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De derde uitgave van MinistryTalks, het magazine van Ministry of Privacy, is er weer. Vorige keer schreven we nog 
- zomer 2021 - dat de “pandemie aan het uitbollen is”. Vandaag durven we dat niet meer, maar gelukkig is er met (of 
zonder) corona meer dan voldoende privacynieuws te lezen. Heel veel leesplezier met dit nummer!
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Het derde nummer alweer, de tijd 

vliegt. Op 28 januari 2022 vierden we de 

Europese Dag van de Privacy. Een woelige 

verjaardag, als je ‘t mij vraagt. We zagen 

het voorbije jaar sheriffs opduiken, lokaal 

en heel wat minder lokaal, die - hoe 

kan het ook anders, in naam van onze 

gezondheid - nogal speels omgingen met 

verworven grondrechten en vrijheden. 

Privacy was soms populair, maar helaas 

om de verkeerde redenen. Zo verwees het 

Agenschap Zorg & Gezondheid steevast 

naar die verduivelde “GDPR” om haar falen 

te maskeren. Niets in dit land werkt, want 

privacy steekt overal een stokje voor. En 

dat terwijl die GDPR net ongelimiteerde 

vrijheden biedt aan overheden, in tijden 

van pandemie. Begrijpe wie begrijpen kan. 

Neem nu het PLF, dat raar reisdocument 

dat maar blijft doorzweven, ook al is het 

nut ervan steeds minder duidelijk. 
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Peter Geelen is Data Protection 

& Privacy consultant bij Quest 

For Security

Peter Geelen

GDPR killed the direct-
marketing star

Voor we in het gebruik duiken van persoonlijke data in direct marketing, is het toch nuttig om even op te frissen wat 
de relatie is tussen bedrijfsdata en persoonsgegevens.

Bedrijfsdata, persoonlijke data of niet-persoonlijke data?

De AVG (Algemene Gegevens-Verordening, ik noem 

het verder GDPR, bekt makkelijker), zegt in Art. 4§1. 

“„persoonsgegevens”: alle informatie over een 

geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon 

(„de betrokkene”); als identificeerbaar wordt beschouwd 

een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden 

geïdentificeerd, met name aan de hand van een 

identificator”.

Dus zelfs jouw professioneel e-mail adres valt nog steeds 

onder GDPR, als het terugleidt naar jou als persoon. Een 

onpersoonlijk, algemeen mail adres zoals “info@”, of een 

groepsmailbox, valt dus buiten GDPR.

Wat is direct marketing? 

Het is belangrijk om de interpretatie van “direct 

marketing” toe te lichten, want dat vind ik niet zelf uit. 

En ik wil ook vermijden dat er door de databrokers of 

de commerciële bedrijven zelf een twist aan gegeven 

wordt. De GBA stelt voor het begrip direct marketing als 

volgt te interpreteren:

“elke communicatie, in welke vorm dan ook, gevraagd of 

ongevraagd, afkomstig van een organisatie of persoon 

en gericht op de promotie of verkoop van diensten, 

producten (al dan niet tegen betaling), alsmede merken 

of ideeën, geadresseerd door een organisatie of persoon 

die handelt in een commerciële of niet-commerciële 

context, die rechtstreeks gericht is aan een of meer 

natuurlijke personen in een privé- of professionele 

context en die de verwerking van persoonsgegevens 

met zich meebrengt.

Direct marketing omvat alle vormen van communicatie, 

ongeacht of deze gericht zijn op de promotie van 

goederen of diensten, de promotie van ideeën, 

voorgesteld of ondersteund door een persoon of 

organisatie, maar ook de promotie van die persoon of 

organisatie zelf, met inbegrip van zijn/haar merkimago of 

de merken die zijn/haar eigendom zijn of door hem/haar 

worden gebruikt, met uitzondering van de promotie die 

wordt uitgevoerd op initiatief van overheidsinstanties 

die strikt handelen in het kader van hun wettelijke 

verplichtingen of openbare dienstverleningstaken voor 

diensten waarvoor zij alleen verantwoordelijk zijn.

De berichten kunnen bijgevolg zowel uit de commerciële 

als de niet-commerciële sector komen, zoals de politieke 

sector of non-profitorganisaties.”

Belangrijke opmerking, we hebben het in dit artikel NIET 

over klanten-communicatie, die mogen met opt-out 

reclame ontvangen.
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Wat zijn databrokers?

Om direct marketing communicatie te doen, heb je 

data nodig. Liefst persoonlijke data. En zo veel mogelijk 

persoonlijke data. Het beheer van die hoop contactdata, 

dat is wat een “databroker” doet, je kan het gerust 

een databoer of datamelker noemen (de link naar 

huisjesmelker is niet toevallig).  Een databroker doet niet 

altijd zelf de communicatie, het kan wel, maar hij kan ook 

de data verhuren. Ja, tijdelijk verhuren! Data verhuren is 

een nieuwe trend en techniek om de GDPR te omzeilen, 

zodat de datagebruiker geen dataverwerker wordt. 

Maar dat is een onderwerp voor een ander artikel.

Wat is het nadeel van het gebruik van onpersoonlijke 

bedrijfsdata voor databrokers?

Het is simpel, als je reclame stuurt naar algemene 

adressen, kan je het doelpubliek moeilijk bereiken (geen 

“direct target”). Je mail verdwijnt dan heel snel in een 

algemene mailbox, een zwart gat, en wordt makkelijk 

gewist… Je reclamecampagne werkt gewoon niet goed.

Dat is net hetzelfde als een kleine papieren flyer tussen de 

grote hoop papieren reclame in je postbus…  Dus direct-

marketingbedrijven en databrokers willen uiteraard 

liefst zovéél mogelijk persoonlijke data. Dat is hun goud 

en olie (of tegenwoordig hun gas en elektriciteit, brengt 

meer op…). 

Wat wordt er eigenlijk verwacht van een 

verwerkingsverantwoordelijke als ze persoonlijke 

data verzamelen? 

In ’t kort, de GDPR bepaalt dat de verwerkings-

verantwoordelijke de betrokken persoon moet 

informeren met genoeg details, bij rechtstreekse 

verzameling van gegevens (art. 13), binnen 1 maand 

na indirecte verzameling (Art. 14.3a), op het moment 

van eerste contact (Art. 14.3b), op het moment dat 

de gegevens worden doorgegeven aan een andere 

ontvanger (Art. 14.3c).

En wat doen databrokers en direct-marketingbedrijven 

in de praktijk?

Het heeft wat tijd gekost, maar toestemming voor 

directe collectie van je gegevens begint ingeburgerd te 

geraken, toch? Maar je zal nooit bericht krijgen, als een 

databroker data doorgeeft. In de realiteit ben je dus niet 

op de hoogte dat een databroker je gegevens uitmelkt.

En zelfs de beste in de klas is niet in orde met de GDPR 

verplichtingen… Het is niet fair om alle bedrijven in 

die sector over dezelfde kam te scheren. Er zijn een 

aantal spelers die echt wel hun best doen om hun 

verwerkingsactiviteit als databroker volgens de regels 

uit te voeren. Maar je moet al hard zoeken. En zelfs voor 

de betere leerlingen in de klas, blijkt dat ze er nauwelijks 

in slagen om een heldere, eenvoudig leesbare, correcte 

“privacy notice” op hun website neer te zetten.

En waarom is dat belangrijk voor jou?

“BOEIE! So what??”, kan je denken, “Dan krijg je eenmalig 

een bericht dat je wegklikt of een beetje spam dat toch 

vanzelf in de spam folder belandt?” Eerst en vooral 

gebruiken doorwinterde databrokers bulkmailsystemen 

met een betrouwbare mailreputatie, die ervoor zorgen 

dat de mail die ze versturen niet in de spam belanden, 

zodat ze zeker zijn dat ze de persoon bereiken die ze 

willen bereiken. Maar het gaat heel wat verder, want 

databrokers of databoeren, combineren continu 

data uit verschillende bronnen. Door het verrijken 

en opwaarderen van jouw data krijgt die veel meer 

commerciële waarde en wordt die nog interessanter 

voor direct marketing.

“Ja, en?”, denk je dan. 

Mag ik je alvast aanraden om eens een je persoonlijke 

data op te vragen bij bijvoorbeeld je telecomprovider. 

(Je kan de Privacy tools gebruiken op de website van de 

Ministry of Privacy.) Wees niet verrast wat je te zien krijgt, 

je bent gewaarschuwd. Ik heb een tijd geleden mijn data 

opgevraagd bij Proximus. Daar staat onder meer een 

kwalificatie in van je kredietwaardigheid. “Logisch”, zou 

je denken. Maar, die is helemaal niet gebaseerd op je 

betaalgeschiedenis, waarbij Proximus nakijkt of je wel 

steeds je facturen netjes op tijd betaalt…
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Het lijkt logisch dat ze een balans maken tussen je 

betalingen en de laattijdige betalingen, toch? Maar 

Proximus baseert jouw kredietwaardigheid op de buurt 

waar je woont. Met name op de straat waar je woont. 

Dus als je pech hebt en in een “slechte” buurt woont, 

wordt je afgevlagd als een risicovolle klant, zelfs als je 

netjes je facturen betaalt.  Proximus haalt zijn gegevens 

bij Bisnode. En er zijn nog wel een aantal andere velden 

uit het data access request die de wenkbrauwen doen 

fronsen. Proximus profileert klanten op onder meer 

gezinssamenstelling, sociale klasse, percentage – hoge 

opleiding. Ik hoef je niet te vertellen dat ze je natuurlijk 

profileren op de gegevens die ze rechtstreeks van jou 

ontvangen of je wilt of niet, de volledige identificatie 

van je GSM, je GSM- en belverkeer, je TV-kijkgedrag. En 

ondertussen is de naam Bisnode gevallen…

Ken je Bisnode? Neen? Zoek niet te ver, want ze zijn dus 

van naam veranderd naar “Black Tiger Belgium”. Ze 

hebben vakkundig alle verwijzingen, inclusief de website 

van Bisnode verwijderd. Maar je kan ze tegenwoordig 

vinden op https://gdpr.blacktigerbelgium.tech/your-

rights/. 

Nu, Bisnode, sorry, Black Tiger, is heus niet de enige op de 

markt. De meest beruchte, die ondertussen ook al tegen de 

lamp is gelopen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit 

(GBA) is Family Service, best gekend onder “De Roze Doos”.  

Je kan deze veroordeling terugvinden bij de GBA onder 

casus 04/2021. Opvallend is dat de veroordeling melding 

maakt van de gigantische hoeveelheid gegevens die 

Family Service verwerkt. Dat is 21,10% van de Belgische 

bevolking. Even snel geteld, (op 1/1/2021 hadden we 

11.521.238 inwoners volgens Statbel), had Family Service 

dus informatie van 2,4 miljoen Belgen. 

Bij het opvragen van de persoonsgegevens bij Bisnode, 

geven ze duidelijk aan dat ze ook de gegevens van 

Familiy service gebruiken, dus ook een aantal van de 

gegevens van de Roze Doos blijken terug te komen, … tot 

en met gegevens van uw kinderen. 

Met gegevens van minderjaringen begeven ze zich 

dus op glad ijs (je weet wel, wat GDPR zegt over het 

verwerken van data van minderjarigen…). Bisnode haalt 

zijn gegevens uit het Belgisch staatsblad, Kruispunt-

Bank Ondernemeningen van FOD economie en de 

Gouden gids, maar ook andere commerciële diensten 

zoals Teleticket Service, Sanoma (dat ondertussen 

overgenomen is door Roularta, zie verder) en dus 

logischerwijze ook andere abonnementen-diensten.. 

Dus je kan zo ongeveer indenken dat ze beschikken over 

(minstens) dezelfde hoeveelheid data. En dat de kans 

erg groot is dat ook jouw data in hun database steekt.
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Wat opvalt is dat ze jouw profiel verrijken. Ze voegen 

dus data toe aan jouw gegevens met data van allerlei 

andere bronnen, zoals kranten, abonnementen, andere 

mensen, zoals je buurt, waarbij je een profiel opgeplakt 

krijgt in verband met urbanisatie, sociale klasse (of 

je tot elite klasse behoort, of ’t voetvolk). En de klap op 

de vuurpijl, ze houden je data bij voor 15 jaar vanaf de 

laatste registratie ervan. Dus als ze de data bijwerken, 

aanpassen, opnieuw toevoegen of zeg maar opnieuw 

registreren… is die 15 jaar oneindig rekbaar.Je kan je 

weliswaar verzetten tegen het verwerken van je data, 

maar ze brengen je daar niet van op de hoogte, hoewel 

ze zeer zeker je e-mailadres in hun bestand hebben 

zitten.

Naast Black Tiger Belgium en Family Service, zijn er 

nog een hele rist andere spelers op de markt die 

hetzelfde spel spelen, zoals “Ad Hoc Data” of Kapateco 

(die spammen de Belgische markt met onder meer 

KBO-data vanuit Luxemburg)… Die leveren heel vaak 

profielen en adreslijsten aan direct-marketingbedrijven 

om te spammen. En ik zwijg nog over buitenlandse 

bedrijven. Andere grote spelers op de markt zijn onder 

meer ook Roularta en DPG Media die op een bom van 

persoonlijke data zitten, omwille van hun activiteiten 

zoals magazines, kranten, TV-zenders, etc. DPG media, 

gekend van de VTM-zenders, Medialaan en een aantal 

welbekende tijdschriften en kranten zoals Het Laatste 

Nieuws, Humo, TeVeBlad enz.. heeft natuurlijk een hele 

hoop klantendata en bezoekersdata en registraties van 

hun websites of hun online kanalen, al dan niet gratis.

Daar wordt uiteraard ook direct marketing op losgelaten, 

mits je DPG daarvoor toestemming geeft. En die direct 

marketing wordt gepersonaliseerd, dus kan je wel weten 

welke data ze nodig hebben. Al beloven ze plechtig in 

hun gegevensbeschermingsbeleid om het niet door te 

verkopen. Dus dat is nog vrij netjes aangepakt.

Roularta Business Media daarentegen haalt uiteraard 

zijn bedrijfsinformatie uit de oer-bron, de overheid, KBO, 

met een betalende licentie om de businessinformatie 

te gebruiken voor commerciële doeleinden. Bovendien 

zegt Roularta letterlijk “Het gebruik van die persoonlijke 

e-mailadressen voor communicatiedoeleinden wordt 

geregeld door de Wet van 13 juni 2005 betreffende 

elektronische communicatie (en niet door de nieuwe 

GDPR).” En ook “Indien de persoonlijke e-mailadressen 

voor e-mailmarketing gebruikt worden, geldt er een opt-

inregel, m.a.w. dat er vooraf toestemming is gegeven 

door de ontvanger aan de verzender. De nieuwe ePrivacy 

Verordening zal hier niets aan veranderen en GDPR heeft 

geen betrekking op die materie.”

Dus voor hen vallen persoonlijke bedrijfsadressen niet 

onder de GDPR. En dus kunnen ze ermee doen wat ze 

willen. Check dat even met de definitie in de GDPR zelf, 

zoals ik het artikel begon. Roularta bewaart bovendien 

permanent de gegevens van zaakvoerders, ook 

eenmanszaken dus. Reken maar dat je er tussen zit met 

alle details als je een bedrijfsactiviteit leidt.

Roularta neemt echter geen verantwoordelijkheid voor 

het hergebruik van deze data door zijn klanten, die 

daardoor dus zelf verwerkingsverantwoordelijke worden. 

En als de klanten van Roularta het toch gebruiken 

voor direct marketing, is dat niet het probleem van 

Roularta. Maar je weet dus niet wanneer je data wordt 

doorgegeven. En zo belanden uw gegevens toch bij de 

beruchte databrokers. De cirkel is rond.

Nog even een bedenking… of twee.

Wat vooral tegen de borst stuit is dat al deze databrokers 

op hun website en in hun privacy policy loeihard van 

de toren roepen dat ze GDPR compliant zijn, terwijl de 

realiteit heel vaak anders uitwijst. En dat stoort de GBA 

mateloos.

Herinner je dat in september een opmerkelijke discussie 

het nieuws haalde waarbij de overheid de snelle stijging 

van de woningprijzen wilde controleren door het bedrag 

van de woninglening te beperken.
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Het krediet wordt niet meer gebaseerd op de effectieve 

aankoopprijs, maar op basis van een onafhankelijke 

schatting. Veel van die schattingen (zoals Realo in detail 

doet) houden rekening met de omgeving, de buurt, … 

Daar heb ik het eerder in dit artikel al over gehad, niet 

waar? Stel nu dat op basis van een slechte of goede 

buurt, of dat de profilering van je buren… jouw woning 

plots een pak meer waard wordt, dan kan je meer lenen. 

Maar wat als… de profilering verkeerd uitdraait voor je. 

Dat kan dan toch wel directe en vervelende gevolgen 

hebben. Denk er eens over na.

Wat kan (of moet) je hier nu zelf aan doen?

- Vraag je gegevens op bij de databrokers: Eerst en 

vooral vraag eens je gegevens op bij de commerciële 

bedrijven die je contacteren, en de verschillende partijen 

die in dit artikel vernoemd zijn.

- Bij een schending van je rechten, leg klacht neer bij de 

GBA. 

- Het is belangrijk om bij inbreuken klacht neer te leggen 

bij de GBA, zodat de GBA tenminste weet hoe ernstig het 

probleem is. Als je enkel je data laat wissen, blijven de 

andere 2,4 miljoen persoonsgegevens in hun database 

zitten.

- Laat de verwerking blokkeren (en behoud je gegevens)…

- Laat desnoods je data wissen (na het opvragen!) om er 

korte metten mee te maken.

- Als je nog andere beruchte databrokers kent, laat het 

ons weten via het ledenkanaal.

Een pittig detail: hoewel GDPR verwacht (Art. 12§3) dat 

je elektronisch antwoord krijgt, als je de aanvraag 

elektronisch indient (bijvoorbeeld via een website of 

e-mail), stuurde Bisnode zijn antwoord via de slakkenpost 

op papier… net zoals Proximus. Dus echt modern kan je 

dat niet noemen. 

Wil je meer weten over het misbruik van KBO-data 

door direct marketing?

Ik heb in een blogartikel (https://identityunderground.

wordpress.com/2021/01/22/hoe-zit-dat-met-data-

brokers-direct-marketing-en-kbo-is-dat-legaal-en-

is-dat-nu-gdpr-of-niet-hoe-aanpakken/) specifiek 

toegelicht hoe databrokers data openlijk misbruiken 

van KBO (Kruispunt-Bank Ondernemingen, van FOD 

Economie). 27
26ISSUE 3



www.ministryofprivacy.eu

Neem je privacy terug in handen. 

Deze uitgave valt onder het beheer van de 
Private Stichting ‘Ministry of Privacy’. 

Zij heeft haar zetel te Heernislaan 19, 9000 Gent. 
Opmerkingen omtrent dit magazine, zijn welkom 
via leden@ministryofprivacy.eu. Wil je zelf een 
bijdrage insturen voor het volgende nummer? 
Dat kan! 

Ministry of Privacy Private Stichting. 
(Nr. 0716.922.347). Alle relevante intellectuele 
eigendomsrechten voorbehouden. 

ISSUE 3 FEB 2022

Colofon

© ‘MinistryTalks’ is een uitgave van de Private 

Stichting Ministry of Privacy. 

Hoofdredactie

Matthias Dobbelaere-Welvaert

Redona Ukshinaj

Aan dit nummer werkten verder mee: 

Koen Vervloesem, eindredactie

Ruben De Smet, auteur

Thibaut Vandervelden, auteur

Kris Steenhaut, auteur

An Braeken, auteur

Arthur Zeeuw, auteur

Olivier Sustronck, auteur

Sofie Verhalle, board member

Arno Jansen, auteur

Peter Geelen, auteur

William Leemans, board member

Liesbet Demasure, auteur

Bronnen

Er werd maximaal gekozen voor rechtenvrij 

materiaal, zoals Unsplash.com. In het geval de 

bron niet kon worden geïdentificeerd, blijven 

alle relevante intellectuele eigendomsrechten 

bij de oorspronkelijke auteur en desgevallend 

bij de licentienemer van de desbetreffende 

werken. Niets mag worden gekopieerd of 

vermenigvuldigd zonder de schriftelijke 

en voorafgaandelijke goedkeuring van de 

hoofdredactie. 




