
 

 

Koninklijk besluit van 4 april 2003 tot reglementering van het verzenden van reclame per 

elektronische post , B.S. 28 mei 2003 

 

Art. 1  

In afwijking van artikel 14, § 1, eerste lid van de wet van 11 maart 2003 betreffende bepaalde 

juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij, en onverminderd hetgeen 

bepaald is in artikel 2 van dit besluit, is elke dienstverlener ervan vrijgesteld de voorafgaande 

toestemming te vragen om reclame per elektronische post te ontvangen:  

1° bij zijn klanten, natuurlijke of rechtspersonen, indien elk van de volgende voorwaarden vervuld 

is:  

 a) hij heeft rechtstreeks hun elektronische contactgegevens verkregen in het kader van de 

verkoop van een product of een dienst, mits de wettelijke en reglementaire voorwaarden 

betreffende de bescherming van de private levenssfeer nageleefd zijn; 

 b) hij gebruikt de beschouwde elektronische contactgegevens uitsluitend voor 

gelijkaardige producten of diensten die hijzelf levert; 

 c) hij geeft aan de klanten, op het ogenblik waarop hun elektronische contactgegevens 

worden verzameld, de mogelijkheid om zich kosteloos en op gemakkelijke wijze tegen de 

uitbating te verzetten; 

2° bij rechtspersonen als de elektronische contactgegevens die hij met dat doel gebruikt 

onpersoonlijk zijn. 

 

Art. 2  

Ieder persoon kan rechtstreeks aan een bepaalde dienstverlener zonder kosten en zonder een 

reden op te geven, zijn wil kenbaar maken om van hem geen reclame per elektronische post meer 

te ontvangen. 

 De dienstverlener is ertoe verplicht:  

1° binnen een redelijke termijn per elektronische post een ontvangstbewijs te geven dat aan de 

betrokken persoon de registratie van zijn aanvraag bevestigt; 

2° binnen een redelijke termijn de nodige maatregelen te nemen om de wil van deze persoon na te 

leven; 

3° lijsten bij te werken met personen die hun wil kenbaar gemaakt hebben om van hem geen 

reclame per elektronische post te ontvangen. 

 

 



 

Art. 3  

Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt. 

Art. 4  

Onze Minister bevoegd voor Justitie en Onze minister bevoegd voor Economie zijn, ieder wat hem 

betreft, belast met de uitvoering van dit besluit. 

 

 

 


