
Wet van 11 maart 2003 betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de 

informatiemaatschappij, B.S. 17 maart 2003 

 

Afdeling 4. - Strafsancties. 

Art. 26. 

§ 1. Worden bestraft met een boete van 1.000 tot 20.000 euro de dienstverleners die de met 

redenen omklede beschikkingen bedoeld in artikel 2, § 6, eerste lid, van de wet van 11 maart 2003 

betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij als 

bedoeld in artikel 77 van de Grondwet, niet naleven. 

§ 2. Met een geldboete van 250 tot 10.000 euro worden gestraft, zij die de voorschriften van de 

artikelen 7 tot 10 en 13 overtreden. 

§ 3. Met een geldboete van 250 tot 25.000 euro worden gestraft, zij die per elektronische post 

reclame verzenden met overtreding van de voorschriften van artikel 14. 

§ 4. Met een geldboete van 500 tot 50.000 euro worden gestraft, zij die te kwader trouw de 

voorschriften van de artikelen 7 tot 10, 13 en 14 overtreden. 

§ 5. Met een geldboete van 1.000 tot 20.000 euro worden gestraft : 

 1° zij die de beschikkingen niet naleven van een vonnis of arrest gewezen op grond van artikel 3 

van de wet van 11 maart 2003 betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de 

informatiemaatschappij als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet, naar aanleiding van een 

vordering tot staking; 

2° zij die met opzet het vervullen van de opdracht van de in artikel 23 genoemde personen voor 

het opsporen en vaststellen van de overtredingen of het niet-naleven van deze wet, verhinderen of 

belemmeren; 

3° de dienstverleners die weigeren hun medewerking te verlenen, zoals vereist door artikel 21, § 1, 

tweede lid, of door artikel 21, § 2. 

Wanneer de feiten voorgelegd aan de rechtbank, het voorwerp zijn van een vordering tot staking, 

kan er niet over de strafvordering beslist worden dan nadat een in kracht van gewijsde gegane 

beslissing is genomen over de vordering tot staking. 

§ 6. De vennootschappen en verenigingen met rechtspersoonlijkheid zijn burgerrechtelijk 

aansprakelijk voor de veroordelingen tot schadevergoeding, geldboeten, kosten, 

verbeurdverklaringen, teruggave en geldelijke sancties van welke aard ook, die wegens inbreuk op 

de bepalingen van deze wet tegen hun organen of aangestelden zijn uitgesproken. 

Dit geldt eveneens voor de leden van alle handelsverenigingen die geen rechtspersoonlijkheid 

bezitten, wanneer de inbreuk door een vennoot, zaakvoerder of aangestelde is gepleegd ter 

gelegenheid van een tot de werkzaamheid van de vereniging behorende verrichting. Evenwel is de 

burgerrechtelijk aansprakelijke vennoot persoonlijk niet verder gehouden dan tot de sommen of 

waarden die de verrichting hem opgebracht heeft. 

Deze vennootschappen, verenigingen en leden kunnen rechtstreeks voor de strafrechter 

gedagvaard worden door het openbaar ministerie of door de burgerlijke partij. 



§ 7. De bepalingen van boek I van het Strafwetboek, met inbegrip van hoofdstuk VII en van artikel 

85, zijn van toepassing op de inbreuken bedoeld in dit artikel. 

Onverminderd de toepassing van de gewone regelen inzake herhaling, worden de in § 4 genoemde 

straffen verdubbeld wanneer de inbreuk zich voordoet binnen vijf jaar na een in kracht van 

gewijsde gegane veroordeling wegens dezelfde overtreding. 

In afwijking van artikel 43 van het Strafwetboek, oordeelt de rechtbank, zo deze een veroordeling 

uitspreekt naar aanleiding van een van de inbreuken bedoeld in dit artikel, of de bijzondere 

verbeurdverklaring bevolen moet worden. Deze bepaling is niet van toepassing in het geval van 

herhaling als bedoeld in tweede lid van deze paragraaf. 

Na het verstrijken van een termijn van tien dagen na de uitspraak, is de griffier van de rechtbank 

of van het hof ertoe gehouden de Minister bevoegd voor Economische Zaken elk vonnis of arrest 

betreffende een inbreuk bedoeld in dit artikel ter kennis te brengen bij een gewone brief. 

De griffier is eveneens verplicht de voormelde minister onverwijld in te lichten over elke 

voorziening tegen een dergelijke uitspraak. 

 


