9 FEBRUARI 2011. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de Ethische Code voor de
telecommunicatie

ALBERT II, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
Gelet op de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie, artikel 134, §
2, gewijzigd bij de wet van 18 mei 2009 houdende diverse bepalingen inzake elektronische
communicatie;
Gelet op de mededeling aan de Europese Commissie, op 29 juli 2009, met toepassing van
artikel 8, eerste lid, van Richtlijn 98/34/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22
juni 1998 betreffende een informatieprocedure op het gebied van normen en technische
voorschriften en regels betreffende de diensten van de informatiemaatschappij;
Overwegende het advies van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke
levenssfeer nr. 26/2009 van 14 oktober 2009;
Gelet op het voorstel van de Ethische Commissie voor het aanbieden van betalende diensten
via elektronische-communicatienetwerken van 16 december 2009;
Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 8 februari 2010;
Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, d.d. 20 oktober 2010;
Gelet op advies 47.649/4 van de Raad van State, gegeven op 8 februari 2010, met toepassing
van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12
januari 1973;
Op de voordracht van Onze Minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen en van Onze
Minister van Klimaat en Energie, belast met Consumentenzaken,
Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

HOOFDSTUK 1. - Definities

Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder :
1° « betaalnummer » : nummer uit de reeks of reeksen bepaald in het nationale
nummerplan voor het aanbieden van betalende diensten via elektronischecommunicatienetwerken;
2° « eindgebruikerstarief » : het totale door de abonnee te betalen tarief, met inbegrip van
de belasting over de toegevoegde waarde, alle overige taksen en de kosten van alle diensten
die door de abonnee verplicht moeten worden bijbetaald;
3° « reclame » : elke mededeling die rechtstreeks of onrechtstreeks tot doel heeft de
verkoop van een betalende dienst via een elektronische-communicatienetwerk te
bevorderen, ongeacht de plaats of de aangewende communicatiemiddelen;
4° « dienstidentiteit » het eerste gedeelte van het nummer dat in het nummerplan wordt
gebruikt voor de identificatie van een groep van gelijkaardige diensten;

5° « prefix » : indicator, die geen deel uitmaakt van het nummer, die uit één of meer cijfers
bestaat en die de selectie mogelijk maakt van de verschillende types van nummerformaten,
te weten lokale, nationale en internationale nummerformaten, en van transitnetwerken en
diensten;
6° « betalende berichtendienst » : betalende dienst via een elektronischecommunicatienetwerk die voor de volledige afname ervan de ontvangst van twee of meer
betalende SMS- of MMS-berichten door de eindgebruiker vereist;
7° « abonnementsdienst » : een betalende berichtendienst waarbij de eindgebruiker, na zich
ingeschreven te hebben, op geregelde tijdstippen via een door hem te ontvangen SMS of
MMS, die gratis of betalend kan zijn, een informatie of een dienst verkrijgt;
8° « alarmdienst » : betalende berichtendienst waarbij de eindgebruiker, na zich
ingeschreven te hebben, via een door hem te ontvangen SMS of MMS, die gratis of betalend
kan zijn, een informatie of een dienst verkrijgt telkens wanneer een welbepaalde externe
gebeurtenis zich voordoet; het aantal berichten dat de eindgebruiker in het kader van deze
betalende berichtendienst ontvangt kan niet vooraf worden bepaald;
9° « betalende dienst bestemd voor minderjarigen » : betalende dienst via een
elektronische-communicatienetwerk die, geheel of gedeeltelijk, specifiek gericht is op
personen jonger dan achttien jaar of die als bijzonder aantrekkelijk voor deze personen
geldt;
10° « spelsessie » : het geheel van handelingen dat gesteld moet worden om kans te maken
op het winnen van een prijs verbonden aan een spel, wedstrijd of een quiz of om de
antwoorden te kennen op een spel-, wedstrijd- of quizopgave;
11° « specifiek voor meerderjarigen bestemde betalende dienst » : betalende dienst via een
elektronische-communicatienetwerk die specifiek bestemd is voor personen ouder dan 18
jaar;
12° « chatdienst » : een dienst die het voeren van een gesprek door het heen en weer typen
van tekst of het uitwisselen van geluids- of videobestanden tussen twee of meerdere
gebruikers van eindapparatuur aangesloten op een elektronische-communicatienetwerk die
zich meestal op verschillende locaties bevinden mogelijk maakt via een betaalnummer of na
registratie door middel van een betaalnummer;
13° « betalende dienst met verkeers- of locatiegegevens » : betalende dienst via een
elektronische-communicatienetwerk die een bijzondere behandeling van verkeers- of
locatiegegevens vereist die verder gaat dan wat strikt noodzakelijk is voor het versturen of
aanrekenen van de elektronische communicatie;
14° « Wet » : de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie;
15° « KB Nummering » : het koninklijk besluit van 27 april 2007 betreffende het beheer van
de nationale nummeringsruimte en de toekenning en intrekking van gebruiksrechten voor
nummers.

HOOFDSTUK 2. - Informatieverstrekking aan de Ethische Commissie voor de
telecommunicatie

Art. 2. Het verstrekken van een betalende dienst via een elektronischecommunicatienetwerk (hierna ook « betalende dienst » genoemd) is niet onderworpen aan
een voorafgaande vergunning of een vereiste van gelijkaardige werking.

Art. 3. De operator van een toegewezen betaalnummer beschikt bestendig over de
volgende, bijgewerkte, informatie :
1° de naam van de persoon of personen die een betalende dienst aanbieden aan de hand
van het betrokken betaalnummer;
2° een omschrijving van het type van dienst die met het betrokken nummer zal worden
aangeboden of wordt aangeboden;
3° in voorkomend geval, een omschrijving van de rol van de andere personen die betrokken
zijn bij het aanbieden van de betalende dienst;
4° de naam, het adres, het telefoonnummer, het faxnummer en het e-mailadres van de
vertegenwoordiger(s) van de onder 1° bedoelde persoon of personen die bevoegd zijn
verklaard om die persoon of personen te vertegenwoordigen in de betrekkingen met de
Ethische Commissie voor de telecommunicatie;
5° de naam, het adres, het telefoonnummer, het faxnummer en het e-mailadres van de
vertegenwoordiger(s) van de onder 1° bedoelde persoon of personen, die zijn aangeduid om
individuele klachten of onderzoeken te behandelen, indien deze persoon of personen
verschillend zijn van de persoon of personen bedoeld onder 4°;
6° in voorkomend geval, het adres van de website(s) in de vorm van een « URL » of de
teletekstpagina(s) waarop reclame wordt gemaakt voor de dienst die aangeboden wordt via
het betaalnummer;
7° in voorkomend geval, het adres van de website(s) in de vorm van een « URL » of de
teletekstpagina(s) waarop de algemene voorwaarden geconsulteerd kunnen worden van de
dienst die aangeboden wordt via het betaalnummer;
8° in voorkomend geval, het adres van de website(s) in de vorm van een « URL » of de
teletekstpagina(s) waarop de werking van de dienst die aangeboden wordt via het
betaalnummer nader wordt omschreven;
9° in voorkomend geval, de URL waartoe enkel toegang verkregen kan worden door gebruik
te maken van een betaalnummer of software die gebruikmaakt van een betaalnummer;
Wanneer er een onderzoek wordt gevoerd naar een vermoede overtreding, conform de
bepalingen van artikel 134, § 2, van de wet, stelt de operator de informatie bedoeld in het
eerste lid ter beschikking van de Ethische Commissie voor de telecommunicatie binnen een
termijn van twee werkdagen volgend op het verzoek van de Ethische Commissie voor de
telecommunicatie of haar secretariaat.

Art. 4. Feitelijke beweringen die gemaakt worden in het kader van een betalende dienst via
een elektronische-commmunicatienewerk of in het kader van een reclame ervoor, worden
gestaafd door bewijselementen. De persoon die een betalende dienst aanbiedt is in het bezit
van deze bewijselementen alvorens reclame voor de betrokken dienst te maken. Deze
bewijselementen worden, samen met een verklaring over het belang ervan, onmiddellijk
verstrekt indien de Ethische Commissie voor de telecommunicatie of haar secretariaat
binnen het kader van haar bevoegdheden erom vraagt.

Art. 5. Onverminderd de toepassing van andere wettelijke of reglementaire bepalingen
verstrekken de operatoren en de personen die betalende diensten via elektronischecommunicatienetwerken aanbieden, op verzoek en binnen de gestelde termijn, alle nuttige
informatie in verband met betalende diensten via elektronische-communicatienetwerken
aan de Ethische Commissie voor de telecommunicatie of haar secretariaat.

HOOFDSTUK 3. - Algemene regels inzake de wettelijkheid, ethiek, eerlijkheid en
transparantie van betalende diensten via elektronische-communicatienetwerken

Afdeling 1. - Wettelijkheid en ethiek

Art. 6. De betalende diensten en de reclame ervoor voldoen aan alle toepasselijke wetten en
mogen niets bevatten dat in strijd is met deze wetten, noch iets weglaten wat wettelijk
inbegrepen moet zijn. De diensten en de reclame ervoor mogen niets vergemakkelijken of
aanmoedigen dat op enige manier onwettig is.

Art. 7. De betalende diensten en de reclame ervoor mogen niet van die aard zijn dat ze :
1° afbreuk doen aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer;
2° schrik, vrees of afschuw veroorzaken door :
a) het beschrijven of afbeelden van nodeloos geweld, sadisme of wreedheid;
b) het ongegrond melding maken van terrorisme, een terroristische dreiging, een
natuurramp of een door mensen veroorzaakt drama, zelfs bij wijze van grap;
3° een persoon ertoe aanmoedigen of aansporen om schadelijke of gevaarlijke daden te
stellen of schadelijke of gevaarlijke substanties, producten of diensten aan te schaffen, te
gebruiken of te verhandelen;
4° een persoon helpen om wettelijke controles ter bevordering van de veiligheid, waaronder
de verkeersveiligheid, te omzeilen;
5° onenigheid met zich brengen of bevorderen op grond van geslacht, burgerlijke staat,
vermogen, geboorte, leeftijd, taal, seksuele geaardheid, nationaliteit, geloof of
levensbeschouwing, politieke overtuiging, huidige of toekomstige gezondheidstoestand,

handicap, een fysieke of genetische eigenschap of sociale afkomst;
6° ernstige belediging of publieke verontwaardiging veroorzaken door :
a) gebruik te maken van onbehoorlijke of obscene taal;
b) gebruik te maken van seksueel expliciete taal of afbeeldingen, behalve in het kader van
specifiek voor meerderjarigen bestemde betalende diensten;
c) te vernederen, onteren of verlagen;
7° gebruikmaken van subliminale berichten.

Art. 8. Betaalnummers mogen niet gebruikt worden om :
1° prostitutie te bevorderen of te vergemakkelijken;
2° seksuele diensten aan te bieden of te vergemakkelijken die, wegens de plaats ervan in de
publicatie of het tijdstip van uitzending op de radio of televisie, zich kunnen richten op
minderjarigen;
3° seksuele diensten aangeboden door minderjarigen aan te bieden of te vergemakkelijken;
4° diensten aan te bieden of te vergemakkelijken die te kennen geven dat een persoon
ontucht wil plegen met andere personen.

Art. 9. Het is verboden een betaalnummer te gebruiken voor het voeren van ongevraagde
reclame of enige andere ongewenste commerciële handeling.

Art. 10. De betalende diensten en de reclame ervoor mogen niet proberen op onrechtmatige
manier te profiteren van een eigenschap of omstandigheid die eindgebruikers kwetsbaar
maakt of op een andere manier eindgebruikers aanmoedigen om gesprekken te voeren of
berichten te sturen die onredelijk of buitensporig zijn in aantal of duur.

Afdeling 2. - Eerlijkheid en transparantie

Art. 11. De betalende diensten en de reclame ervoor mogen niet :
1° suggereren dat toekomstige gebeurtenissen kunnen worden voorzien zonder
wetenschappelijk bewijs of vermelding van de toevallige aard of van de ongegrondheid van
de verstrekte informatie;
2° van die aard zijn dat ze kunnen misleiden door onnauwkeurigheid, dubbelzinnigheid,
overdrijving, weglating of op een andere manier.

Art. 12. Betalende diensten mogen enkel informatie bevatten die te goeder trouw wordt
gegeven en die de persoon die een betalende dienst aanbiedt redelijkerwijze correct en upto-date acht op het ogenblik dat die informatie aan de eindgebruiker wordt verstrekt.
Wanneer de geleverde informatie tijdsgevoelig is, maakt de persoon die de betalende dienst

aanbiedt duidelijk wanneer die informatie het laatst is bijgewerkt.

Art. 13. Een betalende dienst via een elektronische-communicatienetwerk mag niet als «
gratis » worden voorgesteld. Producten of diensten die geleverd worden tijdens een oproep
of als direct gevolg hiervan, mogen niet als « gratis » worden omschreven wanneer die enkel
kunnen worden verkregen door gebruik te maken van een betaalnummer.

Art. 14. Indien het afnemen van een betalende dienst onderworpen is aan algemene
voorwaarden, worden deze voorwaarden tegenstelbaar gemaakt aan de eindgebruiker.
De algemene voorwaarden zijn op kosteloze en permanente wijze consulteerbaar.
De algemene voorwaarden worden kosteloos op schrift of op een andere duurzame drager
ter beschikking gesteld van de eindgebruiker.

Art. 15. Iedere persoon die een betalende dienst aanbiedt beschikt over een klantendienst,
of zorgt ervoor dat een klantendienst beschikbaar is, waarop iedere eindgebruiker de nodige
informatie kan verkrijgen over de aangeboden dienst. De klantendienst die aldus verstrekt
wordt is behoorlijk bemand en uitgerust en geeft de eindgebruiker via een nationaal
telefoonnummer, waarvan de gesprekskosten per minuut niet hoger zijn dan deze voor een
oproep naar een geografisch nummer, de mogelijkheid om effectief te spreken met een
fysieke persoon. Indien de klantendienst niet bereikbaar is buiten de kantooruren, wordt er
aan de eindgebruiker de mogelijkheid geboden om zijn vraag in te spreken op een
antwoordapparaat en wordt die vraag de volgende werkdag behandeld door de
klantendienst die de persoon die de betalende dienst aanbiedt, heeft opgericht.

Art. 16. De personen bedoeld in artikel 134, § 2, derde lid, van de wet publiceren de
gedragscode(s) die zij onderschreven hebben op hun website.
Op de plaats waar de in het eerste lid bedoelde personen de in het vorige lid bedoelde
informatie publiceren op hun website, publiceren zij ook het huidige besluit of een link naar
het huidige besluit, evenals duidelijke, correcte, volledige en ondubbelzinnige informatie
over de beroepsmogelijkheden tegen het gebruik en/of de aanrekening van betaalnummers.
De persoon bedoeld in artikel 134, § 2, derde lid, van de wet verstrekt aan alle personen die
hierom verzoeken kosteloos en op schrift of op een andere duurzame drager de
gedragscode(s) die zij onderschreven hebben en/of het huidige besluit.

Art. 17. De algemene voorwaarden van de persoon bedoeld in artikel 134, § 2, derde lid, van
de wet vermeldt de wijze waarop geschillen kunnen worden beslecht, met inbegrip van de
mogelijkheid tot het indienen van een klacht bij de Ethische Commissie voor de

telecommunicatie.

HOOFDSTUK 4. - Algemene regels betreffende de bescherming van minderjarigen

Art. 18. Indien een betalende dienst niet geschikt is voor een minderjarige of een categorie
minderjarigen, vermeldt alle reclame rond die dienst uitdrukkelijk de vereiste leeftijd voor
toegang tot de dienst.
Wanneer een betalende dienst niet geschikt is voor een minderjarige, mag de reclame voor
deze dienst niet samenvallen met reclame voor diensten die voor een algemeen publiek
bestemd zijn.

HOOFDSTUK 5. - Nummers waarmee betalende diensten via elektronischecommunicatienetwerken moeten worden aangeboden

Art. 19. Iedere betalende dienst wordt aangeboden door middel van een nummer dat
verenigbaar is met het gebruik van de nummerreeksen vastgelegd in de bijlage.

HOOFDSTUK 6. - Reclame voor betalende diensten via elektronischecommunicatienetwerken

Afdeling 1. - Algemene regels met betrekking tot het vermelden van de
eindgebruikerstarieven

Onderafdeling 1. - Inhoud van de vermelding

Art. 20. Alle reclame met betrekking tot een betalende dienst maakt melding van het
hoogste eindgebruikerstarief dat in de sector van de elektronische communicatie toegepast
wordt op een nationale oproep naar of communicatie met de betrokken betalende dienst.
Het eindgebruikerstarief bedoeld in het eerste lid wordt uitgedrukt in euro per minuut of
wordt weergegeven als een vast bedrag in euro per oproep of per bericht. Een afkorting van
de munteenheid euro mag enkel plaatsvinden door middel van de letters « EUR », het
symbool « euro » of een eventuele andere door de Europese Unie erkende verkorte
schrijfwijze van deze munteenheid.
Indien het eindgebruikerstarief aangerekend wordt per minuut of per oproep, wordt in de
vermelding geen gebruik gemaakt van afkortingen andere dan « min » voor het aanduiden
van de tijdseenheid « minuut ».

Indien het eindgebruikerstarief aangerekend wordt per bericht worden de gebeurtenis of
gebeurtenissen die aanleiding geeft of geven tot aanrekening van het eindgebruikerstarief,
in het bijzonder de vermelding of een eindgebruikerstarief wordt aangerekend bij het
verzenden van een bericht door de eindgebruiker, bij het ontvangen van een bericht of bij
beide, duidelijk en ondubbelzinnig vermeld, zonder gebruik te maken van afkortingen of van
acroniemen andere dan « SMS » of « MMS ».
Het uitgedrukte of weergegeven eindgebruikerstarief mag in geen geval hoger zijn dan het
toepasselijke maximale eindgebruikerstarief vastgelegd in artikelen 48, 50 of 71 van het KB
Nummering of in ieder ander besluit ter uitvoering van artikel 11 van de wet.

Art. 21. In afwijking van artikel 20, eerste en tweede lid, gelden de volgende specifieke regels
voor de vermelding van de eindgebruikerstarieven :
1° Indien de betalende dienst de vorm aanneemt van een abonnementsdienst, maakt de
reclame melding van :
a) het hoogste eindgebruikerstarief dat in de sector van de elektronische communicatie
toegepast wordt voor het verzenden van het bericht waarmee ingeschreven wordt;
b) de hoogste in de sector van de elektronische communicatie toegepaste totale prijs
uitgedrukt per periode waartoe de eindgebruiker zich bij inschrijving verbindt;
c) het aantal berichten dat binnen het abonnement door de betalende dienst wordt
verstuurd en/of de frequentie van de berichten die door de betalende dienst verstuurd
worden binnen de periode waartoe de eindgebruiker zich bij inschrijving verbindt.
2° Indien de betalende dienst de vorm aanneemt van een alarmdienst, maakt de reclame
melding van :
a) het hoogste eindgebruikerstarief dat in de sector van de elektronische communicatie
toegepast wordt voor het verzenden van het bericht waarmee ingeschreven wordt op de
betrokken dienst;
b) indien toepasselijk, het hoogste eindgebruikerstarief dat in de sector van de elektronische
communicatie toegepast wordt voor het ontvangen van ieder bericht dat aan de
eindgebruiker verstuurd wordt door de betrokken dienst;
3° Indien de betalende dienst de vorm aanneemt van een betalende berichtendienst, met
uitzondering van een abonnements- of alarmdienst, maakt de reclame melding van :
a) het aantal SMS- of MMS-berichten dat door de eindgebruiker verzonden en/of ontvangen
moeten worden met het oog op het aanschaffen of afnemen van de betrokken dienst, met
vermelding van het maximumaantal berichten dat betaald moet worden door de abonnee;
b) de hoogste in de sector van de elektronische communicatie toegepaste totale prijs voor
het aanschaffen of afnemen van de betrokken betalende dienst.
4° Van zodra er voor de volledige deelname aan een spel, wedstrijd of quiz, georganiseerd
aan de hand van een betalend SMS of MMS kort nummer meer dan één bericht verzonden
moet worden door de eindgebruiker, maakt de reclame melding van :
a) het hoogste in de sector van de elektronische communicatie toegepaste
eindgebruikerstarief van elk bericht dat door de eindgebruiker verstuurd of ontvangen moet

worden om aan het spel, de wedstrijd of de quiz te kunnen deelnemen;
b) de hoogste in de sector van de elektronische communicatie toegepaste totale prijs voor
het doorlopen van een spelsessie.

Onderafdeling 2. - Wijze en frequentie van de vermelding

Art. 22. Indien het eindgebruikerstarief op geschreven wijze wordt vermeld zijn de
gehanteerde karaktertekens leesbaar en goed zichtbaar.
Het eindgebruikerstarief en de gebeurtenis of gebeurtenissen die aanleiding geven tot de
aanrekening van het eindgebruikerstarief worden in de onmiddellijke nabijheid van het
betaalnummer vermeld en staan los van elke andere tekst. Verwijzing naar het
eindgebruikerstarief door middel van een asterisk of een ander verwijzingsteken is niet
toegestaan.
Het eindgebruikerstarief en de gebeurtenis of gebeurtenissen die aanleiding geven tot de
aanrekening van het eindgebruikerstarief worden vermeld in de normale richting van de
tekst van de reclame. Ze mogen niet enkel onderaan de tekst van de reclame vermeld
worden.

Art. 23. Indien het eindgebruikerstarief op mondelinge wijze wordt vermeld, worden ook de
gebeurtenis of gebeurtenissen naar aanleiding waarvan het eindgebruikerstarief
aangerekend wordt, vermeld. Beide vermeldingen gebeuren op een dusdanige manier dat ze
duidelijk verstaanbaar zijn voor de eindgebruiker.

Art. 24. § 1. Indien een betalende dienst wordt aangeboden tijdens een televisieprogramma
of indien er op televisie reclame gemaakt wordt voor een betalende dienst, wordt het
eindgebruikerstarief op een geschreven wijze vermeld, overeenkomstig artikel 22.
§ 2. De geschreven vermelding van het eindgebruikerstarief tijdens een televisieprogramma
of ter gelegenheid van reclame op televisie vindt plaats telkens wanneer het betaalnummer
op het beeldscherm wordt weergegeven.
De weergave op het beeldscherm wordt voldoende lange tijd in beeld gehouden om gelezen
te kunnen worden.

Art. 25. Indien een betalende dienst wordt aangeboden tijdens een radioprogramma of
indien er op de radio reclame gemaakt wordt voor een betalende dienst, vindt de
mondelinge vermelding van het eindgebruikerstarief plaats onmiddellijk na elke mondelinge
vermelding van het betaalnummer in het radioprogramma of in de reclame.

Afdeling 2. - Algemene regels met betrekking tot het vermelden van het betaalnummer en
andere informatie

Onderafdeling 1. - Algemeen

Art. 26. Alle reclame met betrekking tot een betalende dienst vermeldt ondubbelzinnig het
nummer van de lijnen die toegang verschaffen tot voormelde dienst, ongeacht of het
nummer van de lijn die toegang verleent tot de dienst manueel wordt gevormd door de
eindgebruiker of automatisch door zijn modem of door eender welk ander technisch middel.
Het is verboden het geheel gevormd door de dienstidentiteit 70 of 9, gevolgd door de twee
cijfers zoals bepaald in artikel 50 van het KB Nummering, voorafgegaan door een eventuele
prefix, op enige wijze te splitsen wanneer het, mondeling of op geschreven wijze, vermeld
wordt.
In alle reclame die niet enkel op mondelinge wijze verricht wordt, is het verplicht het geheel
bedoeld in het tweede lid van de rest van het nummer te scheiden door een spatie, een
streepje of gelijk welk ander leesteken.

Art. 27. § 1. Iedere reclame voor een betalende dienst vermeldt, naast het betaalnummer en
het of de eindgebruikerstarieven, minstens :
1° de volledige identiteit van de persoon die de betalende dienst aanbiedt;
2° zijn geografisch adres;
3° het in artikel 15 vereiste telefoonnummer van zijn klantendienst;
4° indien toepasselijk, de wijze waarop de volledige algemene voorwaarden van toepassing
op de betrokken dienst kunnen worden geraadpleegd of verkregen.
De karaktertekens, waarmee de in het eerste lid bedoelde informatie vermeld wordt in de
reclame, zijn leesbaar, goed zichtbaar en voldoende groot.
§ 2. Indien een betalende dienst aangeboden of gebruikt wordt tijdens een radioprogramma
of indien er op de radio reclame gemaakt wordt voor een betalende dienst, worden de
vermeldingen, waarvan sprake in § 1 op een dusdanige manier gegeven dat ze duidelijk
verstaanbaar zijn voor de eindgebruiker.

Onderafdeling 2. - Aanvullende regels voor abonnementsdiensten

Art. 28. In aanvulling op de regels vermeld in onderafdeling 1 vermeldt de reclame voor een
abonnementsdienst die op geschreven wijze verricht wordt bovenaan de reclame eveneens
op permanente en stationaire wijze het woord 'abonnement' of 'abonnementsdienst' met
karaktertekens die tenminste even groot zijn als die van de vermelding van het
eindgebruikerstarief en ten minste half zo groot als die van de vermelding van het

betaalnummer.
Reclame voor een abonnementsdienst die op mondelinge wijze verricht wordt vermeldt ten
minste na elke mondelinge vermelding van het betaalnummer het woord 'abonnement' of
'abonnementsdienst' op een dusdanige manier dat het duidelijk verstaanbaar is voor de
eindgebruiker.

Art. 29. Iedere reclame voor een abonnementsdienst vermeldt expliciet de periode waartoe
de eindgebruiker zich bij inschrijving verbindt, informeert de eindgebruiker over de dienst
waarvoor hij zich inschrijft en over het feit of de abonnementsperiode stilzwijgend wordt
verlengd of niet.

Onderafdeling 3. - Aanvullende regels voor alarmdiensten

Art. 30. In aanvulling op de regels vermeld in onderafdeling 1 informeert iedere reclame
voor een alarmdienst de eindgebruiker over het soort gebeurtenis tengevolge waarvan de
dienst wordt geleverd.

HOOFDSTUK 7. - Algemene regels met betrekking tot de inschrijving op en de uitschrijving uit
betalende berichtendiensten

Afdeling 1. - De inschrijving op of bestelling van een betalende berichtendienst

Art. 31. Iedere reclame voor een betalende berichtendienst vermeldt, naast de
vermeldingen, bedoeld in Hoofdstuk 6, leesbaar en goed zichtbaar en/of op een duidelijk
verstaanbare manier :
1° de inschrijvingsprocedure voor of de bestellingswijze van de betrokken betalende
berichtendienst;
2° de te volgen procedure voor uitschrijving uit de dienst;
3° het al dan niet bestaan van het herroepingsrecht waarin de wet van 6 april 2010
betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming voorziet.

Art. 32. § 1. De afname of activering van een betalende berichtendienst mag enkel
uitgevoerd worden na voorafgaande inschrijving daartoe door een eindgebruiker die daar
uitdrukkelijk om gevraagd heeft via de inschrijvings- of bestelprocedure die in de reclame
met betrekking tot deze dienst is uiteengezet.
§ 2. De inschrijving op een abonnements- of alarmdienst vindt plaats na het doorlopen van
de volgende procedure :

1° de eindgebruiker stuurt op een in de reclame uiteengezette wijze een aanvraag tot
inschrijving naar de persoon die de abonnementsdienst of alarmdienst aanbiedt;.
2° ter bevestiging van de aanvraag wordt een standaardbericht, dat gratis is voor de
abonnee, via SMS of MMS aan de eindgebruiker gestuurd, waarvan de tekst, die
aaneensluitend wordt weergegeven, luidt als volgt :
« Om je te abonneren op S aan XX EURO/PP, stuur K naar N (de kost van dit bericht is RR
EURO) », waarbij :
S = de dienst waarop de eindgebruiker zich wil abonneren;
XX = het eindgebruikerstarief per periode;
PP = in geval van een abonnementsdienst, de periode waarvoor het eindgebruikerstarief
wordt gevraagd, vermeld in volle letters en zonder afkortingen en in geval van een
alarmdienst, het soort gebeurtenis ten gevolge waarvan de dienst wordt geleverd, vermeld
in volle letters en zonder afkortingen;
K = het sleutelwoord dat teruggestuurd moet worden door de eindgebruiker per SMS; de
enige toegestane sleutelwoorden zijn « GO », « OK » en « Start »;
N = een nationaal SMS of MMS kort nummer dat start met de dienstidentiteit 9;
RR = het eindgebruikerstarief van de gestuurde bevestigings-SMS of -MMS;
3° de eindgebruiker bevestigt zijn inschrijving door het terugsturen via SMS van het
sleutelwoord naar het nationale SMS- of MMS- kort nummer vermeld in het
standaardbericht.
§ 3. De bestelling van een betalende berichtendienst die geen abonnements- of alarmdienst
uitmaakt gebeurt aan de hand van een SMS verzonden door de eindgebruiker die als enig
doel heeft de eindgebruiker in te schrijven voor het ontvangen van de bestelde betalende
berichtendienst.
§ 4. De inschrijving op of de bestelling van een betalende berichtendienst kan nooit
impliceren dat de eindgebruiker ingeschreven heeft op een andere betalende
berichtendienst of een andere betalende berichtendienst heeft besteld.

Art. 33. Onmiddellijk na de inschrijving op of de bestelling van een betalende
berichtendienst en vóór de start van de eigenlijke verlening van de dienst wordt of worden
aan de eindgebruiker één of meerdere berichten gestuurd met vermelding van :
1° de bevestiging van de inschrijving op of de bestelling van de betrokken betalende
berichtendienst;
2° een omschrijving van de dienst waarvoor de eindgebruiker zich heeft ingeschreven of van
het product of de dienst die de eindgebruiker heeft besteld, alsmede, in geval van een
abonnementsdienst, informatie over het feit of de abonnementsperiode stilzwijgend wordt
verlengd.
3° naargelang van het geval, de vermelding voorgeschreven door artikel 21, 1°, b) en c),
artikel 21, 2°, b) of artikel 21, 3°.
4° de te volgen procedure voor uitschrijving uit de dienst;
5° het in artikel 15 vereiste telefoonnummer van de klantendienst van de persoon die de

betrokken betalende berichtendienst aanbiedt.
Het bericht of de berichten bedoeld in het eerste lid zijn gratis voor de abonnee.

Art. 34. Het komt aan de persoon die een betalende berichtendienst aanbiedt toe het bewijs
te leveren dat de eindgebruiker zich heeft ingeschreven voor een welbepaalde dienst of een
bestelling geplaatst heeft voor die dienst.
Indien die persoon het in het eerste lid bedoelde bewijs niet kan leveren, is de abonnee niet
verplicht de verleende dienst te betalen, zelfs niet indien een vermoeden werd geopperd dat
men de dienst stilzwijgend had aanvaard.
De berichten die met de eindgebruiker werden uitgewisseld in het kader van de
inschrijvingsprocedure of bestelprocedure gelden als bewijs indien betreffende ieder van die
berichten de volgende informatie beschikbaar is :
1° het nummer van waaruit het bericht verstuurd is;
2° het nummer van de bestemmeling van het bericht;
3° de inhoud van het bericht;
4° het precieze tijdstip van het verzenden van het bericht;
5° het precieze tijdstip van het afleveren van het bericht.
De bewaringsplicht bedoeld in dit artikel vervalt voor een abonnements- of alarmdienst na 1
jaar, te rekenen vanaf de uitschrijving of, in geval van betwisting, op het einde van de
periode waarin de betaling gerechtelijk kan worden afgedwongen.
In alle andere gevallen vervalt de bewaringsplicht na 1 jaar, te rekenen vanaf de uitvoering
van de betrokken betalende dienst of, in geval van betwisting, op het einde van de periode
waarin de betaling gerechtelijk kan worden afgedwongen.
Wanneer de bewaringsplicht vervalt, worden de betrokken gegevens onmiddellijk
vernietigd.
De principes van dit artikel zijn eveneens van toepassing op het leveren van het bewijs van
de ontvangst van het sleutelwoord, bedoeld in artikel 61, op het leveren van het bewijs van
de registratie voor een chatdienst, bedoeld in artikel 89 en op het leveren van het bewijs van
de dienstaanvraag van een betalende dienst met verkeers- of locatiegegevens, bedoeld in
artikel 100.

Afdeling 2. - De uitschrijving of andere vormen van beëindiging van een betalende
berichtendienst

Art. 35. Wanneer de eindgebruiker om uitschrijving verzoekt via de te volgen procedure voor
uitschrijving uit de betrokken dienst, wordt de betalende berichtendienst onmiddellijk
stopgezet.

Art. 36. § 1. Uitschrijving uit de betrokken betalende berichtendienst is steeds mogelijk door
verzending van « STOP », eventueel gevolgd door een sleutelwoord, naar het nummer
waarvan de betrokken betalende berichtendienst gebruikmaakt.
§ 2. Verzending van « STOP » naar het nummer waarvan verschillende betalende
berichtendiensten gebruikmaken, beëindigt de inschrijving voor alle diensten die
gebruikmaken van het betrokken nummer.
§ 3. Verzending van « STOP » gevolgd door een sleutelwoord verschaft in de reclame en in
het bericht bedoeld in artikel 32 naar het nummer waarvan verschillende betalende
berichtendiensten gebruikmaken beëindigt enkel de inschrijving voor de dienst waaraan het
sleutelwoord is gekoppeld.
§ 4. Wanneer de persoon die een betalende berichtendienst aanbiedt een bericht ontvangt
dat niet woordelijk overeenstemt met het woord « STOP » of het toepasselijke sleutelwoord,
beëindigt hij de dienst toch,
wanneer hij redelijkerwijze uit het bericht kan afleiden dat de eindgebruiker zich wenst uit te
schrijven uit de betrokken dienst of diensten.

Art. 37. In geval van beëindiging van de inschrijving op een betalende berichtendienst, wordt
onmiddellijk een bericht ter bevestiging van de uitschrijving aan de eindgebruiker gestuurd.
Dit bericht is gratis voor de abonnee.

Art. 38. Indien een betalende berichtendienst via MMS wordt geleverd, wordt het
commando « STOP », dat via SMS wordt gestuurd naar het korte nummer waarvan de
betalende berichtendienst gebruikmaakt, herkend als een geldig verzoek tot uitschrijving uit
de betalende MMS-berichtendienst.

Art. 39. Elke inschrijving voor een betalende berichtendienst die gedurende 3 maanden geen
geldig verkeer heeft gegenereerd of waarvoor de operator een code heeft teruggestuurd
waarmee de operator heeft aangegeven deze abonnee niet te herkennen wordt onmiddellijk
ongedaan gemaakt door de persoon die de betalende berichtendienst aanbiedt. Onder
geldig verkeer bedoeld in dit artikel wordt verstaan een SMS of MMS die is verzonden of
ontvangen door een eindgebruiker en die een ontvangstnotificatie uitlokt, ongeacht of deze
SMS of MMS door de operator aan de abonnee wordt gefactureerd.

Art. 40. Indien de essentiële bepalingen en voorwaarden van een alarm- of
abonnementsdienst worden gewijzigd, vraagt de persoon die de alarm- of
abonnementsdienst aanbiedt minstens twee weken voorafgaand aan de wijziging de
expliciete toestemming van alle ingeschreven eindgebruikers alvorens deze laatste de dienst
verder te leveren onder de gewijzigde voorwaarden.
Indien de persoon die de alarm- of abonnementsdienst aanbiedt binnen de overeenkomstig

het eerste lid geboden termijn de toestemming van de eindgebruiker niet krijgt, wordt de
inschrijving van deze eindgebruiker geacht te zijn beëindigd. In dat geval brengt hij de
eindgebruiker op de hoogte van de beëindiging van de inschrijving via een SMS-bericht dat
gratis is voor de abonnee.

Art. 41. Indien een alarm- of abonnementsdienst wordt beëindigd door de persoon die die
dienst aanbiedt, brengt hij iedereen die zich voor die dienst heeft ingeschreven via een SMSbericht, dat gratis is voor de abonnee, op de hoogte van het feit dat de dienst is beëindigd.

HOOFDSTUK 8. - Algemene regels in verband met de bescherming van de persoonlijke
levenssfeer

Art. 42. Persoonsgevens van een eindgebruiker mogen niet worden gebruikt zonder diens
specifieke, vrije, voorafgaande en op informatie berustende toestemming, bekomen in
overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke
levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Het gebruik van de
betrokken gegevens is verenigbaar met de gerechtvaardigde doeleinden die overeenkomstig
de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte
van de verwerking van persoonsgegevens werden opgegeven door de persoon die de
betalende dienst aanbiedt. De verwerking van persoonsgegevens gebeurt steeds
overeenkomstig artikel 4 van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de
persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.
Onverminderd de toepassing van de artikelen 34 en 43, worden persoonsgegevens na de
uitschrijving uit de dienst of na afloop van de dienst onmiddellijk vernietigd.
Persoonsgegevens van een eindgebruiker die, overeenkomstig het eerste lid, via een
toepassing zijn verkregen mogen enkel gebruikt worden in het kader van zulke toepassing,
voor zover de eindgebruiker zich niet heeft uitgeschreven uit de dienst in het kader waarvan
de toepassing gebruikt wordt.

Art. 43. De persoon bedoeld in artikel 134, § 2, derde lid, van de wet neemt de nodige
maatregelen om aan de Ethische Commissie, haar secretariaat of aan de instanties of
personen op wie de Ethische Commissie voor de telecommunicatie of haar secretariaat een
beroep kunnen doen in toepassing van het koninklijk besluit van 1 april 2007 betreffende de
procedure voor en de praktische regels in verband met de werking van de Ethische
Commissie voor het aanbieden van betalende diensten via elektronischecommunicatienetwerken, het bewijs te kunnen leveren van het voldoen aan de
verplichtingen opgelegd door dit besluit. De betrokken bewijzen worden aangeboden op een
manier die een gemakkelijke controle op de wettelijkheid van de aangeboden dienst door de
in de vorige zin bedoelde instanties mogelijk maakt.

Indien het voor het voldoen aan de in het eerste lid vermelde verplichting nodig is om de
persoonsgegevens van de eindgebruiker te verwerken, brengt de persoon bedoeld in artikel
134, § 2, derde lid, van de wet de eindgebruiker hiervan expliciet op de hoogte, met
vermelding van de Ethische Commissie voor de telecommunicatie als bestemmeling van de
betrokken gegevens, in geval van een onderzoek naar een klacht of een onderzoek op eigen
initiatief van de Ethische Commissie voor de telecommunicatie.
Onverminderd de toepassing van artikel 34, vervalt de verplichting bedoeld in dit artikel na
één jaar, te rekenen vanaf het te bewijzen feit, of, in geval van betwisting, op het einde van
de periode waarin de betaling gerechtelijk kan worden afgedwongen.

HOOFDSTUK 9. - Algemene regels met betrekking tot de werking van de betalende dienst

Art. 44. De betalende dienst die aangeboden wordt moet in overeenstemming zijn met de
reclame die ervoor gemaakt wordt.

Art. 45. Het is verboden diensten zonder voorwerp te leveren of betalende diensten aan te
bieden die tot doel hebben de duur van het gesprek zo lang mogelijk te rekken zonder dat
dit nodig is voor de levering van de betrokken betalende dienst.

Art. 46. Het is verboden de oproepers, bij het begin of in de loop van de oproep, af te leiden
naar een wachtlijn, tenzij de maximumwachttijd gelijk is aan of kleiner is dan één minuut.

Art. 47. De personen die betalende diensten aanbieden wenden alle redelijke middelen aan
om een gepaste kwaliteit van de door hen geleverde dienst te garanderen.

Art. 48. De inhoud van een betalende dienst wordt aangepast telkens wanneer de aard van
de dienst dat vereist.
Diensten waarvan de inhoud niet meer wordt bijgewerkt, worden onverwijld beëindigd.

Art. 49. De communicatie met een betalende dienst via een elektronischecommunicatienetwerk wordt technisch, automatisch en onmiddellijk verbroken zodra de
eindgebruiker inhaakt, de verbinding verbreekt of de site, of een deel ervan, verlaat waarvan
de consultatie aanleiding gaf tot een facturatie van een bedrag hoger dan deze voor een
normale internetcommunicatie.
Indien de toegang tot een website, of een deel ervan, afhankelijk gesteld wordt van het
gebruik van een betaalnummer of van een methode die gebruikmaakt van een
betaalnummer mag de methode of het nummer die de eindgebruiker normaal gezien

gebruikt om toegang tot het internet te krijgen niet gewijzigd worden.

HOOFDSTUK 10. - Regels die specifiek zijn voor bepaalde categorieën betalende diensten via
elektronische-communicatienetwerken

Afdeling 1. - Algemeen

Art. 50. De diensten die behoren tot verschillende van de in de volgende afdelingen
beschreven categorieën beantwoorden cumulatief aan de vereisten die voor ieder van deze
dienstcategorieën werden vastgelegd.

Afdeling 2. - Betalende diensten geleverd via SMS of MMS

Art. 51. Elk SMS- of MMS-bericht dat bij ontvangst aan de abonnee aangerekend wordt,
vermeldt het korte nummer vanwaar de betrokken SMS of MMS uitgaat. Indien het in de
eerste zin bedoelde SMS- of MMS-bericht verstuurd wordt vanaf een website, vermeldt het
SMS- of MMS-bericht ook de identificatiegevens van de website vanwaaruit het bericht
verstuurd werd.

Afdeling 3. - Betalende diensten bestemd voor minderjarigen

Art. 52. De betalende diensten bestemd voor minderjarigen en alle reclame die ervoor
gemaakt wordt, mogen niets bevatten dat schade zou kunnen berokkenen aan de
lichamelijke, geestelijke of zedelijke integriteit van minderjarigen of dat misbruik zou kunnen
maken van hun goedgelovigheid, hun gebrek aan ervaring of aan onderscheidingsvermogen.
Ze mogen geenszins overeenstemmen met de betalende diensten bedoeld in afdeling 7 van
dit Hoofdstuk.

Art. 53. Betalende diensten bestemd voor minderjarigen mogen niet gericht zijn op
minderjarigen jonger dan 12 jaar.
In geen geval mag reclame voor betalende diensten bestemd voor minderjarigen
rechtstreeks of onrechtstreeks worden bezorgd aan minderjarigen jonger dan 12 jaar.
Betalende diensten bestemd voor minderjarigen en reclame voor dergelijke diensten mogen
slechts gericht worden tot minderjarigen van 12 jaar of ouder, indien het product of de
dienst dat of die het voorwerp uitmaakt van de betalende dienst voornamelijk voor
minderjarigen van belang kan zijn en er redelijkerwijs kan worden verwacht dat de

minderjarige die dienst of dat product zelf kan betalen.

Art. 54. Iedere reclame voor een betalende dienst bestemd voor minderjarigen vermeldt
leesbaar en goed zichtbaar en/of op een duidelijk verstaanbare manier dat, indien de
eindgebruiker minderjarig is, hij de toestemming van de persoon die het ouderlijk gezag
uitoefent dient te vragen.

Art. 55. De betalende diensten bestemd voor minderjarigen worden aangeboden via
betaalnummers waarvan de prijs per minuut lager is dan of gelijk is aan 50 eurocent per
minuut of waarvan de prijs per oproep lager is dan of gelijk is aan 1 euro of waarvan het
eindgebruikerstarief, bedoeld in artikel 71, § 6, van het KB Nummering, lager is dan of gelijk
is aan 1 euro.

Art. 56. Betalende diensten bestemd voor minderjarigen mogen niet aangeboden worden
aan de hand van software die tot doel of tot gevolg heeft het nummer of de methode die de
eindgebruiker normaal gezien gebruikt om toegang tot het internet te krijgen te vervangen
door een betaalnummer of een methode die gebruikmaakt van een betaalnummer.

Afdeling 4. - Betalende diensten bestaande uit de organisatie van spelen, wedstrijden en
quizzen

Art. 57. De verplichtingen van deze afdeling, met uitzondering van de verplichting van artikel
71, zijn niet van toepassing op de mediaspelen bedoeld in Hoofdstuk IV/2 van de wet van 7
mei 1999 op de kansspelen, de weddenschappen, de kansspelinrichtingen en de
bescherming van de spelers.

Art. 58. De persoon die de betalende dienst bedoeld in deze afdeling aanbiedt zorgt ervoor
dat het volledige reglement van het spel, de wedstrijd of de quiz op kosteloze en
permanente wijze consulteerbaar is.
Het reglement van het spel, de wedstrijd of de quiz wordt kosteloos op schrift of op een
andere duurzame drager ter beschikking gesteld van de eindgebruiker.

Art. 59. Spelen, wedstrijden en quizzen georganiseerd aan de hand van betaalnummers
hebben een vaststaand ogenblik van afsluiting, behalve wanneer er onmiddellijke prijzen
toegekend worden. Een ontoereikend aantal inzendingen, een te groot aantal inzendingen
of inzendingen van ongepaste kwaliteit zijn geen aanvaardbare redenen om het ogenblik van

afsluiting van een spel, wedstrijd of quiz te veranderen of om geen prijzen uit te reiken.

Art. 60. Elke reclame voor spelen, wedstrijden en quizzen georganiseerd aan de hand van
betaalnummers vermeldt leesbaar en goed zichtbaar en/of op een duidelijk verstaanbare
manier :
1° alle essentiële deelnemingsvoorwaarden en -regels die op het spel, de wedstrijd of de
quiz van toepassing zijn;
2° in voorkomend geval, de datum en/of het uur waarop het spel, de wedstrijd of de quiz
beëindigd wordt;
3° de mogelijkheid om op verzoek het volledige reglement van het spel, de wedstrijd of de
quiz ter beschikking gesteld te krijgen en de manier waarop de terbeschikkingstelling kan
aangevraagd worden of plaatsvindt;
4° indien toepasselijk, een duidelijke en ondubbelzinnige beschrijving van de prijzen die
toegekend worden en het aantal prijzen.

Art. 61. Toegang tot een spel, wedstrijd of quiz, georganiseerd via een betalend SMS of MMS
kort nummer, in het kader waarvan de eindgebruiker meer dan één bericht moet verzenden
voor een volledige deelname, mag enkel verleend worden aan een eindgebruiker die daar
uitdrukkelijk om gevraagd heeft door het versturen via SMS van een sleutelwoord, dat in de
reclame met betrekking tot dit spel, deze wedstrijd of deze quiz is uiteengezet.
Het sleutelwoord uiteengezet in de reclame geeft toegang tot één enkel spel of één enkele
wedstrijd of quiz.
Toezending van het sleutelwoord, overeenkomstig de vorige leden, of deelname aan het
spel, de wedstrijd of de quiz kan nooit impliceren dat de eindgebruiker toegang heeft
gevraagd tot een ander spel, wedstrijd of quiz.

Art. 62. Onmiddellijk na het toezenden van het sleutelwoord en voor de start van het
eigenlijke spel, de eigenlijke wedstrijd of eigenlijke quiz, geleverd via een betalend SMS of
MMS kort nummer, wordt of worden aan de eindgebruiker één of meerdere berichten
gestuurd met vermelding van :
1° de bevestiging van de toegang tot het betrokken spel of de betrokken wedstrijd of quiz;
2° het hoogste in de sector van de elektronische communicatie toegepaste
eindgebruikerstarief van elk bericht dat door de eindgebruiker verstuurd of ontvangen moet
worden om aan het spel, de wedstrijd of de quiz te kunnen deelnemen;
3° de hoogste in de sector van de elektronische communicatie toegepaste totale prijs voor
het doorlopen van een spelsessie.
4° het in artikel 15 vereiste telefoonnummer van de klantendienst van de persoon die het
spel, de wedstrijd of de quiz aanbiedt.

Het bericht of de berichten bedoeld in het eerste lid zijn gratis voor de abonnee.

Art. 63. De persoon die een spel, wedstrijd of quiz organiseert via een betalend SMS of MMS
kort nummer, in het kader waarvan de eindgebruiker meer dan één bericht moet verzenden
voor een volledige deelname, mag een volgende fase in de spelsessie pas aanbieden nadat
de eindgebruiker een bericht heeft gestuurd dat een antwoord vormt op de vraag die in de
vorige fase van de spelsessie werd gesteld of die het element aanbrengt dat in de vorige fase
van de spelsessie werd gevraagd.
Het is verboden om aan de eindgebruiker een SMS of MMS te sturen om hem aan te sporen
een antwoord te geven op een reeds gestelde vraag of een element aan te brengen
waarnaar reeds gevraagd werd.

Art. 64. Spelen, wedstrijden en quizzen georganiseerd aan de hand van betaalnummers en
de reclame voor dergelijke diensten mogen niet :
1° woorden gebruiken zoals « winnen » of « prijs » om producten, diensten of voordelen te
beschrijven die aan alle deelnemers of het merendeel ervan worden gegeven;
2° de kans om te winnen overdrijven;
3° suggereren dat er zeker zal worden gewonnen;
4° zonder matiging aansporen om te spelen.

Art. 65. De totale prijs voor het doorlopen van een spelsessie moet op elk moment redelijk
zijn en door de aard van het spel, de wedstrijd of de quiz gerechtvaardigd worden.
De totale prijs voor het doorlopen van een spelsessie mag nooit meer bedragen dan 5 euro.

Art. 66. Wanneer er tussen het nummer dat gebruikt wordt door een eindgebruiker en het
SMS of MMS korte nummer waarmee het spel, de wedstrijd of de quiz wordt aangeboden
een communicatie plaatsvindt, waardoor er voor dat betaalnummer meer dan 10 euro per
maand verschuldigd is of zal zijn, wordt de eindgebruiker hiervan door middel van een SMSof MMS-bericht, dat gratis is voor de abonnee, op de hoogte gebracht.
Wanneer er binnen de periode vermeld in het eerste lid een veelvoud van 10 euro bereikt
wordt, wordt, met vermelding van het bereikte veelvoud van 10 euro, eenzelfde bericht
gestuurd.
Indien het spel, de wedstrijd of de quiz aangeboden wordt in de vorm van een
abonnements- of alarmdienst herinnert het in het eerste lid bedoelde SMS- of MMS-bericht
bovendien aan de te volgen procedure voor uitschrijving uit de dienst.

Art. 67. Het einde van iedere spelsessie wordt op uitdrukkelijke wijze aangegeven. Indien dit
gebeurt door middel van een afzonderlijk SMS- of MMS-bericht, is dit bericht gratis voor de

abonnee.
Na de datum en/of het uur waarop het spel, de wedstrijd of de quiz beëindigd wordt, sluit de
persoon die het spel, de wedstrijd of de quiz aanbiedt de betrokken betalende dienst af.

Art. 68. De persoon die een betalende dienst bedoeld in deze afdeling aanbiedt geeft aan
alle deelnemers evenveel kans om te winnen.

Art. 69. Wanneer er bij de selectie van de winnende inzendingen enige vorm van subjectieve
beoordeling tussenkomt, wordt de wedstrijd gearbitreerd door een persoon of personen die
onafhankelijk zijn van de persoon of personen die de betrokken dienst aanbieden.
De arbitrage en de selectiecriteria die gebruikt worden bij de arbitrage worden op voorhand
op duidelijke en ondubbelzinnige wijze beschreven in het reglement van het spel, de
wedstrijd of de quiz. De arbiters motiveren op schriftelijke wijze de selectie van de winnaar
of winnaars.

Art. 70. De prijzen die gewonnen werden in het kader van een spel, wedstrijd of quiz worden
geleverd of uitbetaald binnen 30 dagen na het ogenblik van afsluiting van het spel, de
wedstrijd of de quiz.

Art. 71. De heruitzending van spelen, wedstrijden of quizzen georganiseerd aan de hand van
betaalnummers na het afsluiten van het spel, de wedstrijd of de quiz is enkel mogelijk indien
tegelijkertijd met de vermelding van het betaalnummer het woord « Opname » of «
Heruitzending » duidelijk weergegeven wordt op het beeldscherm, samen met een
duidelijke, goed zichtbare en ondubbelzinnige vermelding dat de eindgebruiker tijdens de
heruitzending niet kan deelnemen.

Afdeling 5. - Betalende diensten voor de werving van fondsen

Art. 72. Behoudens de toepassing van het tweede lid, kunnen enkel de instellingen waaraan
fiscaal aftrekbare giften kunnen worden gestort een betaalnummer gebruiken voor de
werving van fondsen. Indien het bedrag van de storting niet in aanmerking komt voor een
fiscale aftrek of in dringende gevallen, waarbij er geen voorafgaande erkenning door de
bevoegde minister(s) kan worden bekomen conform het Wetboek van de
inkomstenbelastingen 1992 en zijn uitvoeringsbesluit, kan de minister een uitzondering
toestaan op deze regel.
Personen die een loterij bedoeld in artikel 7 van de wet van 31 december 1851 op de
loterijen willen organiseren via een betaalnummer kunnen dit enkel doen na
voorafgaandelijk de vergunning daartoe voor te leggen aan de persoon of personen die hen

daarvoor een betaalnummer ter beschikking stellen.

Art. 73. Iedere reclame voor een betalende dienst voor de werving van fondsen vermeldt
leesbaar en goed zichtbaar en/of op een duidelijk verstaanbare manier :
1° het doel waarvoor de fondsen geworven worden;
2° het deel van de prijs van de oproep dat voor dat doel bestemd is;
3° de organisatie die de geworven fondsen ter beschikking stelt van het doel waarvoor de
fondsen geworven worden;
4° het moment waarop de betrokken werving van fondsen begint en eindigt.

Art. 74. De heruitzending van programma's waarin fondsen geworven worden aan de hand
van betaalnummers na het afsluiten van de periode waarbinnen de fondsen geworven
worden is enkel mogelijk indien tegelijkertijd met de vermelding van het betaalnummer het
woord « Opname » of « Heruitzending » duidelijk weergegeven wordt op het beeldscherm,
samen met een duidelijke, goed zichtbare en ondubbelzinnige vermelding dat de
eindgebruiker tijdens de heruitzending niet kan deelnemen.

Afdeling 6. - Betalende adviesdiensten

Art. 75. Iedere reclame voor een betalende dienst die ertoe strekt advies te verstrekken
vermeldt leesbaar en goed zichtbaar en/of op een duidelijk verstaanbare manier :
1° de identiteit van de personen of organisaties die het advies verstrekken;
2° het niveau en de competentie van de personen of organisaties die het advies verstrekken.
Art. 76. Ieder advies wordt verstrekt in overeenstemming met de regels en gebruiken van de
beroepsvereniging(en) waartoe de personen of organisaties die het advies verstrekken
behoren.

Afdeling 7. - Specifiek voor meerderjarigen bestemde betalende diensten

Art. 77. Worden steeds beschouwd als specifiek voor meerderjarigen bestemde diensten :
1° betalende diensten die hetzij live hetzij door middel van het uitwisselen van berichten of
bestanden, gesprekken van een seksuele of erotische aard organiseren of vergemakkelijken;
2° betalende diensten in het kader waarvan dating- of andere diensten aangeboden worden
die ertoe strekken gesprekken tot stand te brengen of berichten of bestanden uit te wisselen
met als doel ontmoetingen tussen twee of meer personen te organiseren of te
vergemakkelijken met het oog op het aanknopen van een liefdes- of seksuele relatie, hierna
ook « ontmoetingsdiensten » genoemd.

Art. 78. Een specifiek voor meerderjarigen bestemde betalende dienst mag geen
verwijzingen bevatten die op enige manier de betrokkenheid van minderjarigen suggereren
of impliceren.

Art. 79. Het is verboden reclame te maken voor of te verwijzen naar een specifiek voor
meerderjarigen bestemde betalende dienst in publicaties of programma's bedoeld voor
minderjarigen of websites bestemd voor minderjarigen.

Art. 80. Onverminderd de verplichting om specifiek voor meerderjarigen bestemde
betalende diensten onder te brengen onder een nummerreeks die daartoe bestemd is,
wordt iedere voor meerderjarigen voorbehouden betalende dienst als zodanig
geïdentificeerd in elke reclame die ervoor gemaakt wordt.

Art. 81. Bij het begin van iedere oproep, verbinding of uitwisseling van berichten verwittigt
de persoon die de specifiek voor meerderjarigen bestemde betalende dienst aanbiedt de
eindgebruiker kosteloos en ondubbelzinnig van de precieze aard van de dienst die hij op het
punt staat te raadplegen. De waarschuwingsboodschap is duidelijk verstaanbaar of leesbaar
en goed zichtbaar.
In geval van een oproep naar een specifiek voor meerderjarigen bestemde betalende dienst
die gebruikmaakt van spraak, wordt de eindgebruiker voldoende tijd gelaten om hem de
mogelijkheid te geven de verbinding te verbreken vóór het beepsignaal, dat ingesteld is om
het betalende gedeelte van de oproep aan te duiden.
In geval van een oproep of verbinding met een specifiek voor meerderjarigen bestemde
betalende dienst die geen gebruik maakt van spraak, wordt de verbinding pas opgezet en
aangerekend nadat de eindgebruiker bevestigd heeft kennis genomen te hebben van de
waarschuwingsboodschap.
Indien het technisch niet mogelijk is om de eindgebruiker voor de start van de eigenlijke
levering van de betalende dienst kosteloos te verwittigen, wordt de
waarschuwingsboodschap onmiddellijk na de start van de levering van de betalende dienst
gegeven.

Art. 82. In gesproken of geschreven reclame voor ontmoetingsdiensten mogen geen
contactgegevens worden opgenomen die het mogelijk maken om de deelnemers aan die
dienst identificeren.

Art. 83. Wanneer er tussen het nummer dat gebruikt wordt door een eindgebruiker en het
SMS of MMS korte nummer waarmee een specifiek voor meerderjarigen bestemde
betalende dienst wordt aangeboden een communicatie plaatsvindt waardoor er voor dat

betaalnummer meer dan 10 euro per maand verschuldigd is of zal zijn, wordt de
eindgebruiker hiervan door middel van een SMS- of MMS-bericht, dat gratis is voor de
abonnee, op de hoogte gebracht.
Wanneer er binnen de periode vermeld in het eerste lid een veelvoud van 10 euro bereikt
wordt, wordt, met vermelding van het bereikte veelvoud van 10 euro, eenzelfde bericht
gestuurd.

Afdeling 8. - Betalende diensten waarmee toepassingen voor de verpersoonlijking van het
telefoontoestel worden verstrekt

Art. 84. Iedere geschreven reclame voor een betalende dienst waarmee logo's, beltonen,
games of andere producten of diensten voor de verpersoonlijking van het telefoontoestel
worden verstrekt maakt duidelijk op welke toestellen de aangeboden producten of diensten
kunnen geïnstalleerd worden.

Art. 85. Wanneer er tussen het nummer dat gebruikt wordt door een eindgebruiker en het
korte SMS- of MMS-nummer, waarmee logo's, beltonen, games of andere producten of
diensten voor de verpersoonlijking van het telefoontoestel worden verstrekt een
communicatie plaatsvindt waardoor er voor dat betaalnummer meer dan 10 euro per
maand verschuldigd is of zal zijn, wordt de eindgebruiker hiervan door middel van een SMSof MMS-bericht, dat gratis is voor de abonnee, op de hoogte gebracht.
Wanneer er binnen de periode vermeld in het eerste lid een veelvoud van 10 euro bereikt
wordt, wordt, met vermelding van het bereikte veelvoud van 10 euro, eenzelfde bericht
gestuurd.
Indien de betalende dienst waarmee logo's, beltonen, games of andere producten of
diensten voor de verpersoonlijking van het telefoontoestel worden verstrekt aangeboden
wordt in de vorm van een abonnements- of alarmdienst herinnert het in het eerste lid
bedoelde SMS- of MMS-bericht bovendien aan de te volgen procedure voor uitschrijving uit
de dienst.

Afdeling 9. - Chatdiensten

Art. 86. De persoon die een chatdienst aanbiedt zorgt ervoor dat de regels van aanvaardbaar
gebruik van zijn dienst op kosteloze en permanente wijze consulteerbaar zijn.
De regels van aanvaardbaar gebruik worden kosteloos op schrift of op een andere duurzame
drager ter beschikking gesteld van de eindgebruiker.

Art. 87. De regels van aanvaardbaar gebruik van een niet specifiek voor meerderjarigen
bestemde chatdienst verbieden hun gebruikers gesprekken tot stand te brengen of
berichten of bestanden uit te wisselen :
1° van een seksuele of erotische aard;
2° met als doel ontmoetingen tussen hen en één of meerdere personen te organiseren of te
vergemakkelijken met het oog op het aanknopen van een liefdes- of seksuele relatie.

Art. 88. Iedere reclame voor een chatdienst vermeldt leesbaar en goed zichtbaar en/of op
een duidelijk verstaanbare manier :
1° de essentiële regels van aanvaardbaar gebruik van de dienst;
2° de mogelijkheid om op verzoek de volledige regels van aanvaardbaar gebruik ter
beschikking gesteld te krijgen en de manier waarop de terbeschikkingstelling kan
aangevraagd worden of plaatsvindt;
3° het feit of discussies binnen de chatdienst al dan niet gemodereerd worden en zo ja, op
welke wijze.

Art. 89. Een chatdienst mag enkel geleverd worden aan een eindgebruiker die daar
uitdrukkelijk om gevraagd heeft in het kader van de registratieprocedure die in de reclame
met betrekking tot deze dienst is uiteengezet.
Registratie voor een chatdienst, die plaatsvindt via SMS of MMS, gebeurt aan de hand van
een SMS verzonden door de eindgebruiker die als enig doel heeft de eindgebruiker toegang
te geven tot de chatdienst bedoeld in de reclame.
Registratie voor of deelname aan de dienst waarvoor geregistreerd werd kan nooit
impliceren dat de eindgebruiker geregistreerd is voor een andere chatdienst.

Art. 90. Onmiddellijk na de registratie en voor de start van de eigenlijke chatdienst geleverd
via een SMS of MMS kort nummer wordt of worden aan de eindgebruiker één of meerdere
berichten gestuurd met vermelding van :
1° de bevestiging van de registratie voor de betrokken chatdienst;
2° het hoogste eindgebruikerstarief dat in de sector van de elektronische communicatie
toegepast wordt voor het verzenden van ieder bericht naar het nummer waarvan de
chatdienst gebruikmaakt;
3° de te volgen procedure voor uitschrijving uit de chatdienst;
4° het in artikel 15 vereiste telefoonnummer van de klantendienst van de persoon die de
betrokken chatdienst aanbiedt.
Het bericht of de berichten bedoeld in het eerste lid zijn gratis voor de abonnee.

Art. 91. Enkel de communicatie uitgaande van de eindgebruiker mag aangerekend worden in
het kader van een chatdienst.

Art. 92. Het modereren van discussies binnen chatdiensten is toegestaan, op voorwaarde dat
dit uitdrukkelijk vermeld wordt in :
1° alle reclame voor de betrokken dienst;
2° de algemene voorwaarden van toepassing op de betrokken dienst;
3° de bevestigings-SMS of -MMS volgend op de registratie van de eindgebruiker op de
betrokken dienst, indien de betrokken dienst geleverd wordt via betalende SMS of MMS
korte nummers.
Het modereren gebeurt onder de verantwoordelijkheid van de persoon die de betalende
dienst aanbiedt.
Het modereren kan worden vervuld door een server- of informaticatoepassing.

Art. 93. De moderator of de server- of informaticatoepasing die modereert verwijdert alle
berichten die strijdig zijn met de geldende wetten of met de regels van aanvaardbaar
gebruik van de chatdienst, waarvan kennis genomen wordt, onmiddellijk uit de dienst die
aan het publiek of de geregistreerde leden wordt aangeboden.

Art. 94. Wanneer er tussen het nummer dat wordt gebruikt door een eindgebruiker en het
SMS of MMS kort nummer dat wordt gebruikt door de chatdienst een communicatie
plaatsvindt waardoor er voor dat betaalnummer meer dan 10 euro per maand verschuldigd
is of zal zijn, wordt de eindgebruiker hiervan door middel van een SMS- of MMS-bericht, dat
gratis is voor de abonnee, op de hoogte gebracht.
Wanneer er binnen de periode vermeld in het eerste lid een veelvoud van 10 euro bereikt
wordt, wordt, met vermelding van het bereikte veelvoud van 10 euro, eenzelfde bericht
gestuurd.

Art. 95. Alle beweringen die een chatdienst publiek maakt met betrekking tot het aantal
deelnemers aan de chatdienst worden, op verzoek van de Ethische Commissie voor de
telecommunicatie of haar secretariaat gestaafd.

Art. 96. Wanneer de eindgebruiker om uitschrijving verzoekt via de te volgen procedure voor
uitschrijving uit de chatdienst, stuurt de chatdienst geen berichten meer naar de
eindgebruiker.

Art. 97. § 1. Indien de chatdienst geleverd wordt via betalende korte SMS- of MMSnummers, is uitschrijving uit de betrokken dienst steeds mogelijk door verzending van «

STOP », eventueel gevolgd door een sleutelwoord, naar het nummer waarvan de betrokken
chatdienst gebruikmaakt.
Het eindgebruikerstarief van toepassing op het bericht waarmee uitgeschreven wordt kan
niet meer bedragen dan het normale eindgebruikerstarief voor een bericht naar een
standaard mobiel nummer. De persoon die een betalende dienst aanbiedt vergewist er zich
van of de operatoren die de abonnees factureren of het gebruik van elektronischecommunicatiediensten aan de abonnees aanrekenen in de mogelijkheid verkeren om aan
berichten waarmee uitgeschreven wordt de betaling van het normale eindgebruikerstarief
voor een bericht naar een standaard mobiel nummer te koppelen. Indien dat niet het geval
is, crediteert de persoon die een betalende dienst via een elektronischecommunicatienetwerk aanbiedt de betrokken operator of operatoren op een dusdanige
manier dat de abonnee geen hoger eindgebruikerstarief dient te betalen dan het in de
eerste zin van dit lid bedoelde eindgebruikerstarief.
§ 2. Verzending van « STOP » naar het nummer waarvan verschillende chatdiensten
gebruikmaken beëindigt de registratie voor alle chatdiensten die gebruikmaken van het
betrokken nummer.
§ 3. Verzending van « STOP » gevolgd door een sleutelwoord verschaft in de reclame en in
het bericht bedoeld in artikel 90 naar het nummer waarvan verschillende chatdiensten
gebruikmaken beëindigt enkel de registratie voor de chatdienst waaraan het sleutelwoord is
gekoppeld.
§ 4. Wanneer de persoon die een chatdienst aanbiedt een bericht ontvangt dat niet
woordelijk overeenstemt met het woord « STOP » of het toepasselijke sleutelwoord,
beëindigt hij de dienst toch, wanneer hij redelijkerwijze uit het bericht kan afleiden dat de
eindgebruiker zich wenst uit te schrijven uit de betrokken dienst of diensten.

Afdeling 10. - Betalende diensten met verkeersgegevens of locatiegegevens

Art. 98. De persoon die een betalende dienst aanbiedt mag in opdracht van de operator die
de abonnee of eindgebruiker toegang verleent tot een mobiel elektronischecommunicatienetwerk instaan voor het verkrijgen van de in artikel 123, § 2, 2°, van de wet
van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie bedoelde toestemming van de
abonnee of eindgebruiker met de verwerking van de verkeers- of locatiegegevens die
dienstig zijn voor het leveren van een betalende dienst met verkeersgegevens of
locatiegegevens. Indien de in de vorige zin bedoelde operator de in de vorige zin bedoelde
opdracht geeft aan de persoon die de betalende dienst met verkeersgegevens of
locatiegegeven levert, wordt een methode overeengekomen, waarbij de betreffende
operator de persoon die de betalende dienst met verkeersgegevens of locatiegegeven levert
verzekert dat de gegeven toestemming afkomstig is van de persoon waarop de gegevens
betrekking hebben.
Wanneer de in het eerste lid bedoelde verzekering gegeven is, bewaart de persoon die de

betalende dienst met verkeersgegevens of locatiegegevens levert alle gegevens over de
manier waarop de toestemming van de eindgebruiker is verkregen gedurende een periode
van één jaar of, in geval van betwisting, tot het einde van de periode waarbinnen de
toestemming en/of de manier waarop ze bekomen werd gerechtelijk betwist kan worden.
Wanneer de bewaringsplicht vervalt, worden de betrokken gegevens onmiddellijk
vernietigd.
De bewaring van de gegevens omtrent de toestemming en de manier waarop ze bekomen
werd gebeurt steeds overeenkomstig artikel 4 van de wet van 8 december 1992 tot
bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van
persoonsgegevens.
Indien de abonnee of de eindgebruiker zijn toestemming intrekt, deelt de persoon die de
betalende dienst aanbiedt deze informatie onmiddellijk mee aan de operator die de
betrokken abonnee of eindgebruiker toegang verleent tot het mobiele elektronischecommunicatienetwerk.

Art. 99. Onverminderd de verplichting tot het leveren van de informatie, bedoeld in artikel
123, § 2, 1°, van de Wet door de operator die de betrokken abonnee of eindgebruiker
toegang verleent tot het mobiele elektronische-communicatienetwerk, vermeldt elke
reclame voor een betalende dienst met verkeersgegevens of locatiegegevens leesbaar en
goed zichtbaar en/of op een duidelijk verstaanbare manier :
1° een precieze omschrijving van de aard van de dienst, met inbegrip van het feit dat de
eindgebruiker door middel van de betrokken dienst gelokaliseerd zal worden;
2° dat informatie over de locatie van de mobiele telefoon van de eindgebruiker door de
operator die de abonnee of eindgebruiker toegang verleent tot een mobiel elektronischecommunicatienetwerk verwerkt wordt en naar de persoon die de betalende dienst aanbiedt
of eventuele met naam genoemde derde partijen doorgestuurd moeten worden om hem de
betrokken dienst te kunnen leveren;
3° de mogelijkheid voor de eindgebruiker om te allen tijde zijn toestemming voor de
verwerking van zijn verkeers- of locatiegegevens door de operator definitief of tijdelijk in te
trekken, alsmede de manier waarop dat dient te gebeuren.

Art. 100. Betalende diensten met verkeersgegevens of locatiegegevens mogen enkel
verleend worden :
1° na het verkrijgen van de toestemming van de abonnee of eindgebruiker overeenkomstig
artikel 98 en
2° na een daaropvolgende dienstaanvraag van de eindgebruiker, wat betreft een eenmalige
dienstverlening door middel van één oproep of één door de eindgebruiker te ontvangen
SMS of MMS, of na een inschrijving, wat betreft alle andere soorten van dienstverlening.
De inschrijving op een betalende dienst met verkeersgegevens of locatiegegevens die
geleverd wordt door middel van een betalende berichtendienst vindt plaats overeenkomstig

de artikelen 32 en 33 en is onderworpen aan artikel 39.
De persoon die de betalende dienst aanbiedt onthoudt zich van het verwerken van verkeersen locatiegegevens dienstig voor het leveren van een betalende dienst met
verkeersgegevens of locatiegegevens waarvoor een eindgebruiker geen dienstaanvraag
heeft gedaan of zich niet heeft ingeschreven.
De verwerking van verkeers- of locatiegegevens dienstig voor het leveren van een betalende
dienst met verkeersgegevens of locatiegegevens gebeurt steeds overeenkomstig de
artikelen 4 en 16 van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke
levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Verkeers- of
locatiegegevens worden na het voldoen aan de dienstaanvraag of na het verrichten van de
dienstprestatie waarvoor ingeschreven werd onmiddellijk vernietigd.
Indien een eindgebruiker zich uitschrijft uit een betalende dienst met verkeersgegevens of
locatiegevens, onthoudt de persoon die de betalende dienst aanbiedt zich van het verder
verwerken van verkeers- of locatiegegevens dienstig voor het leveren van een betalende
dienst met verkeersgegevens of locatiegegevens. De uitschrijving uit een betalende dienst
met verkeersgegevens of locatiegegevens die geleverd wordt door middel van een
betalende berichtendienst vindt plaats overeenkomstig de artikelen 35 tot en met 38.

HOOFDSTUK 11. - Diverse en slotbepalingen

Art. 101. De operatoren betrokken bij het aanbod van een betalende dienst ten aanzien
waarvan de Ethische Commissie voor de telecommunicatie een schorsing of een schrapping
uitgesproken heeft, verlenen hun medewerking aan de uitvoering van de uitgesproken
schorsing of schrapping.

Art. 102. Het is de operatoren verboden om aan personen ten aanzien waarvan de Ethische
Commissie voor de telecommunicatie een verbod heeft uitgesproken om nieuwe betalende
diensten te beginnen enige dienst te verlenen die de betrokken persoon in staat stelt een
nieuwe betalende dienst via elektronische-communicatienetwerken op te starten.

Art. 103. De artikelen 31 tot en met 38, 61 tot en met 63, 65 tot en met 67, 81, 83 en 85 en
afdeling 9 van Hoofdstuk 10 treden in werking op de eerste dag van de zesde maand na die
waarin dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

