nodig is voor het beoogde doel. zodra dat doel 
bereikt is, moet je ze uitwissen of naamloos maken. 

Doe je dat niet, dan kun je een geldboete van 550 tot 550.000 euro oplopen.

52. Mag ik persoonsgegevens naar een ander 
land overdragen? 

Door het internationale karakter van het web circuleren persoonsgegevens van particu-
lieren vaak tussen verschillende landen, soms zelfs zonder dat de betrokken persoon 
weet waar ze terecht komen. 

In principe mag je de persoonsgegevens waarover je beschikt slechts overdragen 
naar landen die een gelijkaardige bescherming bieden als op het grondgebied van de 
Europese Unie. 
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Elke verwerkingsverantwoordelijke die persoonsgegevens buiten de Europese Unie wil 
uitvoeren, moet zich bijgevolg afvragen of het land van bestemming een degelijke be-
scherming biedt. Dezelfde waarborgen moeten worden geboden als op het Europese 
grondgebied. De Europese Commissie heeft een lijst opgesteld van landen met een ade-
quaat geacht beschermingsniveau (zoals zwitserland, Canada en de Verenigde Staten)2. 
Als het land waarnaar u gegevens wilt versturen niet is opgenomen in de lijst van de 
Europese Commissie, mag de overdracht slechts gebeuren middels strenge naleving 
van bepaalde voorwaarden. Dit is het geval als de betrokken persoon de verwerkings-
verantwoordelijke duidelijk de toestemming geeft om zijn gegevens over te dragen of 
als er waarborgen worden geboden door de opneming van passende clausules in de 
overeenkomst tussen de uitvoerder en de invoerder van de gegevens. 

Wanneer gegevens vanuit een derde land in België worden verzameld, is de Belgische 
wet in welbepaalde gevallen van toepassing. Dit is met name het geval wanneer de ver-
werkingsverantwoordelijke de persoonsgegevens, met al dan niet geautomatiseerde 
middelen, op het Belgisch grondgebied laat verwerken. In die veronderstelling kan de 
betrokken persoon die in België verblijft de door de Belgische wet geboden bescher-
ming t.o.v. de verwerkingsverantwoordelijke genieten. 

53. Moet ik een privacy policy instellen? 
Voor de meeste mensen is de “privacywet” geen loos begrip meer. Er wordt immers veel 
aandacht aan besteed in de media, de direct-marketingtechnieken nemen een onge-
meen hoge vlucht, potentiële klanten worden steeds gerichter aangepakt, mede omdat 
het verzamelen van persoonsgegevens over internetters een fluitje van een cent is ge-
worden. 

Voor een handelaar komt het er dan ook op aan het vertrouwen van zijn klanten te win-
nen. 

Door op je website je privacybeleid bekend te maken, kun je een positief beeld ophangen 
van je activiteit. Dat is een ideale gelegenheid om een internetter duidelijk te maken 
dat je niet alleen in orde bent met de wet, maar dat je je bovendien tegenover hem ook 
eerlijk en loyaal wilt opstellen door hem, naast de naleving van de bestaande wetgeving, 
vrijwillig een aantal bijkomende waarborgen te bieden. 

Je kunt immers slechts een harmonieuze activiteit uitbouwen op het wereldwijde web 
als je een gezonde en correcte houding aanneemt tegenover de internetgebruikers.

2  Meer informatie vindt u op de site van de Europese Commissie:.
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Hoofdstuk II. De intellectuele rechten 
van derden eerbiedigen
Het doel van dit deel is een praktische uiteenzetting te geven van de belangrijkste as-
pecten van het auteursrecht  bij het ontwerpen en het online brengen van een website. 
Wegens de complexiteit van deze materie behandelen we hier enkel de grote lijnen van 
het auteursrecht. Voor de specifiekere materies wordt aanbevolen om een jurist raad te 
plegen, die gespecialiseerd is in de intellectuele eigendom.

Afdeling 1. Grondbeginselen van de 
intellectuele eigendom

54. Wat zijn mijn rechten en plichten met 
betrekking tot de eerbiediging van de 
intellectuele rechten?

Als je een informatieve, commerciële of nog andere website bouwt, moet je de rechten 
van anderen (auteursrecht, recht op afbeelding, merkenrecht) op de werken (tekst, af-
beeldingen, foto’s, grafisch, muziek- of videosequens enz.) die je gaat integreren tijdens 
de aanbouw van de site, eerbiedigen.   

Als je website eenmaal klaar is, kan deze zelf een werk vormen, dat beschermd is door 
het auteursrecht.

Het auteursrecht verleent de auteurs exclusieve rechten m.b.t. het gebruik van hun 
werk. Het principe is dus dat de toestemming van de auteur vereist is voor elk gebruik 
van zijn werk (voor een reproductie zoals een fotokopie, een afdruk, om het te kopiëren/
plakken, om het te wijzigen of aan het publiek mede te delen, wat het geval is als je het 
online op een website plaatst). 

Op het internet worden deze exploitatiehandelingen vaak gebruikt. Een voorbeeld: de 
uitbater van het cybercafé van Besançon, die het werk “Le Grand Secret” van dokter 
Gubler op het internet verspreidde, scande vooraf het boek (eerste reproductie); nadien 
plaatste hij het bestand op zijn webpagina en dus op een server (tweede reproductie en 
mededeling van het werk aan het publiek); vervolgens konden de bezoekers van zijn 
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site de tekst downloaden (een bijkomende reproductie) en hem eventueel afdrukken op 
papier (laatste reproductie). Doordat het werk via de website voor het grote publiek toe-
gankelijk werd gemaakt, heeft er ook een mededeling aan het publiek plaatsgevonden, 
wat een exclusief recht van de auteur is.

Overeenkomstig de auteursrechtelijke regelgeving, had de uitbater eerst de toestem-
ming van de rechthebbende moeten verkrijgen. Dat gold ook voor de Franse studenten 
die veroordeeld werden voor de digitalisering en het online plaatsen van de liedjesteksten 
van Jacques Brel en Michel Sardou. Voordat je een werk via het internet verspreidt, moet 
je dus eerst de toestemming hebben van de rechthebbende (die vaak ook de schepper 
van het werk is, doch niet altijd, want hij kan zijn rechten hebben overgedragen, in het 
bijzonder aan een collectieve beheersvennootschap voor auteursrechten). 

Daarenboven stelt zich, in het geval van een bestelling van een website, de vraag naar 
de verdeling van de auteursrechten tussen de leverancier en de klant. De website zal 
immers, over het algemeen, worden ontwikkeld door de leverancier, die er elementen 
geleverd door de klant, of zelfs door een derde, in aanbrengt. In dit geval, zullen dus, in 
functie van de wensen en noden van de partijen, de nodige garanties en overdrachten 
van auteursrechten contractueel moeten worden voorzien.

Door middel van de intellectuele eigendom, en meer bepaald door het merkenrecht, 
kunnen de tekens (benamingen, tekeningen, cijfers, letters,…) die de activiteiten of pro-
ducten van een onderneming onderscheiden, worden beschermd ten opzicht van con-
currenten. Het merkenrecht verleent zijn titularis een gebruiksmonopolie van het gede-
poneerde merk. Op die manier kan aan derden worden verboden om een merk of gelijk-
aardig teken in het zakenleven te gebruiken voor identieke of gelijkaardige producten.

55. Wat is beschermd door het auteursrecht?
Elk werk dat origineel is en in een bepaalde vorm wordt uitgedrukt, is beschermd door 
het auteursrecht. Wat betekenen de begrippen: werk, originaliteit en vorm? 

Het begrip werk wordt heel ruim opgevat en omvat onder meer:

• teksten van welke aard ook (romans, novellen, gedichten, wetenschappelijke of 
technische teksten, handleidingen enz.), ongeacht de inhoud, lengte, bestemming 
(ontspanning, opvoeding, informatie, reclame, propaganda enz.) of vorm (met de 
hand geschreven, getypt, gedrukt of in elektronische versie);

• fotografieën, ongeacht de informatiedrager (papier of digitaal) en het onderwerp 
(persoon, landschap, actualiteit, tabel van het openbaar domein enz.);
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• afbeeldingen, al dan niet virtueel, van welke aard ook (tekeningen, letterwoorden, 
iconen, logo’s, grafieken, landkaarten enz.);

• muzieksequensen, videosequensen of audiovisuele sequensen in het algemeen, 
ongeacht het formaat of de informatiedrager;

• computerprogramma’s (software van spelletjes);

• databanken.

Om beschermd te zijn, moet een werk origineel zijn. Dit is een abstract criterium, dat 
in de praktijk moeilijk te definiëren is. Het betekent dat het werk de stempel van de 
persoonlijkheid van de auteur moet dragen of een “intellectuele schepping eigen aan de 
auteur” is. zonder in details te treden kan men reeds stellen dat de beoordeling van de 
originele aard van een werk een feitenkwestie is, die door de rechter soeverein wordt be-
oordeeld. zolang de rechter zich bijgevolg niet heeft uitgesproken over het originele ka-
rakter van een werk, is het moeilijk te bepalen of een werk al dan niet origineel is. Nu, de 
rechtspraak is zeer soepel bij de interpretatie van het begrip originaliteit. In de meeste 
gevallen zal een werk dus als origineel worden beschouwd. Opgelet: origineel betekent 
geenszins mooi! Originaliteit is een begrip dat niets te maken heeft met schoonheid. 
Het is niet omdat je een werk lelijk of zelfs belachelijk vindt dat het niet als origineel zal 
worden beschouwd. De kwaliteit en de verdienste van een werk mogen inderdaad niet 
worden verward met zijn originaliteit. Enkel het laatste kenmerk maakt het mogelijk om 
te bepalen of een werk door het auteursrecht kan worden beschermd. 

Bijgevolg zullen de volgende werken, bij gebrek aan originaliteit, niet worden beschermd 
door het auteursrecht: 

• eenvoudige, slaafse reproducties van wat reeds bestaat;

• onbewerkte informatie (het adres van een museum, het aantal bezoekers van een 
tentoonstelling, het aantal fotografieën die in een databank beschikbaar zijn);

• vormen die uitsluitend door een machine werden gecreëerd of spontaan in de 
natuur voorkomen (een landschap, de zee of een boom kunnen vrij worden gefo-
tografeerd).

Om beschermd te zijn, moet een werk ook gematerialiseerd worden in een bijzondere 
vorm, die voor zintuiglijke waarneming vatbaar is. Die voorwaarde vormt geen probleem 
voor werken die online beschikbaar zijn, aangezien ze noodzakelijkerwijze, om zichtbaar 
te kunnen zijn, vooraf in een bepaalde vorm moeten worden uitgedrukt. Deze voorwaarde 
houdt a contrario in dat het auteursrecht geen bescherming biedt, noch aan ideeën (ook 
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al zijn die briljant of origineel), noch aan werkwijzen of stijlen, ook al zijn die origineel (bij 
het creëren van een website kun je je dus laten inspireren door stijlen die door anderen 
worden gebruikt op voorwaarde dat je geen enkel origineel formeel element kopieert). 

56. Moet ik nog aan andere voorwaarden 
voldoen om door het auteursrecht te worden 
beschermd?

NEEN, er worden geen andere voorwaarden opgelegd om van een auteursrechtelijke 
bescherming te kunnen genieten. Het volstaat dat het werk origineel is en in een be-
paalde vorm is uitgedrukt.  

Je moet dan ook geen formaliteiten vervullen, zoals een exemplaar van het werk indie-
nen bij een bestuur of de copyright-vermelding © aanbrengen (wij raden je echter aan 
dit laatste toch te doen omwille van de bewijsrechtelijke maatregelen). De bescherming 
begint te lopen vanaf het ogenblik dat het werk gecreëerd is. De enkele vermelding “co-
pyright” volstaat echter niet om een auteursrechtelijke bescherming te kunnen genie-
ten, bijvoorbeeld zal het werk, ondanks de “copyright” vermelding niet beschermd zijn 
indien het niet origineel is. 

Wil je daarentegen een onderscheidend teken laten beschermen door het merkenrecht 
(wat niet hetzelfde is als het auteursrecht), dan moet je het merk formeel registreren. 

57. Welke rechten heeft een auteur op zijn werk?
Met andere woorden: welke rechten moet je krijgen als je andermans werk wilt gebrui-
ken bij het ontwerpen van je website?

In feite beschikt een auteur over twee soorten rechten:

• vermogensrechten (rechten die het een auteur mogelijk maken economisch voor-
deel te halen uit de exploitatie van zijn werk), die overdraagbaar zijn en waarvoor 
een licentie kan worden verleend; 

• morele rechten (beschermen de integriteit van het werk, de relatie van het werk 
met zijn auteur en de reputatie van de auteur), die niet overdraagbaar zijn (hooguit 
kan er gedeeltelijk afstand van worden gedaan) en nauw verbonden zijn met de 
persoonlijkheid van de auteur. 
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58. Welke vermogensrechten heeft een auteur op 
zijn werk?

Samengevat, zijn de vermogensrechten de volgende:  

1. Het reproductierecht in ruime zin: het is een voorrecht waarbij een auteur kan verbie-
den of toestaan dat zijn werk wordt gereproduceerd en de voorwaarden van die repro-
ductie kan vastleggen. Meer bepaald omvat het reproductierecht:

• het reproductierecht in enge zin: op grond van dat recht bepaalt de auteur de 
technische wijze van reproductie (fotografie, digitalisering met scanner), het soort 
informatiedrager (papier of digitaal), de plaats van de reproductie (op een web-
site, op een cd-rom) en de voorwaarden voor de eerste commercialisering van de 
exemplaren. Dat recht omvat de al dan niet gedeeltelijke, tijdelijke of definitieve, 
directe of indirecte reproductie; 

• het adaptatie- en vertalingsrecht: dit recht slaat op de omzetting van het werk in 
een ander genre (een tekst interactief maken), het aanbrengen van allerhande 
wijzigingen (een tekst samenvatten, zoomen of de kleuren van een foto verande-
ren) en het vertalen in diverse talen; 

• het verhuurrecht of uitleenrecht: het recht voor een auteur om het origineel of 
een reproductie van zijn werk een bepaalde tijd ter beschikking te stellen van een 
derde (de rechthebbende van dat recht zou bijvoorbeeld de verhuur van een cd-
rom gedurende een aantal maanden na de eerste verspreiding van deze cd-rom 
kunnen verbieden om genoeg tijd te laten voor de verhandeling van het werk);

• het bestemmingsrecht: het recht om het gebruik van de materiële exemplaren 
(reproducties) van het werk te controleren;

• het distributierecht: het recht om exemplaren van het werk onder het publiek te 
verspreiden, bijvoorbeeld door ze te verkopen of in te voeren. 

2. Het openbaar mededelingsrecht: dit recht wordt gedefinieerd als het recht om zijn 
werk aan het publiek mede te delen, met inbegrip van de beschikbaarstelling voor het 
publiek op zodanige wijze dat deze voor de leden van het publiek op een door hen indivi-
dueel gekozen plaats en tijd toegankelijk zijn. Volgens dit recht mag de auteur dus ver-
bieden dat zijn werk rechtstreeks (d.w.z. zonder materiële drager) aan het publiek wordt 
medegedeeld. Het doet er niet toe of die mededeling op “een podium” in aanwezigheid 
van een publiek gebeurt (zelfs als het lokaal gratis toegankelijk is en/of de genodigden 
daartoe een register moeten ondertekenen) of door middel van een technische trans-
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missiemethode (bijvoorbeeld de mededeling per satelliet, via de kabel, de mededeling 
van een uitzending op een openbare plaats met een luidspreker of een ander middel, 
alsook de elektronische of onlineverspreiding). Dit recht slaat dus op de onlinedoorgifte 
van een werk (op het internet). 

Bijgevolg, indien een werk binnen een bedrijf of administratie via het intranet wordt 
medegedeeld, vormt dit een handeling van openbare mededeling, waarvoor de voor-
afgaandelijke toestemming van de auteur vereist is. Hetzelfde kan gezegd worden voor 
de elektronische persoverzichten, waarin persartikels gereproduceerd zijn, en via het 
intranet ter beschikking worden gesteld aan de personeelsleden van een onderneming, 
een administratie of een onderwijsinstelling. 

59. Welke morele rechten heeft een auteur op zijn 
werk?

Naast vermogensrechten geniet de auteur ook morele rechten, die de veruiterlijking zijn 
van de band tussen de oorspronkelijke auteursrechthebbende (de natuurlijke persoon 
die het werk heeft gecreëerd) en zijn werk. Men moet echter niet de morele rechten 
en de vermogensrechten in volledig aparte vakjes onderbrengen. In de praktijk worden 
niet-vermogensrechtelijke prerogatieven (zoals het vaderschapsrecht) soms uitgeoe-
fend voor vermogensrechtelijke doeleinden en omgekeerd. 

De morele rechten zijn de volgende: 

• het divulgatierecht: dit recht houdt in dat de auteur kan beslissen wanneer zijn werk 
voltooid is en wanneer en hoe het aan de openbaarheid kan prijsgegeven worden. 
zich een nog onafgewerkt werk toe-eigenen (bijvoorbeeld een muziekstuk waarvan 
het scheppingsproces nog aan de gang is) en het op het internet plaatsen is dus een 
inbreuk op dit recht; de auteur had immers nog geen toestemming gegeven tot ver-
spreiding van het werk. Overigens, heeft de auteur eveneens het recht om zijn werk, 
zelfs al is het voltooid, niet openbaar te maken of om de openbaarmaking ervan uit 
te stellen. Een niet openbaar gemaakt werk kan niet in beslag worden genomen!

• het vaderschapsrecht: dit recht houdt in dat de auteur het vaderschap van een 
werk kan opeisen, d.w.z. dat hij kan beslissen dat zijn naam (of een pseudoniem) 
bij de exploitatie van zijn werk moet worden vermeld of dat zijn werk anoniem 
moet worden gepubliceerd. Het zich toe-eigenen van andermans werk is dus een 
schending van dit recht, alsmede het verspreiden van het werk onder de naam van 
de auteur indien hij wenste dat dit naamloos zou gebeuren.

• het integriteitsrecht: met dit recht kan de auteur zich verzetten tegen elke wij-
ziging van zijn werk, d.w.z. tegen de invoeging ervan in een nieuwe context (het 
inkorten of samenvatten van een tekst, het anders in beeld brengen van een foto, 
het met een filter of door speciale effecten wijzigen van een foto). 
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60. Hoe lang is een werk beschermd?
De beschermingsduur van het auteursrecht is beperkt in de tijd. De algemene regel is 
dat het werk beschermd is tot 70 jaar na de dood van de auteur. Dit betekent, bijvoor-
beeld, dat de partituren van de concerto’s van Mozart niet langer door het auteursrecht 
zijn beschermd. ze mogen dus vrij gereproduceerd worden (bijvoorbeeld als fotokopie) 
zonder dat de toestemming van de erfgenamen van Mozart vereist zijn (doch waar-
schijnlijk zal de toestemming moeten verkregen worden van de uitvoerende musici, uit-
geverijen en platenfirma’s, die naburige rechten genieten op hun uitvoeringen van de 
werken van Mozart).

61. Wat is niet door het auteursrecht beschermd?
De volgende werken zijn bijvoorbeeld niet beschermd door het auteursrecht en mogen 
dus worden gereproduceerd zonder toestemming van de auteur:

• een werk dat niet origineel is! Dit begrip is echter relatief en moet door de rechter 
worden beoordeeld. Het wordt bijgevolg afgeraden om zelf te beslissen of ander-
mans werk al dan niet origineel is; 

• een werk dat niet langer beschermd is, de auteur is meer dan 70 jaar overleden 
(soms moet je wel een toestemming hebben van andere rechthebbenden);

• een werk bedoeld in artikel 8 van de auteurswet. Dit artikel bepaalt dat bepaalde, 
zelfs originele, werken niet beschermd worden door het auteursrecht: redevoe-
ringen uitgesproken op vergaderingen van vertegenwoordigende lichamen, tij-
dens openbare zittingen van rechtscolleges of op politieke bijeenkomsten, alsook 
officiële akten van de overheid (wet, decreet, ordonnantie enz.). 

Aangezien zo’n werken niet beschermd zijn door het auteursrecht, kunnen zij onder an-
dere vrij worden gereproduceerd en onder het publiek verspreid, bijvoorbeeld via een 
website.

Nogmaals: een idee, ook al is het origineel, wordt, zolang het niet in een bepaalde vorm 
is uitgedrukt en dus concreet gestalte heeft gekregen, niet beschermd door het auteurs-
recht.
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62. Mag ik nooit een auteursrechtelijk werk 
reproduceren?

Er zijn gevallen waarin een auteursrechtelijk beschermd werk geheel of gedeeltelijk 
mag worden gereproduceerd en waarvoor de toestemming van de auteur niet vereist 
is. De auteurswet voorziet namelijk in enkele uitzonderingen. Deze uitzonderingen zijn 
echter weinig talrijk. Bovendien gelden er zo’n strenge voorwaarden om zich erop te 
kunnen beroepen, dat het vaak niet eenvoudig is om er gebruik van te maken bij het 
ontwerpen en online plaatsen van een website. De voor het ontwerpen van een website 
relevante uitzonderingen, zijn de volgende:

• het citaatrecht;

• aanhalingen als actualiteitsinformatie; 

• de reproductie en de mededeling aan het publiek van een werk dat tentoongesteld 
is op een voor het publiek toegankelijke plaats;

• de reproductie voor privégebruik of voor de familiekring (zgn. reprografie en 
thuiskopie);

• de reproductie ter illustratie van onderwijs of voor wetenschappelijk onderzoek.

De uitzonderingen zullen hierna worden toegelicht.

63. Wat is het citaatrecht?
Krachtens het citaatrecht mag je korte fragmenten uit een werk reproduceren zonder 
dat hiervoor de toestemming van de auteur vereist is. Verscheidene voorwaarden moe-
ten echter cumulatief vervuld zijn:

• het citaat moet afkomstig zijn van een werk dat op geoorloofde wijze werd open-
baar gemaakt (je mag dus geen werk citeren zolang de auteur niet heeft beslist 
om het aan de openbaarheid prijs te geven);

• het citaat moet worden aangehaald “ten behoeve van kritiek, polemiek, onderwijs, 
of in het kader van wetenschappelijke werkzaamheden” (dit sluit bijgevolg het ci-
taat in het kader van ontspanningswebsites of louter commerciële websites, uit);

• het citaat moet worden aangehaald “overeenkomstig de eerlijke beroepsgebrui-
ken en het beoogde doel”. Hiermee wordt eigenlijk bedoeld dat het citaat “te goe-
der trouw” moet gebeuren (de doelstelling hiervan is onder andere dat een oneer-
lijke mededinging tegenover de uitgever zou worden vermeden);

• het citaat moet de bron en de naam van de auteur vermelden, tenzij dit niet moge-
lijk blijkt.
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64. Wat is het citaatrecht als actualiteitsinformatie?
Volgens de wet kan de auteur zich niet verzetten tegen de reproductie en/of mededeling 
aan het publiek, “met het oog op informatie”, van korte fragmenten uit werken of van 
integrale werken van beeldende kunst “in een verslag dat over actuele gebeurtenissen 
wordt uitgebracht”. De exploitatiehandelingen m.b.t. het werk, die aldus worden gesteld, 
moeten gerechtvaardigd zijn door de nagestreefde doelstelling van informatieverschaf-
fing (evenredigheidsbeginsel). De bron, met inbegrip van de naam van de auteur, moet 
vermeld worden, tenzij dit niet mogelijk blijkt.

65 Wat met werken die zijn tentoongesteld op 
een voor het publiek toegankelijke plaats?

Om eveneens reportages of andere gebruiken dan actualiteitsverslaggeving te dekken, 
zijn de reproductie en/of mededeling aan het publiek van een werk dat tentoongesteld is 
op een voor het publiek toegankelijke plaats, toegestaan zonder dat de voorafgaandelij-
ke toestemming van de auteur vereist is, op voorwaarde dat het doel van de reproductie 
en/of mededeling aan het publiek niet het werk zelf is (deze uitzondering is bijvoorbeeld 
toepasselijk wanneer in een tV-uitzending of een radioprogramma toevallig een werk, 
zoals een beeldhouwwerk, een schilderij of een muziekfragment, verschijnt of weer-
klinkt). 

66. Wat betekenen de uitzonderingen voor 
reprografie en thuiskopie?

De voorwaarden om te kunnen genieten van deze uitzonderingen verschillen volgens 
het werk in kwestie.

Artikels, werken van beeldende kunst of andere werken vastgelegd op een grafische 
of analoge drager

In bepaalde gevallen is het mogelijk om zonder toestemming van de auteur artikels, 
werken van beeldende kunst of fragmenten uit andere werken, die zich op een grafische 
of analoge drager (een boek) bevinden voor privé- of interne doeleinden te reproduceren. 
Om zich te kunnen beroepen op deze uitzondering, moeten verscheidene voorwaarden 
vervuld zijn: 

• de reproductie moet beperkt blijven tot een “uittreksel” (een kort fragment) van 
een werk of mag betrekking hebben op het geheel of een gedeelte van een arti-
kel of een werk van beeldende kunst (men mag bijgevolg een heel artikel uit een 
tijdschrift reproduceren - voor privé- of interne doeleinden - maar geen geheel 
boek);
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• het werk dat men wil reproduceren moet vastgelegd zijn op een grafische of ana-
loge drager (papier, microfiche, slide). Hieruit blijkt bijgevolg dat men zich niet op 
de uitzondering kan beroepen, indien het werk zich op een digitale drager bevindt 
(cd-rom, dvd, harde schijf)! Merk op dat deze uitzondering niet geldt voor geluids- 
en audiovisuele werken;

• de reproductie mag uitsluitend voor privé- of interne doeleinden gebeuren: niet 
enkel de reproductie voor persoonlijk gebruik of gebruik binnen de familiekring 
wordt beoogd, doch ook het gebruik binnen de onderneming en voor de onderne-
ming. De uitzondering voor reprografie van werken vastgelegd op een grafische of 
analoge drager, belet niet dat de gebruiker het exclusief openbaar mededelings-
recht van de auteur moet eerbiedigen. De uitzondering i.v.m. de gratis en privé-
mededeling van een werk binnen de familiekring is immers beperkter dan die 
i.v.m. de reproductie voor privédoeleinden of m.a.w. de reprografie. Hierdoor blijft 
de toestemming van de rechthebbenden vereist voor de reproductie van werken 
op een website voor intern gebruik, binnen een onderneming, bestuur of onder-
wijsinstelling, vermits de terbeschikkingstelling van deze werken via een intranet 
een handeling van mededeling aan het publiek is, van zodra ze buiten de familie-
kring gebeurt; 

• de reproductie mag geen afbreuk doen aan de normale exploitatie van het werk 
(een fotokopie van het belangrijkste hoofdstuk van een boek voor studenten zou 
als gevolg kunnen hebben dat het origineel werk niet meer wordt verkocht, indien 
het boek juist hoofdzakelijk, bestemd is voor studenten).

Het stellen van reproductiehandelingen onder de hierboven vermelde voorwaarden, 
heeft als gevolg dat de persoon die verantwoordelijk is voor het gebruik van het repro-
ductieapparaat de verplichting heeft tot het betalen van een vergoeding aan een be-
heersvennootschap. zo’n vergoeding wordt gewoonlijk “vergoeding voor reprografie” 
genoemd en moet aan de cvba Reprobel worden betaald.

Geluids- en audiovisuele werken

Voor zover een werk op geoorloofde wijze is openbaar gemaakt, mag het gereprodu-
ceerd worden. De handeling moet echter binnen de familiekring worden gesteld en 
daarvoor bestemd zijn. 

De drager waarop het werk oorspronkelijk is vastgelegd, alsmede de drager waarop de 
reproductie gebeurt en met welke middelen het wordt gereproduceerd, hebben weinig 
belang. 
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67. Mag ik een werk reproduceren voor 
onderwijs- of wetenschappelijke doeleinden?

Deze uitzondering gelijkt op de uitzondering voor de reproductie voor privédoeleinden 
of m.a.w. de algemene uitzondering voor reprografie. De voorwaarden verschillen ech-
ter een beetje. Om zich op deze uitzondering te kunnen beroepen, moeten de volgende 
voorwaarden voldaan zijn: 

• de reproductie moet betrekking hebben op een fragment of op een volledig arti-
kel of werk van beeldende kunst (schilderij, beeldhouwwerk, logo) of op een kort 
fragment van een ander werk, vastgelegd op een al dan niet digitale drager (een 
deel van een boek op papieren drager, een logo of label op digitale drager);

• de reproductie moet gebeuren ter illustratie van onderwijs of met wetenschap-
pelijke doeleinden (een onderwijzer of een onderzoeker die webpagina’s of labels 
kopieert om ze op transparanten te plaatsen met het oog op de voorstelling van 
nieuwe initiatieven in verband met het labelen);

• de reproductie moet gebeuren overeenkomstig het nagestreefde doel en mag 
geen afbreuk doen aan de normale exploitatie van het gereproduceerde werk (het 
is dus niet omdat je onderwijzer bent dat je de vrijheid mag nemen om op het 
internet beschermde foto’s ter beschikking te stellen van de studenten, onder het 
voorwendsel van illustratie van onderwijs, te meer daar het openbaar medede-
lingsrecht in dit geval ook van toepassing is en dat er voor dit recht geen vergelijk-
bare uitzondering bestaat). 

68. Tot wie moet ik mij richten indien ik 
toestemmingen voor het gebruik van een 
auteursrechtelijk beschermd werk wens te 
verkrijgen?

Uit het voorafgaande volgt dat de toestemming van de auteur vereist is voor de exploi-
tatie van een werk en er bijgevolg een overeenkomst met hem moet gesloten worden. 
Daartoe moet je je drie vragen stellen: 

• Wie is (zijn) de rechthebbende(n) van de auteursrechten op het werk?

• Is de auteur altijd de rechthebbende? Heeft hij zijn rechten niet overgedragen?

• Heeft de auteur het beheer van zijn rechten niet toevertrouwd aan een beheers-
vennootschap voor auteursrechten?
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Principe

In principe is de rechthebbende van de auteursrechten, de natuurlijke persoon, die het 
werk gecreëerd heeft. Deze persoon is de “oorspronkelijke auteursrechthebbende”. Om 
de bewijslast te verlichten, wordt de persoon van wie de naam (of een ander teken) op 
het werk vermeld staat, geacht de rechthebbende van de auteursrechten te zijn. 

Indien het werk door meer dan een persoon werd gecreëerd, gaat het in principe om 
een samenwerking en behoort het auteursrecht toe aan alle scheppers van het werk. 
Een persoon mag slechts aanspraak maken op het medeauteurschap van het werk als 
hij effectief een creatieve bijdrage levert tot de vormgeving van dat werk (dat geldt niet 
voor de persoon die enkel ideeën aanbrengt of alleen technische gegevens invoert). In 
dat geval moet je dus de toestemming vragen aan elk van de medeauteurs. 

Bovendien moet er steeds in gedachten worden gehouden dat met betrekking tot een 
website of een databank, er twee soorten auteurs kunnen zijn: 

• de auteur of co-auteur van de website: een website zal als dusdanig, onafhanke-
lijk van haar inhoud, immers vaak zelf een auteursrechtelijk beschermd werk zijn, 
door de originele rangschikking van haar diverse elementen;

• de auteur of auteurs, niet van de website zelf, maar van de erin geïncorporeerde 
elementen (een tekst, een foto, een logo, een muzieksequens). 

Overdracht van het auteursrecht 

Mogelijk is de auteur van een werk geen houder meer van de (vermogens)rechten door-
dat hij ze heeft overgedragen of kan hij de rechten niet meer verlenen doordat hij reeds 
een exclusieve licentie heeft verleend aan een derde. Die persoon is dan de afgeleide 
auteursrechthebbende. Er moet dus aan de auteur gevraagd worden of hij nog steeds de 
houder is van de rechten en, als dat niet zo is, wie de verkrijger ervan is.

Er moet eveneens gepreciseerd worden dat op het vlak van computerprogramma’s, de 
softwarewet in een vermoeden van overdracht van de vermogensrechten van de werk-
nemer aan de werkgever voorziet, wanneer het programma gerealiseerd wordt bij de 
uitoefening van zijn taken of in opdracht van zijn werkgever. 

Onafhankelijk van een eventuele overdracht van de vermogensrechten, moet men steeds 
rekening houden met de oorspronkelijke auteur en, eventueel in een afstand van de uit-
oefening van zijn morele rechten voorzien, en dit om iedere eventuele latere betwisting 
te vermijden. De morele rechten zijn immers niet overdraagbaar. 
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Beheersvennootschappen voor auteursrechten

Een auteur die niet zelf wil instaan voor het beheer van zijn rechten kan die taak toever-
trouwen aan een beheersvennootschap voor auteursrechten (SABAM, SOFAM, SACD, 
SIMIM, URADEX, SCAM). Deze oplossing biedt onder meer het voordeel dat de gebruiker 
slechts met één gesprekspartner over de rechten moet onderhandelen, wat een niet 
te onderschatten voordeel is, indien hij verscheidene werken wil exploiteren. Bijgevolg 
kan een opzoeking worden verricht bij deze collectieve beheersvennootschappen, waar 
kan nagekenen worden of een auteur of rechthebbende in hun catalogus voorkomt. De 
beheersvennootschappen zijn trouwens wettelijk verplicht ter plaatse inzage te verlenen 
in de door hen beheerde repertoria.

69. Welke stappen moet ik in de praktijk 
ondernemen als ik een website wil maken? 

Wanneer je een website met beschermde werken (tekst, afbeelding, foto, muziekse-
quens- of video), wil creëren, is het belangrijk om de volgende stappen te ondernemen 
en om je te laten bijstaan door een in de desbtreffende materie bekwame persoon: 

• Eerste stap: het opstellen van een inventaris van de auteursrechtelijke bescherm-
de elementen, die op de website zullen gereproduceerd of gebruikt worden;

• tweede stap: bepalen van de rechthebbenden van het auteursrecht, van wie een 
toestemming zal moeten verkregen worden;

• Derde stap: het definiëren van de handelingen waarin de auteursrechtelijke be-
schermde werken zullen gebruikt worden, of m.a.w. de exclusieve rechten van de 
desbetreffende auteur bepalen, en bijgevolg de vereiste toestemmingen die m.b.t. 
het auteursrecht moeten verkregen worden;

• Vierde stap: het opstellen van een ontwerp van overeenkomst en onderhandelen 
over de rechten met de auteur(s) of met de collectieve beheersvennootschap. 

70. Wat zijn naburige rechten? 
Het is belangrijk om er op algemene wijze aan te herinneren dat naast auteursrechten 
in de enge zin, de wetgever ook andere rechten, “naburige rechten” genoemd, heeft 
erkend. Deze rechten worden toegekend aan categorieën van personen die door hun 
werk en/of investeringen toelaten dat de werken vertolkt, uitgevoerd, geproduceerd, via 
de radio worden uitgezonden en meer algemeen, voor het publiek beschikbaar worden 
gesteld. 
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Deze categorieën van personen zijn respectievelijk de uitvoerende kunstenaars, produ-
centen van fonogrammen, films of databanken en omroeporganisaties. Het voorwerp van 
de bescherming van de naburige rechten wordt “beschermde prestaties” genoemd. 

Indien u beschermde prestaties op uw website wilt zetten, zal u de naburige rechten die 
deze prestaties beschermen, moeten eerbiedigen, overigens naast de verplichting om 
eveneens het auteursrecht na te leven.

Eenzelfde werk kan inderdaad bestaan uit zowel door het auteursrecht beschermde 
werken als door naburige rechten beschermde prestaties. zo is een audio compact disc 
een goed dat verscheidene beschermde voorwerpen kan bevatten. Enerzijds bevat hij 
door het auteursrecht beschermde muzikale werken en anderzijds uitvoeringen van 
muzikale werken die beschermd worden door het recht van de uitvoerende kunstenaars. 
Daarenboven is die compact disc een reproductie van een fonogram en geniet hij als 
dusdanig bescherming door het naburig recht van de producenten van fonogrammen.

71. Welke is de draagwijdte van de naburige 
rechten?

Net zoals aan de auteurs worden aan de uitvoerende kunstenaars morele rechten toe-
gekend. Deze rechten beogen de bescherming van de persoonlijkheid van de kunste-
naar doorheen zijn vertolking of uitvoering. Kunstenaars genieten een vaderschaps- en 
integriteitsrecht op hun vertolkingen of uitvoeringen. 

Een gedeeltelijke verzaking aan de uitoefening van het moreel recht kan contractueel 
worden overeengekomen met de uitvoerende kunstenaar. 

Indien u bijgevolg adaptaties van prestaties van uitvoerende kunstenaars op uw website 
wil plaatsen, moet u voorafgaandelijk de toestemming tot reproductie en adaptatie (ver-
mogensrechten) van deze prestaties verkrijgen, alsmede de gedeeltelijke afstand van 
het integriteitsrecht op de prestaties (moreel recht).

Gezien de reden van bestaan van de naburige rechten van producenten en radio-om-
roepen uitsluitend economisch is, beschikken deze rechthebbenden niet over morele 
rechten. 

Voor wat betreft het aanmaken, het online zetten en de exploitatie van een website, heb-
ben de vermogensrechten van de uitvoerende kunstenaars, de producenten van fono-
grammen of films en de omroeporganisaties in principe hetzelfde toepassingsgebied als 
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de vermogensrechten van de auteurs. Het betreft de exclusieve rechten tot reproductie, 
adaptatie en openbare mededeling (zie de paragraaf over het toepassingsgebied van de 
vermogensrechten van auteurs). 

72. Hoelang kunnen naburige rechten worden 
tegengeworpen?

Naburige rechten zijn beperkt in de tijd. ze hebben een beschermingsduur van 50 jaar, 
die naargelang het geval, in principe begint te lopen op 1 januari van het jaar dat volgt op 
de prestatie (de publicatie of de mededeling aan het publiek van de vastlegging van de 
prestatie). Na het verstrijken van deze beschermingsperiode, vallen de prestaties in het 
openbaar domein en kunnen ze zonder voorafgaandelijke toestemming van de recht-
hebbenden geëxploiteerd worden. 

73. Wat zijn de uitzonderingen op de naburige 
rechten?

zoals voor het auteursrecht, heeft de wetgever uitzonderingen voorzien op de naburige 
rechten. De uitzonderingen op de naburige rechten zijn in principe, op een gelijkaardige 
wijze gedefinieerd als de uitzonderingen op het auteursrecht. Er bestaan echter bepaal-
de toepassingsvoorwaarden die verschillen en die men niet uit het oog mag verliezen. 
Deze verschillen in het toepassingsgebied kunnen als gevolg hebben dat een exploita-
tiehandeling wettelijk toegestaan is vanuit het oogpunt van de auteursrechten maar niet 
vanuit het oogpunt van de naburige rechten, en omgekeerd. 

74. Wat is een merk? Wat is zijn rol? 
Een merk is een teken dat wordt gebruikt ter onderscheiding van producten of diensten 
die worden aangeboden door een onderneming (vb.: het merk “Côte d’Or” ter onder-
scheiding van chocolade, die verhandeld wordt door de vennootschap Kraft). 

De belangrijkste functie van een merk is de garantie voor de consument van de oor-
sprong van verhandelde producten of diensten. zo, biedt bijvoorbeeld, de vermelding van 
het merk “Côte d’Or” op de verpakkingen van chocolade de garantie aan de consument 
dat deze chocolade werd vervaardigd onder het toezicht van de houder van het merk (de 
vennootschap Kraft). Doordat een bijzondere kwaliteit van het product aan de klanten 
wordt gewaarborgd, heeft een merk dus een vooraanstaande rol bij de klantenbinding. 
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75. Wat zijn de voorwaarden om te kunnen 
genieten van de bescherming door een merk?

Om te kunnen genieten van een bescherming door het merkenrecht, moet er een teken 
worden geregistreerd bij een bevoegde overheid (bijvoorbeeld bij het Benelux-bureau 
voor de Intellectuele Eigendom). 

Opdat een merk geldig zou zijn, moet het teken bovendien verschillende voorwaarden 
vervullen:

• het moet een onderscheidend vermogen bezitten, d.w.z. in staat zijn om de oor-
sprong van de producten of diensten waarop het vermeld staat te identificeren 
(vb.: het “Apple”-teken heeft een sterk onderscheidend vermogen ter identificatie 
van computerapparatuur; ditzelfde teken zou echter geen enkel onderscheidend 
vermogen bezitten, indien het werd gebruikt bij de verhandeling van appelsap); 
het teken mag dus niet enkel dienen om te verwijzen naar het betreffende type 
producten of om iets zeggen over de kwaliteiten van het product;

• het moet beschikbaar zijn, d.w.z. dat het niet het voorwerp mag zijn van concurre-
rende rechten van een derde (vb.: een logo dat ontworpen werd door een grafische 
vormgever zal slechts in de vorm van een merk kunnen geëxploiteerd worden, 
indien men voorafgaandelijk de auteursrechten op het genoemde logo heeft ver-
kregen)

• het teken moet toelaatbaar zijn, d.w.z. dat het geregistreerde teken niet strijdig mag 
zijn met de openbare orde of de goede zeden en het publiek bovendien niet mag 
misleiden m.b.t. de kwaliteit of de oorsprong van de producten en/of diensten.

76. Wat is de draagwijdte van de bescherming 
door een merk?

De bescherming door een merk is op twee vlakken beperkt. 

Enerzijds is het merk enkel beschermd binnen het grondgebied van de registratie. Indien 
ik bijvoorbeeld een merk in Frankrijk registreer, zal de bescherming van het teken mij 
niet toelaten om een derde te verbieden hetzelfde teken in België te gebruiken. Dit is het 
“territorialiteitsprincipe” van een merk.

Anderzijds is de bescherming van een merk beperkt tot de betrokken branche van 
producten of diensten. Bij de aanvraag tot registratie van het merk, moet(en) de 
categorie(ën) van producten en/of diensten waarvoor de bescherming wordt gevraagd 
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nauwkeurig worden omschreven. Indien een derde hetzelfde teken voor andere produc-
ten en/of diensten gebruikt, kan de houder van het merk zich daar niet tegen verzetten 
(“specialiteitsbeginsel” van een merk).

Er moet echter worden opgemerkt dat algemeen bekende merken – onder bepaalde voor-
waarden – een ruimere bescherming genieten en zodoende de houders ervan toelaten om 
zich te verzetten tegen het gebruik van het teken door een derde, zelfs buiten de hierboven 
vermelde beperkingen (indien het merk Ferrari bijvoorbeeld enkel voor producten m.b.t. 
auto’s was geregistreerd, zou door de bekendheid van het teken het gebruik van het teken 
voor textielproducten toch kunnen worden verboden). Om van deze ruimere bescherming 
te genieten, moet de houder van het algemeen bekend merk bewijzen dat derden door 
het teken te gebruiken een ongerechtvaardigd voordeel halen uit de bekendheid van het 
merk of hem schade berokkenen. In het voorbeeld van Apple, zal het echter moeilijk te 
bewijzen zijn dat het gebruik van het teken bij de verhandeling van fruitsap voordeel haalt 
uit de bekendheid van het merk of hem schade berokkent, vermits het begrip voor dit soort 
van producten tot het dagelijkse taalgebruik behoort. Dezelfde conclusie kan echter niet 
getrokken worden indien het Apple-logo zou worden gereproduceerd.

Afdeling 2. Concrete vragen die je je stelt!

77. Heb ik het recht om software voor de 
aanmaak van webinhoud te gebruiken?

Om je webpagina te creëren, ga je waarschijnlijk gebruik maken van daarvoor geschikte 
software. Om vervolgens je website op de server van de internetprovider op te laden, ga 
je ook daarvoor geschikte software gebruiken. Om je site te raadplegen, ga je naviga-
tiesoftware gebruiken. Heb je het recht om gebruik te maken van al die software? Of met 
andere woorden, zijn deze bijvoorbeeld geen illegale kopieën?

Hoewel het mischien vanzelfsprekend is, moet er toch aan herinnerd worden dat soft-
ware eveneens geniet van een auteursrechtelijke bescherming. Het is niet omdat je soft-
ware op een drager hebt gekocht, dat je ook houder bent geworden van de intellectuele 
rechten op deze software. In de praktijk brengt dit met zich mee dat het gebruik van 
software de toestemming van de rechthebbende van het auteursrecht op dit program-
ma, vereist. Deze toestemming wordt in de praktijk gegeven door het sluiten van een 
licentie. De licentie wordt over het algemeen verleend bij de aankoop van de cd-rom of 
DVD-drager, waarop het programma staat.
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78. Mag ik een foto scannen om deze op mijn 
website te plaatsen?

Om je website aantrekkelijker te maken, ben je waarschijnlijk geneigd om er één of 
meer gescande (gedigitaliseerde) foto’s op te plaatsen. Mag je een analoge foto scannen 
om deze vrij op je site plaatsen? Op deze vraag kan geen eenduidig antwoord worden 
gegeven. Er moeten twee mogelijke hypotheses worden onderscheiden: 

1. Ofwel heb je zelf de foto genomen (vakantiefoto, familiefoto, foto van je autoverzame-
ling, enz.) en ben je dus zelf de rechthebbende van de auteursrechten op deze foto. In 
principe mag je deze foto dus vrij reproduceren en aan het publiek meedelen via je web-
site, voor zover het gefotografeerde voorwerp niet zelf beschermd is door het auteurs-
recht (foto van een andere beschermde foto, van een schilderij, een beeldhouwwerk, van 
een album van Kuifje). In dat geval moet je dus de toestemming verkrijgen van de auteur 
van het gefotografeerde voorwerp.

Maar opgelet: daar blijft het niet bij! Als je een persoon fotografeert, moet je ook zijn 
recht op afbeelding eerbiedigen. Dit recht, dat niet rechtstreeks verbonden is met het 
auteursrecht, laat iedere gefotografeerde persoon toe om zich te verzetten tegen elke 
reproductie van zijn afbeelding (onder meer via het internet) en tegen elke mededeling 
van zijn afbeelding aan het publiek. In dit geval moet je dus de toestemming vragen aan 
de afgebeelde persoon.

2. Ofwel scan (digitaliseer) je een foto uit een boek of een tijdschrift met de bedoeling 
om deze op je website te plaatsen. In dit geval is de kans groot dat de foto beschermd 
is door het auteursrecht. Het volstaat immers dat een foto origineel is om een auteurs-
rechtelijke bescherming te genieten. Een foto als origineel bestempelen is een beoor-
deling die dikwijls door de rechter wordt gevolgd. Er wordt unaniem aanvaard dat het 
scannen (of op een andere manier digitaliseren) van een werk een reproductiehandeling 
is, die tot het exclusieve recht van de auteur behoort. Bijgevolg mag je zulks een foto 
doorgaans niet scannen en ook niet op je webpagina plaatsen zonder de toestemming 
van de fotograaf (of een andere persoon aan wie de rechten zijn overgedragen). Naast de 
toestemming van de fotograaf moet je tevens de toestemming krijgen van de auteur van 
het gefotografeerde voorwerp of van de gefotografeerde persoon.  

Opgelet! Het is niet omdat je een foto of de negatieven ervan hebt aangekocht dat je 
ook de rechthebbende bent van de auteursrechten. Je moet deze rechten dus blijven 
eerbiedigen.
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79. Mag ik een afbeelding (tekening) scannen om 
deze op mijn website te plaatsen?

Naast foto’s zal je misschien geneigd zijn ook enkele afbeeldingen (zoals humoristische 
tekeningen of striptekeningen) op je website te plaatsen om deze aantrekkelijker te ma-
ken. zoals voor foto’s mag je enkel, zonder de toestemming van wie ook, een gescand 
beeld op je site plaatsen als je zelf de tekenaar bent van dat beeld en voor zover het geen 
herkenbare afbeelding van een persoon is.   

In de andere gevallen zal het beeld beschermd zijn door het auteursrecht indien het ori-
gineel is, wat vaak het geval zal zijn. Bijgevolg zal je dan vooraf de toestemming van de 
auteur moeten vragen. Krachtens het recht op afbeelding moet je ook de toestemming 
krijgen van de getekende persoon. Onverminderd een bescherming door het auteurs-
recht, kan een beeld nog beschermd zijn door het merkenrecht. 

Eens te meer blijkt dus dat je zelden zonder toestemming een afbeelding op je website 
mag exploiteren, tenzij je je creatieve scheppingskracht de vrije loop laat.

80. Mag ik een tekst scannen om op mijn website 
te plaatsen?

Naast foto’s en afbeeldingen wil je ook een tekst op je webpagina plaatsen. Deze tekst 
kan je bijvoorbeeld zelf schrijven of misschien verkies je om een bestaande tekst te scan-
nen. Nadat je een programma voor tekenherkenning hebt gebruikt, plaats je vervolgens 
deze tekst, in de vorm van een beeldbestand of een tekstbestand, op je site. Kan je om 
het even welke tekst op je site plaatsen? Ook op deze vraag is het antwoord negatief. 

Op grond van de hierboven uiteengezette principes, weet je reeds dat een tekst door het 
auteursrecht wordt beschermd indien hij origineel is. De lengte van de tekst (een slogan, 
enkele regels of verscheidene pagina’s) of de drager waarop hij aanvankelijk werd ge-
plaatst (papier, cd-rom, website enz.) spelen bijgevolg geen enkele rol. 

Dit vormt geen enkel probleem indien je de auteur bent van de tekst, wat veronderstelt 
dat je de inhoud van de tekst zelf hebt uitgevonden en vorm gegeven. Het overnemen 
van een bestaande tekst heeft uiteraard niet tot gevolg dat je zelf de auteur van de tekst 
wordt. 

Als de tekst beschermd wordt door het auteursrecht, mag hij niet op een site worden 
gereproduceerd zonder toestemming van de auteur ervan. zo beschouwde de Franse 
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rechtspraak dat het digitaliseren van het werk van Jacques Brel en van Michel Sardou, 
zonder toestemming van de rechthebbenden, als namaak moet worden beschouwd. In 
België heeft de rechtspraak geoordeeld dat de reproductie van krantenartikels op een 
databank, beschikbaar op het internet, een handeling is waarvoor de toestemming van 
de auteurs noodzakelijk is.  

De hierboven uiteengezette principes moeten uiteraard getemperd worden door de uit-
zonderingen op het auteursrecht.

81. Mag ik een werk (afbeelding, logo, icoon, foto, 
tekst, videosequens, muziekbestanden) van 
een andere site kopiëren of downloaden om 
het op mijn website te plaatsen? 

Hier gaat het niet meer om de digitalisatie van een werk dat vastgelegd is op een analoge 
drager (een papieren document), maar om het downloaden door een internetgebruiker 
van een werk (afbeelding), dat zich op een site bevindt, waarbij het vervolgens op de 
eigen site van de internetgebruiker wordt geplaatst. Het werk wordt zodoende (her)ver-
spreid op het internet. 

Met de bekende functie kopiëren/plakken (copy/paste), die in de meeste software zit, kun 
je in een mum van tijd een indrukwekkende reeks gegevens bijeenscharrelen die zich als 
tekstbestand, beeldbestand, foto’s enz. op andere websites bevinden. Nogmaals, deze 
technische functie, die het reproduceren heel makkelijk maakt, moet met mate worden 
aangewend en de auteursrechten moeten hoe dan ook geëerbiedigd worden.

Het kopiëren of downloaden van een werk is namelijk een reproductiehandeling en het 
(her)verspreiden van een werk op het internet is een mededeling aan het publiek. Beide 
handelingen vallen onder het auteursrecht. Indien het werk bijgevolg beschermd is door 
het auteursrecht, wat doorgaans het geval is, moet je in principe dus de voorafgaande-
lijke toestemming van de auteur verkrijgen.

Als het logo of de afbeelding die je overneemt, bovendien als merk is geregistreerd, kan 
de reproductie ervan een inbreuk op het merkenrecht vormen en worden gesanctio-
neerd.
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82. Mag ik een afbeelding of foto vastgelegd op 
een analoge drager scannen of een beeld 
of foto vastgelegd op een digitale drager 
kopiëren en op mijn website plaatsen, zelfs 
als ik er vooraf wijzigingen in aanbreng 
(bijvoorbeeld met de bewerkingssoftware 
voor afbeeldingen)?

Op de markt bestaat er bewerkings- of tekensoftware voor afbeeldingen, waardoor een 
foto of een afbeelding zodanig kan worden gewijzigd (verandering van de grootte, kleu-
ren, vormen, contrast, oriëntatie, kadrering enz.) dat het gewijzigde beeld geen enkele 
gelijkenis meer vertoont met het origineel. Ben je dan vrijgesteld van het moeten be-
komen van de toestemming van de auteur van het originele werk (voor zover het be-
schermd is door het auteursrecht en dus origineel is)? 

NEEN, het is niet omdat deze nieuwe afbeelding niet meer lijkt op de oorspronkelijke 
afbeelding dat je je om het even wat mag permitteren. Om deze afbeelding te kunnen 
wijzigen met behulp van de geschikte software, heb je vooraf een reproductiehandeling 
gesteld (hetzij door het werk te scannen, hetzij met de functie kopiëren/plakken), waar-
voor de toestemming van de auteur nodig is. Bovendien valt het bewerken, wijzigen van 
een afbeelding met tekensoftware niet enkel onder het “adaptatierecht” maar ook onder 
het “integriteitsrecht” van het werk, welke tot de exclusieve rechten van een auteur be-
horen. Bijgevolg vereisen zulke wijzigingen ook een toestemming van de auteur.

Indien de bewerkte afbeelding helemaal niet meer lijkt op de oorspronkelijke afbeel-
ding, hoe kan de auteur dan een inbreuk op zijn rechten opsporen en zich op die rechten 
beroepen? Het is inderdaad zo dat het dikwijls moeilijk is voor een auteur om de inbreu-
ken op zijn rechten op te sporen. Men moet echter weten dat er tegenwoordig systemen 
van technische bescherming bestaan (bijvoorbeeld “tatoeëring” of “markering”). Deze 
systemen maken het mogelijk om een digitaal werk te identificeren – zelfs indien het 
sterk werd gewijzigd - en om het gemakkelijk op het internet terug te vinden.
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83. Mag ik muziekbestanden (bijvoorbeeld mp3’s) 
op mijn site ter beschikking stellen van 
internetgebruikers?

Wij zullen ons bij de behandeling van dit actueel probleem gemakshalve beperken tot 
muziekbestanden in mp3-formaat. 

Wat is een mp3-formaat?

De mp3-norm is een standaard voor de compressie van audiogegevens. Het mp3-for-
maat maakt het je mogelijk gewone geluidsbestanden 10 tot 13 maal te comprimeren 
met een uiterst miniem kwaliteitsverlies. Daardoor kun je de inhoud van 10 tot 13 “tra-
ditionele” cd’s opslaan op één enkele cd van het mp3-formaat. Men kan onmiddellijk 
begrijpen wat voor mogelijkheden dit biedt op het internet: vroeger had je uren nodig om 
een lied van enkele minuten te downloaden, terwijl je vandaag voor een mp3-bestand 
slechts een paar minuten nodig hebt. Het internet puilt uit van geluidsbestanden in mp3-
formaat (waarvan de meeste illegaal zijn), omdat ze van de ene internetgebruiker naar 
de andere circuleren of omdat sommige internetgebruikers de inhoud van hun “tradi-
tionele” cd’s op hun computer opnemen, de bestanden comprimeren met de passende 
software en ze vervolgens verspreiden via het net.

Is zoiets toegelaten?

Over het algemeen niet! Een muziekstuk is, zoals elke andere artistieke of literaire cre-
atie, beschermd door het auteursrecht indien het origineel is, wat vaak het geval is. Het 
is niet omdat je je op het internet begeeft dat die principes niet meer gelden, ook al is de 
omvang van de fraude op het net zo groot dat je de illusie krijgt dat het auteursrecht niet 
meer van toepassing is. 

Indien het werk bijgevolg beschermd is door het auteursrecht, is het met name verbo-
den de inhoud van een vinylplaat of audio-cd te digitaliseren en op je harde schijf of elke 
andere informatiedrager te kopiëren. Bijgevolg is het ook verboden zulke bestanden te 
comprimeren met behulp van mp3-compressiesoftware en ze via je website ter beschik-
king te stellen van de internetgebruikers zonder toestemming van de rechthebbenden 
van de aldus gecomprimeerde werken. Dergelijke handelingen zijn namelijk reproduc-
ties en mededelingen aan het publiek, die onder het exclusieve recht van de auteur val-
len. Belgische en buitenlandse rechtbanken hebben deze principes reeds toegepast 
en sommige personen tot zware straffen veroordeeld. Deze personen werden schuldig 
bevonden aan namaak omdat ze een site hadden gecreëerd waar de bezoekers gratis 
illegale muziekstukken (in mp3-formaat) konden downloaden. tal van vennootschappen 
(zoals Napster, ea.) kregen het ook aan de stok met het gerecht omdat ze software en 
een platform hadden ontworpen waardoor internetgebruikers (meestal illegale) mp3-
bestanden vrij onder elkaar konden uitwisselen. 
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Mag ik dan nooit mp3-bestanden op mijn site plaatsen?

Natuurlijk mag je dat. Het gebruik van de mp3-norm is als dusdanig niet verboden. Het 
probleem ligt hem bij de gevolgen die het gebruik van mp3-bestanden kunnen hebben 
op de auteursrechten. Er bestaan bijvoorbeeld gevallen waarin het plaatsen van een 
mp3-bestand op een website niet strafbaar is:

• hetzij omdat het werk niet origineel is en bijgevolg dus niet beschermd is door het 
auteursrecht (zo’n geval zal wel zelden voorkomen); 

• hetzij omdat je zelf het werk hebt gecomponeerd, uitgevoerd en opgenomen. In 
dit geval ben je in principe de auteur van het werk en kun je het naar goeddunken 
verspreiden en reproduceren;

• hetzij omdat het werk niet meer beschermd is door het auteursrecht doordat de 
auteur al meer dan 70 jaar overleden is. Maar opgelet: al moet je geen toestem-
ming vragen aan de componist van het muziekstuk of van het lied, toch kan het 
zijn dat je de toestemming van de muzikanten (de uitvoerende kunstenaars) en de 
fonogramproducenten (de platenmaatschappijen) nodig hebt. Bovendien moet je 
voorzichtig zijn daar er verscheidene arrangementen van werken bestaan die niet 
meer door het auteursrecht worden beschermd, maar waarvan de bewerking nog 
beschermd is;

• hetzij omdat de verspreiding van de mp3-bestanden toegestaan is door de recht-
hebbenden van de auteursrechten en naburige rechten.

84. Mag ik met hyperlinks verwijzen naar sites 
waarop mp3-bestanden staan?

Het antwoord hierop is onzeker. Er bestaat geen algemene regel. Sommige rechtbanken 
beslisten dat het leggen van een link naar illegaal materiaal (bootleg-mp3’s) helemaal 
niet in strijd is met de wet, zolang de gebruiker dat materiaal maar niet op zijn eigen site 
plaatst. Andere rechtbanken hebben gekozen voor een minder soepele oplossing. Gelet 
op de onzekerheid raden wij je aan voorzichtig te zijn en op je site geen hyperlinks te 
leggen naar sites die - waarschijnlijk illegale - mp3’s bevatten. 
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85. Mag ik een werk zonder copyrightvermelding 
vrij kopiëren?

Neen, niet noodzakelijk. Het vermelden of het ontbreken van een “copyright” betekent 
niet dat het werk beschermd is door het auteursrecht of juist niet beschermd is. Wij 
hebben immers reeds gezien, dat een werk beschermd is door het auteursrecht door 
het loutere feit van het creëeren van het werk. Het werk moet – en dit zijn de enige 
voorwaarden – origineel zijn en in een bepaalde vorm worden uitgedrukt. Het is dus niet 
zo dat je een werk vrij mag kopiëren als er geen “copyright” op vermeld is. Als het werk 
beschermd is, ben je verplicht de toestemming van de auteur te vragen. 

Omwille van bewijsrechtelijke maatregelen raden wij echter aan de vermelding “copy-
right Janssens–2004” aan te brengen, indien je een – waarschijnlijk door het auteurs-
recht beschermd – werk van jou (tekst, foto enz.) op je site wilt plaatsen. Overeenkomstig 
artikel 6 van de auteurswet wordt iemand verondersteld houder te zijn van het auteurs-
recht als zijn naam of een of ander teken als dusdanig op het werk is vermeld. 

86. En wat met de werken die worden verspreid 
met de vermelding “zonder auteursrechten” 
(copyright free), “open access”, “vrije 
licentie”, “freeware” of “shareware”?

Bekommerd om een gemakkelijke en gratis toegang tot hun werken te verzekeren, wil-
den bepaalde auteurs hun werken verspreiden volgens een bepaalde formule, die soms 
wordt voorgesteld als een alternatief op het auteursrecht en met verschillende bena-
mingen wordt aangeduid: een vrije licentie, open access, creative commons enz.

Bij de meeste van deze licenties mag iedereen het werk “vrij” (binnen de voorwaarden 
van de licentie) gebruiken, reproduceren, verspreiden en wijzigen. Deze viervoudige 
vrijheid is verbonden aan de voorwaarde dat de van het oorspronkelijke werk afgeleide 
werken zelf worden verspreid volgens identieke voorwaarden (dit is wat men de besmet-
telijkheid van de vrije licenties noemt: het virus verspreidt zich van het oorspronkelijke 
werk naar alle werken die ervan zijn afgeleid).

Vanuit een juridisch oogpunt blijft het auteursrecht van toepassing op deze exploitatie-
wijze van werken. De werken blijven immers beschermd door het auteursrecht. Door 
het gebruik van deze exploitatiewijze drukken de rechthebbenden hun wil uit dat ze “op 
een andere manier” hun rechten willen uitoefenen. De nuance is van belang.
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Het betekent immers dat de maker van de onder vrije licentie verdeelde werken de 
rechthebbende van de auteursrechten blijft en dus kan beslissen om deze rechten uit 
te oefenen wanneer hij zich bijvoorbeeld wil verzetten tegen bepaalde gebruiksvormen 
van zijn creatie.

Vóór elk gebruik van een werk dat wordt aangeboden onder een vrije licentie of als open 
access, moet de gebruikerslicentie grondig worden gelezen (deze neemt dikwijls de 
vorm aan van algemene voorwaarden). Het is deze licentie die bepaalt wat je kunt doen 
met het op een dergelijke wijze verspreide werk. Het is bijvoorbeeld gebruikelijk dat 
deze licenties het gebruik van werken voor commerciële doeleinden verbieden.

Een vrije licentie betekent dus geen totale vrijheid!

Bovendien wordt de verspreiding onder een vrije licentie soms als een tijdelijke exploi-
tatiewijze gebruikt, waarbij je enkel een zeker aantal werken kunt uitproberen. zo vind 
je op het internet vaak databanken of “shareware” software. Na een proefperiode moet 
de gebruiker een licentie aanvragen of ophouden met het gebruik van de software of de 
databank. 

De tijdelijke vrije licenties van het “shareware”-type zijn over het algemeen veel beperk-
ter m.b.t. de gebruiksmogelijkheden van de tijdelijk ter beschikking gestelde werken 
onder de zogenaamde “vrije” licentie. Ook hier is het onontbeerlijk om de voorwaarden 
van de licentie aandachtig te lezen om elk later probleem met de rechthebbende(n) te 
vermijden. 

87. Wanneer ik met een hyperlink verwijs naar een 
andere website, moet ik dan de toestemming 
vragen aan de eigenaar van die site? 

Als je een eigen website creëert, zal je waarschijnlijk een of meer links naar andere sites 
(of naar een specifieke pagina van een andere site) plaatsen. Moet je dan de toestem-
ming vragen aan de eigenaar van de site waarnaar je een hyperlink legt?

Het antwoord blijkt negatief te zijn. Over het algemeen vormt dit soort van handeling 
geen probleem m.b.t. het auteursrecht. zelfs al is deze vraag nog het voorwerp van dis-
cussies onder juristen, is de tendens om aan te nemen dat elke persoon die verantwoor-
delijk is voor een website geacht wordt om de andere operatoren van het netwerk stil-
zwijgend de toestemming te hebben gegeven om een hyperlink naar zijn site te plaatsen. 
Deze link moet wel eenvoudig zijn en doorverwijzen naar de homepage van de site (en 
niet naar een andere bepaalde pagina van de website). Wel wordt aangeraden om zich 
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te onthouden van het plaatsen van hyperlinks naar sites met een illegale of schadelijke 
inhoud (revisionistische of pornografische sites bijvoorbeeld). 

Indien je daarentegen andere hyperlinktechnieken gebruikt, die niet als “eenvoudig” 
worden beschouwd, moet je aandachtig blijven voor de eventuele juridische gevolgen 
die eruit kunnen voortvloeien. Bijvoorbeeld: men vermeldt hyperlinks die bestaan uit de 
titels van krantenartikels (die beschermd zijn door het auteursrecht!) en waarbij syste-
matisch wordt verwezen naar de site die deze artikels publiceert. Deze praktijk kan wor-
den beschouwd als een oneerlijke concurrentie (parasitisme) en/of schending van het 
auteursrecht. Ook het gebruik van een “diepe link” kan voor problemen zorgen. Dit soort 
van hyperlink verwijst naar een interne pagina van de site, zonder aldus via de home-
page van de desbetreffende site te moeten passeren Bepaalde verantwoordelijken van 
websites hebben erop gewezen dat deze praktijk voor hen schadelijk is, oa. wanneer de 
homepage de enige is die reclame bevat en aldus door het toedoen van de “diepe” link 
niet kon gezien worden door verscheidene internetgebruikers. Waakzaamheid is ook 
geboden voor het gebruik van de framingtechniek (kaders, vensters) gecombineerd met 
hyperlinks. Je moet vermijden dat het publiek in verwarring wordt gebracht omtrent 
de echte eigenaar van de site. Men kan zich inderdaad inbeelden dat je een hyperlink 
plaatst in een venster (frame) die verwijst naar een prachtig gedicht op een andere site. 
Bij het aanklikken van deze link kan het gebeuren dat de pagina waarop het gedicht 
staat, op een zodanige manier verschijnt, dat de internetgebruiker niet merkt dat hij 
zich op een andere site bevindt en verkeerdelijk meent dat het jouw gedicht is. Onthoud 
je van dergelijke praktijken of zorg ervoor dat je de toestemming hebt van de persoon 
die verantwoordelijk is voor de site waarnaar verwezen wordt en die waarschijnlijk voor-
waarden zal opleggen voor het plaatsen van een link naar zijn site.

88. Kan ik mij verzetten tegen het plaatsen van 
een hyperlink naar mijn site?

zoals uitgelegd in het voorafgaand antwoord wordt er over het algemeen aangenomen 
dat de verantwoordelijke van een website geacht wordt stilzwijgend toestemming te 
hebben verleend aan de andere operatoren van het netwerk om een hyperlink te leggen 
naar zijn site. 

Dit principe moet echter sterk genuanceerd worden. Je zal je steeds kunnen verzet-
ten tegen een hyperlink naar je site, indien deze link wordt geplaatst op een zodanige 
wijze dat het je schade kan berokkenen. Dit zou het geval kunnen zijn bij een hyperlink 
die naar jouw site verwijst en die om de een of de andere reden geplaatst wordt op een 
website met een pornografisch of revisionistisch karakter of waarbij de link deel zou 
uitmaken van een zin die een onterend of beledigend karakter heeft. De hyperlink zou 
ook, naar gelang van de context, kunnen beschouwd worden als bedrieglijke reclame 
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(wat verboden is) of vergelijkende reclame (die echter niet het geheel van de door de 
wet opgelegde voorwaarden zou naleven). zou ook als schadelijk worden beoordeeld, de 
hyperlink die overmatig voordeel haalt uit jouw werk (je hebt een site gecreëerd die niet 
uitgegeven foto’s publiceert m.b.t. bergbeklimming en een andere gebruiker creëert een 
inhoudsloze site, doch verwijst met een hyperlink stelselmatig naar foto’s op jouw site, 
dit alles met een zeer verwarrend karakter).

Gezien de schadelijke gevolgen die kunnen voortvloeien uit het gebruik van hyperlinks, 
vermelden bepaalde sites, in hun algemene voorwaarden, de volgende clausule: “Elke 
gebruiker verbindt zich ertoe de toestemming te vragen aan de persoon die verantwoor-
delijk is voor deze website alvorens een hyperlink van welke aard ook te leggen naar 
deze site” of “Het is verboden zonder voorafgaande toestemming rechtstreekse of on-
rechtstreekse links te leggen naar deze pagina, naar bestanden of toepassingen van 
deze site”. In dit geval, zal het niet mogelijk zijn om zich te beroepen op een impliciete 
toestemming van uwentwege. 

89. Welke zijn de sancties bij niet naleving van het 
auteursrecht?

De niet naleving van de hierboven vermelde principes kan aanleiding geven tot het ne-
men van strafrechtelijke sancties (gevangenisstraf of boete) en/of burgerrechtelijke 
straffen (bijvoorbeeld de betaling van een schadevergoeding). 

Er moet benadrukt worden dat namaak geen oogmerk tot het berokkenen van schade 
vereist, noch een kennis over het bestaan van andermans recht. Het zal dus onmogelijk 
zijn om je te beroepen op je onwetendheid of goede trouw om aan een veroordeling te 
ontsnappen.

Bovendien kan de rechter bevelen dat het vonnis ten laste van de overtreder wordt be-
kendgemaakt in de pers of een ander medium (bijvoorbeeld op de homepage van een 
website). Nagemaakte voorwerpen kunnen in beslag worden genomen.

Deze sancties kunnen theoretisch lijken aangezien de fraude op het internet een kolossale 
omvang heeft aangenomen en het risico om te worden gesnapt miniem is. Wees echter op 
je hoede! Er worden steeds meer technische middelen gebruikt om beschermde werken 
te identificeren en fraude op het internet op te sporen met geautomatiseerde zoekmachi-
nes. Bovendien stellen beroepsorganisaties of collectieve beheersvennootschappen voor 
auteursrechten alles in het werk om de rechten van hun leden te doen eerbiedigen. ten 
slotte werden al tal van personen door onder meer Belgische en Franse rechtbanken ver-
oordeeld wegens namaak omdat zij op hun site auteursrechtelijke beschermde werken 
hadden geplaatst. Een goed verstaander heeft maar een half woord nodig …
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90. Mag ik het merk van een derde gebruiken op 
mijn website?

Het gebruik van een merk van een derde (of een gelijkaardig teken) is in principe verbo-
den wanneer het gebruik dient om andere producten of diensten, dan die van de houder 
van het merk (bijvoorbeeld als een distributiebedrijf van basisproducten zijn eigen witte-
product-chocolade zou verkopen onder het merk “Côte d’Argent”) te onderscheiden of 
als het gebruik andere doelstellingen beoogt, doch van die aard is dat het schade kan 
berokkenen aan de houder van het merk (bijvoorbeeld de registratie van de domein-
naam ”cotedor.be” door het distributiebedrijf in het voornoemde voorbeeld). 

Er is een inbreuk op het merk als het gebruik van het teken op een website:

• van die aard is dat het een ongerechtvaardigd voordeel haalt uit de bekendheid 
van het merk (bijvoorbeeld het gebruik van het merk “Comme chez soi” als de 
restaurateur op zijn website aangeeft dat zijn recepten zijn geïnspireerd op die van 
het bekende Brusselse restaurant); 

• van die aard is dat het schade berokkent aan de reputatie van het merk (als de 
keuken van het betreffende restaurant in het voornoemde voorbeeld van erbar-
melijke kwaliteit is).

In bepaalde gevallen is het gebruik van het merk van een derde mogelijk:

• als het is gecreëerd om het publiek te informeren over het doel van de producten 
of diensten die je verkoopt (bijvoorbeeld als je zanussi-wasmachines herstelt, is 
het toegestaan om dit merk te gebruiken om het doel van je diensten aan te ge-
ven);

• als je informatie wilt verspreiden m.b.t. een merk, is het toegestaan om het merk 
te gebruiken. Dit wordt toegestaan door het principe van vrije meningsuiting. zo 
heeft de rechtspraak bijvoorbeeld geoordeeld dat de Franse vakbonden van de 
Danone-groep een website mogen creëren die een oproep doet tot het boycotten 
van de Danone-producten, als reactie op een ontslagplan van de Franse fabrieken 
van de multinational (het gebruik van het merk Danone werd als rechtmatig be-
schouwd). Men moet echter voorzichtig blijven en elke ongerechtvaardigde kritiek 
op het merk vermijden. Deze kritiek zou immers als een inbreuk op het merk 
kunnen beschouwd worden en het voorwerp kunnen zijn van een gerechtelijke 
sanctie. zo werd Greenpeace veroordeeld voor opzettelijke laster aan het merk 
Areva (groep die in Frankrijk actief is in de kernenergie) dat het in verband had 
gebracht met foto’s van dode vissen, gezichten van doden enz.
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Rekening houdend met de complexiteit van het onderwerp en in het bijzonder met het 
vage karakter van de grenzen tussen de rechtmatige uitoefening van de vrije meningsui-
ting en de opzettelijke laster, is het aan te bevelen om met de grootste omzichtigheid om 
te springen met het gebruik van het merk van een derde op uw website. 

Afdeling 3. Juridische bescherming van een 
website

91. Is de website die ik maak beschermd door het 
auteursrecht of door een ander recht? 

We hebben reeds gezien dat, wanneer je een website creëert, je dit moet doen met eer-
biediging van de rechten van derden en onder meer de auteursrechten. Omgekeerd kan 
je belang hebben bij de bescherming van je eigen website en de inhoud ervan. Indien je 
bijvoorbeeld amateur-fotograaf bent en je andere internetgebruikers de mogelijkheid 
wil bieden je foto’s te raadplegen, heb je niet noodzakelijkerwijze zin dat een derde het 
geheel van je foto’s zou kopiëren en daarmee een gelijkaardige site zou samenstellen. 
Wat voor foto’s geldt, geldt ook voor gedichten, muziekstukken, wetenschappelijke pu-
blicaties en dergelijke meer. Anderzijds kan de structuur van je site op zich ook origineel 
zijn en zou je er graag het vaderschap van willen behouden. 

Daar het hier om een complexe aangelegenheid gaat, zullen wij niet in details gaan. Je 
moet evenwel weten dat de inhoud van je site (teksten, beelden, foto’s, enz.) door het 
auteursrecht kan worden beschermd als aan de hierboven vermelde voorwaarden is 
voldaan. Eventueel kan je je op die rechten beroepen voor zover je de auteur bent van 
die inhoud. Bovendien kan de site zelf (dat wil zeggen de voorstelling, lay-out, typografie, 
tekeningen, structuur van de elementen) ook door het auteursrecht worden beschermd, 
zoals we hierna zullen zien. De enige voorwaarde is dat de site en de inhoud ervan ori-
gineel zijn, wat meestal wel het geval is. Hierdoor zal je je dus kunnen verzetten tegen 
elke reproductie van deze elementen door een derde.  

Voorts wordt door een Europese richtlijn van 11 maart 1996, omgezet in Belgisch recht 
bij wet van 31 augustus 1998, een dubbele bescherming ingesteld voor databanken, 
enerzijds via het auteursrecht en anderzijds via een specifiek recht, sui generis recht 
genaamd. 

Het auteursrecht beschermt originele databanken (een website kan namelijk als een 
databank worden beschouwd of kan tenminste een databank bevatten). Originele data-
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banken zijn databanken die, door de keuze of de rangschikking van de stof, een eigen 
intellectuele schepping van de auteur vormen. Deze bescherming heeft niet betrekking 
op de inhoud van de databank (die desgevallend beschermd blijft door een specifiek au-
teursrecht of door een ander recht zoals het merkenrecht), maar wel voor de structuur 
van die databank. De oorspronkelijke rechthebbende is de persoon die de databank ont-
worpen heeft. Hij kan zijn rechten wel overdragen aan een natuurlijke of rechtspersoon, 
zoals bijvoorbeeld de producent van de databank. De duur van het recht stemt overeen 
met de duur van het traditioneel auteursrecht, nl. 70 jaar na de dood van de auteur. ter 
herinnering: de wet voorziet in een weerlegbaar vermoeden van overdracht van de ver-
mogensrechten die een databank beschermen, ten gunste van de werkgever, wanneer 
deze databank in de niet-culturele sector is gemaakt door een of meer werknemers 
of ambtenaren bij de uitoefening van hun taken of volgens de onderrichtingen van hun 
werkgever. 

Databanken genieten ook van een bescherming door een sui generis recht, dat van toe-
passing is op alle databanken, waarvan het verkrijgen, het nakijken of het voorstellen 
van de inhoud getuigt van een aanzienlijke kwantitatieve of kwalitatieve investering (deze 
bescherming heeft vnl. een belang als de inhoud van de databank niet origineel is en dus 
niet door het auteursrecht beschermd wordt). De rechthebbende is de producent van de 
databank, d.i. de natuurlijke of rechtspersoon die het initiatief en het investeringsrisico 
nam.  Op grond van dit recht mag hij de opvraging en/of het hergebruik van de gehele 
databank of van een substantieel deel ervan, verbieden (of tegen betaling toestaan). Dit 
recht heeft een beschermingsduur van 15 jaar te rekenen vanaf de voltooiing of vanaf 
elke wezenlijke wijziging van de databank. Men kan hieruit bijgevolg afleiden dat dit sui 
generis recht vooral bedoeld is om de producent rechtsmiddelen te verschaffen tegen 
het “plunderen” van informatie.  

92. Welke zijn de juridische vragen die ik moet 
regelen met mijn eventuele  
onderaannemers?

Als informaticaleverancier is het mogelijk dat je verkiest of verplicht bent om een deel 
van de ontwikkelingen toe te vertrouwen aan een of meer onderaannemers. Verlies 
niet uit het oog dat indien de structuur van de website of zijn vormgeving door het au-
teursrecht beschermd zijn, dit bepaalde voorzorgsmaatregelen vereist. Aangezien de 
onderaannemer deze site schept (ten minste gedeeltelijk), is hij immers (mede-)recht-
hebbende van de auteursrechten op de desbetreffende site. Bijgevolg zal er in de over-
eenkomst tot schepping van de website in een overdracht van auteursrechten moeten 
worden voorzien. In dit geval is het onontbeerlijk om het geheel of een deel van de au-
teursrechten van de onderaannemer te verkrijgen, die je eventueel, op jouw beurt, zal 
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moeten verlenen, of zelfs overdragen, aan je eigen klant. De draagwijdte van de over-
dracht of eenvoudige verlening kan verschillen van het ene project tot het andere, maar 
moet, hoe dan ook, het voorwerp zijn van passende contractuele clausules. Eventueel 
kan het ook nuttig zijn om in een regeling m.b.t. de morele rechten van de onderaan-
nemers te voorzien. 

Bovendien is het erg waarschijnlijk dat de onderaannemer, schepper van de website, 
bestaande elementen gebruikt (afbeeldingen, pictogrammen, enz.). Je moet er dus over 
waken om je zo volledig als mogelijk in te dekken tegen eventuele fouten die je onder-
aannemers bij de ontwikkeling van de website zouden maken (bijvoorbeeld, als zij door 
derden ontworpen software-elementen hergebruiken zonder daartoe vooraf de nodige 
rechten te hebben verkregen). Om over een voldoende ruime waarborg te beschikken, 
wordt er aangeraden om deze garantie, de zogenaamde vrijwaring voor uitwinning, 
nader te omschrijven in een passende contractclausule. In deze vrijwaring verbindt je 
onderaannemer er zich toe om de verdediging in rechte op zich te nemen en om je te 
vrijwaren tegen alle kosten en elke schadeloosstelling die zouden voortvloeien uit een 
door een derde - wiens auteursrechten geschonden zouden zijn - ingestelde vordering. 
Om zeker te zijn dat een dergelijke clausule volledig is en op een rechtszekere wijze 
wordt geformuleerd, raden wij je aan het advies in te winnen van een jurist.

93. Hoe worden de rechten met mijn klant 
verdeeld?

Het kan gebeuren dat, bij de schepping van een website, niet alle ontwikkelde elemen-
ten het werk zijn van de leverancier. Het gebeurt inderdaad dat de klant reeds bepaalde 
ontwikkelingen intern heeft gerealiseerd, of door een andere leverancier heeft laten 
maken. Bovendien zal de meerderheid van de inhoud van de site (tekst, afbeeldingen, 
logo’s, grafieken enz.) over het algemeen geleverd worden door de klant zelf, zodat de 
leverancier zich zal beperken het “lay-out” werk.  

In dit opzicht wordt er aangeraden om enerzijds een inventaris op te stellen van alle 
elementen die door elke partij worden aangebracht, en dit om eventuele latere betwis-
tingen te voorkomen, en anderzijds om te onderhandelen over de verdeling van de rech-
ten op deze verscheidene door het auteursrecht beschermde elementen. Het is van-
zelfsprekend dat indien de klant, eenmaal na de oplevering van de website, een zekere 
zelfstandigheid wil bewaren ten opzichte van de leverancier, hij geen enkel recht moet 
overdragen op de door hem aangeleverde elementen en dat hij zelf de overdracht moet 
bekomen van alle vermogensrechten op de door de leverancier verwezenlijkte ontwik-
kelingen alsook op de broncodes (inclusief de documentatie ervan) van die ontwikkelin-
gen.
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Afdeling 4. Het bijzondere probleem van de 
metatags

94. Wat is een metatag?
Elke informatie met betrekking tot een door de computer leesbaar webgegeven kan 
worden beschouwd als meta-informatie. De bekendste component van die meta-infor-
matie is de metatag3, die opgenomen wordt in de samenstelling van een webpagina om 
deze webpagina te voorzien van trefwoorden of een relevante beschrijving (de home-
page van de krant Le Soir heeft in haar broncode – de HtML-code – de beschrijving van 
de inhoud van deze pagina geïntegreerd, m.n. “l’actu – lesoir.be”, alsmede de volgende 
trefwoorden: le soir, la une, actualité, actualités, scoop, urgent, info, infos, information, 
informations). 

95. Welke risico’s loop je bij een slecht gebruik 
van metatags?

De trefwoorden vormen op zich geen verwijzingen of lokalisaties op het internet, maar 
worden hoofdzakelijk gebruikt door zoekmachines om webpagina’s te indexeren. zo zal 
de zoekmachine de broncode van de bezochte websites doorzoeken en er de titel, me-
tatags en woorden van de tekst in opzoeken. Hierdoor zullen veel webpaginaontwerpers 
ervoor zorgen dat bepaalde woorden in de metatags voorkomen of in de eerste regels 
van de tekst op de pagina verschijnen. Dit zal er immers voor zorgen dat de pagina op-
gemerkt wordt door zoekmachines en geïndexeerd wordt.  

Het gebeurt echter dat het verwijzingsmiddel ondoordacht wordt gebruikt, wanneer 
een websiteontwerper metatags gebruikt die geen verband houden met de inhoud van 
de website, om de indexering om te leiden. Dit roept een aantal juridische vragen op. 
Sommige sites gebruiken immers metatags met de bedoeling om de gebruiker, die op 
zoek is naar een bekendere site, aan te trekken of om aan de filtertechnologieën te ont-
snappen. 

3  Dit gedeelte is sterk geïnspireerd door het artikel van S. Dussolier, “Les outils de référen-
ces: les cartes au trésor de l’Internet”, in Droit des technologies de l’information – Regards 
prospectifs, Cahiers du C.R.I.D., n° 16, Brussel, Bruylant, 1999, p. 33-53.
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Sommige pedofiele sites hebben in hun metatags heel onschuldige trefwoorden gezet, 
zoals “Bambi” bijvoorbeeld. Dit bemoeilijkt de identificatietaak van illegale sites voor de 
politiediensten en biedt eveneens de mogelijkheid aan deze sites om door de mazen van 
het net van de filtersystemen, die de toegang tot sommige sites afsluiten via een pre-
selectie van de gebruikers, te geraken. Dit is eveneens een kneepje dat gekend is door 
liefhebbers van dit soort sites, die zo gemakkelijk kunnen vinden wat ze zoeken. 

Een andere praktijk, die door de rechtspraak werd veroordeeld, bestaat uit het in zijn 
metatag opnemen van het merk van een concurrent om de potentiële klanten van deze 
concurrent naar zijn eigen site te lokken. 

In het Belgische recht is het scheppen van een verwarring met de goederen of dien-
sten van een concurrent, om voordeel te halen uit de bekendheid van de concurrent, 
veroordeeld door de rechtspraak op grond van de wet betreffende marktpraktijken en 
consumentbescherming. Dergelijk praktijk is immers tegenstrijdig met de eerlijke han-
delspraktijken en vormt bovendien een misleidende reclame.  

Indien de associatie ontstaat door het gebruik van een geregistreerd merk, kan de merk-
houder zich, op grond van het Benelux-verdrag over de intellectuele eigendom, verzet-
ten tegen “elk gebruik dat zonder geldige reden in het economisch verkeer van een 
merk of een overeenstemmend teken wordt gemaakt anders dan ter onderscheiding 
van goederen, indien door dat gebruik ongerechtvaardigd voordeel kan worden getrok-
ken uit of afbreuk kan worden gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie 
van het merk”. zo zou een bedrijf zich op deze bepaling kunnen beroepen om zich te 
verzetten tegen het verbergen van zijn merk in de broncode van een webpagina van een 
concurrent, die de bedoeling heeft om bezoekers aan te trekken. Dit vormt immers een 
ongeoorloofd gebruik van het merk. 
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Hoofdstuk III. De andere fundamentele 
rechten van derden eerbiedigen
Behalve het recht op de persoonlijke levenssfeer en de intellectuele rechten moet je ook 
nog een aantal fundamentele rechten van derden eerbiedigen. Concreet betekent dit dat 
de gegevens die je in je website opneemt wettelijk moeten blijven en dat het plaatsen 
van elke onwettige of nadelige informatie (laster, smaad, racisme, pedofilie enz.) kan 
worden bestraft. 

96. Wat zijn de grenzen van de vrijheid van 
meningsuiting?

Je hebt recht op vrijheid van meningsuiting, wat inhoudt dat het je vrij staat je mening 
te zeggen en inlichtingen of ideeën te ontvangen of door te geven, zonder inmenging 
van overheidswege4. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens wees er reeds op 
dat die vrijheid niet alleen geldt “voor de informatie of de ideeën die gunstig werden 
onthaald of die als onschuldig en onverschillig worden beschouwd, maar ook voor die 
welke schokken, verontrusten of kwetsen. zo willen het het pluralisme, de verdraag-
zaamheid en de geest van openheid, zonder dewelke de democratische samenleving 
niet bestaat”. 

Doch die vrijheid is niet absoluut: je mag niet om het even wat over iemand gaan 
vertellen, want dan kun je het recht op eer en goede naam van die persoon schenden. 
Je mag ook geen racistische of xenofobische uitlatingen doen. De overheidsinstan-
ties kunnen dus formaliteiten, voorwaarden, beperkingen of sancties opleggen, voor 
zover ze bij de wet voorzien zijn en in een democratische samenleving nodig zijn voor 
het nastreven van een van de rechtmatige doelstellingen bepaald bij artikel 10 van 
het Europees Verdrag van de rechten van de mens (bijvoorbeeld de bescherming van 
de gezondheid of de goede zeden, de bescherming van de goede naam of de rechten 
van anderen of de waarborging van het gezag en de onpartijdigheid van de rechter-
lijke macht).   

4  Artikel 10 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de 
fundamentele vrijheden.
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97. Welke gegevens mag ik niet op mijn site 
plaatsen?

We raden je ten stelligste aan de volgende informatie uit je website te weren (de lijst is 
niet uitputtend): 

• informatie die aanspoort tot haat of rassendiscriminatie;

• informatie die de eer of de reputatie van derden schaadt;

• informatie van gewelddadige of obscene aard;

• pornografische informatie waarbij minderjarigen betrokken zijn; 

• gevaarlijke informatie (zelfmoordtechnieken, methodes voor de vervaardiging van 
bommen, recepten voor stoffen waarvan het gebruik verboden is – drugs, verdo-
vende middelen enz.);

• materiaal dat afbreuk doet aan het privéleven van een derde;

• de afbeelding van een derde zonder hem toestemming te hebben gevraagd; 

• letterkundige werken of kunstwerken (muziek, boeken enz.) – dit is in strijd met 
de intellectuele-eigendomsrechten;  

• informatie die voorbereidt op hacking of die via hacking werd bekomen; 

• of hyperlinks naar zo’n informatie.

De term “informatie” betekent hier teksten, beelden, foto’s of alle andere multimedia-
middelen. 

Hierna gaan we daar verder op in. 
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98. Wat zijn mijn rechten en plichten met 
betrekking tot het recht van de eer van 
derden?

Ieder persoon heeft recht op de eerbiediging van zijn eer en zijn reputatie. 

Ook hier moet een evenwicht worden gevonden tussen de berokkende schade en het 
belang van de verspreide informatie. 

Elke veroordeelde heeft bijvoorbeeld het recht op verwijdering van gegevens, op grond 
waarvan de publicatie van informatie over zijn vroegere veroordeling niet kan worden 
gerechtvaardigd als er geen verband is met een of ander actualiteitsgebeuren. 

De juiste informatie wordt burgerlijk (schadevergoeding) en strafrechtelijk (laster: be-
schuldiging van precieze feiten waarvoor geen bewijs kan worden geleverd) gesancti-
oneerd.

Informatie over derden mag niet ondoordacht worden verspreid, ook als ze niet over het 
privéleven gaan.

99. Wat gebeurt er als mijn website racistische of 
xenofobische uitlatingen bevat? 

Als jouw site gegevens met racistische of xenofobische inslag bevat, kun je strafrechte-
lijke sancties oplopen. zo kun je worden vervolgd als men vaststelt dat je aanspoort tot 
haat, discriminatie of geweld tegen een persoon, groep of gemeenschap of tegen een 
van de leden van die groep of gemeenschap, wegens het ras, de huidskleur, het voorge-
slacht, de nationale of etnische oorsprong of een van die kenmerken.  

Er werden reeds rechterlijke beslissingen genomen over sites of discussiefora met 
haatdragende inslag. Als je onwettige of schadelijke informatie online brengt, kun je 
daarvoor wettelijk aansprakelijk worden gesteld. 
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100. Wat gebeurt er als er kinderpornografie op 
mijn site wordt verspreid? 

zowel het bezit (met kennis van zaken) als het verspreiden van foto’s of andere visuele 
informatiedragers waarop seksuele standjes of handelingen van pornografische aard 
worden voorgesteld en waarbij minderjarigen betrokken zijn of worden voorgesteld, is 
streng verboden en zal zwaar worden bestraft.  

Als je zo’n inbreuk begaat, kun je voor de Belgische strafrechtbanken worden gedaagd, 
ongeacht of je website gehost is op een in België of in het buitenland gevestigde server 
(die laatste hypothese geldt echter alleen als je in België wordt gesnapt). Je moet ook 
weten dat heel wat landen gelijkaardige wetgevingen hebben uitgevaardigd. Wie zich 
schuldig maakt aan dat soort gedragingen belandt zo goed als zeker in de cel. 

te meer daar de overheid tal van procedures uitwerkte om dergelijke overtredingen aan 
het licht te brengen.

101. Wat zijn mijn rechten en plichten met 
betrekking tot de eerbiediging van de privacy 
van derden?

Iedereen heeft recht op eerbiediging van privé-, familie- en gezinsleven. Inmenging in 
het privéleven is toelaatbaar indien toegestaan bij wet en indien noodzakelijk (in het bij-
zonder) voor de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen.

De vrijheid van meningsuiting bijvoorbeeld kan in bepaalde gevallen een inbreuk op het 
recht tot bescherming van het privéleven rechtvaardigen. Er moet een evenwicht wor-
den gevonden tussen de vrijheid van meningsuiting en het recht op eerbiediging van het 
privéleven en er moet worden nagegaan of de inbreuk op het privéleven kan worden ge-
rechtvaardigd op basis van het maatschappelijke belang van de verspreide informatie. 

Het bekendmaken van informatie over het privéleven van anderen wordt gezien als een 
overtreding, tenzij het rechtmatige belang van het grote publiek kan worden aangetoond 
met betrekking tot het verspreiden van deze informatie. 

De seksuele voorkeur of de religieuze overtuiging van zijn leerkracht op een blog ken-
baar maken, kan niet worden gerechtvaardigd door het belang van deze informatie 
voor de leerlingen van de klas. De schending van de persoonlijke levenssfeer is op 
het eerste gezicht immers te ernstig om te worden getolereerd in naam van de vrije 
meningsuiting.
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De rechtspraak staat echter een inbreuk op het privéleven toe 

• als de verspreide informatie betrekking heeft op het privéleven van publieke per-
sonen (een politicus bijvoorbeeld) en ze verband houdt met de uitgeoefende func-
ties; bijvoorbeeld als de pers bekendmaakt dat een staatshoofd op vakantie gaat 
met een belangrijke industrieel, dan heeft dit te maken met zijn functie, voor zover 
deze gegevens een invloed zouden kunnen hebben op het beleid van het staats-
hoofd;

• als de verspreide informatie betrekking heeft op een persoon die bij gelegenheid 
is betrokken in een actualiteitsgebeuren en als de informatie verband houdt met 
dit gebeuren; bijvoorbeeld als een leerkracht in een krant een blanco pagina pu-
bliceert om de gewelddadigheden tegen vrouwen aan de kaak te stellen en als een 
van zijn oud-leerlingen ontdekt dat hij zijn ex-vrouw sloeg. De verspreide gege-
vens over het privéleven van de leerkracht houden rechtstreeks verband met zijn 
publieke stellingname en is dus gegrond, ondanks de inbreuk op het privéleven. 

De rechtspraak staat bijgevolg de verspreiding van informatie over het privéleven toe, 
maar met de grootste terughoudendheid. 

Je moet dus bijzonder voorzichtig zijn vóór je gegevens over het privéleven van anderen 
de wereld instuurt.

102. Wat zijn mijn rechten en plichten met 
betrekking tot het recht op afbeelding van 
derden?

Het recht op afbeelding is een persoonlijkheidskenmerk dat iedere persoon beschermt 
tegen het ongeoorloofd gebruik van zijn afbeelding (foto of grafische voorstelling). 

In theorie is voor elk gebruik van de afbeelding van een ander zijn of haar voorafgaande 
toestemming noodzakelijk. Om praktische redenen is de rechtspraak van oordeel dat in 
bepaalde omstandigheden deze toestemming stilzwijgend kan zijn, voor zover ze zeker is:

• als een persoon een openbare functie of mandaat uitoefent, kan men ervan uit-
gaan dat hij zijn stilzwijgende toestemming heeft gegeven voor het gebruik van 
zijn afbeelding in het kader van de informatieverstrekking aan het publiek met be-
trekking tot de uitoefening van zijn functie (in het geval van publieke personen); 

• als een persoon is betrokken in een actualiteitsgebeuren kan men ervan uitgaan 
dat hij zijn stilzwijgende toestemming heeft gegeven voor het gebruik van zijn af-
beelding voor alle publicaties die te maken hebben met het desbetreffende actu-
aliteitsgebeuren (personen die in de actualiteit komen);
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Deze versoepeling is vanzelfsprekend aangezien er rekening moet worden gehouden 
met de noodzaak om het publiek informatie te verschaffen. Het is bijvoorbeeld ondenk-
baar dat alle krantenuitgevers verplicht zouden zijn geweest om een voorafgaande toe-
stemming te vragen aan alle voorbijgangers op de foto’s van de ruïnes van het World 
trade Center na het instorten van de twin towers. 

In alle andere gevallen moet vooraf toestemming worden gevraagd aan de persoon die 
wordt afgebeeld, voordat zijn foto op geoorloofde wijze kan worden gebruikt. 

De rechtspraak is buitengewoon streng wat het commerciële gebruik van afbeeldingen 
van andere personen betreft. zo werd de publicatie van foto’s van Kim Clijsters, die tij-
dens een tennismatch werden genomen en die voor reclamedoeleinden werd gebruikt 
als ongeoorloofd beschouwd aangezien niet om haar voorafgaande toestemming werd 
gevraagd. Op dezelfde wijze moet een handelaar die een foto van zijn winkel op de 
homepage van zijn website plaatst, eerst toestemming vragen aan de klanten die op de 
desbetreffende foto staan.

103. Hoe kan een ongeoorloofde inhoud op 
het internet aan de overheid worden 
medegedeeld? 

Indien u een ongeoorloofde inhoud op het internet opmerkt, beschikt u over verschil-
lende mogelijkheden om dit aan te geven bij de overheid. Indien u zelf schuldig bent voor 
dit type van inbreuken, kunnen de procedures die hierna beschreven zullen worden, ook 
tegen u ingeleid worden. Er wordt dus ten stelligste afgeraden om dergelijke informatie 
te verspreiden. 

Iedereen die een overtreding vaststelt, mag die inderdaad melden aan het dichtstbij-
zijnde politiecommissariaat.

Het is eveneens mogelijk om de ongeoorloofde inhoud aan te geven bij het Belgisch 
overheidsmeldpunt (www.ecops.be) of aan de internetserviceprovider (die de klacht 
doorstuurt naar het meldpunt). De vereniging van internetserviceproviders (ISPA) en de 
ministers van Justitie en telecommunicatie sloten immers hierover een overeenkomst. 
Indien het meldpunt oordeelt dat de inhoud klaarblijkelijk ongeoorloofd is, informeert 
het het parket hiervan, die de nodige maatregelen zal treffen. De ISPA wordt op de hoog-
te gebracht van de maatregelen en de internetserviceproviders verbinden er zich toe om 
de onderrichtingen van de gerechtelijke diensten na te leven.   

Wie ten slotte ongeoorloofde sites met kinderpornografie aantreft, kan ook contact op-
nemen met Child Focus, hetzij telefonisch (bellen naar het nummer 116 000) of via de 
internetsite van die vereniging (surfen naar www.stopchildporno.be). Er moet opgemerkt 
worden dat ook in dit geval de internetserviceproviders er zich toe verbonden hebben, om, 
met alle mogelijke middelen waarover zij beschikken, de toegang tot dergelijke sites te 
blokkeren. 

http://www.ecops.be
http://www.stopchildporno.be
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104. Kan het gerecht beslag leggen op mijn 
informaticamateriaal?

Ja. Uw informaticamateriaal kan door de gerechtelijke instanties in beslag worden ge-
nomen als de gegevens die het bevat kunnen bijdragen tot de openbaring van de waar-
heid of het voorwerp, het resultaat of het middel is voor de uitvoering van een misdaad of 
misdrijf (bijvoorbeeld kinderpornografische, racistische of andere inhoud). 

Vaak is de inbeslagname van computermateriaal niet wenselijk, omdat dit de hele activi-
teit van een onderneming onnodig kan lamleggen (gevolg dat soms onproportioneel zou 
zijn). In dergelijke gevallen en voor zover de technische mogelijkheden van de overheid 
het toelaten, zal zij zich ertoe beperken om de gegevens te kopiëren en te blokkeren 
(door bijvoorbeeld een beroep te doen op de techniek van computerversleuteling of het 
encrypteren). De bedoeling is uiteraard om bewijsmateriaal te verzamelen en om te ver-
hinderen dat deze gegevens zouden worden gewijzigd.

Indien de ongeoorloofde inhoud te volumineus is of indien het technisch onmogelijk is 
om er een kopie van te nemen (en voorzover de inbeslagname van het materiaal zelf 
niet wenselijk is), zullen de gerechtelijke instanties zich beperken tot het opleggen van 
een blokkering). Er kan ook afgeweken worden van de vereiste van blokkering indien de 
rechtsvervolgingen daardoor niet in het gedrang komen. 

ten slotte kunnen gegevens die strijdig zijn met de openbare orde of de goede zeden 
(zoals bijvoorbeeld pornografische afbeeldingen waarbij minderjarigen betrokken zijn) 
of die een gevaar vormen voor de integriteit van de informaticasystemen of –gegevens, 
worden gewist (nadat er een kopie van werd gemaakt). 

Er moet opgemerkt worden dat indien een dergelijke inbeslagname wordt gelegd, de 
procureur des Konings de verplichting heeft de persoon die verantwoordelijk is voor 
uw informaticasysteem achteraf in te lichten over de verrichte opzoeking en om hem 
een samenvatting te verstrekken van de gekopieerde, ontoegankelijk gemaakte of uit de 
computer gehaalde gegevens. 

Als u dit beslag betwist, biedt de wetgeving u de mogelijkheid om de opheffing van het 
beslag te vragen aan de procureur des Konings (in het kader van een strafrechtelijk 
kortgeding).
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105. Mogen de gerechtelijke instanties in mijn 
informaticasysteem opzoekingen verrichten? 

Ja, krachtens bepaalde wettelijke bepalingen kan de onderzoeksrechter een bevel tot 
opzoeking in uw informaticasysteem uitvaardigen (concreet zal hij een officier van de 
gerechtelijke politie hiermee belasten). Men zou deze procedure kunnen vergelijken met 
een huiszoeking. Er moet opgemerkt worden dat de onderzoeksrechter deze opzoeking 
ook kan uitbreiden tot een ander informaticasysteem of tot een gedeelte ervan, dat zich 
op een andere lokatie zou bevinden. 

106. Aan wie kan het gerecht vragen om mee te 
werken?

De gerechtelijke instanties kunnen om de medewerking van derden verzoeken. Bepaalde 
delen van uw site zouden inderdaad, om de vertrouwelijkheid en integriteit van de gege-
vens te waarborgen, kunnen beschermd zijn door toegangscodes. Doch die – overigens 
volkomen wettelijke – veiligheidsmaatregelen zouden de gerechtelijke instanties kun-
nen belemmeren in het zoeken naar de waarheid. 

Bijgevolg kan aan personen die een kennis hebben over uw informaticasysteem – en uw 
website – gevraagd worden om inlichtingen te verstrekken over de werking van het sys-
teem en over de manier waarop men toegang heeft tot het systeem en tot de gegevens 
die erin zijn opgeslagen. Er zou bijvoorbeeld kunnen worden gevraagd naar de encryp-
tiesleutels om de gegevens te ontcijferen. De personen die worden verzocht inlichtingen 
te verstrekken kunnen zowel invoerders of verdelers van software zijn als veiligheids-
specialisten, certificatiedienstverleners en dergelijke meer. 

Die verplichte samenwerking zou ook kunnen bestaan in het in werking stellen van het 
informaticasysteem of, desgevallend, in het opzoeken, beschikbaar stellen, kopiëren, 
niet beschikbaar stellen of verwijderen van de door het systeem opgeslagen, verwerkte 
of overgedragen relevante gegevens. In dit geval kan de overheid een beroep doen op om 
het even welke geschikte persoon. 

Een dergelijke verplichting tot tussenkomst kan echter niet worden geëist van de be-
schuldigde (dit is een eenvoudige toepassing van het principe van het vermoeden van 
onschuld). In de praktijk echter, zal de onderzoeksrechter er zich van onthouden om de 
medewerking te vragen van elke persoon die nog niet in beschuldiging is gesteld, doch 
waarover twijfels bestaan over zijn betrokkenheid in de zaak. Die regel is ook toepasse-
lijk op de naaste familieleden van de beschuldigde: ook zij kunnen niet worden verplicht 
bijstand te verlenen aan de gerechtelijke autoriteiten. 
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Wie weigert met de overheid mee te werken of opzoekingen in een informaticasysteem 
belemmert, kan veroordeeld worden tot een gevangenisstraf van zes maanden tot een 
jaar en/of een geldboete.
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Hoofdstuk I. Een website identificeren

Afdeling 1. Domeinnamen

107. Wat is een domeinnaam?
Optimale vindbaarheid van een website is bijna een noodzaak geworden voor een pro-
vider die geeft om zijn imago. Op het web aanwezig zijn, volstaat niet. Je moet er ook 
zichtbaar zijn. Die zichtbaarheid hangt grotendeels af van de manier waarop internetge-
bruikers zich naar de website kunnen begeven. Er bestaan verschillende technieken om 
internetters naar een website te lokken. Een daarvan is de webvertentie of reclameban-
ner. Doch het zekerste en eenvoudigste middel om op het web gevonden te worden is het 
gebruik van een voor websurfers gemakkelijk herkenbare en te onthouden domeinnaam 
(de meest gegeerde domeinnamen zijn die welke bestaan uit de volledige naam van de 
onderneming en het achtervoegsel “.com”, dus de domeinnaam “naamvandeonderne-
ming.com”). 

Maar waaruit bestaat nu precies een domeinnaam? Om een website te kunnen raadple-
gen, moet de internaut hem gemakkelijk kunnen lokaliseren op het wereldwijde net. Die 
lokalisatie kan volgens twee methodes gebeuren. De eerste methode is inherent aan de 
technische verplichting voor elke site om een IP-adres te hebben. 

Het internet kan immers slechts degelijk functioneren als elk van de miljoenen met 
elkaar verbonden computers geïdentificeerd is door een IP-adres (Internet Protocol), 
dat bestaat uit 4 getallen met elk maximum 3 cijfers tussen 0 en 255. zo heeft de site 
van de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer als IP-adres 
85.91.172.24 of de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie 
193.191.210.45. Om toegang te krijgen tot de site van die instellingen, moet je enkel dat 
IP-adres invullen in het daartoe bestemde vakje van je browser. 

Computers hebben geen moeite om die opeenvolging van cijfers te lezen en te begrijpen, 
maar voor een websurfer is het gebruik van zoveel numerieke gegevens niet meteen een 
makkie. Om de adressen gemakkelijker te kunnen onthouden en ze gebruiksvriendelij-
ker te maken, kunnen die getallen (IP-adressen) gelinkt worden aan een of meer tekens, 
die de domeinnaam vormen. zo gaat het er trouwens meestal aan toe op het web, waar 
de internaut geen 85.91.172.24 hoeft te typen, maar gewoon http://www.privacycommis-
sion.be/, dat automatisch wordt omgezet in het overeenstemmende en transparante 
IP-adres. Die omzetting gebeurt door een conversiesysteem, DNS genoemd (Domain 
Name System), dat geregeld wordt geüpdatet. 

http://www.privacycommission.be/
http://www.privacycommission.be/


104

Op die manier zou je ook een domeinnaam kunnen aanvragen voor je maatschappij 
(http://www.jantjefriet.be of .com) of voor jezelf (http://www.janssens.org). Dat adres 
identificeert je heel precies en geeft de internetters de mogelijkheid naar je webpagina 
te surfen.  

108. Ben ik verplicht een domeinnaam te hebben? 
Neen. Om je webpagina op te laden, moet je geen domeinnaam aanvragen. Het voordeel 
van een domeinnaam is wel dat je adres echt gepersonaliseerd is. Het nadeel is dat je 
ervoor moet betalen! De kostprijs bestaat uit een jaarlijkse bijdrage voor de reserva-
tie van een domeinnaam (de prijs wisselt volgens de erkende operatoren over domein-
naamregistratie, maar bedraagt ongeveer 30 euro per jaar) en uit een abonnement voor 
het hosten (zie hosten) van je bestanden (het tarief daarvan varieert naargelang de be-
schikbare ruimte en de bandbreedte). 

Ook al heb je geen domeinnaam, toch kun je beschikken over een schijfruimte op de 
server van je provider (internetprovider). Die dienst is meestal gratis of inbegrepen in 
de prijs van je abonnement voor toegang tot het internet. In dat geval wordt je pagina 
opgeladen volgens de naam van de directory (map) waarin jouw webpagina op die server 
is opgeslagen. Het adres om die pagina op te laden, bestaat dus uit twee delen: ener-
zijds de domeinnaam van je provider en anderzijds de naam van je directory (bijvoor-
beeld http://users.provider.be/janssens). Die oplossing kost je in principe niets, maar 
verschaft je geen echt gepersonaliseerd adres en beperkt dus je herkenbaarheid op het 
internet. Bovendien is zo’n adres helemaal niet gebruiksvriendelijk, omdat je het niet 
kunt hergebruiken als je van internetprovider verandert. 

109. Welke domeinnaam moet ik kiezen?
Als je een domeinnaam wilt hebben, moet je twee stappen doen om hem vast te leg-
gen: de stam kiezen en de uitbreiding kiezen. Dat moet je heel zorgvuldig doen, want 
de vindbaarheid van je site op het internet hangt ervan af. Over het algemeen is de stam 
de naam van de natuurlijke of rechtspersoon die de site beheert en stemt de uitbreiding 
overeen met de aard van de bedrijvigheid of met de geografische zone waar deze bedrij-
vigheid wordt uitgeoefend. Handelsmaatschappijen kiezen meestal een naam in “.com”, 
“.biz” of “.be”, terwijl particulieren het eerder hebben voor een naam in “.be”, “.name” 
of “.info” en instellingen of verenigingen zonder winstoogmerk kiezen voor een naam in 
“.org” “.net” en internationale instellingen voor “.int” enz. 
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110. Welke uitbreidingen zijn mogelijk?
Er bestaan momenteel twee soorten uitbreidingen op het internet. 

De eerste omvat de zogenaamde “territoriale” uitbreidingen die, zoals de naam al zegt, 
verwijzen naar een geografische oorsprong. ze bestaan uit twee letters die duiden op 
het land van oorsprong van de site. ze komen heel veel voor en gaan van “.ac” voor 
Ascension Islands over “.be” voor België tot “.zw” voor zimbabwe. Sommige instellin-
gen die de toekenning van “nationale” domeinnamen beheren, bepalen regels voor de 
registratie van een domeinnaam. 

In het kader van de territoriale extensies bestaat er een bijzondere extensie voor de 
Europese Unie: “.eu”. De uitbreiding “.eu” mag enkel worden gebruikt door instellingen, 
ondernemingen en natuurlijke personen die op het grondgebied van de Europese Unie 
gevestigd zijn. Met die nieuwe uitbreiding is het vooral de bedoeling actoren te identifi-
ceren die onderworpen zijn aan een geharmoniseerd rechtsstelsel over elektronische 
handel en die de consument o.a. een hoge graad van bescherming bieden. 

Bij beslissing van mei 2003 opteerde de Europese Commissie om het beheer van “.eu” 
toe te vertrouwen aan het consortium EURid, een vereniging zonder winstoogmerk naar 
Belgisch recht opgericht door de officiële Belgische, Italiaanse en zweedse registratie-
instellingen (voor meer informatie, zie www.eurid.eu). 

De tweede categorie slaat op uitbreidingen die de aard van de bedrijvigheid aanduiden. 
ze bestaan uit drie letters die het activiteitsgebied van de dienstverlener weergeven. 
Het gaat om algemene uitbreidingen van het type “.com” voor handelsvennootschappen, 
“.net” voor sites over de werking van het internet en “.org” voor organisaties en vereni-
gingen zonder winstoogmerk evenals uitbreidingen bestemd voor specifieke instellin-
gen: “.gov” voor regeringsinstellingen, “.int” voor internationale organisaties, “.mil” voor 
militaire activiteiten en “.edu” voor onderwijsinstellingen. Meer recent verschenen nog 
andere uitbreidingen zoals “.biz” voor ondernemingen, “.info” voor ondernemingen en 
particulieren, “.name” voor particulieren, “.coop” voor coöperatieve vennootschappen, 
“.pro” voor bedrijfssectoren, “.museum” voor musea en “.aero” voor de luchtvaartsector. 
De algemene domeinnamen worden beheerd door een internationale instelling zonder 
winstoogmerk, de Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN).  

Het is niet verboden verscheidene domeinnamen met dezelfde stam maar met een ver-
schillende uitbreiding te laten registreren. Naargelang van de uitbreiding waarvoor je 
kiest, moet je gewoon de autoriteit contacteren die verantwoordelijk is voor de toeken-
ning van de soort domeinnaam die je gekozen hebt, de voorwaarden naleven die even-
tueel door die autoriteit worden opgelegd en de passende bijdrage betalen, zonder te 
vergeten eerst na te gaan of de domeinnaam al niet geregistreerd is. 

http://www.eurid.eu
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111. Hoe moet ik een domeinnaam doen 
registreren?

De eenvoudigste oplossing is je internetprovider te contacteren, die tegen betaling 
het nodige zal doen om de gekozen domeinnaam te registreren met de uitbreiding 
“.be”, maar ook met andere uitbreidingen. In sommige gevallen kun je rechtstreeks 
terecht bij de instelling die instaat voor een welbepaalde uitbreiding (je vindt alle 
instellingen die verantwoordelijk zijn voor een specifieke uitbreiding op het volgende 
adres: http://www.iana.org/domains/root/db/). Voor de registratie van een domein-
naam in “.be” kun je echter niet meer rechtstreeks terecht bij de vzw DNS.BE. Nu 
moet je dat doen via een door die vzw erkend agent. Op de site http://www.dns.be 
vind je de lijst van de door DNS.BE erkende agenten alsook de te volgen procedure 
voor de registratie van een domeinnaam in “.be”.  

112. Welke criteria moet ik in acht nemen?
Er moeten voor haast geen enkel domein – noch de generieke (“.com”, “.org”, “.net” 
enz.) noch de “nationale” (bijvoorbeeld “.be”) specifieke criteria in acht worden geno-
men, voor zover de domeinnaam beschikbaar is (“wie het eerst komt, het eerst maalt”). 

zodra je domeinnaam geregistreerd is, krijg je een gebruiksvergunning voor één jaar 
(of soms langer). Vergeet niet je jaarlijkse bijdrage te betalen voor de vernieuwing van je 
vergunning, want anders loop je het risico dat je je domeinnaam niet meer mag gebrui-
ken! Voorts gelden voor de registratie algemene voorwaarden (beschikbaar op de site 
http://www.dns.be voor de .be-domeinnamen), die we je aanraden vooraf te lezen.    

113. Kan ik om het even welke domeinnaam 
bekomen?

NEEN! Ook al denken de meeste mensen dat elke domeinnaam die nog niet werd gere-
serveerd, vrij kan worden geregistreerd (“wie het eerst komt, het eerst maalt”), moet dit 
principe sterk worden genuanceerd. In de eerste plaats moet je namelijk het recht (de 
rechten) van derden op een domeinnaam (merk, handelsnaam, familienaam enz.) eer-
biedigen, vooral als je geen enkel recht hebt op die domeinnaam. Verder zijn de rechters 
steeds meer geneigd om diegenen te straffen die massaal domeinnamen van bekende 
maatschappijen reserveren met als enig doel ze nadien peperduur verder te verkopen. 
De registratie van je domeinnaam zal zeker niet worden geweigerd, vermits de diverse 

http://www.iana.org/domains/root/db/
http://www.dns.be 
http://www.dns.be 
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maatschappijen die gemachtigd zijn domeinnamen te registreren vooraf niet nagaan of 
het recht dat andere personen zouden kunnen hebben op de naam die jij wil laten re-
gistreren, wel degelijk wordt geëerbiedigd. Maar als een derde klacht indient en een 
rechter of een bemiddelaar de rechtmatige rechten van een derde (eiser) erkent, dan 
kun je worden verplicht die domeinnaam aan die derde af te staan. 

zo schijnt niets je dus te beletten “jantjefriet.com” te laten registreren indien die maat-
schappij het nog niet heeft gedaan. En toch kan het gebeuren dat de domeinnaam die 
je hebt gekozen vroeg of laat wordt betwist door de maatschappij Jantje Friet, waarvan 
je het merk of gewoon de handelsnaam hebt gebruikt. Iets gelijkaardigs zou kunnen 
gebeuren als je de domeinnaam “celinedion.be” laat registreren, al draagt niemand van 
je familie die naam, ook jij niet. Als je aan cybersquatting hebt gedaan (ook wel domain 
name grabbing of domeinkaping genoemd, d.w.z. wederrechtelijke inbezitneming van 
een domeinnaam), dan kan de rechter je verplichten afstand te doen van de betwiste 
domeinnaam ten voordele van de houder van de rechten op die naam (de maatschappij 
Jantje Friet of Céline Dion) en je eventueel schadevergoeding doen betalen. We mogen 
bovendien de impact niet onderschatten van de nieuwe wet van 21 april 2007 betref-
fende de verhaalbaarheid van de kosten verbonden aan de bijstand van een advocaat (in 
voege getreden op 1 januari 2008), die aan de partij die het proces verliest, oplegt om 
op forfaitaire basis de kosten van het juridische advies van de winnende partij (rechts-
plegingsvergoeding) terug te betalen (aan de hand van een in een koninklijk besluit van 
26 oktober 2007 vastgelegde tabel die de minimum- en maximumbedragen bepaalt op 
grond van de omvang van het geschil). De wet biedt de rechter immers de gelegenheid 
om rekening te houden met contextuele elementen in de zaak en in het bijzonder met 
“het duidelijk onredelijke karakter van de situatie”. In het geval van duidelijk weder-
rechtelijke domeinnaamregistraties twijfelt niemand eraan dat de rechter de maximale 
rechtsplegingsvergoeding oplegt, die is voorzien door het voornoemde koninklijk besluit 
(bedrag van 10.000 euro indien de aanvrager niets meer eist dan de overdracht van de 
domeinnaam).    

Om problemen te vermijden, raden wij je aan je domeinnaam te goeder trouw te kiezen, 
zonder de bedoeling schade te berokkenen, zonder winstoogmerk en om een geldige re-
den (je houdt van tuinbouw en je hebt de naam “bloemen.com” laten registreren om een 
site over Afrikaanse bloemen te creëren). In dat geval kan je domeinnaam in principe 
door niemand worden betwist. Kies ook geen domeinnaam waarin een bekende merk-
naam voorkomt, want zo’n merken zijn speciaal beschermd en je zal moeilijk kunnen 
bewijzen dat je een geldige reden hebt om die domeinnaam te gebruiken (een rechter 
zal wellicht niet gemakkelijk aanvaarden dat je “dhl.com” hebt gereserveerd onder het 
voorwendsel dat je de eerste letters van je drie honden, Dumbo, Happy en Lassie, hebt 
samengevoegd en een site over hondenrassen hebt gecreëerd). 
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114. Kan ik de reservatie van een domeinnaam 
betwisten?

Als je rechten kunt doen gelden op een domeinnaam die “ten onrechte” door een derde 
werd gereserveerd, dan kun je natuurlijk naar de bevoegde rechtbank stappen.  Eventueel 
zal de rechter de derde veroordelen tot teruggave van de betwiste domeinnaam en tot beta-
ling van schadevergoeding. Om de slachtoffers van “cybersquatting” een bijkomend wapen 
te bieden, heeft de wetgever op initiatief van de minister van Economie een wet goedge-
keurd over het wederrechtelijk registreren van domeinnamen (wet van 26 juni 2003). Deze 
wet stelt een nieuwe vordering tot staking in (versnelde procedure, zoals in kortgeding), 
waardoor de houder van een merk, handelsnaam, familienaam enz. zich kan wenden tot 
de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg of van de rechtbank van koophandel om 
de domeinnaam terug te krijgen die voor dat merk of die benaming staat of erop gelijkt en 
wederrechtelijk door een derde werd geregistreerd. Een registratie wordt als wederrech-
telijk beschouwd als men kan aantonen dat de eigenaar van de domeinnaam geen enkel 
recht of legitiem belang heeft bij die naam en hij te kwader trouw heeft gehandeld. In de 
praktijk kan de kwade trouw bijvoorbeeld worden afgeleid uit het feit dat degene die de do-
meinnaam registreerde hem te koop aanbiedt aan de houder van het merk tegen een prijs 
die niet in verhouding staat tot de kostprijs van de registratie. Met die wet is het dus niet 
de bedoeling conflicten te regelen tussen houders van concurrerende rechten, die er allen 
rechtmatig belang bij hebben dezelfde domeinnaam te laten registreren. De procedure kan 
niet worden toegepast in geval van een rechtsgeding betreffende een “.be-domeinnaam”, 
of als de titularis van de domeinnaam (eender welke) in België zijn verblijfsplaats heeft.  

Naast die rechterlijke procedures werkte DNS.BE een “alternatieve” procedure uit om 
geschillen doeltreffend, snel (op enkele weken) en goedkoop (1.620 euro om 1 tot 5 
domeinnamen terug te krijgen) te regelen. Hierbij worden geschillen over een naam 
in “.be” voorgelegd aan het Belgisch Centrum voor Arbitrage en Mediatie (CEPINA): 
http://www.cepina.be). Dat centrum werkte een speciaal stelsel uit voor de beslechting 
van geschillen over domeinnamen (beschikbaar op het volgende adres: http://www.
cepani.be/NL/Default.aspx?PId=926). Partijen die het wensen, kunnen hun geschil dus 
voorleggen aan een “derde beslisser”, die zich op de door Cepina gepubliceerde lijst 
bevindt. Ofwel verwerpt deze onafhankelijke derde het verzoek, ofwel schrapt hij de 
domeinnaam en draagt hij de registratie over aan de eiser. Via die alternatieve proce-
dure kun je echter geen vergoeding krijgen voor eventueel berokkende schade. Je kunt 
wel steeds de zaak aanhangig maken bij een traditionele rechtbank, wiens beslissing 
het haalt op die van de derde beslisser.   

Om de toegang tot de ADR-procedure te vergemakkelijken, voornamelijk voor de parti-
culieren en de kmo’s, heeft DNS BE besloten om tussen te komen in de procedurekosten. 
Sinds 1 januari 2008 vergoedt DNS BE zo de helft van de procedurekosten indien degene 
die de procedure gestart heeft een positieve beslissing heeft bekomen (een annulering 
of een overdracht van de domeinnaam in zijn voordeel). DNS BE wint de betaalde som 
daarna terug in bij de houder van de onregelmatig geregistreerde domeinnaam. 

http://www.cepina.be
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Als een gerechtelijke of scheidsrechterlijke procedure wordt ingesteld tegen het gebruik 
van een domeinnaam, dan plaatst DNS.BE die naam in quarantaine tot er een uiteinde-
lijke beslissing is gevallen over het geschil. DNS BE houdt zich verder niet bezig met het 
beheer of met de procedure voor de regeling van het geschil. 

Op internationaal niveau werd een eenvormige procedure uitgewerkt voor het oplossen 
van geschillen over domeinnamen: de Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy 
(UDRP). Via deze procedure worden de flagrante gevallen van misbruik van domeinna-
men en cybersquatting behandeld. 

Afdeling 2. Mee te delen algemene informatie 

115. Welke inlichtingen ben ik verplicht op mijn 
website te plaatsen?

Een professional moet een aantal identiteitsgegevens verstrekken om een zekere trans-
parantie te waarborgen en de afnemer van de dienst voldoende informatie te bezorgen 
over de persoon die schuilgaat achter een website. 

Je bent dus verplicht aan al je bezoekers een minimum aan informatie over je activiteit 
mee te delen, namelijk: 

• je naam of je firmanaam; 

• het geografische adres waar je gevestigd bent;

• je contactgegevens, met inbegrip van je e-mailadres, waardoor men snel, recht-
streeks en efficiënt met jou kan communiceren;

• je ondernemingsnummer;

• eventueel je btw-nummer;

• de gedragscodes waaraan je eventueel onderworpen bent, alsook informatie over de 
manier waarop die codes elektronisch kunnen worden geraadpleegd;

• ingeval je activiteit onderworpen is aan een vergunningsregeling, de contactgege-
vens van het bevoegde toezichtsorgaan;
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• als je een vennootschap bent:

• de rechtsvorm van je onderneming, 

• de term “register morele rechtspersonen”, gevolgd door de vermelding van de ze-
tel van de rechtbank in het territoriale bevoegdheidsgebied waar je onderneming 
haar statutaire zetel heeft en, 

• in het desbetreffende geval, het feit dat je onderneming in vereffening is;

• en ten slotte, als je een gereglementeerd beroep uitoefent (bv. een vrij beroep):

• de beroepsvereniging of bedrijfsorganisatie waarbij je aangesloten bent;

• je beroepstitel en het land waarin die titel werd toegekend;

• een verwijzing naar de toepasselijke beroepsregeling en naar de middelen om 
daartoe toegang te krijgen.

We wijzen erop dat de hierboven genoemde inlichtingen moeten worden meegedeeld 
door elke dienstverlener van de informatiemaatschappij en niet enkel door degenen die 
aan elektronische handel doen. Die informatie moet dus ook buiten elke contractuele 
relatie toegankelijk zijn, of het nu gaat om een site voor e-handel, een informatiesite, 
een zoekmachine, een internetprovider, een e-mailprovider, een discussieforum enz.  

Bovendien moet je, als een in België gevestigde dienstverlener, alle door het Belgische 
recht bepaalde voorlichtingsregels eerbiedigen, inzonderheid naar de consumenten 
toe.

116. Hoe moeten de inlichtingen worden 
voorgesteld?

Die informatie moet gemakkelijk, rechtstreeks en altijd toegankelijk zijn. Om aan die 
voorwaarde te voldoen, kun je onderaan elke webpagina van je site een hypertekstlink 
leggen naar een pagina die de vereiste gegevens bevat. 

Aan die toegankelijkheidsvereiste is niet voldaan als de bezoeker eerst door een hele-
boel rubrieken moet spitten om aan de informatie te geraken. Een link die enkel zicht-
baar is op de onthaalpagina van je website volstaat niet, want het is best mogelijk dat een 
internaut op je site terechtkomt zonder die onthaalpagina te hebben ontmoet, gewoon 
door een “diepe” link aan te klikken op een andere website of zoekmachine. 

Eigenlijk vormt die informatieplicht geen buitensporige last, omdat ze zonder al te veel 
moeite kan worden vervuld dankzij de talloze mogelijkheden geboden door de nieuwe 
technologieën. 
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117. Welke andere informatie mag ik op mijn 
website plaatsen?

Het staat je natuurlijk vrij andere gegevens mee te delen. Achter de gesofistikeerde 
beelden en animaties met een elegant design die je op sommige sites aantreft, verber-
gen zich vaak veel uitvoeriger inlichtingen dan de wet vereist. 

zo staan op sommige sites ook inlichtingen over de groep waartoe de onderneming be-
hoort, de naam van het moederbedrijf en van de dochterondernemingen, de naam van 
de voorzitter, het aantal werknemers, de zetel van de verschillende diensten, cijfers en 
statistieken, de adressen van de verkooppunten, alsook de verschillende fax- en tele-
foonnummers en e-mailadressen waar de klanten terechtkunnen met vragen over de 
follow-up van de bestelling, klachten, technische problemen, suggesties, etc.

Hiermee is het vooral de bedoeling goed en dynamisch over te komen bij potentiële 
klanten en hun vertrouwen te wekken door een combinatie van technologische snufjes 
en concrete informatie over het bedrijf. 
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Hoofdstuk II. Een website promoten

Afdeling 1. Referentiëring van een website

118. Wat is een zoekmachine?
De beste manier om informatie terug te vinden op het internet blijft het gebruik van een 
specifieke dienst, in het bijzonder de “zoekmachine”. 

Om wegwijs te worden op het internet, gebruik je best een “zoekmachine”. 

Weet je waarheen je wilt surfen en ken je het adres van de site, dan hoef je enkel dat 
adres rechtstreeks in de browser in te voeren. Ben je integendeel op zoek naar een 
welbepaalde site of stel je je een vraag over een specifiek onderwerp, dan moet je eerst 
het adres vinden van de site die aan jouw verwachtingen beantwoordt. zoekmachines 
zijn zo opgevat dat ze adressen van sites kunnen vinden aan de hand van de inlichtingen 
die je invoert. 

Een zoekmachine (ook “zoekmotor” genoemd) maakt gebruik van exploratiesoftware, 
een zogenaamde “robot”, die de webpagina’s constant afloopt en automatisch in een 
databank indexeert volgens de trefwoorden die erin voorkomen. Als de opzoeking op de 
site van de zoekmotor gebeurt door het invoeren van een of meer trefwoorden, dan geeft 
de site als resultaat een reeks hypertekstdocumenten. Voor elk geselecteerd document 
wordt een “pertinentiescore” opgemaakt, waaruit kan worden afgeleid hoe vaak opge-
zochte trefwoorden voorkomen in het document, hoe dicht ze bij elkaar staan, of ze voor-
komen in de titel van het document enz. Er zijn heel wat factoren die een invloed hebben 
op de referentiëring in zoekmotoren, bijvoorbeeld: de aanwezigheid van trefwoorden in 
de URL (d.i. het adres van de site), in de titel en de eerste ondertitel of paragraaf van de 
site, alsook in de metatags of het aantal links dat naar je site verwijst. 

Er bestaan veel zoekmachines. ze werken echter niet allemaal op exact dezelfde manier. 
Sommige proberen volledig te zijn (geen enkele zoekmachine kan echter alle op het net 
bestaande sites referentiëren), andere zijn gespecialiseerd of verwijzen enkel naar de 
beste sites. De bekendste zoekmachines zijn Google, AltaVista, Lycos, Live Search enz.

En ten slotte: naast de “allround” zoekmachines, die zonder onderscheid de sites van het 
web verkennen en indexeren en over het algemeen opgenomen zijn in “publieksporta-
len”, duiken steeds meer gespecialiseerde motoren op (voor het opzoeken van juridische 
gegevens, onlinekrantenartikels, muziek, beelden en foto’s, videosequensen enz.).
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119. Hoe kan mijn site door een zoekmachine 
worden gereferentieerd?

Er bestaan twee mogelijkheden om een zoekmachine je site in zijn index te laten opne-
men.

Ofwel maak je zelf je site of je pagina bekend: als je pagina’s of een website online 
plaatst, kun je deze site immers zelf aan de gewenste zoekmachines toevoegen zodat 
ze deze in aanmerking nemen voor hun indexering. Daartoe begeef je je gewoon naar 
de site van de zoekmotor en klik je op de link die je hulp of informatie over die aangifte 
aanbiedt. Daar wordt je dan begeleid.

Ofwel wacht je tot dat automatisch gebeurt: zoekmachines zijn uitgerust met “robotten” 
(d.w.z. programma’s die browsers, webbrowsers, crawlers of spiders worden genoemd). 
Die robotten lopen het web af, gaan van de ene pagina naar de andere (in feite van de ene 
link naar de andere), slaan geleidelijk de tekstinhoud van de aangetroffen pagina’s op en 
stellen zo een “index” samen. De robot overloopt op geregelde tijdstippen de pagina’s die 
hij al geïndexeerd heeft om zijn informatiebasis bij te werken.

120. Hoe op een goede manier worden 
geïndexeerd? Tot waar mag ik gaan?

Het is niet alleen cruciaal om te worden geïndexeerd door een zoekmachine maar het 
is eveneens belangrijk om goed te worden gepositioneerd tussen de resultaten die deze 
zoekmachine aan de gebruikers levert. Als je site immers wordt vermeld tussen de 
eerste resultaten hebben deze vaak een grotere zichtbaarheid: in de meeste gevallen 
raadplegen de internetgebruikers niet meer dan de eerste resultaten die door de zoek-
machines worden gegenereerd. 

Ondernemingen die zijn gespecialiseerd in zoekmachineoptimalisatie, soms “SEO” ge-
noemd, dat voor “Search Engine Optimizer” (zoekmachineoptimalisator), staat, kunnen 
je hun diensten aanbieden om je site op de beste manier te laten indexeren en positione-
ren in de zoekresultaten van zoekmachines. Bepaalde van deze ondernemingen leveren 
heel goed werk waardoor je site op een efficiënte manier wordt gepositioneerd en de 
zichtbaarheid ervan wordt vergroot, maar je moet toch voorzichtig zijn met betrekking 
tot de aangeboden dienst.  
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zo garanderen bepaalde SEO’s je de eerste positie in de resultaten, beweren ze bevoor-
rechte relaties te hebben met zoekmachines of voorrang te genieten bij de indexering… 
Deze beloften zijn wellicht vals: de grootste voorzichtigheid is dus geboden. 

Bovendien worden bepaalde zoekmachineoptimalisatietechnieken die deze onder-
nemingen soms hanteren door de zoekmachines in hun gebruiksvoorwaarden ver-
boden (bijvoorbeeld het gebruik van “schijnpagina’s” en/of van “satellietpagina’s”). 
Deze ongerechtvaardigde praktijken voor zoekmachineoptimalisatie (“spamdexing” 
genoemd) doen afbreuk aan de relevantie van de resultaten en kunnen worden be-
straft door de zoekmachines, bijvoorbeeld door de sites die zich inlaten met derge-
lijke technieken niet meer op te nemen in de zoekresultaten. Het mag duidelijk zijn 
dat dit een efficiënte sanctie is tegen sites die zouden willen frauderen om meer 
zichtbaarheid te krijgen... 

Denk er ten slotte aan dat het gebruik van metatags op je website voor zoekmachineop-
timalisatie mogelijk onwettig is als de metatag een merk of een naam bevat die eigen-
dom is van derden. Op dezelfde manier is de aankoop van trefwoorden bij de zoekmachi-
nes zodat de site bij de gesponsorde resultaten komt te staan (zoals bij het “Adwords”-
systeem van Google) mogelijk onwettelijk als deze trefwoorden merken of namen bevat 
waarop anderen en niet jij de rechten bezitten. 

Of je nu zelf de zoekmachineoptimalisatie van je site uitvoert of als je door een gespecia-
liseerde onderneming wordt geholpen, je zult zelf verantwoording moeten afleggen voor 
de eventuele inbreuk op de rechten van derden als je site een beroep doet op onwettige 
manieren om te worden geïndexeerd of beter gepositioneerd. 

121. Wat is een webgids?
Webgidsen (ook webindexen of subject directories genoemd) zijn lijsten van sites gerang-
schikt in categorieën en subcategorieën. Om in de databank te worden opgenomen, moet 
de site vooraf worden geregistreerd met een formulier waarop een titel, een korte beschrij-
ving en trefwoorden van het document worden vermeld. Het gaat hem dus niet om een 
automatische indexering door een “robot”, maar om een menselijke en “vrijwillige” refe-
rentiëring, aangevraagd door de houder van de site zelf en “manueel” behandeld door de 
webgids. tal van webgidsen stellen ook “robotten” voor, waarbij je via trefwoorden opzoe-
kingen kunt doen in de sites die in de webgids en/of op het hele web opgenomen zijn.
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Afdeling 2. Onlinereclame

122. Wat zijn de belangrijkste vormen van reclame 
op de netwerken?

Er bestaan tal van technieken om onlinereclame te voeren. Die technieken zijn zeer 
verscheiden van aard en evolueren constant. Daarom zullen we het hier enkel hebben 
over de meest klassieke procedés. Wil je originele, vernieuwende of gepersonaliseerde 
reclametechnieken aanwenden, dan raden wij je aan rechtstreeks een beroep te doen op 
een e-marketingbedrijf of op een reclameregie. 

Op het internet is de banner (of webvertentie) veruit de meest verspreide reclametech-
niek. Een reclamebanner is een ruimte die een stukje van een webpagina in beslag 
neemt. Over het algemeen hebben banners beperkte afmetingen zodat de internaut er 
zich niet gaat aan ergeren omdat ze een hele webpagina innemen. Banners willen de 
aandacht van websurfers trekken door middel van originele slogans, aanlokkelijke be-
loften, in het oog springende figuren, leuke vormgevingen, bewegende beelden, … Het is 
de bedoeling de internaut te doen klikken op de banner waarop zich een hypertekstlink 
bevindt en hem zo naar de site van de adverteerder te voeren, waar hij nadere informatie 
kan krijgen over de aangeboden goederen of diensten, waar hij kan deelnemen aan pro-
motiespelen of onlinebestellingen kan plaatsen.  

Op het net worden ook andere vormen van reclame gebruikt. Superstitials (of tussen-
doortjes) bijvoorbeeld, zijn advertentiepagina’s die zichtbaar worden wanneer het uploa-
den van een aangevraagde site voltooid is. Reclameboodschappen kunnen ook automa-
tisch opduiken in een popupvenster bij het openen van een webpagina. Je kunt ook een 
sponsor of een peetvader zoeken voor je website.

Ook elektronische post is een veelgebruikt middel om reclame te voeren op de netwer-
ken (zie ook nr. 130 e.v.). De reclameboodschap kan rechtstreeks in de elektronische 
post of in een bijlage verschijnen of kan een hyperlink bevatten die verwijst naar een 
reclamepagina op het web. 

Je kunt eveneens advertenties verspreiden door een discussieforum of een chatroom te 
sponsoren of door je eigen forum te creëren. Maar een adverteerder die zich mengt in 
een discussieforum of een chatgroep om er massaal reclameboodschappen te deponeren, 
komt heel slecht over. ten andere, de meeste gedragscodes voor het gebruik van fora of 
babbelkamers verbieden het massaal gebruik van ongewenste advertenties (spamming). 

ten slotte kan ook reclame worden ingelast in gratis van het internet te downloaden 
software. Vaak komt die reclame automatisch te voorschijn bij elk gebruik van die soft-
ware. Je kunt ze zelfs laten oppoppen telkens de gebruiker zich op het net connecteert. 



116

123. Wat is reclame in de ogen van de wet op de 
elektronische handel?

De wet op de elektronische handel omvat verschillende richtlijnen waarmee reclame op 
het internet in overeenstemming moet zijn. Volgens die wet is reclame elke vorm van 
communicatie bestemd voor het direct of indirect promoten van goederen, diensten of 
het imago van een onderneming, organisatie of persoon die een commerciële, industri-
ele of ambachtelijke activiteit of een vrij beroep uitoefent.

Deze zeer ruime definitie doelt onder meer op alle vormen van onlinereclame, die dan 
ook onderworpen zijn aan de wetgeving over de reclame in het algemeen en over de 
reclame op de netwerken in het bijzonder. 

De wet voorziet nochtans in een aantal uitzonderingen. zo vallen de volgende gegevens 
niet onder het begrip “reclame”: 

• inlichtingen die rechtstreeks toegang geven tot de activiteit van een onderneming, 
organisatie of persoon, in het bijzonder een domeinnaam of een elektronisch 
postadres;  

• mededelingen die onafhankelijk en vooral zonder financiële tegenprestatie zijn 
samengesteld. 

Met andere woorden, je voert geen reclame als je alleen maar: 

• over een website beschikt; 

• informatie verstrekt die geen promotie is;

• een hypertekstlink legt naar een reclamesite zonder (financiële of andere) tegen-
prestatie door de persoon die deze site bezit (bijvoorbeeld als iemand op zijn site 
een hyperlink legt naar jouw site, zonder dat jij dit vroeg, daarvoor betaald werd of 
er iets voor in ruil kreeg);

• een domeinnaam, e-mailadres, logo of merk vermeldt, wanneer dit gebeurt zon-
der financiële binding met of tegenprestatie vanwege de eigenaar van deze do-
meinnaam, dit adres, logo of merk. 

Doorgaans valt informatie over je onderneming niet onder de specifieke verplichtingen 
over onlinereclame als ze onafhankelijk werd samengesteld door een derde persoon en 
als ze werd geleverd zonder financiële tegenprestatie of ander economisch voordeel van 
jouw kant.
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124. Hoe kan ik mijn reclame op het internet 
verspreiden?

Een aantal reclameregies gespecialiseerd in e-marketing zijn actief op de internetmarkt. 
Die regies kunnen jouw advertenties op de netwerken verspreiden, onder meer door re-
clameruimte te huren op andere sites en er banners, popups enz. op te laten plaatsen, 
of door voor u direct-marketingoperaties uit te voeren per elektronische post. Bovendien 
verschaffen ze je statistieken over de verspreiding van je reclame (bijvoorbeeld hoeveel 
internetters er op jouw banner klikten). 

Je kunt ook een beroep doen op die regies om de op jouw site beschikbbare reclame-
ruimte te beheren en te verhuren aan andere adverteerders. 

125. Welke inlichtingen ben ik verplicht in mijn 
reclame te plaatsen?

Welke reclamevorm je ook op het internet gebruikt en ongeacht de bestemmelingen van 
die reclame, steeds moet je een aantal gegevens verstrekken.

Vooreerst moet, om alle verwarring met andere informatie te vermijden, duidelijk blijken 
dat het om een advertentie gaat. Als dat niet zo is, dan moet de vermelding “reclame” 
leesbaar, goed zichtbaar en ondubbelzinnig op de een of andere manier worden aange-
bracht. Dat betekent bijvoorbeeld dat de vermelding “reclame” moet voorkomen in of in 
de nabijheid van je reclamebanners of in het vak “onderwerp” van je promotie-e-mails 
als het niet meteen duidelijk is dat het om reclame gaat.

Bovendien moet de persoon voor wiens rekening reclame wordt gemaakt duidelijk 
identificeerbaar zijn. Het is echter niet noodzakelijk dat zijn naam rechtstreeks in de 
advertentie voorkomt. Het volstaat dat de gegevens over de adverteerder gemakkelijk 
toegankelijk zijn, bijvoorbeeld via een hyperlink naar zijn website.
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126. Welke regels moet ik naleven voor 
promotieaanbiedingen, wedstrijden en 
promotiespelen op de netwerken? 

Promotieaanbiedingen op het internet, zoals aankondigingen van prjsverminderingen 
en gezamenlijk aanbod, moeten steeds duidelijk als dusdanig identificeerbaar zijn.

De voorwaarden om in aanmerking te komen voor die aanbiedingen moeten gemak-
kelijk te vinden zijn (bijvoorbeeld door op een hyperlink te klikken) en opgesteld zijn in 
duidelijke en ondubbelzinnige bewoordingen. 

Bovendien moet je, bij prijsvermindering, de oude of normale prijs aanduiden zoals de 
wet het voorschrijft :

• Ofwel door de referentieprijs (de laagste prijs die in de loop van de maand daar-
voor voor hetzelfde goed gevraagd werd) naast de verminderde prijs te vermel-
den;

• Ofwel door alleen de nieuwe prijs te vermelden en de nodige informatie (toege-
kend percentage, enz.) te verstrekken om de consument in staat te stellen onmid-
dellijk en gemakkelijk de referentieprijs te berekenen.

Ook moet het eenvorminge kortingspercentage worden vermeld dat is verleend voor 
de goederen en diensten of voor de categorieën van goederen en diensten waarop deze 
vermelding slaat. In beide gevallen moet de aankondiging vermelden of de prijsvermin-
dering al dan niet werd toegepast.

Een prijsvemindering mag alleszins nooit worden voorgesteld als een gratis aanbod van 
een hoeveelheid van het product of van een gedeelte van de dienst.

Organiseer je wedstrijden of andere promotiespelen op de netwerken, dan moeten die 
ook duidelijk identificeerbaar zijn, hetzij door de vermelding “wedstrijd”, hetzij door de 
uitdrukkelijke aard ervan. Daarnaast moet je de bestemmelingen de mogelijkheid geven 
gemakkelijk toegang te krijgen tot de deelnemingsvoorwaarden. Deze moeten duidelijk 
en ondubbelzinnig zijn. 

127. Wat is misleidende reclame?
Misleidende reclame is elke vorm van reclame die op enigerlei wijze, daaronder be-
grepen haar opmaak, de personen tot wie zij zich richt, kan misleiden en die hun keuze 
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kan beïnvloeden, of die een concurrent schade kan toebrengen. Dergelijke reclame is 
verboden door de wet. 

zo is onder andere elke reclame verboden die misleidend is:

• omtrent de al dan niet verplichte vermeldingen die erin voorkomen, bijvoorbeeld 
elke reclame die beweringen bevat die kunnen misleiden omtrent de identiteit, 
de aard, de samenstelling, de oorsprong, de hoeveelheid, de beschikbaarheid, de 
wijze en de datum van vervaardiging, of de kenmerken (prijs, verrichte tests en 
controles…) van een goed of dienst;

• omtrent je identiteit of je kwaliteiten, bijvoorbeeld als de reclame te verstaan geeft 
dat jij in België de enige verdeler bent van een goed, terwijl dit niet zo is;

• door weglating, bijvoorbeeld het ontbreken van sommige vermeldingen kan mis-
leidend zijn omtrent het goed, de dienst of je identiteit of kwaliteiten;

• omtrent de aard van de reclame zelf, indien de reclame niet duidelijk als dusdanig 
kan worden herkend (ter herinnering, de vermelding “reclame” moet verplicht 
worden aangeduid);

• doordat ze afbrekend is tegenover een andere onderneming, zijn goederen, dien-
sten of activiteiten;

• doordat ze betrekking heeft op een aanbod van goederen of diensten, als je niet 
over een toereikende voorraad beschikt of niet werkelijk de diensten kunt ver-
lenen die, gelet op de omvang van de reclame, normalerwijze moeten voorzien 
zijn; 

• doordat ze op overdreven wijze goederen of diensten ophemelt, bijvoorbeeld re-
clame die een wondermiddel tegen een of andere ziekte aanprijst;

• enz.

128. Onder welke voorwaarden mag ik 
vergelijkende reclame voeren op het web?

Vergelijkende reclame is elke vorm van reclame waarbij een concurrent dan wel door 
een concurrent aangeboden goederen of diensten uitdrukkelijk of impliciet worden ge-
noemd (als je bijvoorbeeld in je reclame vermeldt dat je minder duur bent dan een van 
je concurrenten).
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Dat soort reclame is geoorloofd, maar wel op voorwaarde dat ze:

1°  niet misleidend is;

2°  goederen of diensten vergelijkt die in dezelfde behoeften voorzien of voor hetzelfde 
doel zijn bestemd; 

3°  op objectieve wijze een of meer wezenlijke, relevante, controleerbare en representa-
tieve kenmerken van deze goederen en diensten met elkaar vergelijkt (bijvoorbeeld 
de prijs); 

4°  er niet toe leidt dat er op de markt verwarring ontstaat tussen jou en een concurrent 
of tussen jouw merk, handelsnaam, andere onderscheidende kenmerken, goederen 
of diensten en die van een concurrent;

5°  niet de goede naam schaadt van of zich niet kleinerend uitlaat over de merken, han-
delsnamen, andere onderscheidende kenmerken, goederen of diensten, activiteiten 
of omstandigheden van een concurrent;

6°  voor goederen met een benaming van oorsprong, in elk geval betrekking heeft op 
goederen met dezelfde benaming;

7°  geen oneerlijk voordeel oplevert ten gevolge van de bekendheid van een merk, han-
delsnaam of andere onderscheidende kenmerken van een concurrent; 

8°  een goed of dienst niet voorstelt als een imitatie of namaak van een goed of dienst 
met een beschermd handelsmerk of beschermde handelsnaam. 

Opgelet, op de netwerken kunnen sommige praktijken beschouwd worden als vergelij-
kende reclame: 

• in je reclame een hyperlink leggen naar de site van een concurrent om internet-
ters de mogelijkheid te geven beide aanbiedingen te vergelijken;

• gebruik maken van de framingtechniek om de site van een concurrent in je re-
clame te laten verschijnen en vergelijkingen mogelijk te maken;

• metatags inlassen met de naam van een concurrent in de code van je reclame-
pagina’s. 
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129. Mogen beoefenaars van vrije beroepen 
reclame maken op het internet? 

In principe staat het iedereen vrij reclame te voeren op de netwerken, dus ook de titula-
rissen van vrije beroepen. 

De bevoegde bedrijfsorganisaties en -verenigingen kunnen hun leden wel een aantal 
deontologische of professionele regels opleggen, wat in sommige gevallen de reclame-
mogelijkheden beknot. Een beperking van het principe van de vrijheid van reclame is 
verantwoord als het erop aankomt fundamentele principes te waarborgen, zoals de on-
afhankelijkheid, de waardigheid en de eer van het beroep, evenals het beroepsgeheim 
en de eerlijkheid tegenover cliënten en andere leden van het beroep enz.

zo verschilt de regelgeving over de reclame van het ene vrije beroep tot het andere, 
afhankelijk van de geldende beroepsregels. Oefen je een vrij beroep uit en wil je reclame 
maken, informeer dan eerst bij je beroepsvereniging naar de eventuele beperkingen. 

130. Wat is spamming?
In ruime zin betekent spamming de massale en herhaalde verzending van ongevraagde 
- meestal commerciële - berichten. 

In enge zin betekent spamming het versturen van ongevraagde reclame per e-mail met 
het oog op een “wilde inzameling” (lees: met miskenning van de wetgeving over de be-
scherming van persoonsgegevens) van de adressen van de geadresseerden. 

Nu is elektronische post wel een ideale reclamedrager: praktisch, goedkoop en doel-
treffend! E-post zit dan ook in de lift als middel om aan direct marketing te doen.

In de volgende vragen vind je een algemene uitleg over de reglementering op spam. Voor 
meer informatie, raden we je aan om de brochure te lezen die door de FOD Economie, 
K.M.O., Middenstand en Energie werd uitgegeven: “De spamming in 24 vragen en ant-
woorden”, beschikbaar op het volgende adres: http://economie.fgov.be.   

131. Waarom staat spamming op het internet zo 
slecht aangeschreven?

Omdat spamming heel wat hinder bezorgt aan alle internetactoren. 

• Als er massaal boodschappen binnenkomen, kan dat de elektronische brieven-
bus (inbox) van de geadresseerde overbelasten en zo de toegang tot het netwerk 
bemoeilijken, en dan spreken we nog niet van de tijd die verloren gaat door al die 
reclameboodschappen te bekijken en te deleten.

http://economie.fgov.be
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• Als de ontvanger geen permanente internetverbinding heeft, moet hij tijdens het 
downloaden van een bericht opdraaien voor de verbindingskosten en die kunnen 
hoog oplopen als er een groot bestand bijgevoegd is, laat staan dat het gaat om 
goederen of diensten waar hij helemaal geen boodschap aan heeft.

• Bepaalde advertenties kunnen ergerlijk overkomen omdat ze agressief of misplaatst 
zijn of niet met de ethische waarden van de geadresseerde overeenstemmen.

• Sommige weinig gewetensvolle adverteerders verzamelen e-mailadressen en 
lappen daarbij de wetgeving over de bescherming van de persoonlijke levenssfeer 
aan hun laars. 

• De verzending van duizenden e-mails via de netwerken kost heel wat geld aan de 
internetproviders, die de kolossale elektronische post die via hun servers passeert 
in goede banen moeten leiden. ze veroorzaakt ook opstoppingen op het internet. 

Om al die redenen is de verzending van reclame per elektronische post streng geregle-
menteerd door de wet. 

132. Mag ik ongevraagde reclame via e-mail 
versturen?

Neen! Volgens de Belgische wet – en in principe ook volgens de regelgeving van alle EU-
landen – mag geen enkele reclame per elektronische post worden verzonden zonder de 
voorafgaande, vrije, specifieke en geïnformeerde toestemming van de geadresseerde. In 
sommige gevallen moet je de toestemming van de geadresseerde echter niet vragen.   

De toestemming moet vooraf en op geïnformeerde wijze worden gegeven. 

Je moet het akkoord van de ontvanger hebben vóór je hem per elektronische post re-
clame toestuurt. Om geldig te zijn, moet de toestemming met volledige kennis van za-
ken gegeven zijn. Op het ogenblik dat je de geadresseerde verzoekt zijn toestemming te 
geven, moet je hem dus alle nuttige inlichtingen verstrekken die hem kunnen helpen bij 
zijn keuze:

• je naam en adres;

• dat, als hij akkoord gaat, zijn persoonsgegevens voor reclamedoeleinden zullen 
worden gebruikt; 
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• dat, als hij akkoord gaat, zijn persoonsgegevens aan derden kunnen worden over-
gedragen; 

• dat hij verplicht is of niet verplicht is te antwoorden en welke gevolgen er kunnen 
zijn als hij niet antwoordt (plaats bijvoorbeeld een sterretje naast de velden die hij 
hoe dan ook moet invullen);

• dat hij het recht heeft de gegevens die hem aanbelangen te raadplegen en te wij-
zigen; 

• dat hij het recht heeft zich, op zijn verzoek en zonder kosten, te verzetten tegen de 
verwerking van zijn gegevens voor marketingdoeleinden.

De toestemming moet vrij zijn

De toestemming moet vrij zijn, d.w.z. zonder dat er enige druk wordt uitgeoefend op 
de geadresseerde. Als je bijvoorbeeld iemands elektronisch postadres bekomt voor de 
levering van een dienst of goed, dan mag je de personen die weigeren reclame per elek-
tronische post te ontvangen, volstrekt niet discrimineren. 

Doch, om toegang te krijgen tot sommige sites of in aanmerking te komen voor gratis 
diensten of promotieaanbiedingen moet een internaut, volgens een gangbare praktijk, 
vaak zijn e-mailadres en sommige andere persoonsgegevens meedelen. Die gegevens 
worden dan gebruikt voor direct-marketingdoeleinden. zo’n praktijk is echter alleen ge-
oorloofd als de handelaar alle bepalingen van de privacywet nakomt en de voorafgaande, 
vrije, specifieke en geïnformeerde toestemming van de geadresseerde bekomt. 

De toestemming moet specifiek zijn

De toestemming van de geadresseerde mag niet voor om het even wat worden gebruikt, 
maar specifiek voor het toezenden van e-mailreclame en/of het doorgeven van persoon-
lijke gegevens aan derden. Als een persoon dus akkoord gaat dat je hem advertenties 
per elektronische post toestuurt, betekent dat nog niet dat je zijn adres aan derden mag 
doorspelen voor reclame- of andere doeleinden. 

Ingeval de geadresseerde hierover een klacht indient, dan hoor jij het bewijs te leveren 
dat je zijn toestemming op geoorloofde wijze bekwam (of dat je onder een van de uitzon-
deringen van de wet viel en zijn voorafgaande toestemming niet nodig had).

Overigens moet je, als je aan direct marketing per e-mail doet, de wetgeving op de be-
scherming van persoonsgegevens volledig naleven. 
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133. In welke gevallen mag ik reclame verzenden 
zonder voorafgaande toestemming van de 
geadresseerde?

Op het principe van de voorafgaande toestemming zijn er hoe dan ook twee uitzonde-
ringen.  

Voor het versturen van e-mailreclame naar je klanten hoef je in de volgende gevallen 
hun voorafgaande toestemming niet te vragen: 

• je verkreeg hun e-mailadres rechtstreeks van hen bij de verkoop van een goed 
of dienst en met inachtneming van de wetgeving ter bescherming van de per-
soonlijke levenssfeer (als je bepaalde elektronische postadressen onrechtstreeks 
via een derde verkreeg, dan moet je nagaan of de personen van wie de adressen 
in het bestand voorkomen ermee akkoord gaan dat hun gegevens voor direct-
marketingdoeleinden per e-mail worden gebruikt en aan derden worden doorge-
geven; zoniet mag je aan die personen zonder hun toestemming geen reclame per 
elektronische post toesturen); 

• je zendt hun reclame voor gelijkaardige goederen of diensten die jijzelf levert 
(als je reclame toestuurt voor goederen die door een derde worden geleverd 
of voor goederen die verschillen van die welke de geadresseerde bij jou kocht, 
dan heb je zijn voorafgaande toestemming nodig. In dit opzicht worden o.a. 
als derden beschouwd je partners, filialen, moedermaatschappijen enz.);

• je gaf aan je klanten, op het ogenblik dat hun elektronische contactgegevens 
werden verzameld, de mogelijkheid zich kosteloos en op gemakkelijke wijze te 
verzetten tegen het ontvangen van reclame per e-mail;

en

• de betrokken klant meldde je niet rechtstreeks dat hij van jou geen reclame 
per elektronische post meer wenste te ontvangen.

Ook voor de verzending van e-mailreclame aan rechtspersonen is geen voorafgaande 
toestemming vereist. Rechtspersonen kunnen namelijk houder zijn van een of verschei-
dene elektronische postadressen om met hen of bepaalde van hun diensten of afde-
lingen in contact te kunnen treden (info@…, contact@…, privacy@…, sales@…, bestel-
ling@…, klantendienst@… enz.). Ongevraagde reclame per elektronische post mag aan 
deze adressen verstuurd worden als uit de omstandigheden duidelijk blijkt dat het om 
adressen van rechtspersonen gaat. 
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Wanneer een rechtspersoon daarentegen aan zijn personeel elektronische post-
adressen toekent die verbonden zijn aan zijn domeinnaam (bijvoorbeeld naam.voor-
naam@company.be), dan gaat het om adressen van natuurlijke personen, ongeacht 
of ze dit adres voor professionele of privédoeleinden gebruiken. Het is dus niet toege-
staan aan deze adressen reclame te versturen zonder de voorafgaande toestemming 
van de betrokken natuurlijke personen. Verder moeten de via reclame aangeboden 
goederen of diensten bestemd zijn voor rechtspersonen en niet voor natuurlijke per-
sonen. Je mag immers aan het adres van rechtspersonen geen reclame versturen 
die in werkelijkheid bedoeld is voor natuurlijke personen, zonder de voorafgaande 
toestemming van deze laatsten te verkrijgen. 

Ingeval de geadresseerde hierover een klacht indient, dan hoor jij het bewijs te leveren 
dat je zijn toestemming op geoorloofde wijze bekwam of dat je onder een van de uitzon-
deringen van de wet viel. 

134. Zijn alle procedés voor het verzamelen van 
e-mailadressen geoorloofd?

Neen. Sommige methodes om elektronische postadressen te verzamelen zijn niet ge-
oorloofd omdat ze in strijd zijn met de wetgeving op de bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer.  

Samengevat: je mag geen persoonsgegevens verzamelen buiten het medeweten van de 
betrokken persoon, gebruiken voor reclamedoeleinden of doorgeven aan derden zonder 
zijn voorafgaande toestemming. Doe dus zeker niet aan “wilde” inzameling van gege-
vens, zonder de toestemming of tegen de wil van de betrokkene: gebruik van software 
waardoor op een maximum aantal mailinglijsten wordt ingeschreven om de elektroni-
sche adressen van de leden te bekomen; automatische inzameling van elektronische 
adressen op openbare ruimten van het internet (bijvoorbeeld jaarboeken of zoekmachi-
nes, persoonlijke webpagina’s…); beroep op diverse frauduleuze praktijken (bijvoorbeeld 
nepwedstrijden, aanbieding van gratis webruimten…). 

Overigens bestaat er een ware markt van elektronische adressenbestanden: som-
mige bedrijven maken er hun beroep van zulke bestanden (meestal via verhuring) ter 
beschikking te stellen. Op het internet kun je tegen een zacht prijsje ook lijsten met 
duizenden adressen downloaden. Een dergelijk procedé voor het verzamelen van elek-
tronische postadressen is geoorloofd als de betrokkenen ermee akkoord gaan dat hun 
e-mailadres voor publicitaire doeleinden doorgegeven wordt aan derden. Wees dus op 
je hoede als de persoon die je zulke lijsten ter beschikking stelt niet kan bewijzen dat hij 
wel degelijk de nodige toestemmingen heeft bekomen. 
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ten slotte bestaan er tal van procedés waarbij e-mailadressen rechtstreeks bij de be-
trokkene worden ingezameld. In de volgende gevallen kan aan de betrokkene worden 
gevraagd zijn elektronisch postadres online of offline mee te delen: onlineaankoop, in-
schrijving op een mailinglijst of discussieforum, registratie bij een gratis e-mailprovider, 
telefonisch onderzoek, deelname aan een wedstrijd …  

zulke procedés van adressenverzameling zijn rechtmatig als de persoon zijn vooraf-
gaande, vrije, specifieke en geïnformeerde toestemming geeft voor het gebruik van zijn 
adres voor publicitaire doeleinden. Weet dat, als je de adressen van je klanten verzamelt 
voor de verkoop van een goed of dienst, je het recht hebt hun reclame toe te sturen over 
gelijkaardige goederen of diensten, zonder dat je hun voorafgaande toestemming moet 
bekomen, op voorwaarde dat je hun de mogelijkheid biedt zich te verzetten tegen de 
toezending van reclame. Het betreft hier een uitzondering op het principe van de voor-
afgaande toestemming.

135. Hoe krijg ik bij het verzamelen van 
e-mailadressen de toestemming van de 
ontvanger van mijn elektronische advertenties?

Er is geen enkele specifieke vorm vereist voor het bekomen van de toestemming van de 
geadresseerde van je boodschappen. Die toestemming kan dus zowel mondeling (tele-
fonisch) als schriftelijk (aangeduid op een bestelbon) worden gegeven. In principe kan de 
toestemming zelfs impliciet zijn (bijvoorbeeld als een persoon je per e-mail contacteert 
om informatie te krijgen over je goederen of diensten. Dit zou kunnen betekenen dat hij 
impliciet akkoord gaat om langs die weg reclame te ontvangen. Dat neemt niet weg dat 
je geval per geval moet onderzoeken of je al dan niet de toestemming hebt).

Maar, ongeacht de vorm, moet de toestemming steeds onbetwistbaar zijn en op loyale 
wijze bekomen zijn. Vergeet niet dat je, in geval van betwisting, gehouden bent te bewij-
zen dat je wel degelijk de toestemming van de persoon hebt bekomen. In dat opzicht 
biedt een schriftelijke toestemming meer zekerheid. 

Een van de meest gebruikte middelen om de toestemming van een persoon te bekomen, 
is hem te vragen een vak aan te kruisen. Na het invoeren van het elektronische post-
adres geeft de betrokkene zijn akkoord door (met een eenvoudige muisklik) een vak aan 
te vinken naast een vermelding als “Ik aanvaard om reclame per elektronische post te 
ontvangen” en/of “Ik aanvaard dat u mijn elektronisch postadres voor reclamedoelein-
den doorgeeft aan uw partners”. We raden je af vooraf aangevinkte vakjes te gebruiken 
en op voorhand al een vinkje te plaatsen in het vak naast de vermelding “Ja, ik wens re-
clame per elektronische post te ontvangen”. Want dan is de betrokken persoon verplicht 
zelf het vakje weg te vinken als hij dergelijke reclame niet wenst te ontvangen. zo’n 
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praktijk zou namelijk kunnen overkomen als weinig loyaal, aangezien men in dat geval 
weinig zekerheid heeft over de toestemming en de rubriek misschien aan de aandacht 
van de persoon ontsnapte.  

Een ander middel bestaat erin automatisch een clausule te vermelden waarbij aan de per-
soon, in voorkomend geval, wordt gemeld dat de toegang tot de gevraagde dienst afhan-
kelijk wordt gesteld van het verstrekken van persoonsgegevens voor reclamedoeleinden. 
Indien de persoon het icoontje “Ik aanvaard” aanvinkt, dan gaat hij akkoord met deze clau-
sule en aanvaardt hij bijgevolg om dergelijke reclame te ontvangen. In dat laatste geval is 
de toestemming echter alleen geldig als de betrokken persoon ze vrijelijk heeft gegeven, 
dus zonder druk of enige dreiging van discriminatie (zie hierboven nr. 132). 

Mag je een persoon per e-mail vragen of hij het ermee eens is op zijn elektronisch post-
adres reclame te ontvangen? Dat blijft een delicate aangelegenheid.  Als je nooit con-
tact had met die persoon, dan komt zo’n vraag heel slecht over! Dergelijke praktijken 
komen overeen met verdoken en onrechtmatige reclame waarvoor geen voorafgaande 
toestemming werd bekomen. Als je daarentegen met die persoon al in verbinding stond, 
dan mag je in principe per e-mail om zijn toestemming verzoeken. 

136. Mag ik de toestemming van de ontvanger 
vragen met een eerste e-mail? 

De administratie (FOD Economie) denkt van wel, mits het naleven van bepaalde eisen:   

• de dienstverlener moet de elektronische gegevens hebben verkregen binnen de 
wettelijke en reglementaire bepalingen met betrekking tot de bescherming van de 
persoonlijke levenssfeer en moet ze ook in dat opzicht verwerken;

• de e-mail moet duidelijk aangeven dat het de toestemming van de geadresseerde 
wil verkrijgen om later reclameberichten te kunnen versturen op dit adres;

• deze eerste e-mail mag niet een of ander reclamebericht bevatten;

• deze eerste e-mail zou in het beste geval de geadresseerde erover moeten inlich-
ten dat hij voor elk elektronisch reclamebericht het recht heeft om zich ertegen te 
verzetten;

• je mag er niet van uitgaan dat je de toestemming van de geadresseerde hebt 
omdat er binnen een bepaald tijdsbestek geen bericht terugkomt, anders kan de 
keuze om al dan niet toe te stemmen niet als “vrij” worden beschouwd. Een stil-
zwijgende toestemming zou dus niet aanvaardbaar zijn: het is nodig dat je een po-
sitief antwoord krijgt van de geadresseerde. Dit antwoordbericht zou je bovendien 
de gelegenheid moeten bieden om een bruikbaar bewijsmiddel te verkrijgen; 
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• als de persoon niet antwoordt op je aanvraag of weigert om zijn toestemming te 
geven, mag je hem via e-mail niet opnieuw om zijn toestemming vragen tot na het 
verstrijken van een redelijke termijn (twee jaar). De keuze om toe te stemmen zou 
immers niet als “vrij” kunnen worden beschouwd als de geadresseerde ten einde 
raad zwicht voor je aanhoudende en herhaalde verzoeken.

137. Welke gegevens moet ik in mijn 
e-mailreclame vermelden?

Je reclame per elektronische post moet beantwoorden aan de volgende vereisten: 

• net als in elke andere reclame, moet de vermelding “reclame” voorkomen in het 
onderwerp van het bericht als de publicitaire aard van de advertentie niet duidelijk 
blijkt;

• als adverteerder moet je duidelijk te identificeren zijn (zo moeten je naam en je 
contactgegevens ergens in de mail worden vermeld of moet een hyperlink naar je 
site verwijzen);

• je moet duidelijke en begrijpelijke informatie verschaffen over het recht van een 
persoon om in de toekomst geen reclame per elektronische post meer te willen 
ontvangen (ook al vroeg iemand op een gegeven ogenblik om elektronische re-
clame, dan heeft hij uiteraard het recht zich daar nadien tegen te verzetten);

• je moet een geschikt middel aanduiden en ter beschikking stellen om dit recht 
langs elektronische weg efficiënt uit te oefenen. 

Concreet gezien bestaan er diverse methoden om dit recht op verzet uit te oefenen: 
de geadresseerde kan zich inschrijven in een verzetsregister (opt-out) om geen enkele 
reclame per e-mail meer te ontvangen, of hij kan je individueel antwoorden dat hij in de 
toekomst van jou geen reclame meer wil krijgen. Je kunt dus in je elektronische adver-
tenties een hyperlink opnemen die verwijst naar een site met een opt-outregister, of een 
e-mailadres vermelden waarop de bestemmeling kan verklaren dat hij geen reclame 
meer wenst te ontvangen, of nog een hyperlink leggen naar een pagina van je site, waar 
dat recht op verzet kan worden uitgeoefend.  

Een aantal oneerlijke handelspraktijken, vaak gehanteerd door spammers, zijn overi-
gens verboden. zo is het verboden het e-mailadres of de identiteit van een derde te ge-
bruiken om publicitaire e-mail te versturen, of informatie waarmee de herkomst van de 
boodschap of de gevolgde transmissieroute kan worden nagetrokken te vervalsen of te 
verbergen (bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat de informatie die in de hoofding van 
het bericht moet voorkomen ontbreekt of foutief is).
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138. Kan de geadresseerde zich verzetten tegen 
het ontvangen van e-mailreclame? Hoe?

Ja! Ook al gaf de geadresseerde zijn toestemming om reclame per elektronische post 
te ontvangen, toch heeft hij het recht om zijn toestemming op elk ogenblik kosteloos en 
zonder opgave van redenen in te trekken. Uiteraard beschikt hij ook over dat recht als hij 
zijn toestemming niet gaf en toch ongevraagde reclame ontvangt.  

Daarom moet je bij elke verzending van publicitaire e-mail:

• duidelijke en begrijpelijke informatie bezorgen over het recht van de geadres-
seerde om zich te verzetten tegen het verder ontvangen van reclame;

• een geschikt middel aanreiken om via de computer efficiënt gebruik te maken van 
dat recht. 

De geadresseerde heeft twee mogelijkheden: 

• als hij van jou geen reclame per e-mail meer wenst te ontvangen, kan hij zich 
rechtstreeks tot jou wenden en je vragen zijn e-mailadres in je bestanden te 
schrappen. Hij hoeft daartoe enkel te antwoorden op je e-mail of te klikken op de 
hyperlink die je in je bericht plaatste en die verwijst naar een pagina van je web-
site, waarop hij zich kan “uitschrijven” uit je adressenlijst;

• als hij van geen enkele onderneming nog reclame per e-mail wenst te ontvangen, 
kan hij zich inschrijven in een register van verzet, bijvoorbeeld de e-mail-Robinson-
lijst, beheerd door het Belgisch Direct Marketing Verbond http://www.bdma.be, of 
rechtstreeks op de webpagina http://www.robinsonlist.be). De verstrekte gegevens 
(voornaam, naam en e-mailadres) worden dan opgenomen in het Robinsonbestand. 
In principe zal hij dan geen e-mailreclame meer ontvangen, althans niet van de tal-
rijke ondernemingen die aangesloten zijn bij het BDMV.  

Alle leden van het BDMV moeten de e-mail-Robinsonlijst raadplegen vóór ze starten 
met een marketingcampagne per e-mail. Als je geen lid bent van het BDMV, kun je toe-
gang vragen tot deze lijst, op voorwaarde evenwel dat je de regels van de deontologische 
code van het BDMV over het verzenden van reclame per e-mail respecteert (surf naar 
http://www.bdma.be om toegang te krijgen tot de Robinsonlijst of tot de deontologische 
code van het BDMV). 

Opgelet: als iemand deel uitmaakt van je cliënteel of als hij je de uitdrukkelijke 
toestemming gaf om hem publicitaire e-mail toe te sturen, dan heb je het recht 

http://www.bdma.be
http://www.robinsonlist.be/mk/get/ROB_EMAIL
http://www.bdma.be
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hem commerciële boodschappen te blijven sturen, ook al is hij ingeschreven op de 
Robinsonlijst. Men gaat er immers van uit dat een persoon die zich inschrijft op de 
Robinsonlijst niettemin met jou in contact wil blijven, gelet op de vertrouwensrelatie 
die tussen hem en jou ontstond door de aankopen die hij bij jou al deed of doordat hij 
je rechtstreeks zijn toestemming gaf hem reclame toe te sturen. Als die persoon je 
reclame niet meer wenst te ontvangen, dan moet hij zich rechtstreeks tot jou richten 
om zijn toestemming in te trekken voor het verder ontvangen van je e-mailreclame. 

Als de betrokken persoon daarentegen aanvankelijk toestemde dat zijn gegevens aan 
derden werden doorgegeven, dan betekent zijn inschrijving op de Robinsonlijst in elk 
geval dat hij niet meer akkoord is dat zijn contactgegevens aan gelijk wie worden door-
gespeeld. Je mag die gegevens dus niet meer aan derden meedelen. 

139. Geldt dit alles ook voor sms’en en pop-ups?
Ja! De bovenstaande principes zijn eveneens van toepassing op sms-berichten. In feite 
gebruikt de wet nooit de term “e-mail”, maar “elektronische post”. Dat begrip heeft een 
zeer ruime betekenis en omvat ontegensprekelijk ook sms-berichten. De publicitaire 
pop-ups worden echter niet in aanmerking genomen door de reglementering op het 
versturen van reclame door middel van e-mails.  

Het is goed om te weten dat het BDMV ook een sms-Robinsonlijst beheert waarop je je kunt 
inschrijven om geen sms-reclame meer te krijgen op je naam (http://www.bdma.be).  

Die lijst is in alle opzichten vergelijkbaar met de e-maillijst. 

Afdeling 3. Gedragscodes

140. Wat is een gedragscode?
Op een gegeven ogenblik stonden de diverse internetactoren voor een dilemma: ener-
zijds moesten ze lijdzaam toezien hoe een aantal duidelijk ongeoorloofde cyberprak-
tijken straffeloos bleven, anderzijds wilden ze vertrouwen inboezemen bij de consu-
menten. Al gauw kwamen ze tot het besef dat ze de potentialiteiten van het internet als 
nieuwe economische drager en nieuw communicatiemiddel moesten benutten om een 
“zelfregeling” uit te werken.  

Globaal gezien bieden gedragscodes houvast aan de actoren van een bepaalde gemeen-
schap of sector doordat ze duidelijke “spelregels” vastleggen. Meer concreet is een ge-

http://www.bdma.be
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dragscode een door een instelling uitgewerkt geheel van regels die, ofschoon ze niet 
helemaal dwingend zijn, tot doel hebben het gedrag te begeleiden en te richten. 

Geconfronteerd met een grensoverschrijdend, ondoorzichtig, veelvormig en ambivalent 
fenomeen als het internet, verbinden bedrijven, verenigingen en instellingen zich ertoe 
via gedragscodes de handelspraktijken in hun eigen belang en in het belang van hun 
gemeenschap bij te sturen of te reglementeren. zulke gedragscodes bestaan voor di-
verse activiteitengebieden (reclame, direct marketing enz.) en beogen diverse doelen 
(bescherming van consumenten, minderjarigen, privacy enz.). 

141. Wat zijn de voordelen van gedragscodes?
Gedragscodes hebben een praktisch nut, want ze bevatten een reeks zelfregelende prin-
cipes die de bestaande wetgeving aanvullen en mee garanderen dat de betrokken bedrij-
ven zich loyaal en eerlijk gedragen.  

Het zijn dus waardevolle middelen om internauten (meer) vertrouwen te geven in de 
nieuwe technologieën, in het bijzonder de e-commerce. 

Als dusdanig is een gedragscode voor de professionals een onbetwistbaar commercieel 
argument en voor de publieke opinie een soort van kijkraam op een beroep, sector of 
groepering. Een gedragscode kan het imago van een firma verbeteren en de verant-
woordelijkheidszin van de economische actoren vergroten. Deze laatsten beseffen im-
mers dat een duurzaam commercieel klimaat slechts kan worden opgebouwd via een 
vertrouwensrelatie met hun potentiële klanten. 

142. Waaruit zou een gedragscode moeten 
bestaan?

In het digitale landschap worden gedragscodes gekenmerkt door een grote verschei-
denheid, zowel qua auteurs als over inhoud en doelpubliek. Nu komt een webstek met 
een gedragscode bij internetters niet noodzakelijk betrouwbaarder over dan een zon-
der gedragscode. Het komt er voor de handelaar dan ook op aan de internaut te over-
tuigen door hem kwaliteit aan te bieden en hem een optimale bescherming van zijn 
rechten te garanderen.  

Een gedragscode moet dus minstens aan de volgende voorwaarden voldoen: 

• in duidelijke en begrijpelijke taal opgesteld zijn;

• gemakkelijk toegankelijk zijn;

• effectieve sancties bepalen bij niet-naleving;
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• door een onafhankelijke instelling worden gecontroleerd;

• op geregelde tijdstippen worden nagekeken en bijgewerkt;

• hand in hand gaan met een informatiecampagne.

Wat de inhoud zelf betreft: de code moet handelen over de betrouwbaarheid en veiligheid 
van de handelsverrichtingen, desgevallend de vertrouwelijkheid en de bescherming van de 
privacy, de protectie van minderjarigen, de procedure bij eventuele klachten en de regeling 
van geschillen. ten slotte moet de toetreding tot een gedragscode vrijblijvend zijn.  

Hieronder volgen enkele voorbeelden van gedragscodes:

• De gedragscode van het Belgisch Direct Marketing Verbond (ook deontologische 
code genoemd: http://www.bdma.be) is van toepassing op al zijn leden, gebrui-
kers en verleners van direct-marketingdiensten. Deze code vaardigt een reeks 
maatregelen uit met de bedoeling de informatie en bescherming van de consu-
ment te verbeteren en het beroep te valoriseren. Hij handelt over verschillende 
onderwerpen zoals bescherming van de consument, bescherming van het privé-
leven, consumentenkrediet enz. en bepaalt sancties (verwittiging, blaam, boete of 
zelfs uitsluiting uit het Verbond) wanneer hij niet wordt gevolgd. 

• De gedragscode van de ISPA (Vereniging van Internetproviders) (http://www.ispa.
be/files/code_of_conduct__x20nl.pdf) regelt de naleving van de wetgeving, de eer-
lijkheid, de bescherming van de gegevens, de voorlichting over de prijzen. Niet-
navolging van deze principes kan uitsluiting uit de vereniging tot gevolg hebben.

143. Moet ik vermelden dat ik toegetreden ben tot 
een gedragscode?

Als je een gedragscode volgt, dan doe je er goed aan dit te laten weten. Je kunt daarop 
de aandacht vestigen door middel van een icoontje of een hypertekstlink die naar deze 
gedragscode verwijzen. 

Je site kan deze gedragscode ook vermelden in de algemene voorwaarden.

144. Welke consequenties heeft het volgen van een 
gedragscode?

De verwijzing naar een gedragscode op je website is niet zonder gevolgen. Enerzijds ben je 
ertoe gehouden die code na te leven, net als de andere toetredende handelaars. Anderzijds 
kan zo’n gedragscode in bepaalde gevallen voordelen opleveren voor je klanten. 

http://www.bdma.be
http://www.ispa.be/files/code_of_conduct__x20nl.pdf
http://www.ispa.be/files/code_of_conduct__x20nl.pdf
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Soms bewijst een gedragscode zijn nut op zuiver “intern” niveau. Sommige codes bieden 
een derde (een consument of iemand anders) namelijk de mogelijkheid een klacht in te 
dienen bij de vereniging die de gedragscode opstelde en waartoe alle handelaars van 
een bepaalde sector kunnen toetreden. 

Voor de doeltreffendheid van haar gedragscode moet de initiatiefnemende vereniging 
een orgaan oprichten dat toeziet op de naleving van de code. Daartoe wordt een proce-
dure uitgewerkt en worden sancties bepaald. Handelaars die over de schreef gaan, kun-
nen niet alleen geldboetes oplopen, maar riskeren ook “professionele” sancties, zoals 
uitsluiting uit de vereniging en  negatieve reclame door de ruchtbaarheid die aan hun 
gedragingen wordt gegeven. 

Daarnaast kan een klant zich ook beroepen op de bepalingen van de gedragscode wan-
neer hij gerechtelijke stappen onderneemt, los van de acties ondernomen door de be-
trokken vereniging.

Hier kunnen zich twee mogelijkheden voordoen: 

• ofwel verwijs je uitdrukkelijk naar de gedragscode in je contractuele documenten: 
in dat geval wordt de code een onderdeel van de overeenkomst en kunnen je klan-
ten zich erop beroepen; 

• ofwel verwijs je niet naar de gedragscode in je contractuele documenten: in dit 
geval is het niet zeker dat de code enige dwingende waarde heeft en dat je klanten 
zich erop kunnen beroepen. 

toch is het mogelijk dat de gedragscode een afgeleide rechtskracht krijgt en een refe-
rentiestandaard wordt waarop de rechter kan steunen om het gedrag van de handelaars 
te beoordelen. De rechter kan namelijk bijdragen tot de effectiviteit van een door een 
corporatieve instelling uitgevaardigde of opgestelde gedragscode, voor zover hij die code 
beschouwt als een beroepsstandaard waarvan overtredingen juridisch bestraft moeten 
worden.

Afdeling 4. Labeling 

145. Wat is labeling?
Labeling is een techniek die erin bestaat een label - of etiket - aan te brengen op een 
website, om erop te wijzen dat die site zich aan een aantal criteria houdt. Het labelen van 
websites heeft tot doel het vertrouwen van de consumenten te vergroten door hun meer 
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doorzichtigheid en waarborgen te bieden over de naleving van welbepaalde normen en 
criteria (bijvoorbeeld een gedragscode).   

146. Wat zijn de voordelen van labeling?
Een label heeft slechts zin indien het meer inhoudt dan alleen maar de eerbiediging 
van de wetgeving. Een label wijst dus niet enkel op de naleving van de wetgeving maar 
verschaft eveneens een toegevoegde waarde aan de reglementaire voorschriften die alle 
betrokken actoren moeten volgen. In dat opzicht kan “label” synoniem zijn van “kwali-
teitsstempel”.  

147. Hoe moet mijn kwaliteitslabel eruit zien?
Je moet je ervan bewust zijn dat de aanwezigheid van een label op een site door internet-
ters niet automatisch beschouwd wordt als een waarborg voor kwaliteit. tegenwoordig 
bestaan er al tal van labels en binnenkort zullen er nog heel wat bijkomen. Bij zo’n wild-
groei van labels met uiteenlopende inhoud willen de internauten weten of een aantal 
minimumeisen wel degelijk worden nageleefd. 

Je moet zorgen voor herkenbaarheid van je label om genoeg informatie te kunnen geven 
aan de internetters. Daartoe moet je op zijn minst:

• de bezoekers van je site aansporen op het label te klikken om de betekenis en de 
authenticiteit ervan te controleren (d.w.z. na te gaan of het niet louter een kopie 
van een beeld is);

• een hyperlink leggen naar een pagina die informatie verschaft over de initiator van 
het label, de criteria voor de toekenning van het label, de eventuele conformiteits-
controles, hoe vaak die worden uitgevoerd enz.;

• indien mogelijk uitleggen dat je praktijken overeenstemmen met de criteria van 
het label en eventueel dat je die praktijken wijzigde om je te schikken naar de 
criteria.

Al die gegevens moeten internetgebruikers in staat stellen zich uit te spreken over de 
betrouwbaarheid van het labelen en te beslissen of je site echt hun vertrouwen waard 
is. 
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Hoofdstuk I. Te verstrekken informatie

148. Welke informatie moet ik aan de klant geven 
vóór hij bestelt?

De wet verplicht je een aantal inlichtingen mee te delen aan je klanten voordat zij een be-
stelling doen, om zoveel mogelijk vergissingen en misverstanden die de overeenkomst 
in het gedrang kunnen brengen, te vermijden. 

Je gaat een verbintenis aan met een consument:

Als je een overeenkomst sluit met een consument, dan moet je hem eerst informeren 
over de goederen of diensten die je levert, alsook over de voorwaarden van de overeen-
komst. In de praktijk moet je de volgende inlichtingen verschaffen: 

• gegevens over je identiteit en je geografisch adres;

• essentiële kenmerken van het goed of de dienst; 

• prijs van het goed of de dienst, met aanduiding of de belasting en leveringskosten 
inbegrepen zijn;

• bedrag van de eventuele leveringskosten;

• wijze van betaling, levering of uitvoering van de overeenkomst;   

• het al of niet bestaan van een herroepingsrecht; 

• wijze van terugneming of teruggave van het goed, met inbegrip van de eventueel 
daarmee gepaard gaande kosten;

• kosten voor het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand, wanneer 
die niet overeenstemmen met het basistarief (m.a.w. indien het bezoek aan de site 
duurder uitvalt dan het tarief van de basisaansluiting, bijvoorbeeld als jouw site 
niet gratis toegankelijk is);

• geldigheidsduur van het aanbod of de prijs;

• in geval van duurzame of periodieke dienstverlening of goederenlevering, mini-
mumduur van de overeenkomst (bijvoorbeeld abonnement op een tijdschrift). 
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Merk op dat bij de onlineverkoop van financiële diensten (bank, verzekeringen, financi-
ele beleggingen en beurstransacties, pensioenfondsen) bijzondere informatievereisten 
gelden.

Verder moet je de consument een aantal inlichtingen bezorgen om wegwijs te worden 
op je website, met name: 

• talen waarin het contract kan worden gesloten (je bent niet verplicht je website in 
verschillende talen aan te bieden, maar als je het doet, informeer dan de consu-
ment);

• de diverse technische vereisten voor het sluiten van de overeenkomst; 

• wijze waarop eventueel verkeerd ingevoerde gegevens kunnen worden gecorri-
geerd voordat de bestelling wordt doorgegeven; 

• eventuele archivering van de gesloten overeenkomst en, in voorkomend geval, 
voorwaarden voor toegang tot dit archief na plaatsing van de bestelling. 

Die informatie moet duidelijk, begrijpelijk en ondubbelzinnig zijn.

Je gaat een verbintenis aan met een professional:

Het meedelen van inlichtingen over de goederen en diensten en over de voorwaarden 
van de overeenkomst is enkel verplicht voor overeenkomsten met consumenten. 

Met je professionele partner kun je overeenkomen de andere inlichtingen (voorgestelde 
talen, technische vereisten voor het sluiten van de overeenkomst, opsporing en verbe-
tering van fouten, eventuele archivering van de overeenkomst) niet mee te delen. Weet 
echter dat als er geen afwijkingen in de overeenkomst opgenomen zijn, je verplicht bent 
de door de wet voorgeschreven informatie mee te delen. 

Al stelt de wet zich soepeler op wat de relaties tussen professionals betreft, toch mag 
je daaruit niet concluderen dat de partijen geen enkele informatieplicht tegenover el-
kaar hebben. Op grond van het algemeen principe van de goede trouw ben je immers 
hoe dan ook verplicht je medecontractant (professional of consument), vóór het sluiten 
van de overeenkomst, alle inlichtingen te verstrekken die bepalend kunnen zijn voor zijn 
instemming. 



"De voorwaarden scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige 
werking van de goederen- en dienstenmarkt in België."

139

149. Hoe weet ik zeker dat mijn algemene 
voorwaarden tegenstelbaar zijn aan de klant?

Om je algemene voorwaarden aan te voeren tegenover je klant moet deze laatste echt 
de mogelijkheid hebben gehad er kennis van te nemen en ze te aanvaarden vóór het 
sluiten van de overeenkomst. Is dat niet het geval, dan zijn jouw voorwaarden hem niet 
tegenstelbaar, wat inhoudt dat de overeenkomst geldig blijft, maar geregeld wordt door 
de wet en het gebruik, zonder rekening te houden met jouw bijzondere contractuele 
bepalingen. 

Het komt er echter alleen maar op aan hem de mogelijkheid te geven kennis te nemen 
van je algemene voorwaarden. Het is niet echt nodig dat de klant de algemene voor-
waarden heeft gelezen opdat ze hem kunnen worden tegengesteld (voor de klant zou het 
namelijk ál te gemakkelijk zijn om te beweren: “De algemene voorwaarden zijn mij niet 
tegenstelbaar want ik heb het contract niet gelezen”!). Het staat hem vrij op eigen risico 
te beslissen om er geen kennis van te nemen: als jij alles in het werk stelde om ze op je 
site gemakkelijk en permanent toegankelijk te maken, zijn zij hem tegenstelbaar. 

Concreet raden wij je ten zeerste aan op alle pagina’s van je website een hyperlink te 
plaatsen naar een afdeling waarin je algemene voorwaarden integraal opgenomen zijn. 
Het is belangrijk dat je die link op elke pagina van je website plaatst en niet enkel op de 
onthaalpagina. Het is namelijk best mogelijk dat een internaut op je site terechtkomt 
zonder die onthaalpagina te hebben ontmoet. Het volstaat dat hij via een zoekmachine 
of andere site op een ‘diepe’ hypertekstlink klikt en zo rechtstreeks naar jouw website 
wordt gevoerd. Indien de algemene voorwaarden enkel vanaf je onthaalpagina toegan-
kelijk zijn, dan zou de rechter kunnen oordelen dat de internaut niet echt de mogelijk-
heid had om kennis te nemen van de algemene voorwaarden en dat die hem bijgevolg 
niet tegenstelbaar zijn. 

Bovendien moet die hyperlink heel goed zichtbaar zijn tijdens het verloop van de online-
bestelling, en meer in het bijzonder net vóór de bevestiging van de bestelling. De ideale 
oplossing is om de link te vergezellen van een selectievakje, gevolgd door een melding 
als “Ik heb de algemene voorwaarden gelezen en aanvaard ze”. Om zeker te spelen, kun 
je er ook voor zorgen dat de pagina met de voorwaarden automatisch verschijnt (bij-
voorbeeld in een pop-upvenster) en dat de klant zijn bestelling niet kan afwerken zolang 
hij de voorwaarden niet tot op het einde heeft overlopen en onderaan die pagina heeft 
geklikt op de knop “Ik ga akkoord met de voorwaarden”. zo wordt de kennisname van de 
voorwaarden voor de klant een verplichte tussenstap en kun jij op beide oren slapen: hij 
krijgt sowieso de mogelijkheid om ze in te kijken.
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Weet ook dat die algemene voorwaarden in een zodanige vorm op de site moeten voor-
komen dat de klant ze kan reproduceren en bewaren. Concreet betekent dit dat de klant 
de mogelijkheid moet hebben ze te printen of op zijn harde schijf op te slaan zodat hij 
er steeds kan naar teruggrijpen. zorg er dus voor dat de pagina met de algemene voor-
waarden integraal en correct kan worden afgedrukt (immers, door een verkeerde con-
figuratie wordt soms slechts een gedeelte van een pagina geprint of enkel het kader 
en niet de inhoud) of opgeslagen (geef de keuze om ze in html-, word- of pdf-formaat 
te downloaden). Maak aan je klant duidelijk dat hij er alle belang bij heeft je algemene 
voorwaarden af te drukken of op te slaan.

Dankzij de vele multimediamogelijkheden kun je de aandacht van de bezoekers vesti-
gen op sommige essentiële clausules van je algemene voorwaarden (zoals afwezigheid 
van herroepingsrecht, vrijstelling van aansprakelijkheid…), bijvoorbeeld aan de hand 
van kleurtjes, lettertypes, puntgroottes, kaders, animaties, speciale vensters die op het 
scherm verschijnen. Als je een of andere clausule extra in de kijker plaatst, moet je er 
wel voor zorgen dat al je algemene voorwaarden toegankelijk zijn, zoniet zijn enkel de 
benadrukte clausules tegenstelbaar. 

Het juridische jargon is vaak moeilijk te snappen door de modale klant. Voor een goed 
begrip van de rechten en verplichtingen van de partijen kun je aan je algemene voor-
waarden uitleg toevoegen in bewoordingen die voor de leek begrijpelijk zijn. Maar opge-
let! De moeilijkheid zit erin de nuances van de juridische tekst om te zetten in gewone 
taal. Er bestaat dus een risico van tegenstrijdigheid tussen de algemene voorwaarden 
die “in juridische taal” opgesteld zijn en de gevulgariseerde versie die erbij gevoegd is. 
Bij betwisting zou de rechter wel eens de voorkeur kunnen geven aan de meer leesbare 
versie. 

Nog een woordje uitleg over de taal waarin de algemene voorwaarden worden aange-
reikt. Als je website in verscheidene talen toegankelijk is, dan verdient het aanbeveling 
ook de algemene voorwaarden te vertalen. Je zou bij je klanten namelijk slecht over-
komen als je je goederen- of dienstencatalogus in hun taal zou aanbieden maar niet de 
contractuele voorwaarden. 

Misschien ben je ten slotte ook toegetreden tot een gedragscode om het vertrouwen van 
je klant te winnen en hem een kwaliteitsservice aan te bieden. In dat geval ben je ver-
plicht dit aan je klant te melden en hem uit te leggen hoe hij de code langs elektronische 
weg kan raadplegen (zie hierboven nr. 115). In de praktijk kun je aan die voorwaarde vol-
doen door op je site een hyperlink te leggen naar een webpagina die deze gedragscode 
bevat. Je kunt de verbintenissen die de gedragscode je oplegt best niet verwaarlozen 
want deze zou kunnen worden beschouwd alsof ze deel uitmaakt van je contractuele 
verplichtingen, zodat de klant ze tegen jou zou kunnen gebruiken als je je er niet aan 
houdt. 
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150. Wat is een onrechtmatig beding?
Volgens de wet op de marktpraktijken is het verboden onrechtmatige bedingen op te 
nemen in overeenkomsten tussen een onderneming en een consument. Als een con-
tractuele clausule als onrechtmatig wordt beschouwd, dan is ze nietig. Het contract zelf 
blijft geldig als het kan voortbestaan zonder die clausule. 

Een onrechtmatig beding is elk beding of elke voorwaarde die, alleen of in samenhang 
met een of meer andere bedingen of voorwaarden, een kennelijk onevenwicht schept in 
het nadeel van de consument. De rechter beoordeelt het onrechtmatige karakter van 
een beding van een overeenkomst door alle omstandigheden rond de sluiting van de 
overeenkomst, op het moment waarop deze is gesloten, alsmede alle andere bedingen 
van de overeenkomst in aanmerking te nemen, rekening houdend met de aard van de 
goederen of diensten waarop de overeenkomst betrekking heeft. Noteer ook dat de be-
dingen van je overeenkomst duidelijk en begrijpelijk moeten geformuleerd zijn. Ingeval 
van twijfel over de betekenis van een beding kiest de rechter immers de voor de consu-
ment gunstigste interpretatie. 

Bovendien worden sommige clausules door de wet automatisch als onrechtmatig be-
schouwd en zijn ze dus verboden zonder dat de rechter daarover enige beoordelings-
bevoegdheid heeft. zo moet de rechter onder meer de bedingen zoals deze nietig ver-
klaren:

• “De onderneming behoudt zich het recht voor om op elk moment de prijs van het 
te leveren goed of de te verlenen dienst te wijzigen”.

 De wet bepaalt dat de onderneming de prijs niet naar eigen goeddunken mag ver-
anderen. Bovendien maakt de wet voortaan nuanceverschillen tussen overeen-
komsten van bepaalde duur en overeenkomsten van onbepaalde duur. In het geval 
van een overeenkomst van onbepaalde duur, vereist de wet dat de clausule enkel 
als onrechtmatig kan worden beschouwd, als de consument niet het recht heeft 
gekregen om de overeenkomst zonder kosten of schadevergoeding te beëindigen 
en hem daartoe geen redelijke termijn werd  gelaten. Voor de overeenkomsten 
van bepaalde duur echter, zal de clausule onrechtmatig worden geacht, ook al had 
de consument de mogelijkheid om de overeenkomst te beëindigen.

• “De onderrneming behoudt zich het recht voor de leveringstermijn van het goed of 
de uitvoeringstermijn van de dienst te wijzigen”.

 “De onderneming behoudt zich het recht voor de kenmerken van het te leveren 
goed of de te verlenen dienst te wijzigen”. 
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 Deze clausule is onrechtmatig indien die kenmerken wezenlijk zijn voor de consu-
ment, of voor het gebruik waartoe hij het goed of de dienst bestemt, althans voor 
zover dit gebruik aan de onderrneming was medegedeeld en door haar aanvaard 
of voor zover, bij gebrek aan een dergelijke specificatie, dit gebruik redelijkerwijze 
was te voorzien.

• “Een bij de onderneming gedane bestelling verbindt de consument onmiddellijk 
en definitief. Alle bestellingen gebeuren onder voorbehoud van aanvaarding door 
de onderneming”.

 De wet bepaalt dat de onderneming, bij de ondertekening van het contract, geen 
onmiddellijke en definitieve verbintenis van de consument mag eisen, terwijl zij-
zelf zich verbindt onder een voorwaarde waarvan de verwezenlijking enkel van 
haar wil afhangt.

• “De onderrneming behoudt zich het recht voor te bepalen of het geleverde goed of 
de verleende dienst overeenstemt met het contract”.

 “De consument mag de ontbinding van het contract niet aanvragen ingeval de 
onderneming, om redenen van overmacht of om welke andere reden ook, haar 
diensten niet levert”.

 Volgens de wet mag de onderneming de consument niet verbieden de vernietiging 
van het contract te vragen wanneer zij haar plichten niet nakomt.

• “De onderneming behoudt zich het recht voor door de consument betaalde bedra-
gen te behouden wanneer deze afziet van het sluiten van de overeenkomst”. 

 De wet stelt dat de consument het recht heeft zonder betaling van een boete de 
aankoop te herroepen en dat de onderrneming de door de consument gestorte 
bedragen binnen de kortst mogelijke termijn moet terugbetalen. 

• “De consument erkent uitdrukkelijk dat elke mededeling die per e-mail gericht 
is aan de onderneming dezelfde waarde heeft als een geschreven document. Elk 
bericht dat verstuurd wordt via het e-mailadres of een alias van de consument 
geldt als uitgaande van de consument, die zich ertoe verbindt alle mogelijke ge-
volgen daarvan te dragen”.

 Volgens de wet mag de onderneming het bewijsmateriaal dat de consument kan 
gebruiken, niet beperken.

• “Bij een geschil ziet de consument ervan af stappen te ondernemen tegen de on-
derneming”.
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 Volgens de wet mag de onderneming de consument niet verplichten af te zien van 
ieder verhaal tegen haar.

• “Door een bestelling te plaatsen op de site van de onderneming wordt de consu-
ment geacht deze algemene voorwaarden te onderschrijven”. 

 Dit beding is onrechtmatig als de consument vóór het plaatsen van de bestelling 
de mogelijkheid niet heeft gehad kennis te nemen van de algemene voorwaar-
den.

• “ De overeenkomst wordt automatisch stilzwijgend verlengd bij het verstrijken van 
de contractuele periode, zonder mogelijkheid voor de consument om de nieuwe 
contractuele periode te beëindigen.”

 Wat de overeenkomsten van bepaalde duur betreft, bepaalt de wet dat elk beding 
van stilzwijgende verlenging in vetgedrukte letters moet worden vermeld en in 
een kader los van de tekst, op de voorzijde van de eerste bladzijde.

 De wet schrijft eveneens voor dat de consument, nadat de overeenkomst stilzwij-
gend werd verlengd, de overeenkomst te allen tijde kan beëindigen, zonder ver-
goeding, met inachtname van een opzeggingstermijn van maximaal twee maan-
den.

151. Welke informatie moet ik aan de klant geven 
nadat hij bestelde?

Je gaat een verbintenis aan met een consument:

Je bent verplicht de consument, na het plaatsen van de bestelling op jouw website en 
zonder onverantwoorde vertraging, een ontvangstbericht met een samenvattend over-
zicht van zijn bestelling toe te sturen. Dat overzicht kan de vorm aannemen van een 
webpagina die verschijnt nadat de consument zijn bestelling heeft doorgegeven, of van 
een e-mail die hem zo spoedig mogelijk wordt toegezonden. 

Bovendien ben je volgens de wet op de marktpraktijken verplicht om hem ten laatste bij 
de levering van het goed of vóór de dienstenovereenkomst werd uitgevoerd, een docu-
ment te bezorgen waarin onderstaande gegevens worden bevestigd: 

• je identiteit en je geografische adres;

• prijs van het goed of de dienst; 
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• eventuele leveringskosten; 

• identificatie van het goed of de dienst; 

• wijze van betaling, levering of uitvoering van de overeenkomst; 

• geldigheidsduur van het contract, in geval van duurzame of periodieke levering 
van een goed of een dienst;

• bij duurzame of periodieke productlevering of dienstverlening, minimumduur van 
de overeenkomst; 

• geografische adres waar de klant een klacht kan indienen;  

• inlichtingen over bestaande klantenservice en commerciële waarborgen;

• bij een overeenkomst van onbepaalde duur of van meer dan 1 jaar, de voorwaar-
den waaronder de klant de overeenkomst kan opzeggen; 

• het al of niet bestaan van een herroepingsrecht en de wijze waarop en de voor-
waarden waaronder dat recht kan worden uitgeoefend.

 In dat opzicht moet een van de volgende twee clausules in vetgedrukte letters en 
in een kader los van de tekst op de eerste bladzijde van het document of in ieder 
geval op een goed zichtbare wijze worden vermeld: 

-  indien de consument over een herroepingsrecht beschikt : "De consument 
heeft het recht aan de onderneming mee te delen dat hij van de aankoop 
afziet, zonder een boete te moeten betalen en zonder een reden te moeten 
opgeven, gedurende ... kalenderdagen (ten minste 14 dagen) vanaf de dag die 
volgt op de levering van het goed of op het sluiten van de dienstverlenings-
overeenkomst";

-  indien de consument over geen herroepingsrecht beschikt: "De consument 
beschikt niet over het recht om van een aankoop af te zien".

Bij verkoop van een goed moeten die inlichtingen de consument ten laatste op het ogen-
blik van de levering bereiken. 

Bij een dienstverleningsovereenkomst moet de consument deze informatie normaal 
vóór de uitvoering van de overeenkomst ontvangen. Als de uitvoering van de overeen-
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komst echter, met het akkoord van de consument, is aangevat vóór het einde van de 
herroepingstermijn (minimum 14 kalenderdagen), dan moeten die inlichtingen hem be-
reiken tijdens de uitvoering van de overeenkomst (wil hij bijvoorbeeld een online down-
loadbare software aankopen, dan moeten die inlichtingen hem worden verstrekt vóór of 
ten laatste tijdens het downloaden). 

Je moet de consument die gegevens op een duurzame informatiedrager bezorgen, zo-
dat hij ze kan bewaren en nadien raadplegen. Dit kan een gewone papieren versie, die 
met de post of samen met het pakket opgestuurd wordt, of ook een e-mail of een fax.

Merk op dat bij de onlineverkoop van financiële diensten (bank, verzekeringen, financi-
ele beleggingen en beurstransacties, pensioenfondsen) bijzondere informatievereisten 
gelden.

Je gaat een verbintenis aan met een professional:

Onder elkaar mogen professionals contractsgewijs afwijken van de verplichting om een 
ontvangstbericht van de bestelling toe te zenden. Als er echter geen afwijking in de over-
eenkomst is opgenomen, dan blijft de toezending van het ontvangstbericht verplicht. 

Bovendien ben je niet verplicht de professional een document te bezorgen waarin alle 
bovenvermelde inlichtingen over het contract worden bevestigd. 
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Hoofdstuk II. Een onlineovereenkomst 
sluiten 

152. Hoe organiseer ik het bestelproces op mijn 
website?

zorg ervoor dat er geen overeenkomsten bij vergissing of door onachtzaamheid tot stand 
komen. tijdens het bestelproces moet de klant duidelijk kunnen merken dat hij een 
overeenkomst aan het sluiten is. Daarom moet de lay-out van je site overzichtelijk zijn, 
zodat de bezoeker er gemakkelijk zijn weg kan in vinden.

In dat opzicht ben je door de wet verplicht je klant in te lichten over de technische stap-
pen die hij moet doen om op je site een bestelling te plaatsen. Concreet kun je aan die 
vereiste voldoen via een aantal mechanismen, waarvan we hierna enkele voorbeelden 
geven. 

zo kun je het bestelproces onderverdelen in een reeks verplichte stappen die de consu-
ment één na één moet ondernemen: keuze van de artikels, registratie van zijn identiteit, 
aanduiding van het leveringsadres, keuze van de betalingswijze enz. Bij elke overgang 
naar de volgende stap moet de klant zijn akkoord geven door een passend icoontje aan 
te klikken. 

Let wel: voortaan verbiedt de wet default-opties op het Internet. De onderneming mag 
vanaf nu niet langer de mogelijkheid van default-opties bieden bij het sluiten van een 
overeenkomst via het web; die praktijk bestond erin, dat je voorhand bepaalde opties 
moest “uitklikken” (weigeren) om te vermijden dat je een of meer extra producten zou 
moeten betalen (praktijk die onder meer werd toegepast door luchtvaartmaatschap-
pijen). tijdens transacties op het Internet gebeurt het immers vaak, dat de onderneming 
extra producten aanbiedt en reeds op voorhand de daarvoor bestemde vakjes aanvinkt, 
zodat de consument, als hij niet alert is of het kruisje vergeet uit te vinken, ongewild die 
extra producten meebestelt, die hij in feite niet wenst. Om dergelijke praktijk te vermij-
den, werd een opt-insysteem ingevoerd voor deze producten. De consument zal voort-
aan zelf kunnen kiezen of hij al dan niet een bijkomend product wenst mee te bestellen, 
zodat hij een weldoordachte keuze kan maken zonder te worden misleid. 

Als na verloop van die procedure de klant een keuze gemaakt heeft over alle onderde-
len van de overeenkomst, toon je hem best een samenvatting van zijn bestelling op het 
scherm. Vraag hem na te gaan of de gegevens kloppen voordat hij met een definitieve 
klik zijn bestelling bevestigt. 
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Bovendien heeft een degelijke informatie de verdienste het contractueel proces te ver-
duidelijken en de bezoeker vertrouwd te maken met onlineaankopen. zo kun je bijvoor-
beeld op je onthaalpagina de simulatie van een bestelling tonen. Plaats ook een hul-
prubriek op je webstek. Door zo’n rubriek op elke pagina toegankelijk te maken via een 
hyperlink verschaf je de bezoeker een hele rits informatie over de werking van je site, de 
manier waarop hij iets kan aankopen, de oplossingen in geval van problemen, kneepjes 
om doorheen je site te navigeren enz.

Het verstrekken van al die gegevens is trouwens verplicht in overeenkomsten met con-
sumenten. Onder elkaar kunnen professionals wel contractsgewijs afwijken van die 
informatieplicht. Maar als de overeenkomst dit niet uitdrukkelijk bepaalt, dan blijft de 
informatieplicht gelden.

153. Hoe kan ik vermijden dat mijn klant zich 
vergist bij het bestellen?

Om te vermijden dat je klant bij vergissing, uit verstrooidheid of door onhandigheid een 
ongewenste overeenkomst sluit, moet je je website zodanig opzetten dat er tijdens het 
bestelproces zo weinig mogelijk verkeerde gegevens kunnen worden ingevoerd. De wet 
verplicht je dan ook de consument (je klant dus) de nodige technische middelen te ver-
schaffen om verkeerd ingebrachte gegevens op te sporen en te verbeteren. 

In de praktijk kunnen verschillende systemen worden ingebouwd. zo bestaat er soft-
ware die evidente fouten in het bestelformulier automatisch opspoort (ongewoon grote 
hoeveelheden, gegevens onverenigbaar met de bepaling van een veld, tegenstrijdige 
gegevens, verkeerd kredietkaartnummer) of niet-ingevulde rubrieken aan het licht 
brengt (geen naam of leveringsadres, …). Een foutbericht verschijnt dan op het scherm 
en vraagt de klant de nodige verbeteringen aan te brengen.

Bovendien kun je op je website knoppen plaatsen, waarop de klant tijdens het hele be-
stelproces - vanaf het selecteren van een artikel tot het valideren van de bestelling - kan 
klikken om de verschillende onderdelen van zijn bestelling te corrigeren, te veranderen, 
te annuleren of te schrappen. zo kan de klant steeds zijn bestelling wijzigen als hij een 
vergissing vaststelt of gewoon van mening verandert. 

ten slotte kun je je klant tot waakzaamheid aanzetten door hem voldoende waarschu-
wingsboodschappen te tonen. We raden je ten stelligste aan in de slotfase van het be-
stelproces de klant een volledige samenvatting van zijn bestelling te tonen en hem uit-
drukkelijk te verzoeken de inhoud aandachtig te herlezen voordat hij met een laatste klik 
zijn keuze definitief valideert. 
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Nogmaals, in overeenkomsten met consumenten is het geven van dergelijke informatie 
verplicht. Onder elkaar kunnen professionals daarentegen contractsgewijs afwijken van 
die informatieplicht. Maar als de overeenkomst dit niet uitdrukkelijk bepaalt, blijft de 
informatieplicht gelden. 

154. Vanaf wanneer ben ik contractueel 
verbonden?

Een langs elektronische weg gesloten overeenkomst is een overeenkomst die op afstand 
wordt gesloten, d.w.z. zonder dat de partijen zich in elkaars aanwezigheid bevinden. In 
principe is een contract dus gesloten wanneer je een bestelling van een klant krijgt en je 
in België gevestigd bent. Vanaf dat ogenblik ben je met je klant contractueel verbonden. 
Dit betekent dat je de verplichting hebt de bestelling uit te voeren en dat je niet meer 
kunt terugkrabbelen of van mening veranderen. 

In principe kun je je aan die regel onttrekken door gebruik te maken van een voorbehoud 
van goedkeuring, nl. door in de overeenkomst duidelijk en uitdrukkelijk aan te geven 
dat je alle bestellingen zal uitvoeren onder het voorbehoud dat je ze aanvaardt of dat je 
aanbiedingen geen verbintenis inhouden. 

Ga je echter een overeenkomst aan met een consument, dan verbiedt de wet je contrac-
tueel te bepalen dat de consument zich onmiddellijk en definitief verbindt, terwijl jij je 
slechts verbindt voor zover je het zelf wilt. Met andere woorden: het is je verboden een 
voorbehoud van goedkeuring in jouw voordeel op te nemen in het contract en terzelfder 
tijd te bepalen dat de consument gehouden is door de bestelbon die hij je opstuurde. Hoe 
dan ook, de consument heeft het laatste woord. 

Daarentegen heb je wel het recht bij je aanbod objectieve reserves te bepalen, d.w.z. dat 
je de overeenkomst mag onderwerpen aan voorwaarden die niet uitsluitend van jouw wil 
afhangen. Je kunt bijvoorbeeld vermelden dat je aanbod geldt zolang de voorraad strekt. 
Je hoeft dit zelfs niet uitdrukkelijk in je website te vermelden, aangezien algemeen aan-
vaard wordt dat een aanbieding in principe wordt gedaan onder het uitdrukkelijk voorbe-
houd van de beschikbaarheid van de voorraden. 

Van zijn kant is ook je klant gebonden zodra jij zijn bestelling ontvangt. Als consument 
heeft hij volgens de wet echter de mogelijkheid de overeenkomst onder bepaalde voor-
waarden en binnen een bepaalde termijn op te zeggen. 
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155. In welke gevallen beschikt de klant over een 
herroepingsrecht? 

Bij verkoop op afstand kan het gebeuren dat de klant om een of andere reden zijn aan-
koop betreurt. Als je klant een consument is, dan verschaft de wet hem in principe het 
recht om binnen een termijn van ten minste 14 kalenderdagen af te zien van de overeen-
komst. Dit recht kan discretionair worden uitgeoefend: de klant hoeft geen reden op te 
geven waarom hij afziet van de overeenkomst.

toch bestaan er gevallen waar de consument niet over een herroepingsrecht beschikt:

• indien de consument de uitvoering van de dienst vraagt vóór het verstrijken van de 
herroepingstermijn (bijvoorbeeld muziek, video’s, software... downloaden);

• indien de aan de consument geleverde goederen volgens zijn wensen vervaardigd 
werden of voor hem werden gepersonaliseerd (bijvoorbeeld een dienst voor het 
drukken van privéfoto’s, een op maat vervaardigd kledingstuk, een product met 
zijn naam erop, volgens de afmetingen van zijn keuken gemaakte inbouwmeube-
len…);

• indien de gekochte goederen niet kunnen worden teruggestuurd of snel kunnen 
bederven of verouderen (bijvoorbeeld aan bederf onderhevig voedsel, verse pro-
ducten enz.);

• indien je kranten, tijdschriften of magazines levert;

• indien je online weddenschaps- of loterijdiensten aanbiedt;

• indien de consument de verzegeling verbrak van de audio- of video-opnamen of 
computerprogrammatuur (bv. dvd, cd…) die je hem verkocht. Is de verzegeling 
ongeschonden, dan heeft de consument wel het recht om van de overeenkomst 
af te zien en het goed terug te geven. Die uitzondering geldt eveneens voor online 
downloadbare opnames en programma’s die beschermd zijn met toegangssleu-
tels of veiligheidssystemen;

• indien de goederen (voedingswaren, drank en huishoudproducten) worden gele-
verd bij  de consument thuis, in zijn verblijfplaats of op zijn arbeidsplaats, door 
verdelers tijdens frequente en geregelde rondes.

De wet op de marktpraktijken voorziet voor de onlineverkoop van bepaalde financiële 
diensten in een herroepingsrecht met een termijn van 14 kalenderdagen.
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156. Moet ik de consument informeren over het al 
dan niet bestaan van een herroepingsrecht? 
Wat kan er gebeuren als ik dat niet doe?

Je bent verplicht de consument in te lichten over het bestaan of niet-bestaan van 
een herroepingsrecht. Je moet hem die informatie geven voordat de overeenkomst 
wordt gesloten (ze moet bv. op je website staan). Bovendien moet die informatie 
worden herhaald na het sluiten van de overeenkomst, bij de bevestiging van be-
paalde gegevens (bv. in een e-mail of op de factuur die bij het geleverde goed is 
gevoegd). xe "verzakingsrecht" xe "onlineovereenkomst"

De wet voorziet in strenge straffen wanneer je je verplichting om informatie te 
verschaffen over het herroepingsrecht niet nakomt: 

• indien je de consument ten laatste bij de levering van het goed of vóór de dienst-
verleningsovereenkomst werd uitgevoerd, niet hebt laten weten dat hij al dan niet 
over een herroepingsrecht beschikt, en hem bepaalde andere gegevens niet hebt 
meegedeeld, dan geniet de consument een uitzonderlijk herroepingsrecht van 3 
maanden in plaats van 14 kalenderdagen! 

• indien ten laatste bij de levering van het goed of vóór de dienstverleningsover-
eenkomst werd uitgevoerd, de herroepingsclausule niet in het document dat de 
inlichtingen bevestigt vermeld staat, stelt de wet de overeenkomst gelijk aan een 
afgedwongen koop. Met andere woorden, alles verloopt alsof het product of de 
dienst aan de consument werd geleverd zonder dat hij er vooraf om vroeg: hij is er 
dus niet toe gehouden het product te betalen of terug te geven! 

157. Binnen welke termijnen heeft de consument 
het recht van de overeenkomst af te zien?

In principe beschikt de consument over een herroepingstermijn van minimum 
14 kalenderdagen (d.w.z. dat alle kalenderdagen meetellen behalve zondagen en 
feestdagen). Dat betekent dat hij je vóór het verstrijken van die termijn moet ver-
wittigen dat hij de overeenkomst wil opzeggen.

Als je het wenst, kun je die termijn verlengen, maar je mag hem zeker niet inkor-
ten. 
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Het begin van de termijn verschilt naargelang de overeenkomst de levering van een 
goed of van een dienst betreft: 

• voor goederen begint de termijn te lopen de dag na de leveringsdag. A fortiori 
heeft de consument het recht van de overeenkomst af te zien nog vóór het goed 
geleverd is (als je bijvoorbeeld te lang draalt om de overeenkomst uit te voeren, 
heeft de consument het recht de overeenkomst op te zeggen en bij een andere 
verkoper te bestellen); 

• voor goederen met opeenvolgende leveringen begint de termijn te lopen de 
dag na de eerste levering;

• voor diensten start de termijn:

• de dag na het sluiten van de overeenkomst, 

of

• de dag nadat je de consument, na het sluiten van de overeenkomst, een aan-
tal gegevens bevestigde (je sluit bijvoorbeeld een dienstverleningsovereen-
komst die je pas 4 maanden later moet uitvoeren. Als je de door de wet ver-
eiste gegevens pas een maand na het sluiten van de overeenkomst bevestigt, 
dan begint de herroepingstermijn pas de dag nadien te lopen. Je hebt er dus 
alle belang bij de informatie zo snel mogelijk aan de consument te bevesti-
gen om te vermijden dat de herroepingstermijn te lang na het sluiten van het 
contract aanvangt). In dit geval mag de termijn hoe dan ook niet langer zijn 
dan drie maanden vanaf de dag van het sluiten van de overeenkomst. 

De herroepingstermijn mag echter worden verlengd tot drie maanden vanaf de dag 
na de levering van het goed of na het sluiten van de dienstenovereenkomst:

• indien je de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, niet informeerde 
dat hij over geen herroepingsrecht beschikt (zie nrs. 148, 155 en 156);

• indien je de consument, na het sluiten van de overeenkomst, de door de wet ver-
eiste gegevens niet bevestigde. 

 Wat dit laatste geval betreft: indien de ontbrekende inlichtingen nadien - binnen 
die termijn van drie maanden - aan de consument worden verstrekt, dan begint de 
gewone termijn van 14 dagen opnieuw te lopen. Dit wil zeggen dat de consument 
vanaf de dag na de ontvangst van de ontbrekende inlichtingen over 14 kalender-
dagen beschikt om af te zien van het contract.
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Wil de consument zijn herroepingsrecht uitoefenen, dan moet hij je dat schriftelijk 
of op een duurzame drager die voor hem toegankelijk is, meedelen, vooraleer de 
termijn verstreken is. Eenmaal die termijn overschreden, mag hij de overeenkomst 
niet meer opzeggen. 

158. Mag de consument het contract opzeggen als 
hij reeds betaald heeft?

Ja, en als de consument zijn herroepingsrecht uitoefent, moet je hem de betaalde 
bedragen terugbetalen en mag je hem geen kosten aanrekenen. Die terugbetaling 
moet ten laatste binnen 30 dagen na de herroeping gebeuren.

159. Mag ik van de consument een vergoeding of 
uitleg eisen wanneer hij van de overeenkomst 
afziet? 

Neen. Vooreerst is het herroepingsrecht gratis: het wordt uitgeoefend zonder enige 
vergoeding of straf. De enige kosten die de consument moet dragen, zijn de recht-
streekse kosten voor het terugzenden van het goed (de portokosten).

In twee gevallen echter moet jij, en niet de consument, de terugzendkosten beta-
len:

• indien het geleverde goed of de verleende dienst niet overeenstemt met de be-
schrijving van het aanbod;

• indien je vóór of na het sluiten van de overeenkomst je informatieplicht niet hebt 
vervuld. 

Bovendien mag de consument dit recht - om welke reden dan ook - uitoefenen 
zonder zich daarvoor bij jou te moeten verantwoorden. Je mag hem dus geen uitleg 
vragen of hem het recht weigeren van de overeenkomst af te zien, met als voor-
wendsel dat die herroeping je onverantwoord of lichtzinnig lijkt. 
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160. Welke verplichtingen heeft de consument als 
hij zijn herroepingsrecht uitoefent? 

Als de consument beslist van de overeenkomst af te zien, moet hij je dit schriftelijk 
of op een duurzame drager waarover je beschikt en die toegankelijk voor je is, 
meedelen en je het geleverde goed terugsturen.

Hij hoeft dat niet per se met een aangetekende brief te melden. De wet schrijft na-
melijk geen procedure voor om de herroeping van de overeenkomst mee te delen. 
Concreet kan de consument je dus om het even hoe informeren dat hij afziet van 
het contract (met een gewone brief, fax, e-mail, aangetekende post, aangetekende 
e-mail…).

De kosten voor terugzending van het goed zijn voor zijn rekening, tenzij het gele-
verde goed of de verleende dienst niet overeenstemt met de beschrijving van het 
aanbod, of je vóór het verzenden ervan je informatieplicht niet hebt vervuld. 

Het spreekt voor zich dat de consument je het goed in goede staat moet terugbe-
zorgen.

161. Wat zijn mijn verplichtingen als de consument 
afziet van de overeenkomst?

Indien de consument tegenover jou zijn herroepingsrecht uitoefent, ben je verplicht 
hem het reeds gestorte bedrag (volledige prijs of voorschot) terug te betalen. Die 
terugbetaling moet worden uitgevoerd binnen 30 dagen na de herroeping. Van de 
terugbetaling mag je geen kosten afhouden, vermits de consument zijn herroe-
pingsrecht mag uitoefenen zonder kosten of boete te moeten betalen.

162. Kan ik een rechtsgeldige overeenkomst 
sluiten met een minderjarige? 

In principe kan een kind of adolescent jonger dan achttien jaar zelf geen overeenkom-
sten afsluiten. Op dit principe zijn er echter een aantal uitzonderingen die door de wet of 
door hoven en rechtbanken zijn ontwikkeld.  

Er bestaan een aantal stappen die een minderjarige op een geldige manier alleen kan 
uitvoeren. In het bijzonder kan een kind normaal gezien enkel kleine aankopen doen 
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(boeken, snoep, spelletjes, magazines enz.). Daarnaast hebben bepaalde rechters “in 
de echte wereld” al de geldigheid van gewichtigere aankoopovereenkomsten die betrek-
king hadden op gewone consumptiegoederen (een hifiketen, een tweedehandsmotor-
fiets, meubelen, een reisje met vrienden enz.) erkend. ze hielden hierbij wel rekening 
met de leeftijd en de financiële situatie van de minderjarige. Als de rechter echter acht 
dat de aankoop te gewichtig is of niet beantwoordt aan de vereisten, zal hij de aankoop 
ongeldig verklaren.

We kunnen ons dus afvragen of bepaalde rechters in de toekomst niet geneigd 
zullen zijn om op dezelfde manier de geldigheid van bepaalde overeenkomsten die 
door minderjarigen op het internet werden afgesloten, te erkennen. toch zou de 
overeenkomst hier ook misschien moeten overeenkomen met de persoonlijke si-
tuatie van de minderjarige, met zijn leeftijd en zijn financiële situatie. zo zou een 
zestienjarige in principe meer autonomie moeten hebben dan een kind van twaalf 
jaar. Over deze betrekkelijk recente kwestie werd door de hoven en rechtbanken 
nog geen duidelijke beslissing genomen en er bestaat nog relatief veel twijfel in 
dit opzicht.

Je zult dus voorzichtig moeten blijven als je online nog goederen of diensten wilt aanbie-
den aan minderjarige klanten.

163. Kunnen de ouders van een minderjarige klant 
zijn aankopen annuleren?

Alles hangt af van de aankoop en de persoonlijke situatie van de minderjarige. Minderjarig 
zijn op zich houdt niet in dat de overeenkomst automatisch nietig is. Daarvoor moeten 
de ouders naar de rechter stappen en aantonen aan de rechter dat de overeenkomst 
schadelijk is voor het kind. 

Meerdere factoren zullen door de rechter in overweging worden genomen. Natuurlijk 
kan een te hoge prijs ten opzichte van het goed of de geleverde dienst worden be-
schouwd als schadelijk als zodanig. Maar de wet houdt ook rekening met de persoon-
lijke situatie van het kind. zo kan een overeenkomst die op het eerste gezicht correct 
is, worden geannuleerd als het als ongepast wordt beschouwd met betrekking tot 
het goed of de geleverde dienst (nutteloos product, luxeproduct, aankoop van te grote 
omvang zoals een auto enz.), zijn financiële situatie of de maturiteit van het kind. 
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164. Kan ik een overeenkomst met een 
minderjarige nietig laten verklaren?

Nee. Enkel de minderjarige, de ouders of zijn voogd kan volgens de voorwaarden hierbo-
ven verzoeken om een overeenkomst nietig te verklaren. 

165. Als het contract wordt geannuleerd, kan 
ik dan een schadevergoeding eisen van de 
ouders? 

Je kunt een schadevergoeding proberen te verkrijgen door rechtsvordering in te stellen, 
maar je zult moeten bewijzen dat je daadwerkelijk schade hebt geleden en dat het kind 
een fout heeft begaan. De normale gevolgen van de annulering van een overeenkomst 
zullen niet worden beschouwd als voldoende bewijs van schade. Je zou echt bijkomstig 
onrecht moeten hebben ondergaan, bijvoorbeeld als je reputatie zou zijn geschaad. 

166. En als de minderjarige heeft gelogen door 
zich uit te geven voor een volwassene? 

Het feit dat het kind gewoon heeft gelogen over zijn leeftijd door een valse geboorte-
datum op te geven op de bestelbon, verhindert niet dat de overeenkomst kan worden 
geannuleerd. Het kind zou echt kunstgrepen en oneerlijke verhullingen moeten hebben 
gebruikt met de bedoeling om u te misleiden, bijvoorbeeld door wederrechtelijk gebruik 
te maken van de creditcard van een volwassene en door de eventuele technische mid-
delen om de leeftijd van de klant te controleren, te omzeilen. 

In dat opzicht kunnen we ons afvragen of de gewone vermelding “U moet 18 jaar zijn om 
een bestelling te kunnen plaatsen” of “Deze site is verboden onder 18 jaar” voldoende 
zou zijn om minderjarigen af te raden om aankopen te doen op je site.
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Hoofdstuk III. Bewijs en elektronische 
handtekening
Je sluit een overeenkomst op het internet en doet alles precies volgens het boekje. toch 
twijfel je nog of je gemakkelijk het bestaan kunt bewijzen van zo’n overeenkomst, waar-
van geen papieren versie bestaat en waarop geen traditionele (schriftelijke) handteke-
ning werd geplaatst.  

In principe is dat geen probleem. zeker als je een procedure met elektronische handte-
kening hebt gebruikt. twee wetten (van 20 oktober 2000 en van 9 juli 2001) erkennen ex-
pliciet de elektronische handtekening en dus ook impliciet een elektronisch opgemaakt 
document. 

Je moet wel weten dat die juridische erkenning niet geldt voor alle technieken voor de 
aanmaak van een elektronische handtekening en aan strenge voorwaarden onderwor-
pen is. Wij zullen dit aan de hand van enkele voorbeelden verduidelijken. 

Wat gebeurt er als er een geschil ontstaat over het bestaan of de inhoud van een on-
lineovereenkomst (gesloten op het web of via e-mail)? Hier moeten we een onderscheid 
maken tussen een overeenkomst met een handelaar en een overeenkomst met een con-
sument. 

167. Hoe kan ik het bewijs leveren van een 
overeenkomst met een handelaar? 

Indien je het bestaan en/of de inhoud wilt bewijzen van een contract met een handelaar, 
dan beschik je over de vrijheid van bewijs. Met andere woorden: je mag op alle mogelijke 
manieren aantonen dat je wel degelijk een overeenkomst hebt gesloten en dat je mede-
contractant deze of gene clausule heeft aanvaard (bijvoorbeeld een arbitrageclausule of 
een clausule tot beperking van de aansprakelijkheid). Hoe? Onder andere met een kopie 
van de bestelbon, van de bevestiging van je bestelling en/of van de eventuele algemene 
en bijzondere voorwaarden die je hebt gekregen, bijvoorbeeld per e-mail. Een papieren 
document met een handgeschreven ondertekening is dus niet onontbeerlijk. toch komt 
het de rechter toe de bewijskracht te beoordelen van de stukken die je hem voorlegt. 
Het is dus opletten geblazen! Gebruik voor belangrijke juridische documenten liefst een 
beveiligd elektronische-handtekeningsysteem.   

Drie tips dus.

• Bewaar steeds een kopie van alle documenten die je met je handelspartner uit-
wisselde!
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• Gebruik voor belangrijke contracten liefst een elektronische-handtekeningsys-
teem dat beantwoordt aan alle wetsvereisten, zodanig dat de handtekening kan 
worden gelijkgesteld met een geschreven handtekening (zoals hieronder uitge-
legd). 

• Als je een geregelde relatie onderhoudt met een of andere commerciële partner, 
kun je een beroep doen op bewijsovereenkomsten, waardoor je zelf de regels be-
paalt in verband met de ontvankelijkheid en de bewijskracht van de elektronische 
documenten. zo zouden de partijen kunnen overeenkomen dat een gewone e-
mail en een met de hand ondertekend papieren document gelijkwaardig zijn. zo’n 
oplossing kan handig zijn doordat de betrokken partijen de overeenkomst kunnen 
afstemmen op hun eigen rechtsbetrekkingen en noden, maar ook omdat ze als 
“wet van de partijen” bindend is voor de rechter.  

168. Hoe kan ik het bewijs leveren van een 
overeenkomst met een consument? 

Het zij gezegd: als handelaar zal je het moeilijker hebben om het bestaan en de inhoud 
van de overeenkomst te bewijzen tegenover een consument dan tegenover een andere 
handelaar. 

Er moet een onderscheid worden gemaakt naargelang het totale bedrag van de rechts-
handeling lager is dan (of gelijk aan) of hoger is dan 375 euro.

In het eerste geval val je onder het stelsel van de bewijsvrijheid, zoals hierboven aan-
gegeven. Om aan te tonen dat de consument je aanbieding aanvaardde, kun je je dus 
beroepen op de bestelbon die hij invulde, ook al gaat het om een elektronische en niet 
ondertekende versie. Je zou ook kunnen steunen op de algemene voorwaarden die op 
je website voorkomen en waarnaar de bestelbon verwijst. De rechter kan evenwel oor-
delen dat een bestelbon geen bewijskracht heeft omdat hij niet met de nodige veiligheid 
en integriteit is opgemaakt, althans indien er geen aanvullende bewijsmiddelen worden 
verstrekt (zoals een document waaruit blijkt dat de consument betaalde, een getuigenis 
enz.). 

In het tweede geval zou je normaal in het bezit moeten zijn van een “onderhandse akte” 
of, in meer verstaanbare taal, een ondertekend document. Daaronder verstaat men niet 
alleen een met de hand ondertekend papieren document, maar ook een document dat 
door middel van een mechanisme voor elektronische handtekening werd ondertekend, 
voor zover die elektronische handtekening aan de wetsvereisten beantwoordt. Indien je 
geen enkele van die ontertekeningstechnieken gebruikt, valt er te vrezen dat je moeilijk 
het bewijs zal kunnen leveren van de bestelling en van het sluiten van de overeenkomst 
(alsook van de inhoud van de overeenkomst). 
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169. Welke bewijzen moet ik leveren als ik een 
contract sluit met een 
consument?

Bij een geschil met een consument moet je volgens de wet een aantal feiten bewijzen: 

• dat je de consument een aantal algemene inlichtingen hebt verstrekt;

• dat je de consument hebt ingelicht voordat hij een bestelling plaatst;

• dat, indien van toepassing, de algemene voorwaarden in een zodanige vorm zijn 
meegedeeld dat de consument ze kan reproduceren en bewaren;

• dat de gepaste technische middelen aanwezig zijn zodat de klant verkeerd inge-
brachte gegevens kan opmerken en verbeteren;

• het verwerven van de toestemming van de consument voor de uitvoering van de 
overeenkomst en indien het geval zich voordoet, voor de uitvoering ervan tijdens 
de termijn waarin het contract kan herroepen worden;

• dat de consument, schriftelijk of op een duurzame informatiedrager, een bevesti-
ging van bepaalde informatie toegestuurd heeft gekregen;

• dat de klant, zonder onverantwoorde vertraging en met de elektronische post, een 
ontvangstbericht met een samenvattend overzicht van zijn bestelling heeft ont-
vangen; 

• dat de geadresseerde vooraf toestemming heeft gegeven voor het toezenden van 
e-mailreclame. 

• het respecteren van de wettelijke termijnen om informatie te leveren of het con-
tract uit te voeren.

Die bewijzen mogen worden geleverd met alle wettelijke middelen. Daartoe heb je geen 
ondertekend document nodig. Wel kan het nuttig zijn een beroep te doen op een vertrou-
wensderde om je webstek te archiveren en te laten labelen of om de verzending en ont-
vangst van bepaalde inlichtingen per aangetekende elektronische post te bevestigen.  
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170. Wordt een gewone e-mail als bewijs erkend?
Een e-mail kan hooguit als een vermoeden en/of een begin van schriftelijk bewijs wor-
den beschouwd. Wat eigen is aan beide middelen, is dat ze noodzakelijkerwijs moeten 
worden aangevuld met andere bewijsmiddelen om de rechter te overtuigen van de be-
wijskracht. In het juridische jargon spreekt men dan ook van “onvolkomen” bewijsmid-
delen. Als je je dus alleen maar kunt beroepen op een gewone e-mail (niet aangevuld 
met getuigenissen of andere aanwijzingen), dan ziet het er sterk naar uit dat die e-mail 
alleen de rechter niet zal overtuigen van de realiteit of de inhoud van de overeenkomst, 
althans wanneer er hierover betwisting bestaat. Dat komt door de relatieve onzekerheid 
rond het opmaken en verzenden van een gewone e-mail en door de vele vervalsingsmo-
gelijkheden. 

Indien de e-mail niet elektronisch ondertekend is, zal hij wellicht niet worden beschouwd 
als een in de zin van de wet met de hand ondertekend document, tenzij de rechtspraak 
hierover eerlang een ander standpunt inneemt. Wanneer de wet dus als bewijs een on-
dertekend document eist (inzonderheid tegenover een particulier voor een rechtshan-
deling die 375 euro overschrijdt), dan kan redelijkerwijs worden gesteld dat een gewone 
e-mail niet aan die voorwaarde voldoet.  

Die stelling moet echter worden genuanceerd. De bepalingen over het bewijs zijn na-
melijk niet van openbare aard. Dit betekent dat de al of niet ontvankelijkheid en be-
wijskracht van elektronische documenten vóór het sluiten van een overeenkomst in een 
contract kan worden vastgelegd. zo zouden de partijen kunnen overeenkomen dat een 
e-mail of telefax en een met de hand ondertekend papieren document gelijkwaardig zijn. 
Een dergelijke overeenkomst wordt in principe als geldig aanvaard en voorkomt dat de 
partijen achteraf al te gemakkelijk de bewijskracht van die elektronische documenten 
kunnen betwisten. 

171. Is een elektronisch ondertekend document 
een afdoend bewijsmiddel?

Om interessant te zijn moet een elektronisch ondertekend document evengoed als be-
wijs kunnen dienen als een papieren document met een klassieke (handgeschreven) 
ondertekening. Laten we even kijken wanneer een elektronische handtekening zonder 
meer met een handgeschreven handtekening wordt gelijkgeschakeld.   

Om automatisch geassimileerd te worden met een handgeschreven handtekening, om 
in aanmerking te komen voor het juridische stelsel dat voor de handgeschreven onder-
tekening bestaat en aldus een voldoende rechtskundige bescherming te genieten, moet 
een elektronische handtekening aan elk van de volgende voorwaarden voldoen: 
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• de elektronische handtekening moet geavanceerd zijn in de zin van de wet van 9 
juli 2001 betreffende de elektronische handtekening; 

• de geavanceerde elektronische handtekening moet gebaseerd zijn op een gekwa-
lificeerd certificaat: dit is een certificaat met een bij de wet bepaalde minimumin-
houd (bijlage I van de wet van 9 juli 2001) en afgegeven door een certificatiedienst-
verlener die voldoet aan een aantal strenge, bij de wet bepaalde voorwaarden 
(bijlage II van dezelfde wet);  

• de elektronische handtekening moet worden geplaatst door middel van een veilig 
middel voor het aanmaken van een elektronische handtekening: een middel voor 
het aanmaken van een handtekening wordt slechts als veilig beschouwd indien 
het voldoet aan de eisen van bijlage III van de wet van 9 juli 2001.

Om het belang van al die voorwaarden en de rol van elke acteur te begrijpen, moet je 
goed weten wat een geavanceerde elektronische handtekening is, welke rol een certifi-
catiedienstverlener speelt, wat een (gekwalificeerd) digitaal certificaat is, wat een veilig 
middel voor het aanmaken van een elektronische handtekening is en hoe dit alles con-
creet in zijn werk gaat. 

172. Wat als de elektronische handtekening niet 
aan die voorwaarden voldoet?

Het kan gebeuren dat een internetgebruiker de elektronische handtekening niet ge-
bruikt zoals hierboven aangegeven of althans dat deze niet aan alle voorwaarden vol-
doet. Heeft zijn elektronische handtekening dan geen enkele bewijskracht? toch wel! 
Het tweede lid van artikel 1322 van het Burgerlijk Wetboek geeft de rechter de mo-
gelijkheid na te gaan of de gebruikte handtekeningtechniek voldoet aan de vereisten 
van toerekenbaarheid en integriteit bedoeld in dat artikel. Als dat zo is, moet hij de 
handtekening gelijkschakelen met een handgeschreven handtekening en aanvaarden 
dat het elektronische document een volledig bewijs oplevert van de inhoud van dat do-
cument. Het enige probleem is dat de controle wordt overgelaten aan het oordeel van 
de rechter. Er blijft dus een relatieve onzekerheid (vooral als er geen vertrouwensderde 
aan te pas komt). Die onzekerheid is er niet als de elektronische handtekening beant-
woordt aan alle voorwaarden om te worden gelijkgeschakeld met een handgeschreven 
ondertekening.   
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173. Wat is een geavanceerde elektronische 
handtekening?

De wet definieert de “geavanceerde elektronische handtekening” als “elektronische 
gegevens vastgehecht of logisch geassocieerd met andere elektronische gegevens, die 
worden gebruikt als middel voor authentificatie en aan de volgende eisen voldoen: 

a. de handtekening is op unieke wijze aan de ondertekenaar verbonden;

b. zij maakt het mogelijk de ondertekenaar te identificeren; 

c. zij wordt aangemaakt met middelen die de ondertekenaar onder zijn uitsluitende 
controle kan houden;

d. zij is op zodanige wijze aan de gegevens waarop zij betrekking heeft verbonden, dat 
elke latere wijziging van de gegevens kan worden opgespoord”.

Die definitie is in algemene bewoordingen opgesteld om technische neutraliteit te waar-
borgen en een of andere op de markt bestaande technologie niet te bevoordelen. In de 
praktijk is het echter niet altijd eenvoudig om uit te maken of de diverse technische me-
chanismen voor de aanmaak van een elektronische handtekening, zoals de biometri-
sche handtekening (in haar verscheidene vormen), de geheime code die samengaat met 
het gebruik van een kaart en met de numerieke (of digitale) handtekening wel voldoen 
aan alle voorwaarden van de definitie. Nu, alle commentatoren zijn het erover eens dat 
de digitale handtekening die gebaseerd is op asymmetrische cryptografie en gebruikt 
wordt in een infrastructuur met een openbare sleutel (PKI) aan het begrip geavanceerde 
elektronische handtekening beantwoordt. Aangezien deze technologie momenteel door-
dringt op de markt en door de regering gekozen werd voor haar e-Governmentprojecten 
(inzonderheid het project i.v.m. de elektronische identiteitskaart), is het misschien inte-
ressant om uit te leggen hoe dit handtekeningsysteem functioneert.    

De zogenaamde digitale of numerieke handtekening steunt op de technologie van de 
“openbare sleutel” of asymmetrische cryptografie. Als de identificatie met een openbare 
sleutel gebeurt, beschik je over twee aanvullende wiskundige sleutels: een privésleutel 
, die geheim moet blijven en een openbare sleutel, die bestemd is om vrij te worden 
doorgegeven. Beide sleutels worden gegenereerd via een wiskundige functie, die er-
voor zorgt dat de privésleutel gedurende een zekere tijd en met normale middelen niet 
kan worden afgeleid uit de bijbehorende openbare sleutel. De openbare sleutel moet 
dus een onomkeerbare functie van de privésleutel zijn. Met je privésleutel kun je een 
bericht “ondertekenen”. De ontsleuteling gebeurt volgens het principe van de comple-
mentariteit van het sleutelpaar: een bericht dat versleuteld werd met een privésleutel 
kan enkel worden ontsleuteld met de bijbehorende openbare sleutel. De identiteit van 
de ondertekenaar wordt bevestigd door een certificaat dat wordt uitgegeven door een 
certificatiedienstverlener (CDV) en dat bekrachtigt dat de openbare sleutel wel degelijk 
de ondertekenaar toebehoort. 
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In het volgende voorbeeld zie je hoe een digitale handtekening functioneert. 

Marleen wil een elektronisch ondertekende boodschap naar Johan mailen5. Nadat ze 
haar bericht heeft getypt, maakt Marleen daarvan een message digest (= samenvatting) 
door middel van een wiskundige bewerking. Die digest is het resultaat van een functie 
die hashing (= inkerving) wordt genoemd en onomkeerbaar is. Met deze functie kun je op 
een beknopte wijze een keten van gegevens genereren die het bericht voorstellen. Deze 
voorstelling maakt het mogelijk elke in het bericht aangebrachte wijziging op te sporen. 
De ontvanger hoeft dus enkel de hashfunctie op het ontvangen bericht toe te passen en 
de zo verkregen digest te vergelijken met die van de afzender. Elk verschil tussen de 
digests betekent dat het bericht tijdens het versturen werd gewijzigd. 

Deze digest wordt vervolgens gecodeerd (onleesbaar en ontoegankelijk gemaakt) met 
behulp van de privésleutel van Marleen. Deze gecodeerde digest vormt de digitale hand-
tekening. Marleen stuurt dan haar (niet gecodeerd) bericht samen met de digitale hand-
tekening naar Johan. 

Wanneer Johan het bericht en de digitale handtekening ontvangt, ontcijfert hij deze laat-
ste door middel van een wiskundige bewerking waarin de complementaire openbare 
sleutel van Marleen is opgenomen. Als hij erin slaagt de handtekening te ontcijferen, is 
het voor Johan duidelijk dat deze werd aangemaakt met de complementaire privésleutel 
van Marleen: op dat ogenblik weet hij met zekerheid dat zij de auteur is van het bericht 
mits een derde partij (een certificerende autoriteit of certificatiedienstverlener) bevestigt 
dat die openbare sleutel wel degelijk aan Marleen toebehoort. Dankzij de hashfunctie6 
en een vergelijking van beide “vingerafdrukken”, kan de integriteit van het bericht van 
Marleen gecontroleerd worden. 

In werkelijkheid worden al die operaties heel snel door je software voor het aanmaken 
van een elektronische handtekening uitgevoerd. 

5  Om de vertrouwelijkheid van een uitwisseling te vrijwaren, gaat de verzender omgekeerd 
te werk: hij codeert het bericht met de hulp van de openbare sleutel van de bestemmeling, 
die het uitsluitend met zijn eigen geheime sleutel kan ontcijferen. Hij alleen kan dan ken-
nis nemen van dit bericht. Het spreekt voor zich dat beide functies gecombineerd kunnen 
worden om een tegelijk vertrouwelijk en ondertekend bericht te sturen.

6  Er moet echter worden opgemerkt dat het maken van een beknopte samenvatting van 
het bericht met de hulp van de onomkeerbare inkervingfunctie niet onontbeerlijk is. De 
zender van het bericht kan dit inderdaad rechtstreeks met zijn privésleutel coderen zonder 
noodzakelijkerwijs een beknopte samenvatting ervan te maken. Niettemin wordt de on-
omkeerbare inkervingfunctie vaak gebruikt om informaticaredenen om tijd te winnen: een 
beknopte samenvatting (klein bestand) coderen met de privésleutel gaat sneller dan een 
ongecodeerd bericht (groter bestand) in geheimschrift om te zetten. 
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ten slotte dit nog: om gebruik te kunnen maken van de openbare-sleutelcryptografie 
moeten de publieke sleutels worden bekendgemaakt en moet een controlesysteem 
worden ingesteld, zodanig dat constant kan worden nagegaan of die sleutels wel dege-
lijk overeenstemmen met de personen die beweren dat ze hun toebehoren. Die bekend-
makings- en certificatieopdracht wordt momenteel uitgevoerd door een derde certifi-
ceerder (“certificatiedienstverlener” of “certificerende autoriteit” genoemd). 

174. Wat is een certificatiedienstverlener?
De certificatiedienstverlener (hieronder CDV genoemd) is een onafhankelijke instelling 
die bevoegd is om enerzijds de identiteit na te gaan van de houders van de openbare 
sleutel7 en certificaten af te geven, d.w.z. elektronische attesten die een verband leg-
gen tussen een persoon en zijn openbare sleutel, en anderzijds te zorgen voor een zo 
ruim mogelijke bekendmaking van de aldus afgegeven certificaten. Die bekendmaking 
gebeurt door een elektronisch register van de certificaten ter beschikking te stellen van 
het publiek. De CDV moet ook het register van de openbare-sleutelcertificaten bijwerken 
en desgevallend certificaten intrekken. Deze derde partij bij de elektronische communi-
catie speelt een cruciale rol in de betrouwbaarheid van de digitale handtekening en de 
identificatie van de betrokkenen. Door zijn toedoen wordt er een standaard handelwijze 
in open netwerken gecreëerd.    

zoals we hebben gesteld, heeft een CDV als voornaamste opdracht een formele verbin-
ding tot stand te brengen tussen een persoon en zijn openbare sleutel via het afgeven 
van een certificaat. Dit certificaat bevat verschillende inlichtingen over de identiteit van 
de certificaathouder (degene die wil tekenen en zich als dusdanig wil identificeren) en 
zijn openbare sleutel. Het certificaat wordt ondertekend door de CDV met behulp van zijn 
eigen privésleutel en is op die manier beschermd tegen vervalsing. 

In het volgende voorbeeld wordt getoond hoe certificaten kunnen worden gebruikt. 
Marleen stuurt Johan een bericht samen met haar digitale handtekening, aangemaakt 
door middel van haar privésleutel. Na ontvangst van deze documenten (nl. twee met 
elkaar verbonden informaticabestanden: het bericht en de digitale handtekening), kijkt 
Johan eerst het certificaat na (dat hij van Marleen kreeg of uit een elektronische map 
met certificaten haalde) met behulp van de openbare sleutel van de CDV. Als blijkt dat 
het certificaat echt is, is Johan zeker van de integriteit van de informatie die erin voor-
komt, d.w.z. de identiteit van Marleen en haar openbare sleutel. Hij kan vervolgens de 
openbare sleutel van Marleen gebruiken om de handtekening in het door haar verstuur-
de bericht te verifiëren. Johan weet dan zeker dat het bericht van Marleen komt. 

7  Door een CDV afgegeven certificaten zijn niet noodzakelijkerwijs identiteitscertificaten. 
Sommige certificaten kunnen anoniem zijn of slechts attributen betreffen. In de materie 
die ons bezighoudt, met name die van het gebruik van de certificaten met ondertekenings-
doeleinden, behandelen wij slechts de identiteitscertificaten.
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De CDV kan andere functies vervullen die samengaan met de certificatie: de archivering 
van informatie over de certificaten (vooral i.v.m. het leveren van bewijzen); eventueel het 
genereren van het sleutelpaar zonder evenwel een kopie van de privésleutel te bewa-
ren; de datum- en tijdaanduiding bij digitaal ondertekende berichten; de archivering van 
elektronische documenten enz. 

175. Wat is een gekwalificeerd digitaal certificaat?
zoals hierboven vermeld, is een certificaat niets anders dan een elektronisch attest 
dat een natuurlijke of rechtspersoon aan zijn openbare sleutel bindt en zijn identiteit 
bevestigt. Door het afgeven van het certificaat “certificeert” de certificatiedienstverle-
ner die band en verklaart hij openlijk dat de in het certificaat opgenomen inlichtingen 
juist zijn.  

We wezen er ook op dat de gebruiker onder andere een gekwalificeerd certificaat moet 
bezitten opdat zijn elektronische handtekening automatisch zou worden gelijkgescha-
keld met een handgeschreven handtekening. Een certificaat wordt beschouwd als ge-
kwalificeerd certificaat als het voldoet aan de eisen van bijlage I – d.w.z. als het een mi-
nimumaantal gegevens bevat – en als het afgegeven wordt door een CDV die voldoet aan 
de eisen van bijlage II – d.w.z. als het in veilige omstandigheden afgegeven is (bijlage II 
bevat de voorwaarden over veiligheid, betrouwbaarheid, informatie, bewijskracht alsook 
de financiële voorwaarden). 

Als een operator oordeelt dat hij voldoet aan die voorwaarden (waarvan sommige in 
zeer algemene bewoordingen opgesteld zijn), dan kan hij gekwalificeerde certificaten 
afgeven. De naleving van die voorwaarden wordt echter niet a priori nagegaan door het 
Bestuur of enige andere zelfstandige autoriteit. De wet verplicht die operator hoogstens 
een voorafgaande aangifte te doen bij het Bestuur. Die verplichte aangifte is er onder 
meer op gericht het Bestuur in staat te stellen zijn door de wet verleende controlebe-
voegdheid a posteriori uit te oefenen. 

Je vindt de lijst van verstrekkers van certificeringsdiensten die in België zijn geves-
tigd en die geschikte certificaten afleveren, op de site van de Federale Overheidsdienst 
Economie, K.M.O., Middenstand en Energie op (http://economie.fgov.be) 

We wijzen er ook op dat de elektronische identiteitskaart een “gekwalificeerd” certificaat 
bevat, dat zal worden geactiveerd tenzij dat de de burger zich hier tegen verzet. 

http://mineco.fgov.be
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176. Wat is een veilig middel voor het aanmaken 
van een elektronische handtekening?

De laatste voorwaarde opdat een elektronische handtekening wordt gelijkgesteld met 
een handgeschreven handtekening is, zoals we hierboven hebben gesteld, het gebruik 
van een veilig middel voor de aanmaak van een handtekening. 

Het begrip “middel voor het aanmaken van een handtekening” wordt door de wet gede-
finieerd als geconfigureerde software of hardware om de gegevens voor het aanmaken 
van een handtekening te implementeren (d.w.z. de privésleutel ). Meer concreet is dat 
bijvoorbeeld software waarmee je de gegevens voor het aanmaken en verifiëren van 
de handtekening kunt genereren (privésleutel /openbare sleutel), software waarmee je 
een elektronische handtekening kunt aanmaken en/of verifiëren, de chipkaart waarop 
de gegevens voor het aanmaken van de handtekening opgeslagen zijn, de lezer van de 
chipkaart enz. 

De middelen voor het aanmaken van een handtekening worden slechts als veilig be-
schouwd indien ze voldoen aan de eisen van bijlage III van de wet. ze zijn opgesteld in 
zeer algemene bewoordingen: de middelen moeten ervoor zorgen dat de enigheid en het 
behoud van de vertrouwelijkheid van de voor de aanmaak van een elektronische hand-
tekening gebruikte gegevens wordt gegarandeerd; de middelen moeten ervoor zorgen 
dat het onmogelijk is de voor de aanmaak van een elektronische handtekening gebruikte 
gegevens af te leiden uit de voor het verifiëren van de handtekening gebruikte gegevens 
(die door iedereen gekend zijn); de middelen moeten ervoor zorgen dat het onmogelijk 
is een handtekening te vervalsen; de middelen moeten ervoor zorgen dat de “onderte-
kenaar” de voor de aanmaak van de handtekening gebruikte gegevens technisch kan 
beschermen (bv. met een wachtwoord of een biometrische controle) ten einde elke on-
rechtmatige toegang tot die gegevens te voorkomen. ten slotte mogen die middelen de 
te ondertekenen gegevens niet wijzigen noch beletten dat die gegevens de “onderte-
kenaar” vóór het ondertekeningsproces worden voorgelegd. Het is namelijk absoluut 
noodzakelijk dat de ondertekenaar de inhoud kan bekijken en controleren, eventuele 
wijzigingen kan opsporen en zich akkoord kan verklaren met wat hij ondertekent. 

Maar in de praktijk is het voor de vervaardiger van dergelijke middelen niet makkelijk uit 
te maken aan welke technische eisen ze moeten voldoen om als veilig te kunnen worden 
bestempeld. De wet bepaalt echter dat de Europese Commissie de referentienummers 
van algemeen aanvaarde normen voor producten voor elektronische handtekeningen 
zal toekennen en in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen (PBEG) be-
kendmaken. Als een product voor elektronische handtekeningen overeenstemt met die 
normen, wordt het verondersteld te voldoen aan de eisen van bijlage III. De wet voegt 
eraan toe dat “de overeenstemming van de veilige middelen voor het aanmaken van 
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een elektronische handtekening met de eisen van bijlage III van deze wet wordt beves-
tigd door de bevoegde instellingen, aangewezen door het Bestuur en waarvan de lijst 
wordt meegedeeld aan de Europese Commissie”. Paragraaf 3 bepaalt dat de voorwaar-
den waaraan die instellingen moeten voldoen door een koninklijk besluit zullen worden 
vastgelegd. Bovendien wordt een overeenstemming die is vastgesteld door een instel-
ling aangewezen door een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte ook in 
België erkend. 

Volgens een algemeen aanvaarde interpretatie van artikel 3, § 4 van de richtlijn over de 
“elektronische handtekening” moet die overeenstemming met de eisen van bijlage III 
niet a priori, d.w.z. vóór het op de markt brengen van de middelen, worden aangetoond. 
Fabrikanten kunnen dus door hen “veilig” verklaarde middelen voor het aanmaken van 
een handtekening op de markt brengen. Dit betekent dat er, in geval van geschil over 
een door zulke middelen ondertekende overeenkomst, betwisting zou kunnen ontstaan 
over het al dan niet veilige karakter van het voor de ondertekening gebruikte middel en 
bijgevolg over de bewijskracht van de handtekening. Als dat zo is, behoort de rechter 
die overeenstemming te laten bepalen. Vermits die toestand snel kan veranderen, ra-
den wij de lezer aan inlichtingen in te winnen bij de bevoegde dienst van de Federale 
Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie: http://economie.fgov.be. 

177. Hoe kan ik een digitaal certificaat bekomen?
Welke verrichtingen moet je in de praktijk uitvoeren om een digitaal certificaat te beko-
men en je elektronische documenten te ondertekenen door middel van een elektroni-
sche handtekening? 

Als je aan digitale ondertekening wilt gaan doen, moet je je eerst persoonlijk aanbieden 
bij een CDV (of bij een instelling waaraan de CDV de registratie uitbesteedt) om een cer-
tificaat te bekomen (doorgaans tegen betaling). 

Vóór het afgeven van het certificaat doet de CDV het volgende:

• hij produceert een sleutelpaar (een privésleutel en een openbare sleutel) aan de 
hand van een geschikte software en registreert de privésleutel op een met een 
wachtwoord beveiligde chipkaart, die hij de aanvrager bezorgt (dit is de veiligste 
opslagmethode); 

• hij controleert de identiteit van de aanvrager door middel van bewijsstukken (iden-
titeitskaart, paspoort enz.) en eventuele andere gegevens die op het certificaat 
moeten komen (beroep, hoedanigheid van afgevaardigd bestuurder van een maat-
schappij enz.);

http://economie.fgov.be
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• hij genereert het certificaat, dat minstens de identiteit en de openbare sleutel van 
de houder bevat; 

• hij tekent het certificaat door middel van zijn privésleutel, enerzijds om zich als 
CDV te identificeren en anderzijds om de integriteit van de inhoud van het certifi-
caat te garanderen;

• hij slaat het certificaat op in een elektronisch register dat permanent online be-
schikbaar is voor elke geïnteresseerde persoon; 

• hij verschaft de aanvrager een exemplaar van het digitaal certificaat.

Vervolgens moet een software worden geïnstalleerd met een module voor de aanmaak 
van digitale handtekeningen; recente browsers zijn daarmee uitgerust. Ook Windows 
2000 en XP bevatten een module voor de aanmaak van digitale handtekeningen. Sommige 
maatschappijen ontwikkelden hun eigen software (bijvoorbeeld Isabel). Nu is het wel zo 
dat niet alle softwareprogramma’s een even goede bescherming en veiligheid bieden. 
We raden je dus ten stelligste aan het advies van een deskundige in te winnen. 

178. Hoe werkt een digitale handtekening in de 
praktijk? 

zodra je een digitaal certificaat hebt bekomen, rest er je enkel nog het opgestelde do-
cument te ondertekenen of de handtekening van het ontvangen document na te gaan. In 
de praktijk verricht de software automatisch alle operaties die we hierboven theoretisch 
hebben uiteengezet. De ingewikkeldheid van het mechanisme wordt verborgen door de 
software-interface. 

179. Wordt de elektronische aangetekende brief in 
het Belgische recht erkend?

Als je van plan bent een elektronische overeenkomst te sluiten, moet je niet enkel oog 
hebben voor de identificatie van de partijen en het behoud van de integriteit van de in-
houd van het bericht. Je moet de juridische verrichting in een brede elektronische con-
text plaatsen. Het komt er dus ook op aan een bewijs te bewaren van je bericht alsook 
van de datum en eventueel de ontvangst van het bericht. Dat kan echter maar als de 
wetgever, naast de elektronische handtekening, ook het bestaan erkent van de elektro-
nische aangetekende brief en hem dezelfde waarde toekent als een gewone bij bpost 
aangetekende brief. Heel wat wet- en regelgevingen bepalen namelijk dat sommige 
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formaliteiten moeten worden vervuld via een aangetekende brief, eventueel met ont-
vangstbewijs (onder meer in het kader van een gerechtelijke of administratieve proce-
dure). Maar ook al ligt dat gebruik niet wettelijk vast, toch doe je er vaak goed aan voor 
belangrijke handelingen een aangetekende brief te gebruiken, zodanig dat je een bewijs 
hebt van het bestaan en de datum van een bericht of van enige andere kennisgeving.  

In België is het gebruik van een elektronische aangetekende brief juridisch toegestaan. 
Bovendien mag je tegenwoordig een beroep doen op andere operatoren dan bpost voor 
de verzending van elektronische aangetekende brieven.

180. Moet ik de op mijn website gesloten 
contracten archiveren? Hoe? 

Je bent niet verplicht de contracten die op je site werden gesloten te archiveren. toch 
raden we je ten zeerste aan er een kopie van te bewaren, zodat je een bewijs hebt van 
het bestaan en van de inhoud van de overeenkomst en je de bestellingen naar behoren 
kunt behandelen.  

Als je een dergelijk archief bijhoudt, dan ben je verplicht je klant, indien hij een consu-
ment is, daarover te informeren en hem mee te delen of hij inzage heeft in dat archief. 
De wet bepaalt dat elke partij moet beschikken over een origineel exemplaar van de 
overeenkomst. 

Om je klant toegang te verschaffen tot een archief van zijn contract kun je hem bijvoor-
beeld een “rekening” laten openen bij jou. Is de afnemer van de dienst bereid een be-
stelling te plaatsen, vraag hem dan een gebruikersnaam in te voeren (meestal is dat zijn 
e-mailadres) alsook een persoonlijk wachtwoord om op je website te worden geregis-
treerd. zo krijgt hij, telkens als hij het wenst, toegang tot zijn persoonlijke rekening om 
het verloop van een bestelling na te gaan of om te zien wat hij in het verleden allemaal 
al aankocht op je site. 

Nu is zo’n archief wel een pover bewijsmiddel als het niet beschermd is tegen verval-
singen, bijvoorbeeld door middel van een elektronische handtekening. De rechter zou 
namelijk vrij wantrouwig kunnen staan tegenover een elektronisch bewijsmiddel dat 
jij alleen beheerst en dat je klant niet onderschreef. Bij gebrek aan een elektronische 
handtekening van de klant is het dus verkieslijk een beroep te doen op een vertrou-
wensderde om je elektronische bewijsmiddelen te bewaren. Gelet op de behoefte aan 
bijzondere deskundigheid over archivering van elektronische documenten, beginnen er 
providers van dergelijke diensten op de markt te verschijnen. 
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Hoofdstuk IV. Betaling en elektronische 
facturering

181. Mag ik van de klant een voorafbetaling eisen?

Ja, je kan van de consument eisen dat hij bij de bestelling betaalt. Weet wel, dat als de 
consument achteraf zijn herroepingsrecht uitoefent, je hem de sommen die hij reeds 
zou betaald hebben, volledig en kosteloos moet terugbetalen, binnen een termijn van 
30 dagen.  

182. Welke betalingswijzen kan ik mijn klant 
voorstellen?

Op je site kun je verschillende betalingsmogelijkheden aanbieden. Uiteraard staat het je 
vrij de betalingswijze te kiezen die voor jou het best geschikt is. 

De meest verspreide en meest praktische onlinebetaalmanier is veruit de kredietkaart. 
Niet alleen is dit betalingsmiddel wereldwijd verspreid, wat je de mogelijkheid biedt 
een grensoverschrijdende klantenkring op te bouwen, maar bovendien is het bijzonder 
klantvriendelijk, vermits je cliënt over geen specifieke uitrusting moet beschikken en 
hij je enkel het nummer en de vervaldatum van zijn kredietkaart moet meedelen om 
de betaling uit te voeren. Overigens kan met een kredietkaart zowel vooraf als achteraf 
worden betaald. 

Geleidelijk aan verschijnen andere betaalmethodes op het internet. zo kan je je klant 
ook voorstellen te betalen met een debetkaart van Bancontact/Mistercash of per elek-
tronische overschrijving. Die betaaltechnieken vereisen echter dat de consument over 
een speciale uitrusting (software of hardware) beschikt.

tot slot kunnen ook meer klassieke betalingswijzen worden gebruikt, zoals de cheque 
(met de post verstuurd of bij de levering overhandigd), de traditionele overschrijving of 
de contante betaling op het ogenblik van de levering. 

ter herinnering: als je klant een consument is, dan ben je verplicht hem vóór en na het 
sluiten van de overeenkomst in te lichten over de geboden betaalmogelijkheden. Dat 
betekent evenwel niet dat je hem de keuze tussen verschillende betaalmanieren moet 
laten. 
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183. Welke risico’s zitten er aan het onlinegebruik 
van een kredietkaart?

Heel wat internetgebruikers aarzelen om hun kredietkaart online te gebruiken wegens 
de hele heisa over hackers en andere informaticaboeven. Maar zo erg is het nu ook weer 
niet! tegenwoordig bestaan er namelijk technieken en afweermiddelen die een hoge 
veiligheidsgraad waarborgen voor onlinebetalingen. toegegeven: het nulrisico bestaat 
niet, noch op netwerken, noch in de echte wereld.  

Het eerste probleem met kredietkaartbetalingen is dat het nummer en de vervaldatum 
van de kaart vaak volstaan om aankopen te doen namens de titularis van de kaart. Om 
te betalen met een kredietkaart hoeft men zich namelijk niet te identificeren als houder 
van die kaart noch een geheime code in te voeren. Die gegevens mogen dus niet in han-
den van derden vallen. Let er dus op dat de overdracht van die gegevens beveiligd is door 
technische middelen. 

Als je die informatie bovendien in een databank bewaart, dan bestaat het gevaar dat 
een hacker erin slaagt frauduleus in het bestand binnen te dringen met de bedoeling 
de bankgegevens van je klanten te bemachtigen en er nadien gebruik van te maken. Die 
database moet dus worden beveiligd. Om zo’n problemen te vermijden, bewaren som-
mige verkopers die gegevens nooit langer dan de tijd die nodig is om de betaling van hun 
klant te registreren. 

Heb je op je site geen veiligheidssysteem ingebouwd, dan zal je klant veel terughouden-
der zijn om online te betalen en wellicht verkiezen zijn aankopen op een beter beveiligde 
website te verrichten. Daarom is het onontbeerlijk een veilig systeem voor kredietkaart-
betalingen op te zetten en de consument duidelijk in te lichten over het bestaan van die 
beveiligingen ten einde zijn vertrouwen te winnen. 

184. Met welke technische middelen kunnen 
onlinekredietkaartbetalingen worden 
beveiligd? 

De oplossingen voor beveiligd betalen ontwikkelen zich voortdurend en zijn heel ver-
scheiden. De meeste van de betaalsystemen beschermen de gegevens door ze te co-
deren bij de overdracht ervan op de netwerken. Voor een grotere beveiliging wordt de 
betaling en/of de identificatie eventueel niet op de website van de onderneming uitge-
voerd, maar tevens op een beveiligd platform, dat wordt beheerd door de leverancier van 
de betaaloplossing of door een bankinstelling of een andere vertrouwensinstelling (vb. 
Paypal).  
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Visa en MasterCard hebben zelf hun eigen beveiligingsmechanisme voor onlinebeta-
lingen ontwikkeld, dat overal ter wereld wordt erkend: “Verified by Visa en MasterCard 
SecureCode”. Enkel de onlineondernemingen die officieel zijn erkend door Visa et 
MasterCard kunnen gebruik maken van deze mechanismen. Daarvoor moeten ze be-
antwoorden aan een groot aantal vereisten die betrekking hebben op hun onlinebeta-
lingsbeleid en op de specifieke technologie die moet worden gebruikt. Meer informatie 
hierover vind je op de site van Bank Card Company (www.bcc.be).

185. Ben ik aansprakelijk als een bedrieger iets op 
mijn site bestelt met de kaart van een derde?

Neen. In zo’n geval zijn noch jij, noch de kaarthouder aansprakelijk. De wet bepaalt na-
melijk dat de uitgever van de kredietkaart de gevolgen van een dergelijk bedrog moet 
dragen. Als de houder van een kredietkaart vaststelt dat er met zijn kaart werd gesjoe-
meld, moet hij zo spoedig mogelijk contact opnemen met de uitgever van de kaart en 
niet met jou.  

Voorts mag de houder of de uitgever van de kaart van jou geen enkele terugbetaling 
eisen voor bedrieglijk gebruik van een kredietkaart op je site. 

Hiermee wou de wetgever de uitgevers van kredietkaarten verplichten systemen uit te 
werken die een veilig gebruik van kredietkaarten op netwerken garanderen. Dat blijkt 
te werken, want op het vlak van bescherming van overgedragen bankgegevens werd de 
jongste jaren flink wat technische vooruitgang geboekt onder impuls van de uitgevers 
van kredietkaarten (zie hierboven nr. 184).

186. Hoe kan ik mijn klanten de mogelijkheid 
bieden met een debetkaart te betalen op mijn 
site?

Je kunt je klanten in samenwerking met Banksys voorstellen hun aankopen op je web-
site te regelen met hun debetkaart (Bancontact/MisterCash). Meer informatie daarover 
vind je op de site http://www.banksys.com. 

http://www.bcc.be
http://www.banksys.com
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187. Hoe kan ik mijn klanten de mogelijkheid 
bieden met een elektronische overschrijving 
te betalen op mijn site?

Je kunt je klant voorstellen zijn aankopen rechtstreeks op je site te vereffenen met een 
elektronische overschrijving. Dat systeem verschilt van een betaling met een klassieke 
overschrijving (op papier, via selfbanking, phonebanking of homebanking), doordat de 
overboeking wordt voltooid tijdens het bestelproces, zodat u zeker bent dat u de betaling 
zult ontvangen. 

Om dat betaalsysteem te kunnen gebruiken, moet de klant uitgerust zijn met een home-
bankingsysteem, dat zijn bank hem kan leveren. Met om het even welk homebanking-
programma kan de klant bij hem thuis overschrijvingen maken, op dezelfde manier 
als met de selfbankingtoestellen. Maar niet alle softwareprogramma’s geven hem de 
mogelijkheid rechtstreeks een elektronische overschrijving te maken op een website. 
Daartoe moet zijn bank hem die dienst verschaffen. 

Om betalingen per elektronische overschrijving te kunnen voorstellen, moet je een over-
eenkomst aangaan met een bank die een dergelijke dienst aanbiedt, zodanig dat er een 
link tot stand komt tussen je webstek en het homebankingplatform van de bank. Dan 
krijg je eveneens de geschikte software. 

Concreet gebeurt de betaling als volgt. Wanneer de klant ervoor kiest om op je site met 
een elektronische overschrijving te betalen, klikt hij op een link die hem rechtstreeks 
naar het homebankingplatform van zijn bankinstelling stuurt. tegelijkertijd worden alle 
gegevens die voor de betaling nodig zijn (prijs, contactgegevens van de onderneming…) 
op een veilige manier van jouw site overgezonden naar het platform en wordt het elek-
tronisch overschrijvingsformulier automatisch ingevuld. De klant moet alleen nog die 
overschrijving valideren door middel van een vertrouwelijke code. Vervolgens informeert 
zijn bank je dat de betaling wordt uitgevoerd. 

Dat systeem is zowel eenvoudig als veilig, vermits de klant rechtstreeks in verbinding 
staat met zijn bank, op een beveiligd homebankingplatform, zonder dat zijn bankgege-
vens op netwerken circuleren. Momenteel wordt dat systeem echter enkel tussen ban-
ken en verkopers van ons land gebruikt en kan men er geen internationale betalingen 
mee doen. 
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188. Welke andere betalingswijzen kan ik 
aanbieden?

Microbetaalsystemen kunnen eveneens op je site worden geplaatst. Het betreft in het 
bijzonder telefonische betaling (van het type 09xx) of betaling per sms met toeslag. Een 
deel van het bedrag dat je klant aan zijn telefoonoperator betaalt, wordt aan jou doorge-
stort. Om dit systeem te gebruiken, kun je je toevlucht nemen tot de diensten van agent-
schappen die in het leveren van microbetaalsystemen zijn gespecialiseerd. 

Je kunt je klant eveneens laten betalen door middel van een voorafbetaalde kaart. De 
werking ervan is vergelijkbaar met die van de voorafbetaalde gsm-kaarten. Het betreft 
een kaart (tastbaar of virtueel) die de klant vooraf kan kopen (online, telefonisch of in 
bepaalde winkels) en waaraan een unieke code is verbonden. Aan deze code is een be-
paalde waarde verbonden (vaak tussen 5 en 50 euro). De code zal zo door de klant op 
een of meer websites kunnen worden ingevoerd om kleine aankopen te doen totdat het 
krediet op is. Om deze betalingswijze te kunnen aanbieden moet je contact opnemen 
met de leverancier van dergelijke kaarten.

Deze betalingswijzen zijn bijzonder praktisch als je goederen of diensten tegen beschei-
den bedragen verkoopt. Breng je klant niettemin duidelijk op de hoogte van de eventuele 
bijkomende kosten die aan deze betalingswijze zijn verbonden (vb. de kosten van het 
telefoongesprek of van de sms).

189. Mag ik een elektronische factuur naar mijn 
klanten sturen? Onder welke voorwaarden? 

De facturen kunnen via e-mail aan de klant worden verstuurd, op voorwaarde dat hij 
deze werkwijze heeft aanvaard. Je moet de klant dus duidelijk inlichten over het feit dat 
je elektronische facturen wilt gebruiken en je moet hem daarbij de mogelijkheid bieden 
om zich ertegen te verzetten. 

Bovendien moet bij het gebruik van een elektronische factuur de authenticiteit worden 
gegarandeerd van de herkomst en de integriteit van de factuurinhoud. De wet laat drie 
technieken toe om deze garanties in te vullen:

• het gebruik van een geavanceerde elektronische handtekening: ter herinnering, 
het betreft een elektronische handtekening (1) die enkel aan de ondertekenaar is 
verbonden, (2) die de ondertekenaar kan identificeren, (3) die is aangemaakt met 
middelen die alleen de ondertekenaar kan aanwenden en (4) die is verbonden met 
de gegevens waarop ze betrekking heeft, zodat elke latere wijziging van de elek-
tronische factuur kan worden opgespoord. 
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 Opgelet: overeenkomstig het gebruik is een factuur die door de verzender is 
ondertekend een betaalde factuur. Om alle misverstanden te vermijden moet je 
op de factuur (en in je algemene voorwaarden) aangeven dat een elektronische 
handtekening voor de verzending van een factuur niet geldt als kwitantie. Je kunt 
in dat opzicht op je factuur de volgende vermelding plaatsen: “Conform gecertifi-
ceerd en niet betaald”; 

• beroep doen op de uitwisseling van gecomputeriseerde gegevens (EDI) die deze 
garanties van authenticiteit en integriteit verschaffen. Het betreft de automatische 
overbrenging van gegevens zonder menselijke tussenkomst tussen de computer 
van de ene partij en die van de andere partij, in overeenkomst met een vooraf 
overeengekomen technisch protocol tussen de partijen;

• een beroep doen op andere door de belastingdienst uitdrukkelijk toegelaten 
werkwijzen. Bepaalde dienstverleners die specifieke uitwisselingssystemen voor 
elektronische facturen aanbieden, werden daarom door de dienst erkend.

Vraag in elk geval om inlichtingen bij leveranciers van systemen voor elektronische fac-
turering om te zien welk systeem het best aan je situatie is aangepast.

190. Moet ik mijn elektronische facturen 
bijhouden? 

Ja, op dezelfde wijze als papieren facturen. Krachtens de wet moeten facturen zeven 
jaar worden bewaard, zowel door hun verzender als door de ontvanger. Deze bewaarter-
mijn begint niet te lopen op de factuurdatum, maar vanaf 1 januari van het jaar dat volgt 
op de factuurdatum.  

Om de administratie controle te kunnen laten uitoefenen, moet de documentatie betref-
fende de analyses, de programmering en het gebruik van gecomputeriseerde systemen 
gekoppeld aan de elektronische facturering eveneens gedurende zeven jaar worden bij-
gehouden. Merk op dat deze termijn van zeven jaar begint te lopen vanaf 1 januari van 
het jaar dat volgt op het laatste jaar waarin het in de documentatie beschreven systeem 
werd gebruikt.

De gegevens die de authenticiteit van de herkomst en de integriteit van de inhoud van 
elke factuur garandeert (bv. de voorzieningen voor de verificatie van de elektronische 
handtekening) moet ook worden bijgehouden.
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De authenticiteit van de herkomst en de integriteit van de inhoud van de facturen, evenals 
hun leesbaarheid, moeten worden gegarandeerd tijdens de hele bewaarperiode. Houd 
deze vereiste in gedachte als je een systeem voor elektronische facturering moet kiezen 
of als je dit moet vervangen, en houd er daarbij rekening mee dat je gebruik maakt van 
open, betrouwbare en duurzame systemen.

Je kunt zelf je elektronische gegevens archiveren of van de diensten van een aanbieder 
van elektronische archivering gebruikmaken, die de noodzakelijke apparatuur instal-
leert voor de opslag van gegevens op lange termijn. 

Gewoonlijk moeten de verstuurde of ontvangen facturen worden bewaard op Belgisch 
grondgebied. Als afwijking laat de wet toe dat de elektronische facturen buiten België, 
in een andere lidstaat van de Europese Unie worden bewaard, op voorwaarde dat de 
btw-dienst daarover wordt ingelicht en dat de bewaarde gegevens via het web volledig 
toegankelijk zijn vanuit België. 
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Hoofdstuk V. Levering van het goed of 
dienstverlening

191. Binnen welke termijn moet ik de bestelling 
uitvoeren? Welke zijn de gevolgen als ik die 
termijn niet in acht neem?

Als je een overeenkomst aangaat met een consument, dan ben je ertoe gehouden de 
bestelling uit te voeren binnen een termijn van maximum 30 dagen, vanaf de dag na 
het plaatsen van de bestelling. Je kan met hem ook een andere termijn overeenkomen, 
desnoods van meer dan 30 dagen. 

Het is mogelijk dat de uitvoering van de bestelling vertraging oploopt, bijvoorbeeld om-
dat het goed niet voorradig is. In dat geval neem je best contact op met de consument 
(bijvoorbeeld per e-mail of telefonisch) om hem in te lichten over het probleem. Je kunt 
met hem een langere termijn afspreken, tenzij hij verkiest zijn herroepingsrecht uit te 
oefenen vóór de levering van het goed of binnen 14 kalenderdagen na het sluiten van de 
dienstenovereenkomst. 

Indien je de bestelling niet hebt uitgevoerd na het verstrijken van de wettelijke termijn 
van 30 dagen (of van de met de consument afgesproken termijn), heeft de consument 
het recht om zonder rechtsprocedure de ontbinding van het contract te vragen. Hij moet 
daarvan wel een kennisgeving sturen. Als gevolg van de ontbinding van het contract mag 
je de consument geen kosten of schadevergoeding aanrekenen. Bovendien, indien de 
consument reeds een voorschot of de hele prijs betaalde, ben je verplicht hem die be-
dragen binnen 30 dagen volledig terug te betalen. ten slotte moet je ook weten dat de 
consument het recht heeft schadevergoeding van jou te eisen indien de niet-uitvoering 
van de overeenkomst hem schade berokkende. 

192. Ben ik aansprakelijk als het goed zoek raakt 
of bij de levering beschadigd is?

Als je klant een consument is, gebeurt het sturen van goederen of van stukken die dien-
sten vertegenwoordigen steeds op jouw risico. 
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Als het goed tijdens het vervoer is beschadigd, kan de consument naar keuze het goed 
bewaren tegen een lagere dan de overeengekomen prijs of je het goed (op jouw kosten) 
terugsturen en moet je hem een nieuw goed in perfecte staat leveren. Als het product 
verloren gaat, moet je hem een ander toezenden. De klant kan uiteraard ook zijn her-
roepingsrecht gebruiken. In dat geval ben je verplicht hem het reeds betaalde voorschot 
of volledige bedrag terug te storten.

193. Welke inlichtingen moet ik verstrekken bij de 
levering?

ter herinnering: als je klant een consument is, dan moet je hem een aantal inlichtingen 
verschaffen na het sluiten van de overeenkomst en, in ieder geval, ten laatste op het 
ogenblik van de levering van de goederen of vóór de uitvoering van de dienstverlenings-
overeenkomst.  

Het betreft de volgende gegevens: 

• je identiteit en je geografische adres;

• prijs van het goed of de dienst; 

• eventuele leveringskosten;

• wijze van betaling, levering of uitvoering van de overeenkomst;  

• geldigheidsduur van het aanbod of van de prijs;

• bij duurzame of periodieke productlevering of dienstverlening, minimumduur van 
de overeenkomst; 

• identificatie van het goed of de dienst;

• geografische adres waar de klant een klacht kan indienen;

• inlichtingen over bestaande klantenservice en commerciële waarborgen;

• bij een overeenkomst van onbepaalde duur of van meer dan 1 jaar, de voorwaar-
den waaronder je de overeenkomst kunt opzeggen; 
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• het al of niet bestaan van een herroepingsrecht en de wijze waarop en de voor-
waarden waaronder dat recht kan worden uitgeoefend. 

 In dat opzicht moet een van de volgende twee clausules in vetgedrukte letters en 
in een kader los van de tekst op de eerste bladzijde van het document of in ieder 
geval goed zichtbaar worden vermeld: 

• (indien de consument over een herroepingsrecht beschikt): "De consument 
heeft het recht aan de onderneming mee te delen dat hij van de aankoop 
afziet, zonder een boete te moeten betalen en zonder een reden te moeten 
opgeven, gedurende ten minsten 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op 
de levering van het goed of op het sluiten van de dienstverleningsovereen-
komst";

• (indien de consument over geen herroepingsrecht beschikt): "De consument 
beschikt niet over het recht om van de aankoop af te zien".

Die inlichtingen moeten schriftelijk of op een duurzame informatiedrager meegedeeld 
worden. Dit kan een gewone papieren versie, een cd-rom of een diskette zijn, die met de 
post of samen met het pakket opgestuurd wordt, of ook een e-mail of een fax.
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Hoofdstuk VI. Terugbetaling en 
klantenservice

194. Wanneer mag een klant terugbetaling 
vragen? 

Een consument mag in twee gevallen terugbetaling eisen: 

• als hij zijn herroepingsrecht uitoefent; 

• als je de overeenkomst niet hebt uitgevoerd. 

In dat geval heeft de consument het recht terugbetaling te vragen van de reeds gestorte 
bedragen, of het nu gaat om het volledige bedrag of om een voorschot. Er mogen hem 
noch onkosten noch schadevergoeding worden aangerekend. 

Voor een terugbetalingsaanvraag is geen specifieke vorm vereist. ze kan worden inge-
diend per telefoon, per fax, per e-mail of met een gewone brief. 

195. Binnen welke termijn moet ik hem 
terugbetalen?

Als de consument de overeenkomst opzegt, moet de terugbetaling binnen 30 dagen na 
de herroeping plaatsvinden. 

Indien de consument terugbetaald wil worden omdat je de overeenkomst niet uitvoerde 
binnen 30 dagen na verzending van zijn bestelling, dan wordt de overeenkomst ontbon-
den op vraag van de consument en moet de terugbetaling plaatsvinden binnen 30 dagen 
na de ontbinding. Dit betekent dat er meer dan 60 dagen kunnen voorbijgaan tussen de 
(niet-uitgevoerde) bestelling en de terugbetaling. 
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196.  Welke voorzieningen moet ik bieden om 
klanten met problemen tegemoet te komen?

Je bent verplicht de consument, na het sluiten van de overeenkomst, inlichtingen te ver-
strekken over de bestaande commerciële waarborgen en klantenservice. 

Die inlichtingen moeten voorkomen in het document dat ter bevestiging wordt opge-
stuurd na het plaatsen van de bestelling. Overigens doe je er goed aan op je website 
rechtstreeks toegang tot die informatie te verschaffen.

zo kun je een “hotline” creëren, waar consumenten telefonisch terechtkunnen met hun 
problemen, of een e-mailadres vermelden, waarop zij vragen kunnen stellen of klachten 
kunnen indienen. Uiteraard moeten die voorzieningen echt functioneren en oplossingen 
aanreiken voor problemen.  



Deel 5. 
Het hoofd bieden aan een 

geschil op het web
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Hoofdstuk I. Grensoverschrijdende 
geschillen oplossen voor het hof of de 
rechtbank
Het internet bevordert de betrekkingen tussen mensen over de grenzen heen. Die grens-
overschrijdende dimensie kan een probleem vormen als er zich een geschil voordoet. 
Wil je een rechtsvordering instellen tegen een particulier of een vennootschap die in een 
ander land gevestigd is, dan moet je eerst uitmaken welke rechtbank bevoegd is voor het 
geschil en vervolgens nagaan welke wet erop toepasselijk is. 

We zetten een aantal regels van het internationale privaatrecht op een rijtje. In principe 
beschikt elk land over eigen regels om de bevoegde rechtsinstanties en de toepasselijke 
wetten te bepalen. Op Europees vlak werden die regels echter in grote mate geünifor-
meerd via internationale juridische akten. Wil je met quasi volledige zekerheid te weten 
komen welke rechter bevoegd is om je geschil te behandelen, raadpleeg dan een recen-
te Europese verordening, de zogenaamde “Verordening van Brussel”. De moeilijkheden 
beginnen echter wanneer je probeert uit te vissen welk recht in jouw specifiek geval van 
toepassing is, omdat je dan een heleboel juridische bronnen moet doornemen. 

En tot slot dit nog: een gerechtelijke beslissing die in België wordt genomen, moet ook 
nog kunnen worden uitgevoerd in het land waar de andere partij gevestigd is. Nu is het 
wel zo dat binnen de Europese Unie gerechtelijke beslissingen, krachtens de Verordening 
van Brussel, vrijwel automatisch worden erkend en uitgevoerd. Daarentegen verloopt de 
uitvoering van een in België geveld vonnis soms moeizamer buiten de Europese Unie. 

Afdeling 1. Bevoegd rechtscollege
Aangezien het om een ingewikkelde materie gaat, zullen we hier enkel de grote princi-
pes van het bevoegde rechtscollege belichten. Je moet weten dat er, afhankelijk van de 
aard van het probleem, een hele waaier aan toepasselijke rechtsregels bestaat. Er zijn 
namelijk exclusieve bevoegdheidsregels (bijvoorbeeld over onroerende zakelijke rech-
ten) en bijzondere bevoegdheidsregels (bijvoorbeeld over verzekeringen), die prioritair 
van toepassing kunnen zijn volgens de aard van het geschil. 
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197. Welk rechtscollege is bevoegd over 
contracten?

De Verordening van Brussel voorziet in een afzonderlijke regeling naargelang de kwesti-
euze overeenkomst werd gesloten tussen beroepslui of met een consument. 

Er bestaan speciale regels om de consument te beschermen. 

Geschil tussen beroepslui

Ingeval de partijen in de overeenkomst niet vastlegden welke rechtbank bevoegd is (be-
voegdheidsbeding), kan een partij voor de rechtbank worden gedaagd in het land waar 
ze haar verblijfplaats heeft of in het land waar de verbintenis die aan de eis ten grondslag 
ligt, werd of moet worden uitgevoerd. 

Om te bepalen waar de betwiste verbintenis werd uitgevoerd, maakt de Verordening een 
onderscheid tussen verkoop van goederen en verlening van diensten. Meer bepaald is 
dit: 

• voor de verkoop van goederen, de plaats in een lidstaat waar volgens de overeen-
komst de goederen geleverd werden of geleverd hadden moeten worden; 

• voor de verlening van diensten, de plaats in een lidstaat waar volgens de overeen-
komst de diensten verleend werden of verleend hadden moeten worden. 

Geschil met een consument

De term “consument” moet hier worden begrepen als een persoon die een overeen-
komst sluit voor een gebruik dat als niet beroepsmatig kan worden beschouwd. Een 
consument wordt echter slechts beschermd door de Verordening van Brussel als jij je 
beroeps- of handelsactiviteit uitoefent in of richt op het land waar die consument woon-
achtig is. Concreet: indien de overeenkomst wordt gesloten op een interactieve website, 
die toegankelijk is vanuit het land van verblijf van de consument, dan wordt die consu-
ment door de Verordening beschermd. 

Het volstaat echter niet dat een consument informatie krijgt over een goed of dienst via 
een “passieve” site (d.w.z. waarop geen overeenkomst kan worden gesloten) die toegan-
kelijk is in zijn land van verblijf. In dat geval zou hij aan hetzelfde stelsel onderworpen 
zijn als de beroepslui. 



"De voorwaarden scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige 
werking van de goederen- en dienstenmarkt in België."

185

Als aan de voorwaarden voldaan is, mag een vordering tegen een consument enkel wor-
den ingesteld bij rechtbanken van de lidstaat waar hij woonachtig is. Ook moet je weten 
dat indien een consument tegen jou een vordering instelt, de verordening hem twee mo-
gelijkheden biedt: hij mag naar de rechtbank stappen van de staat waar hij woont of naar 
die van de staat waar jij woont. 

198. Mag ik in een overeenkomst stipuleren dat 
een welbepaalde rechtbank bevoegd is bij 
eventuele conflicten? 

Met een zekere soepelheid bevestigt de Verordening van Brussel de vrijheid van de par-
tijen om het rechtscollege te kiezen dat bevoegd is voor de berechting van eventuele 
contractuele geschillen. zo kunnen de partijen een bevoegdheidsbeding in de overeen-
komst opnemen dat bepaalt welke rechtbank bevoegd is, op voorwaarde dat die recht-
bank in een van de lidstaten gevestigd is en ten minste één der partijen woonachtig is op 
het grondgebied van een lidstaat. 

Algemeen geldt echter dat geen enkel contractueel beding een consument mag bero-
ven van de beschermingsregels ingesteld door de Verordening van Brussel. zo kan een 
consument bij problemen vrijwel steeds terecht bij een rechtbank van de staat waar hij 
woont (zie de voorwaarden opgesomd in het vorige punt), ook al bepalen de algemene 
voorwaarden van je site dat de rechtbanken van de plaats waar je (als professional) ge-
vestigd bent uitsluitend bevoegd zijn. zo ook mag je een vordering tegen een consument 
enkel instellen bij rechtbanken van het land waar hij woonachtig is. 

199. Welk rechtscollege is bevoegd op 
strafrechtelijk vlak?

In behoorlijk wat gevallen kan een vordering op het vlak van aansprakelijkheid uit on-
rechtmatige daad worden overwogen: bijvoorbeeld om sancties te nemen tegen oneer-
lijke gedragingen, smaad enz.

Op dat vlak heb je twee opties: je kunt naar de rechtbank stappen van het land waar 
zich het schadebrengende feit heeft voorgedaan of van het land waar de schade is ge-
beurd. Daaruit kunnen wij bijvoorbeeld afleiden dat je, in geval van smaad op het web, de 
uitbrenger van de informatie die je schade berokkende voor de rechtbank kunt dagen, 
hetzij van het land waar de informatie werd uitgebracht (een rechtbank van een andere 
staat), hetzij van het land waarin de schadeberokkenende informatie werd ontvangen 
(een Belgische rechtbank).
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Afdeling 2. Toepasselijk recht
Aangezien het om een ingewikkelde materie gaat, zullen we hier enkel de essentiële 
bepalingen van het toepasselijke recht belichten. Soms moet je wel, naargelang van de 
aard van het geschil, rekening houden met een aantal bijzondere regels of juridische 
akten (bijvoorbeeld het Verdrag van Wenen, dat prioritair en specifiek toepasselijk is op 
overeenkomsten voor de internationale verkoop van goederen tussen beroepslui). 

200. Wat is het principe van de wet over de 
elektronische handel? 

In Europa werkt de elektronische handel volgens het principe van de “interne-markt-
clausule”: behoudens uitzonderingen is een verlener van diensten van de informatie-
maatschappij onderworpen aan de wetgeving van het land van oorsprong.  

Dat basisprincipe gaat samen met twee andere regels: controle van de diensten aan 
de bron en wederzijdse erkenning van de controles uitgevoerd door de landen van oor-
sprong. Dat betekent enerzijds dat elke dienstverlener onderworpen is aan het materi-
ele recht van de lidstaat waar hij gevestigd is en uitsluitend wordt gecontroleerd door de 
overheid van dit land van oorsprong, en anderzijds dat de controles wederzijds moeten 
worden erkend, hetgeen inhoudt dat de lidstaten van bestemming het vrije verkeer van 
diensten uit andere lidstaten niet mogen belemmeren. 

Op grond van het principe van het land van oorsprong is een dienstverlener in beginsel 
dus enkel onderworpen aan de wetgeving van het land waar hij gevestigd is, hoe ver zijn 
bedrijvigheid geografisch ook reikt! De dienstverlener wordt beschouwd als gevestigd 
op een bepaald grondgebied wanneer hij er vanuit een duurzame vestiging voor onbe-
paalde tijd daadwerkelijk een economische activiteit uitoefent. Je moet weten dat het 
begrip vestiging wordt geïnterpreteerd op grond van kwalitatieve criteria (effectiviteit en 
economische stabiliteit) en niet op basis van formele criteria (eenvoudige brievenbus) of 
technologische criteria (ligging van de technische middelen) die het de dienstverleners 
mogelijk zouden maken aan elke controle te ontsnappen.

Het recht-van-het-land-van-oorsprong principe moet nogal ruim worden opgevat; het 
behelst alle algemene en specifieke eisen i.v.m. het starten en het uitoefenen van een 
activiteit van dienstverlener in de informatiemaatschappij. Maar opgelet: dat principe 
geldt slechts voor de onlineactiviteiten van een dienstverlener. zo valt bij een “gemengde 
dienstverlening” (onlinepromotie en -sluiten van contract/offline-uitvoering) het online 
verleende gedeelte van de dienst onder de wet van het land van oorsprong (d.i. het land 
waar de dienstverlener gevestigd is), terwijl de offline verleende dienst onderworpen is 
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aan de traditionele regels van het internationale privaatrecht (d.i. krachtens het Verdrag 
van Rome het recht van het land waar de partij gevestigd is die de kenmerkende presta-
tie van het contract verleent).

De wet over de elektronische handel bepaalt dus dat de rechter ertoe gehouden is het 
recht van het land van oorsprong van de dienstverlener toe te passen, d.w.z. het recht 
van het land waar deze gevestigd is. Voorbeeld: bij een conflict tussen een Franse hos-
ter en een Belgisch bedrijf dat ontevreden is over de geleverde diensten is bijgevolg 
het recht van het land van oorsprong van de provider van toepassing, dus het Franse 
recht. 

Van die regel wordt in sommige gevallen echter afgeweken, met name bij contractuele 
verbintenissen in overeenkomsten met consumenten of wanneer de partijen gekozen 
hebben welk recht toepasselijk is op hun overeenkomst. 

201. Welk recht is toepasselijk op overeenkomsten 
met consumenten?

Doorgaans zijn de via het internet gesloten internationale consumentenovereenkomsten 
onderworpen aan het internationale privaatrecht, en meer bepaald aan het Verdrag van 
Rome. Het land-van-oorsprong principe, waarop de wet over de elektronische handel 
stoelt, is hier dus niet van toepassing! 

Het Verdrag van Rome (art. 5) bevat regels ter bescherming van de consument. Doch die 
regels zijn slechts toepasselijk als aan welbepaalde voorwaarden voldaan is. We moeten 
dus een onderscheid maken tussen twee mogelijkheden:

1) De overeenkomst voldoet aan artikel 5 van het Verdrag van Rome 

Als de partijen niet kiezen welk recht op de overeenkomst toepasselijk is, dan valt de 
overeenkomst onder het recht van het land waar de consument zijn gewone verblijf-
plaats heeft. 

Die beschermingsmaatregel geldt slechts in een beperkt aantal gevallen. We zullen het 
hier enkel hebben over de meest algemene hypothese, nl. een residuele categorie waar-
onder de meeste consumentenovereenkomsten vallen. In die hypothese moet de con-
sument, vóór het sluiten van de overeenkomst, in het land waar hij zijn gewone verblijf-
plaats heeft, (1) een bijzondere aanbieding of een reclameaanbieding hebben gekregen 
en (2) de nodige stappen hebben gedaan om de overeenkomst te sluiten.
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Door te eisen dat er een aanbieding is gebeurd of dat er reclame werd gevoerd in het 
land van de consument wil het verdrag van Rome een onderscheid maken tussen zoge-
naamde “actieve” en “passieve” consumenten en de beschermingsmaatregelen beper-
ken tot “passieve” consumenten. Een dergelijk onderscheid geeft echter aanleiding tot 
heel wat moeilijkheden bij het sluiten van overeenkomsten op het internet. 

In sommige gevallen zijn er geen grote problemen. Bij het ontvangen van een geïndivi-
dualiseerde aanbieding of gepersonaliseerde reclame zal de consument wellicht blijk 
geven van een zekere passiviteit. 

In andere gevallen liggen de zaken een heel stuk moeilijker. De interactiviteit die eigen is 
aan het internet – en onder meer tot uiting komt in de verscheidenheid van de gebruikte 
reclametechnieken – doet het onderscheid tussen actieve en passieve consumenten 
nog meer vervagen. Elke websurfer blijkt namelijk een ambivalent gedragspatroon te 
hebben. Een consument die zich op het web begeeft is “actief”, vermits hij het initiatief 
neemt om zich aan te sluiten, doch hij wordt tijdens het surfen ook op diverse manieren 
aangesproken zonder dat hij daarop vat heeft of daarvan de consequenties vermoedt. 
tijdens het surfen kan hij namelijk een site ontdekken waarop een database of producten 
worden aangeboden en kan hij zich kenbaar maken bij de persoon die verantwoordelijk 
is voor de site en zo de aangeboden goederen verwerven, zonder ooit door de handelaar 
te zijn benaderd. In zo’n geval ligt het voor de consument helemaal niet voor de hand zich 
te beroepen op de beschermende bepalingen van het Verdrag van Rome.

We stellen dus vast dat de bepalingen van het Verdrag van Rome niet echt afgestemd zijn 
op de e-commerce, wat jammer genoeg aanleiding geeft tot onzekerheid. In afwachting 
dat de tekst wordt gewijzigd, blijven de rechters sowieso met een groot interpretatiepro-
bleem zitten. 

2) De overeenkomst voldoet niet aan artikel 5 van het Verdrag van Rome 

Indien de hierboven vermelde beschermingsmaatregelen niet toepasselijk zijn, bepaalt 
het Verdrag van Rome dat de overeenkomst onder het recht valt van het land waarmee 
de consument het nauwst is verbonden. 

In dat geval wordt verondersteld dat de overeenkomst het nauwst verbonden is met het 
land waar de partij die de kenmerkende prestatie moet verrichten, haar gewone ver-
blijfplaats of hoofdzetel heeft. Stel dat een Franse consument een product aankoopt 
op een Belgische website en om de ene of andere reden gerechtelijke stappen wenst 
te ondernemen tegen de onderneming. Dan is het Belgische recht toepasselijk, omdat 
de kenmerkende prestatie in casu de levering van het goed is en de persoon die deze 
verplichting moet nakomen (de onderneming), zijn hoofdzetel in België heeft. 

Maar zelfs in dat geval kan de behandelende rechter de gebiedende bepalingen van zijn 
nationale recht prioritair toepassen op de kwestieuze zaak. 
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202. Kan ik onderhandelen over het recht 
toepasselijk op de overeenkomst?

Over het algemeen ontneemt de interne-marktclausule de partijen geenszins de moge-
lijkheid om aan te wijzen welk recht van toepassing is op hun contractuele verbintenis-
sen. Deze bijzonderheid wijst dus nogmaals op het aanvullende karakter van de land-
van-oorsprong regel op het vlak van contracten.  

Wees echter op je hoede als je een verbintenis aangaat met een consument. Immers, al 
bekrachtigt het internationale rechtsinstrumentarium zoals het Verdrag van Rome de 
vrijheid der partijen om het op hun contract toepasselijke recht aan te wijzen, toch biedt 
het de consument ook een zekere bescherming via specifieke regels. 

Heel vaak wordt het toepasselijke recht op de website vermeld in de algemene voor-
waarden en kan de consument daar niet echt over onderhandelen. 

De vermelding van het toepasselijke recht in de algemene voorwaarden biedt namelijk 
een zekere transparantie. Maar sommige problemen kunnen opduiken als het aange-
wezen recht datgene is van een derde land en de consument niet dezelfde bescherming 
waarborgt als het recht van het land waar hij verblijft. Het zou bijvoorbeeld wel eens 
kunnen dat het herroepingsrecht niet is opgenomen in sommige buitenlandse wetge-
vingen, althans in wetgevingen van buiten de Europese Unie. 

Laten we eerst even veronderstellen dat de hierboven vermelde beschermingsregels 
van toepassing zijn. Er is bepaald dat de vrijheid van de partijen om het toepasselijke 
recht aan te wijzen er niet toe mag leiden dat de consument de bescherming verliest 
welke hij geniet op grond van het recht van het land waar hij zijn gewone verblijfplaats 
heeft. Het is de bedoeling de consument dezelfde bescherming te bieden als in het land 
waar hij verblijft. Met die beschermingsmaatregelen wil de consumentenwet voorko-
men dat verkopers zich via een buitenlandse wet geheel of gedeeltelijk onttrekken aan 
de (gebiedende) nationale consumentenbeschermingsregels. Gaat de consument een 
overeenkomst aan onder de voorwaarden van het verdrag, dan heeft hij de zekerheid 
dat hij op zijn minst beschermd is door de specifieke maatregelen van het gebiedende 
recht van zijn land. 

Ingeval die beschermingsmaatregelen echter niet kunnen worden toegepast (bijvoor-
beeld omdat aan de hierboven vermelde voorwaarden niet is voldaan), dan valt de over-
eenkomst onder het door de partijen gekozen recht; de rechter bij wie de zaak aanhan-
gig wordt gemaakt kan evenwel steeds het nationale gebiedende recht toepassen. 
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203. Welk recht is toepasselijk in geval van 
misdrijf?

Met misdrijven worden hier de gevallen bedoeld waarin een fout werd gemaakt buiten 
een contractuele relatie, bijvoorbeeld als een gewone particulier zich op het internet 
schuldig maakt aan smaad tegen je onderneming of vereniging. Om uit te maken welk 
recht toepasselijk is op dergelijke eis tot schadevergoeding, moet je uitgaan van het in-
ternationale privaatrecht. Daartoe moet je eerst kijken welke nationale rechtsinstan-
ties bevoegd zijn voor een dergelijke vordering, aangezien elke rechtbank gebonden is 
door de regels m.b.t. de aanduiding van het toepasselijke recht, die bindend zijn in haar 
land! 

Een Europees reglement (met name de “Verordening van Rome II”) gaat uit van de be-
ginselen die de wet helpen bepalen die in alle geschillen die een extracontractuele ver-
antwoordelijkheid impliceren, van toepassing is binnen de lidstaten van de Europese 
Unie. Dat reglement is echter niet van toepassing op andere lasterzaken, noch op schen-
dingen van de persoonlijke levenssfeer, waarvoor de voor elke staat individuele regels 
van het internationale privaatrecht van toepassing zijn. 

In principe is de wet waarop beroep wordt gedaan, de wet van de plaats waar de schade 
werd geleden. De Verordening van Rome II voorziet echter enkele uitzonderingen en 
voorzieningen voor bijzondere gevallen (met name voor het auteursrecht of de oneerlijke 
concurrentie). 

ten slotte herhalen we dat de wetgeving met betrekking tot de e-commerce berust op 
het beginsel van het land van herkomst en op grond van dit beginsel is de activiteit van 
elke dienstverlener die een onlinedienst levert, onderworpen aan de wet van het land 
waar hij is gevestigd. Dus elke keer dat een dienstverlener een strafbaar feit pleegt op 
het internet, is het deze wet die zal worden toegepast.
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Hoofdstuk II. Wisselmechanismen voor 
de regeling van geschillen

204. Wat is een wisselmechanisme voor de 
regeling van geschillen (ADR)? 

Het internet is een communicatieforum waarbinnen onvermijdelijk conflicten ontstaan. 
Die conflicten kunnen heel verscheiden zijn. Naast geschillen in het kader van een con-
tractuele verbintenis duiken er ook nieuwe vormen van onlineconflicten op. Aangezien 
er op de netwerken geen grenzen bestaan, kunnen de bij een geschil betrokken partijen 
soms ver van elkaar wonen. Door die internationale dimensie worden de geschillen nog 
ingewikkelder. 

Om hieraan het hoofd te bieden, zetten sommige actoren geschillenregelingsmechanis-
men op die zich onderscheiden van de gewone rechtswegen (hoven en rechtbanken). 

Die wisselmechanismen voor de regeling van geschillen of ADR (Alternative Dispute 
Resolution) steunen op bemiddeling, verzoening, arbitrage of op een gemengde pro-
cedure. Hierbij kan men zich wenden tot een persoon die een oplossing zal trachten te 
vinden voor het conflict of, althans, de partijen zal helpen een oplossing te vinden. Sinds 
kort geven sommige instellingen je zelfs de mogelijkheid rechtstreeks via het internet 
aan ADR te doen.    

Je hebt twee mogelijkheden:

• ofwel stel je de consumenten voor hun probleem intern te regelen via een “hot-
line” waar ze met hun klachten terechtkunnen; in dat geval moet je zelf het ge-
schil met je klant bijleggen;

• ofwel doe je een beroep op een derde instelling belast met het online oplossen van 
conflicten. 

Die tweede oplossing biedt meer waarborgen, omdat een neutrale derde bemiddelt bij 
de regeling van het geschil tussen onderneming en klant. 

Wend je je tot een derde om je geschil op te lossen, dan kunnen er zich verscheidene 
scenario’s voordoen. Kies je voor een bemiddelings- of verzoeningsmechanisme, dan 
leg je het geschil voor aan een neutrale derde, die zal pogen communicatie tot stand te 
brengen tussen jou en de persoon waarmee je een geschil hebt, om zo tot een akkoord 
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te komen. Heb je het eerder voor arbitrage, dan leg je het geschil voor aan een neutrale 
derde, de scheidsrechter, die zal beslissen welke oplossing moet worden gekozen. In 
tegenstelling tot de verzoening en de bemiddeling moeten de conflicterende partijen 
zich onderwerpen aan de beslissing van de scheidsrechter.  

205. Wanneer en hoe kan ik een beroep doen op 
dat soort mechanisme?

Geschillenregelingsprocedures bieden een geschikte en efficiënte oplossing voor kleine 
conflicten. ze vormen immers een alternatief bij de regeling van geschillen over kleine 
bedragen waarvoor een klassieke rechtsvordering te duur zou uitvallen. 

Om een beroep te kunnen doen op een wisselmechanisme voor de regeling van een ge-
schil, moet je echter het akkoord hebben van de persoon waarmee je een geschil hebt. 
Ofwel verklaarde deze laatste dat hij akkoord gaat met een bemiddeling of arbitrage en 
dan is hij verplicht zich daaraan te onderwerpen als jij het vraagt. Ofwel ging hij vooraf geen 
enkele verbintenis aan, maar aanvaardt hij de bemiddelings- en/of arbitrageprocedure. 

Er zijn wel gevallen waarin je geen toevlucht kunt nemen tot bemiddeling of arbitrage. zo 
moet je voor zaken die onder de openbare orde vallen steeds naar de rechter stappen. 

Wil je ten slotte een dergelijke procedure rechtstreeks online gebruiken, ga dan naar 
een site die dat soort diensten aanbiedt en vul gewoon een formulier in (zie bijvoorbeeld 
http://www.ecodir.org -Electronic Consumer Dispute Resolution).

206. Wat zijn de voordelen van ADR? 
Met een ADR verloopt de regeling van het conflict met je klant vlotter en sneller. Een wis-
selmechanisme voor het bijleggen van geschillen biedt immers de volgende voordelen: 

• Vrijheid: als het geschil grensoverschrijdend is, kun je via ADR de klassieke pro-
blemen over rechtsbevoegdheid en toepasselijke wet omzeilen. De partijen mo-
gen vrij het aantal scheidsrechters, de mogelijkheid van verhaal enz. bepalen. 

• Flexibiliteit: deze oplossing is soepeler dan de traditionele rechtspraak. Je kunt op 
elk ogenblik tot een vergelijk komen met je “tegenstander” en de procedure stop-
zetten. Hier zijn de partijen veel meer betrokken bij het samen zoeken naar een 
oplossing voor het geschil. Bovendien kan de bemiddelaar, verzoener of scheids-
rechter voor zijn beslissing niet alleen steunen op wettelijke bepalingen, maar ook 
op zijn rechtsgevoel en op gedragscodes.

http://www.ecodir.org 
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• Snelheid: over het algemeen verloopt de procedure snel en krijg je spoedig uit-
sluitsel over de afloop van het conflict. Soms volstaat het een derde te doen be-
middelen om het probleem op te lossen.

• Prijs: de kosten liggen lager dan bij een rechtsvordering. Gewoonlijk draagt de 
handelsmaatschappij de kosten van de procedure, die wordt beschouwd als een 
dienst aan de consument. Op die manier is de procedure zoniet gratis, dan toch 
goedkoop voor de consument.

• Eigenheid: een groot voordeel van ADR is dat je zelf een derde kunt kiezen. 
Wanneer je naar de rechtbank stapt, krijg je immers een rechter toegewezen en 
heb je geen enkele waarborg dat hij vertrouwd is met de nieuwe technologieën. Bij 
een ADR-procedure mogen de partijen een specialist in het betreffende vakgebied 
kiezen. 

Die voordelen heb je ook bij online-ADR. Bovendien werkt zo’n geschillenregelingssys-
teem ook vlotter. Geleidelijk aan wordt het dus mogelijk een geschil volledig op het in-
ternet te behandelen. Om een klacht in te dienen, vul je online een formulier in, hoef je 
niet meer naar een rechtbank te stappen en moet je niet aan een advocaat vragen om 
zich met het dossier bezig te houden. 

207. Kan ik een arbitrageprocedure in de 
overeenkomst laten opnemen? 

Vóór het ontstaan van een conflict kun je een consument contractueel niet rechtsgeldig 
opleggen een beroep te doen op een arbitrageprocedure in geval van conflict. Indien 
je dat wel doet, dan wordt zulke clausule als nietig beschouwd. zodra er een geschil 
met een consument ontstaat, kun je met hem op rechtsgeldige wijze een arbitrageover-
eenkomst sluiten, die je (net als je “tegenstander”) verplicht een beroep te doen op de 
arbitrage- of bemiddelingsprocedure. 

De zaken liggen anders in geval van bemiddeling of verzoening: hiervoor kan wel een 
clausule worden opgenomen vóór het ontstaan van het conflict. Die geschillenregelings-
procedures zijn namelijk minder dwingend. 

tussen beroepslui zijn zulke bedingen sowieso toegestaan. 
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208. Welke waarde heeft een ADR-beslissing? 
Als je het conflict niet kunt oplossen via de bemiddelings- of verzoeningsprocedure, heb 
je nog altijd de mogelijkheid naar de rechtbank te stappen. 

Als je daarentegen een arbitrageprocedure inleidde, kun je in principe niet meer te-
recht bij hoven en rechtbanken. In zekere zin is arbitrage de meest volledige vorm van 
buitengerechtelijke geschillenregeling; een scheidsrechterlijke beslissing staat immers 
vrijwel gelijk met een uitspraak van een hof of rechtbank en moet dan ook worden na-
geleefd. 
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Glossarium
A
ADR

Alternative Dispute Resolution. Proces waarbij (online-) conflicten worden opgelost door 
andere middelen dan hoven en rechtbanken, inzonderheid via bemiddeling, verzoening 
of arbitrage.  

B
Bandbreedte 

Debiet van een transmissielijn; komt overeen met de hoeveelheid gegevens die in een 
bepaalde tijdsperiode kunnen worden verstuurd. De bandbreedte wordt doorgaans uit-
gedrukt in bits per seconde (bps). Hoe groter de bandbreedte, hoe groter de hoeveelheid 
gegevens die per tijdseenheid kan worden overgebracht. 

Banner

zie “Webvertentie”.

Bit 

BInary digit. Het betreft: de kleinste grootheid in de informaticataal, die twee waarden kan 
aannemen: 1 of 0. Door middel van een groepering van bits kan code worden gevormd om 
karakters, getallen, of elk type van informatie voor te stellen. zo zijn er acht bits nodig om 
een karakter te vormen. Deze groep van acht bits wordt een byte of octet genoemd. 

Bit per seconde (of bps of bit/S) 

tijdseenheid om de overdrachtsnelheid van informatie over netwerken uit te drukken. 
zie ook “Bandbreedte”.

Blog 

Een blog is een gebruiksvriendelijke en interactieve website van een internetgebruiker 
(de blogger) die de inhoud hiervoor levert in de vorm van berichten die hij er geregeld 
post en waarop bezoekers kunnen reageren door commentaar te geven. Men vergelijkt 
het vaak met een dagboek.
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Brandmuur

zie “Firewall”. 

Browser 

Ook “navigator”. Software waarmee de internetgebruiker informatie op het internet kan 
zoeken en raadplegen. De meest bekende zijn Netscape Navigator en Internet Explorer. 

Bug

Programmeerfout die een verkeerde werking van een programma veroorzaakt. 

C
CDV

zie “Certificatiedienstverlener”. 

Certificatiedienstverlener

Ook “CDV”. De certificatiedienstverlener is een onafhankelijke instelling die bevoegd is 
om, enerzijds de identiteit na te gaan van de houders van de openbare sleutel en certifi-
caten af te leveren, d.w.z. elektronische attesten die een persoon en zijn openbare sleu-
tel verbinden, en anderzijds, om te zorgen voor een zo ruim mogelijke bekendmaking 
van de aldus afgeleverde certificaten. De CDV moet ook het register met de openbare-
sleutelcertificaten bijwerken en desgevallend certificaten intrekken. 

Chat 

Onlinegesprek in “real time” tussen verschillende internetgebruikers die ingetypte be-
richten uitwisselen.

Codering

zie “Encryptie”.

Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer

Instelling die optreedt als contactpunt en adviesorgaan voor de bescherming van privacy 
en persoonsgegevens (www.privacycommission.be). 

http://www.privacycommission.be
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Computerfraude

Strafbare handeling waarbij een persoon wordt bestraft die zichzelf of iemand anders 
met bedrieglijk opzet een onwettig economisch voordeel wil verschaffen door in een 
computersysteem gegevens in te voeren, te wijzigen of gegevens te wissen die worden 
opgeslagen, verwerkt of overgedragen door een computersysteem, of door met behulp 
van alle mogelijke technische middelen het normale gebruik van gegevens in een com-
putersysteem te wijzigen. 

Cookie

Klein computerbestand in tekstformaat dat bij het bezoek van een website door een 
webserver naar de computer van een internetgebruiker wordt gestuurd en er wordt op-
geslagen. Cookies bevatten gegevens die bij elk bezoek aan dezelfde website worden 
hergebruikt om de computer of de gebruikersinstellingen te identificeren. 

Cybersquatting 

Ook “Domain name grabbing”, “domeinkaping”. Het laten registreren van de domein-
naam van een merk, handelsnaam of familienaam om de houder van dit merk of van die 
naam te beletten de domeinnaam te registreren of om hem die domeinnaam peperduur 
te verkopen.   

D
Digitaal certificaat

Elektronisch attest dat door een verstrekker van certificatiediensten wordt afgegeven 
en dat een natuurlijke of rechtspersoon aan zijn openbare sleutel bindt en zijn identiteit 
bewijst. De band wordt voor echt verklaard door de certificerende autoriteit die het cer-
tificaat ondertekent. Deze handtekening bewijst de authenticiteit van het certificaat en 
belet dat de erin voorkomende informatie wordt gewijzigd.  

Discussieforum 

Ook “nieuwsgroep”, “newsgroup”. Interactieve discussieruimte waar gebruikers in-
formatie, ideeën, tips en meningen over een bepaald onderwerp kunnen uitwisselen. 
Anders dan bij het chatten worden berichten niet in realtime maar met een zekere ver-
traging verspreid. Gebruikers kunnen alle door andere forumgebruikers geschreven 
berichten lezen en hun collectief of afzonderlijk antwoorden.    

DNS

Domain Name System. Systeem waardoor een URL (zoals www.site.com) in een IP-
adres (bijvoorbeeld 193.190.127.2) kan worden omgezet. 

zie ook “URL” en “IP-adres”. 
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Domain name grabbing 

zie “Cybersquatting”. 

Domeinkaping 

zie “Cybersquatting”. 

Domeinnaam

Gebruikersvriendelijker en gemakkelijker te onthouden koppeling aan het IP-adres, 
waarmee een computer of een groep computers kan worden geïdentificeerd op het inter-
net. De domeinnaam bestaat uit twee hoofdbestanddelen: de stam en de uitbreiding. De 
stam is meestal de naam van de organisatie en de uitbreiding verwijst naar de geografi-
sche oorsprong (.be, .fr, .uk enz.) of het activiteitstype (.com, .org, .net enz.). Bijvoorbeeld: 
de domeinnaam van de Kamer voor Volksvertegenwoordigers is “dekamer.be”.  

Downloaden

Proces waarbij een bestand wordt opgevraagd uit een afgelegen computer en wordt bin-
nengehaald en opgeslagen op een lokale computer. 

E
Elektronische aangetekende brief 

De afzender van een elektronisch ondertekend bericht kan, net als voor een traditionele 
aangetekende brief, een bewijs bekomen van de verzending, de datum en eventueel de 
ontvangst, via een vertrouwensderde.  

Elektronische handtekening

Een elektronische handtekening is een gegeven onder elektronische vorm, vastgehecht 
aan, of logisch geassocieerd aan andere elektronische gegevens, die worden gebruikt 
als authenticatiemiddel. 

Een dergelijke handtekening kan worden aangewend om de ondertekenaar(s) van een 
elektronische rechtshandeling te identificeren. Wettelijk kan ze niet worden geweigerd 
wat haar rechtskracht of haar ontvankelijkheid als bewijsmiddel betreft. ze zal echter 
niet worden erkend als het equivalent van de met de hand geschreven handtekening 
tenzij ze beantwoordt aan een aantal technische veiligheidscriteria; in dat geval wordt de 
elektronische handtekening omschreven als gekwalificeerd.

Elektronische post

zie “e-mail”
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E-mail 

Ook “elektronische post”. Elk bericht in de vorm van tekst, stem, geluid of beeld dat via 
een openbaar communicatienetwerk wordt verzonden en in het netwerk of de eindap-
paratuur van de ontvanger kan worden opgeslagen tot hij het leest. 

Encryptie 

Ook “codering”. Handeling ter bescherming van de vertrouwelijkheid van gegevens met 
sleutels (wachtwoorden, geheime code…) die informatie coderen en in cijfers omvor-
men, zodat enkel degenen die over deze sleutels beschikken de aldus beveiligde infor-
matie kunnen lezen.  

F
FAQ (of Frequently Asked Questions of lijst met veelgestelde vragen) 

Lijst van antwoorden op de door de internetgebruikers meest gestelde vragen over de 
site of over de termen die er worden behandeld.

Filtering

Systeem dat uit één of meer softwareprogramma’s bestaat en de toegang blokkeert tot 
sommige gegevens die internetgebruikers ongeschikt achten, in het bijzonder voor hun 
kinderen. Filters kunnen ook dienen om ongevraagde, via e-mail verstuurde reclame te 
weren.  

Firewall 

Ook “brandmuur”. Hardware en software om elke ongeoorloofde toegang tot een com-
puternetwerk te voorkomen.  

Framing

Met deze techniek kun je een pagina of informatie afkomstig van een site (bronsite) in je 
eigen webpagina (doelsite) opnemen, zonder dat je een nieuw venster hoeft te openen 
in de browser die naar de bronsite verwijst. Het adres van de doelsite komt dus in de 
plaats van dat van de bronsite, wat verkeerdelijk de indruk wekt dat de informatie op de 
doelsite staat. 

Informaticafraude is bijvoorbeeld het gebruik van een gestolen kredietkaart om geld 
uit de geldautomaat op te nemen, de ongeoorloofde overschrijding van het toegestane 
krediet van je eigen kredietkaart, de verduistering van computerprogramma’s of -be-
standen om een ongeoorloofd financieel voordeel te verkrijgen of onwettige handelingen 
van een bankbediende op de rekeningen van de klanten.
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Freeware

Gratis toegankelijke software. Niet te verwarren met shareware. 

H
Hacking

Het ongeoorloofd binnendringen of zich netstelen in het computersysteem van een der-
de (externe hacking). Hacking is ook het overschrijden van zijn toegangsbevoegdheid tot 
het systeem (interne hacking). 

Hardware

Informaticamaterieel. Hardware staat tegenover software, die betrekking heeft op de 
programma’s. 

Herroepingsrecht

Mogelijkheid die de consument geboden wordt om bij een overeenkomst op afstand van 
zijn aankoop af te zien, zonder betaling van een boete en zonder opgave van een reden. 

Hoster 

technische operator op het internet die ruimte ter beschikking stelt om een website 
onder te brengen en raadpleegbaar te maken.

Helpdesk 

Ook “hotline”. telefonische bijstand (gratis of tegen betaling) verstrekt door een profes-
sional om tegemoet te komen aan de vragen van zijn klanten. 

Homepage

zie “thuispagina”. 

Hotline 

zie “Helpdesk”. 

Hotspot 

Door middel van wifi-toegangspunten kunnen computers en terminals in de zone die 
door de hotspot wordt gedekt draadloos verbonden worden met het internet. Deze zone 
is vaak een drukbezochte plaats, zoals een station, een luchthaven, een restaurant, een 
hotel of een café. 
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HTML

Hypertext Markup Language. taal die gebruikt wordt om webpagina’s (hypertekst-do-
cumenten) op het internet te ontwerpen en te beschrijven. 

HTTP

Hypertext transfer Protocol (protocol voor de overdracht van hypertekstkoppelingen). 
Het protocol dat de basis vormt van de World Wide Web-technologie en de communicatie 
tussen computers op het internet beheert. 

Hypertekst 

Voorstellingswijze van informatie op het internet waardoor afbeeldingen, geluid en tekst 
worden verbonden, zodanig dat de inhoud kan worden geraadpleegd ongeacht de locali-
satie en de drager van die informatie. zie ook “hypertekstlink”.  

Hypertekstlink

Reactieve zone in een webdocument. Het kan een actief beeld zijn of een woord van de 
tekst dat zich qua kleur van de rest van het document onderscheidt. Bij het aanklikken 
van een hypertekstlink wordt de gebruiker doorverwezen naar het door de link aange-
geven document, dat zich op dezelfde of een andere webpagina bevindt en tot dezelfde 
of een andere website behoort. zie ook “hypertekst”. 

I
ICANN

Internet Corporation for Assigned Names and Numbers. Vereniging die alle internet-
actoren en -gebruikers vertegenwoordigt en verantwoordelijk is voor het beheer en de 
coördinatie van de domeinnamen, de toekenning van IP-adressen, de parameters van 
het IP-protocol en de root server. 

Informaticabedrog 

Ook “informaticafraude”. Volgens de wet maakt iemand zich schuldig aan “informa-
ticafraude” als hij met bedrieglijk opzet een onrechtmatig economisch voordeel voor 
zichzelf of voor een ander beoogt te verwerven, door gegevens die worden opgeslagen, 
verwerkt of overgedragen door middel van een informaticasysteem, in een informatica-
systeem in te voeren, te wijzigen, te wissen of met enig ander technologisch middel de 
normale aanwending van gegevens in een informaticasysteem te veranderen. 
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Bedrieglijke gegevensmanipulatie om zich te verrijken. Informaticabedrog is bijvoor-
beeld het gebruik van een gestolen kredietkaart om geld te halen uit een bankautomaat, 
de onwettige overschrijding van het krediet verbonden aan je eigen kredietkaart, de in-
voering van commando’s om via bepaalde verrichtingen andere onrechtmatige financi-
ele voordelen te bekomen of de uitvoering van illegale manipulaties van klantenrekenin-
gen door een bankbediende. 

Informaticafraude

zie “Informaticabedrog”. 

Informaticavervalsing 

zie “Valsheid in informatica”. 

Interface

Schakel tussen twee operatoren (hardware, software, mens) waardoor ze informatie 
kunnen uitwisselen op grond van gemeenschappelijke, fysische en logische regels. 

Internationaal privaatrecht

Geheel van rechtsregels waarmee in geval van supranationaal geschil het bevoegde 
rechtscollege en de geldende wetgeving kunnen worden bepaald.

Internaut

zie “Internetter”.

Internet

Wereldwijd netwerk dat bestaat uit kleinere netwerken waardoor computers uit de hele 
wereld onderling kunnen communiceren via een gemeenschappelijk protocol (tCP/IP). 
De meest voorkomende diensten zijn het world wide web, de elektronische post, de dis-
cussieforums en de gegevensoverdracht.  

Internetprovider 

zie “Internet Service Provider”. 

Internetter

Internetgebruiker. 
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Internet Service Provider 

Ook “ISP”, “internetprovider”. Organisatie die particulieren en ondernemingen toegang 
biedt tot het internet.  

Intranet

Privénetwerk binnen een organisatie. Intranetwerken maken veelvuldig gebruik van in-
ternetprotocollen om informatie aan te bieden. ze zijn meestal beveiligd door firewalls 
(brandmuren). 

IP

internetprotocol: op het internet gebruikt protocol voor de uitwisseling van in pakketten 
onderverdeelde gegevens. 

IP-adres

Internetprotocoladres. Wordt toegekend aan alle op het internet aangesloten compu-
ters, waardoor elke computer precies kan worden geïdentificeerd. Een IP-adres bestaat 
uit vier groepen getallen, gescheiden door punten. Bijvoorbeeld: 193.190.127.2. 

ISP

Internet Service Provider. zie “internetprovider”. 

L
Login

Gebruikersnaam of identificatienummer om zich op een server te identificeren. Een 
login gaat meestal gepaard met een wachtwoord.  

M
Metatag

Soort baken bovenaan elke html-pagina, dat een website met trefwoorden beschrijft 
met het oog op een optimale referentiëring van de site door zoekmotoren. 
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MP3

Mep-1 Layer 3. Formaat voor audiobestanden waarmee een luisterkwaliteit kan worden 
bereikt die gelijk is aan die van een audio-cd, met een compressieverhouding die tot 13 
kan gaan.

Multimedia

Elke informatie waarin tekst, grafieken, geluidsbestanden en/of videobeelden gecom-
bineerd worden. 

N
Navigator

zie “Browser”. 

Net

Soms gebruikt voor “het internet”. 

Newsgroup

zie “Discussieforum”. 

Nieuwsgroep

zie “Discussieforum”. 

O
Onthaalpagina

zie “thuispagina”.

Overeenkomst op afstand 

Elke overeenkomst over goederen of diensten gesloten tussen een onderneming en een 
consument in het kader van een door de onderneming georganiseerd systeem voor ver-
koop of dienstverlening op afstand waarbij uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of 
meer technieken voor communicatie op afstand tot en met de sluiting van de overeen-
komst zelf (artikel 2, 21° van de wet marktpraktijken en consumentenbescherming). 
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P
Persoonsgegevens

Elke informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Iemand 
is identificeerbaar als hij rechtstreeks of onrechtstreeks kan worden herkend - namelijk 
door verwijzing naar een identificatienummer of één of meer specifieke gegevens eigen 
aan zijn fysieke, fysiologische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit. 

PIN

Personal Identification Number. Persoonlijke geheime code. 

Pop-up

Browservenster dat boven elk hoofdvenster wordt geopend. talrijke sites nemen recla-
me op in dergelijke vensters. 

Portaal

Internetsite van waaruit de gebruiker zijn opzoekingen start. Over het algemeen biedt een 
portaal diverse diensten aan, zoals het beheer van een e-mailadres, actuele informatie, 
webgidsen… Yahoo!, Belgacom en Advalvas behoren tot de meest bekende portaalsites. 

Protocol

Geheel van regels of normen voor gegevenscommunicatie op een netwerk, in het bij-
zonder het internet. Computers communiceren via protocollen die hun onderling gedrag 
bepalen om gegevensoverdracht mogelijk te maken. Op het internet is tCP/IP het refe-
rentieprotocol. 

Provider

zie “Internetprovider”. 

R
Robinsonlijst

Lijst waarop iedereen zich kan inschrijven als hij geen reclame meer wil ontvangen van 
firma’s waarbij hij geen klant is of waaraan hij geen informatie heeft gevraagd. Deze 
lijsten bestaan voor alle communicatiemiddelen, zowel het internet (elektronische post) 
als de mobiele telefoons (sms).  
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Router

Apparaat dat netwerken met elkaar verbindt doordat het een signaal kan filteren en 
richten afhankelijk van het IP-adres. 

S
Server

Computer of software binnen een netwerk, die sommige diensten kan verlenen aan de 
andere computers van het netwerk welke als klanten worden beschouwd. 

SEO

zie “zoekmachineoptimalisator”.

Shareware

zie “Software met vrijwillige bijdrage”. 

SMTP

Simple Message transfer Protocol. tCP/IP-communicatieprotocol dat gebruikt wordt 
voor het verzenden van elektronische post op het internet. 

Software met vrijwillige bijdrage

Ook “shareware”. Software die gratis kan worden getest maar waarvoor bij gebruik een 
vergoeding aan de auteur of ontwikkelaar moet worden betaald. Doorgaans worden der-
gelijke programma’s ontwikkeld door kleine ondernemingen of programmeurs voor het 
oplossen van een specifiek informaticaprobleem of het uitwerken van een nieuwe toepas-
sing. tegen een bijdrage krijgt de gebruiker documentatie over de software, updates ...   

Software

Computerprogramma. zie ook “hardware”.

Spamming

Massale en herhaalde verzending van ongevraagde - meestal commerciële - berichten.

SSL

Secure Socket Layer. Protocol voor beveiligde communicatie via het internet. Het maakt 
deel uit van browsersoftware (Netscape Navigator en Internet Explorer) en wordt ge-
bruikt om de overdracht van vertrouwelijke gegevens in netwerken te beveiligen. 
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Subject directory 

zie “Webgids”. 

T
TCP/IP

Combinatie van de acroniemen transmission Control Protocol (protocol voor transmis-
sie-controle) en Internet Protocol (internetprotocol). Beide communicatieprotocollen 
vormen de basis voor de werking van het internet en regelen de overdracht van gege-
vens in netwerken. 

Thuispagina 

Ook “homepage”, “onthaalpagina”. Hoofdpagina van een website. thuispagina’s bevat-
ten doorgaans links die naar andere pagina’s van de eigen site of van externe sites ver-
wijzen. Sommige grote websites kunnen meerdere homepages bevatten. 

U
URL

Uniform Resource Locator. Adres van een server of van elk op het internet verkrijg-
baar bestand. Het eerste gedeelte van een URL verwijst naar het protocol (http of ftp) en 
het tweede gedeelte is de domeinnaam of het IP-adres (www.privacycommission.be of 
85.91.172.24). Verder bevat de URL eventueel een of meer mappen die toegang bieden 
tot het bestand op de server.     

V
Valsheid in informatica 

Ook “informaticavervalsing”. Informaticamanipulatie van gegevens om de juridische 
draagwijdte ervan opzettelijk te wijzigen. Elektronische gegevens kunnen bijvoorbeeld 
worden vervalst door ze (geheel of gedeeltelijk) te wijzigen of te wissen tijdens het in-
voeren, binnenhalen of opslaan in de computer. Valsheid in informatica is onder meer: 
namaak of vervalsing van kredietkaarten, valsheid op het vlak van digitale contracten 
(wanneer juridisch relevante gegevens niet meer op papier worden gedrukt, noch met 
de hand worden ondertekend), invoering van een vals kredietkaartnummer bij het tegen 
betaling intekenen op een internetsite; inschrijving van fictieve schuldvorderingen of 
wijziging van loongegevens door een bediende in de boekhoudsoftware van een bedrijf, 

http://www.privacycommission.be
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kunstmatige opdrijving - door een bediende - van het aantal overuren in de software voor 
het beheer van de arbeidstijd,vervalsing van een elektronische handtekening of bewust 
gebruik van vervalste gegevens.   

Verwerking van persoonsgegevens

Elke bewerking of geheel van bewerkingen, al dan niet uitgevoerd met behulp van geau-
tomatiseerde methoden en toegepast op persoonsgegevens. Het kan onder meer gaan 
om het verzamelen, vastleggen, organiseren, bewaren, aanpassen, wijzigen, extraheren, 
raadplegen, gebruiken, verspreiden enz. van gegevens. 

zie ook “Persoonsgegevens”. 

Virus

Een virus in strikte zin is een programma dat is bedoeld om de werking van compu-
tersystemen te verstoren of erger nog, de daarin opgeslagen gegevens te wijzigen, te 
vervalsen of zelfs te vernietigen. Het woord “virus” duidt in ruime zin op elke vorm van 
kwaadwilligheid (malware in het Engels) zoals in het bijzonder de virussen in strikte zin, 
de wormen, de spywareprogramma’s en de “trojaanse paarden”. 

W
Web

Verkorte naam voor World Wide Web. zie aldaar. 

Web 2.0

Web 2.0 verwijst naar de tweede generatie van onlinediensten die de samenwerking en 
het delen van informatie tussen internetgebruikers moeten vereenvoudigen.

Webgids 

Ook “webindex”, “subject directory”. Een webgids is een middel om informatie op het 
internet op te zoeken en te rangschikken. Het is meestal een lijst van sites, ingedeeld in 
categorieën en subcategorieën volgens het onderwerp (bijvoorbeeld informatica, weten-
schappen, gezondheid, sport, vrijetijdsbesteding, cultuur enz.).  

Webindex

zie “Webgids”. 

Website

Geheel van webpagina’s op eenzelfde server, die onderling verbonden zijn door hyper-
links. 
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Webvertentie 

Ook “banner”. (Vaak kleine) reclametekst op een deel van de webpagina.  

Wifi 

Wifi is een draadloze communicatietechnologie waarmee draadloos of zonder kabel te-
gen breedbandsnelheid via een bepaalde frequentie kan worden gecommuniceerd tus-
sen computers en andere terminals.

World Wide Web 

Ook “www”, “web”. Geheel van op het internet aangesloten computersystemen (web-
servers) die gemeenschappelijke normen (hypertekst-technieken) hanteren om multi-
media-informatie aan te bieden (webpagina’s). 

Www

zie World Wide Web 

Z
Zoekmachine 

Ook “zoekmotor”. Programma of dienst om informatie op het internet te lokaliseren. 
Elke zoekmotor gebruikt een browsersoftware die webpagina’s afzoekt en deze in een 
databank indexeert. Bij een zoekopdracht van de internetgebruiker verschijnt een reeks 
hypertekstdocumenten op de zoekmachine die met de aangegeven trefwoorden over-
eenkomen. De bekendste zoekmotoren zijn Google, Alta Vista, Lycos en Yahoo!  

Zoekmachineoptimalisator 

Leverancier van diensten door middel waarvan de indexering van een website in zoek-
machines kan worden geoptimaliseerd, door te garanderen dat de site op de meest 
adequate manier wordt geïndexeerd, en dát door de zoekmachine zo veel mogelijk in-
formatie over de inhoud van de webpagina’s te leveren. De optimalisering kan er zo voor 
zorgen dat de positie van een website in de zoekresultaten van een zoekmachine wordt 
verbeterd.  

Zoekmotor

zie “zoekmachine”. 
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Nuttige teksten
Bescherming van de consument

• Wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming, 
BS van 12 april 2010.

Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

• Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten op-
zichte van de verwerking van persoonsgegevens, BS van 18 maart 1993. 

• Koninklijk besluit van 13 februari 2001 ter uitvoering van 
de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten 
opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, BS van 13 maart 2001. 

• Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 81 van 26 april 2002 tot bescherming van de 
persoonlijke levenssfeer van de werknemers ten opzichte van de controle op de elek-
tronische onlinecommunicatiegegevens, BS van 29 juni 2002.

• Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 85 van 9 november 2005 betreffende het tele-
werk, BS van 5 september 2006.

Auteursrecht en merkenrecht  

• Wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten, BS van 27 
juli 1994.

• Wet van 30 juni 1994 houdende omzetting in Belgisch recht van de Europese richtlijn 
van 14 mei 1991 betreffende de rechtsbescherming van computerprogramma’s, BS 
van 27 juli 1994.

• Wet van 31 augustus 1998 houdende omzetting in Belgisch recht van de Europese 
richtlijn van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken, BS 
van 14 november 1998.

• Wet van 22 maart 2006 houdende instemming met het Benelux-verdrag inzake de 
intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen), gedaan te Den Haag op 
25 februari 2005, BS van 26 april 2006. 

• Wet van 26 juni 2003 betreffende het wederrechtelijk registreren van domeinnamen, 
BS van 9 september 2003.
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Elektronische handel 

• Wet van 11 maart 2003 betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van 
de informatiemaatschappij, BS van 17 maart 2003.

• Wet van 11 maart 2003 betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten 
van de informatiemaatschappij als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet, BS van 17 
maart 2003.

• Wet van 20 oktober 2000 tot invoering van het gebruik van telecommunicatiemid-
delen en de elektronische handtekening in de gerechtelijke en de buitengerechtelijke 
procedure, BS van 22 december 2000.

• Wet van 9 juli 2001 houdende vaststelling van bepaalde regels in verband met het 
juridisch kader voor elektronische handtekeningen en certificatiediensten, BS van 29 
september 2001. 

• Wet van 17 juli 2002 betreffende de transacties uitgevoerd 
met instrumenten voor de elektronische overmaking van geldmiddelen, BS van 17 
augustus 2002.

• Koninklijk besluit van 4 april 2003 tot reglementering van het verzenden van reclame 
per elektronische post, BS van 28 mei 2003.

• Wet van 15 mei 2007 tot vaststelling van een juridisch kader voor sommige verleners 
van vertrouwensdiensten, BS van 17 juli 2007.

Computercriminaliteit 

• Wet van 13 april 1995 houdende bepalingen tot bestrijding van de mensenhandel en 
de kinderpornografie, BS van 25 april 1995. 

• Wet van 28 november 2000 inzake informaticacriminaliteit, BS van 3 februari 2001.

Internationaal privaatrecht 

• Verordening (EG) nr. 44/2001 van de Raad van 22 december 2000 betreffende de rech-
terlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in bur-
gerlijke en handelszaken, PB nr. L 12/1 van 16 januari 2001.
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• Verdrag van Wenen inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende 
zaken van 11 april 1980, goedgekeurd door de Belgische wet van 4 september 1996, 
BS van 1 juli 1997.

• Verdrag van Rome van 19 juni 1980 inzake het recht dat van toepassing is op verbin-
tenissen uit overeenkomst, PB nr. L 266/1 van 9 oktober 1980. 

• Verordening (EG) nr. 864/2007 van het Parlement en de Raad van 11 juli 2007 be-
treffende het recht dat van toepassing is op niet-contractuele verbintenissen (Rome: 
II”).

• Wet van 16 juli 2004 houdende het Wetboek van internationaal privaatrecht, BS van 27 
juli 2004

Elektronische mededelingen 

• Wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie, BS van 20 juni 
2005.
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Nuttige adressen
• Website van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en 

Energie

 http://economie.fgov.be

• Algemene Directie Controle en Bemiddeling: om een klacht in te dienen:

 http://economie.fgov.be/nl/geschillen/klachten/waar_hoe_klacht_indienen/ 
index.jsp

• Belmed: onlineplatform voor consumentengeschillenbemiddeling:

 http://economie.fgov.be/nl/geschillen/Consumentengeschillen/Belmed/

• Belgisch Centrum voor Arbitrage en Mediatie

 http://www.cepani.be 

• Site van de federale overheidsdienst informatietechnologie en van Communicatie 
(FEDICT)

 http://www.fedict.be

• Infoshopping: De website met de goede juridische praktijken!

 http://www.infoshopping.be

• Website van het Observatorium van de Rechten op het Internet

 http://www.internet-observatory.be

• Strategisch Digitaal Forum

 http://www.eflanders.be

•  Agence Wallonne des Télécommunications

 http://www.awt.be

http://mineco.fgov.be 
http://economie.fgov.be/nl/geschillen/klachten/waar_hoe_klacht_indienen/ index.jsp
http://economie.fgov.be/nl/geschillen/klachten/waar_hoe_klacht_indienen/ index.jsp
http://economie.fgov.be/nl/geschillen/klachten/waar_hoe_klacht_indienen/ index.jsp
http://www.cepani.be
http://www.fedict.be
http://www.internet-observatory.be 
http://www.eflanders.be/
http://www.awt.be/
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• Federale Staat, gemeenschappen en gewesten: institutionele portalen

 http://www.belgium.be Federale Staat

 http://www.cfwb.be Franse Gemeenschap

 http://www.vlaanderen.be Vlaamse Gemeenschap (Vlaams Gewest)

 http://www.dglive.be Duitstalige Gemeenschap

 http://www.wallonie.be/ Waals Gewest

 http://www.bruxelles.irisnet.be Brussels Hoofdstedelijk Gewest

• Belgisch overheidsmeldpunt: om misdrijven op en via het internet aan te geven

 http://www.ecops.be

• SpamSquad: de Belgische portaalsite in de strijd tegen spam

 http://www.spamsquad.be

• Ombudsdienst voor telecommunicatie

 http://www.ombudsmantelecom.be/

• Child Focus

 tel.: 116 000

 http://www.stopchildporno.be

• Website van de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer

 http://www.privacycommission.be 

• Website van het “Centre de Recherches Informatique et Droit”

 http://www.crid.be

• Website van het Interdisciplinair Centrum voor Recht en Informatica

 http://www.icri.be

http://www.belgium.be/
http://www.cfwb.be/
http://www.vlaanderen.be/
http://www.dglive.be/
http://www.wallonie.be/
http://www.bruxelles.irisnet.be/
http://www.ecops.be
http://www.ombudsmantelecom.be/
http://www.stopchildporno.be
http://www.privacycommission.be
http://www.crid.be/
http://www.icri.be/
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• VZW “Droit et Nouvelles Technologies”

 http://www.droit-technologie.org

• Test-Aankoop

 http://www.test-aankoop.be/

• Onderzoeks- en Informatiecentrum van de Verbruikersorganisaties (OIVO)

 http://www.oivo.be

• Informatiewebsite tegen oplichters (ontwikkeld door het OIVO)

 http://www.consumentenbedrog.be

• De veiligheid van minderjarigen online (ontwikkeld door Child Focus en het OIVO)

 http://www.saferinternet.be 

• Robinsonlijst van het Belgisch Direct Marketing Verbond

 http://www.robinsonlist.be 

• Gedragscodes en/of labels

 http://www.bdma.be/getfile.php?id=373

 http://www.ispa.be/files/code_of_conduct__x20nl.pdf

 http://www.becommerce.be/

Dit gedeelte is sterk geïnspireerd door het artikel van S. DUSSOLIER, “Les outils de ré-
férences: les cartes au trésor de l’Internet”, in Droit des technologies de l’information 
– Regards prospectifs, Cahiers du C.R.I.D., n° 16, Brussel, Bruylant, 1999, p. 33-53.

http://www.droit-technologie.org/ 
http://www.test-aankoop.be/
http://www.oivo.be
http://www.consumentenbedrog.be/
http://www.saferinternet.be
http://www.robinsonlist.be
http://www.bdma.be/getfile.php?id=373
http://www.ispa.be/files/code_of_conduct__x20nl.pdf
http://www.becommerce.be/
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