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COMMISSION DE L'ECONOMIE, 
DE LA POLITIQUE SCIENTIFIQUE, 

DE L'EDUCATION, DES 
INSTITUTIONS SCIENTIFIQUES 

ET CULTURELLES NATIONALES, 
DES CLASSES MOYENNES ET DE 

L'AGRICULTURE 

COMMISSIE VOOR HET 
BEDRIJFSLEVEN, HET 

WETENSCHAPSBELEID, HET 
ONDERWIJS, DE NATIONALE 

WETENSCHAPPELIJKE EN 
CULTURELE INSTELLINGEN, DE 

MIDDENSTAND EN DE 
LANDBOUW 

 
du 

 
MARDI 6 FÉVRIER 2007 

 
Après-midi 

 
______ 

 

 
van 

 
DINSDAG 6 FEBRUARI 2007 

 
Namiddag 

 
______ 

 
 
De vergadering wordt geopend om 14.06 uur en voorgezeten door de heer Paul Tant. 
La séance est ouverte à 14.06 heures et présidée par M. Paul Tant. 
 
01 Vraag van mevrouw Annemie Roppe aan de vice-eerste minister en minister van Begroting en 
Consumentenzaken over "de zwarte lijsten op het vlak van de verzekeringen" (nr. 14015) 
01 Question de Mme Annemie Roppe à la vice-première ministre et ministre du Budget et de la 
Protection de la consommation sur "les listes noires en matière d'assurances" (n° 14015) 
 
De voorzitter: Een gevaarlijke vraag, uw oorsprong kennende, mevrouw. 
 
01.01  Annemie Roppe (sp.a-spirit): Zwart komt in alle periodes en 
alle omstandigheden naar voren en is inderdaad al heel dikwijls een 
gevaarlijk begrip geweest. Ook in dit geval. 
 
Ik heb een vraag aan de minister naar aanleiding van het publiceren 
van de recente gegevens van Datassur, die er zwarte lijsten op 
nahoudt. De vraag is nog iets actueler geworden door het feit dat ook 
over de winkeldiefstallen een zwarte lijst wordt bijgehouden. Dit 
weekend meldde de pers dat die lijsten zelfs een gunstig advies 
zouden gekregen hebben van de Privacycommissie. Unizo is daar 
heel sterk vragende partij voor. Ondertussen hebben wij gisteren 
contact gehad met de Privacycommissie, die heeft duidelijk gemaakt 
dat er zelfs geen advies gegeven is. In de berichtgeving in de pers is 
wel vermeld dat er een lijst zou samengesteld worden en dat de 
Privacycommissie daarmee akkoord zou gaan, quod non. 
 
De minister heeft reeds herhaalde malen een wetsontwerp 
aangekondigd betreffende deze zwarte lijsten. Zoals de minister wel 
weet, heb ik zelf hierover in maart 2005 reeds een wetsvoorstel 
ingediend, toch al een hele tijd geleden. De bekommernis ter zake is 
dus zeker dezelfde. Bij het lezen van die recente gegevens over 
Datassur en zeker na de berichtgeving dit weekend omtrent de 
winkeldiefstallen, komt mijn ongerustheid opnieuw naar boven. 
 
Daarom ben ik heel erg benieuwd naar de stand van zaken van dat 
dossier. Ik zou van u, mijnheer de minister, dan ook graag een 

01.01 Annemie Roppe (sp.a-
spirit): Je voudrais revenir un 
instant, à la suite de la publication 
de chiffres par Datassur et des 
informations relatives aux listes 
noires des voleurs à l’étalage, sur 
le problème de la publication des 
listes noires. On a pu lire ce week-
end dans la presse que la 
commission de la protection de la 
vie privée a rendu un avis 
favorable à propos de la 
publication de telles listes noires 
alors que ladite commission a 
confirmé hier qu’elle n’avait pas 
encore rendu d’avis. Le ministre a 
annoncé il y a un certain temps 
déjà un projet de loi sur ce sujet et 
j’ai moi-même pris l’initiative d’une 
proposition de loi en la matière en 
mars 2005. 
 
Quel est l’état du dossier? Quand 
y aura-t-il un cadre légal pour les 
listes noires? 
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antwoord krijgen op de volgende vragen. 
 
Ten eerste, wat is de stand van zaken van het ontwerp? En ten 
tweede, voor wanneer is een concreet wettelijk kader voor zwarte 
lijsten gepland? 
 
01.02 Minister Renaat Landuyt: Mijnheer de voorzitter, waarde 
collega’s, collega Roppe, er is enige tijd gegaan over het overleg dat 
collega Van den Bossche gevoerd heeft met de betrokken 
professionele sectoren over wat wij misschien beter de negatieve 
lijsten noemen, om geen verwarring te hebben met andere lijsten. 
Ook de Raad voor Verbruik en zelfs de Commissie voor de 
bescherming van de persoonlijke levenssfeer zijn klaar met hun 
advies, waardoor wij nu in de fase zitten van een voorontwerp, dat in 
bespreking is binnen de regering. 
 
Met andere woorden, om op uw tweede vraag te antwoorden, het is 
even wachten totdat de Ministerraad in staat is dat voorontwerp goed 
te keuren zodat wij het ontwerp naar de Kamer kunnen sturen. Dat zal 
dus voor zeer binnenkort zijn. 
 

01.02 Renaat Landuyt, ministre: 
Le ministre s’est longuement 
concerté avec les secteurs à 
propos de ces listes négatives. 
Les avis requis, dont celui de la 
commission de protection de la vie 
privée, sont prêts. L’avant-projet 
est à l’examen au gouvernement. 
Lorsqu’il aura été approuvé par le 
Conseil des ministres, il sera 
prochainement déposé à la 
Chambre. 
 

01.03  Annemie Roppe (sp.a-spirit): Ik dank u, mijnheer de minister, 
voor uw antwoord. Ik meen dat dit nog eens een gelegenheid is om 
uiting te geven aan onze bezorgdheid. Ik noteer dat het voor zeer 
binnenkort zal zijn. 
 
Aan de wildgroei van zwarte lijsten moet zeker iets gedaan worden. 
De informatie over zwarte lijsten – of noem ze negatieve lijsten, als u 
dat woord liever hoort – moet aan het grote publiek duidelijk gemaakt 
worden. Ik kijk er dus met heel veel belangstelling naar uit op heel 
korte termijn daarop een antwoord te krijgen. 
 

01.03 Annemie Roppe (sp.a-
spirit): Il faut d’urgence mettre  un 
frein à la croissance sauvage de 
ces listes négatives. De même, il 
faudra améliorer dans une très 
large mesure l’information dont 
elles font l’objet. 
 

Het incident is gesloten. 
L'incident est clos. 
 
De voorzitter: Dank u, mevrouw Roppe en mijnheer de minister. Daarmee is onze reeks vragen reeds ten 
einde en nu wachten wij op de andere spelers in dit schouwtoneel. 
 
De behandeling van de vragen en interpellaties eindigt om 14.11 uur. 
Le développement des questions et interpellations se termine à 14.11 heures. 
 
 
 
  
 




