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AANBEVELING Nr 01 / 2003 LV van 28 januari 2003.

O. Ref. : 10 / 2002 / HM2000558 / 012

BETREFT : Latere verwerking (LV) voor de codering van persoonsgegevens voor
wetenschappelijke doeleinden in het kader van het onderzoeksproject «
Hosting van een gegevensbestand voor patiënten in het kader van een
onderzoek naar geneesmiddelenbewaking door een aantal artsen
gespecialiseerd in de behandeling van hemofilie » door « Lambda-Plus ».

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer,

Gelet op de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten
opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (hierna de WVP), inzonderheid artikel 4, § 1,
2°, tweede lid;

Gelet op het koninklijk besluit van 13 februari 2001 ter uitvoering van de wet van 8
december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking
van persoonsgegevens (hierna het KB), inzonderheid artikel 16;

Gelet op de aangifte van een latere verwerking voor de codering van persoonsgegevens
ingediend bij de Commissie door « Lambda-Plus » op 26 november 2002, en de informatie
verstrekt op 19 december 2002;

Gelet op het feit dat de naleving van de informatieplicht ten aanzien van de betrokken
personen onmogelijk blijkt of onevenredig veel moeite kost;

Brengt op 28 januari 2003 de volgende aanbeveling uit :

KONINKRIJK BELGIE

COMMISSIE VOOR DE
BESCHERMING VAN DE

PERSOONLIJKE LEVENSSFEER

Brussel,
Postadres : Federale Overheidsdienst Justitie

Waterloolaan 115, B-1000 Brussel

Kantoren : Hallepoortlaan 5 - 8, B-1060 Brussel
Tel. : +32(0)2/542.72.00 Email : commission@privacy.fgov.be
Fax.: : +32(0)2/542.72.12 http://www.privacy.fgov.be/
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De Commissie is van oordeel dat voor het verwezenlijken van een optimaal resultaat, de
verantwoordelijke voor de codering, in dit geval « Lambda-Plus », in de mogelijkheid moet worden
gesteld persoonsgegevens te coderen voorzover de volgende voorwaarden worden nageleefd:

1. « Lambda-Plus » zal de artsen die deelnemen aan de studie dienen te herinneren aan het
belang van de kennisgeving naar de behandelde patiënten toe. Zij zal ook alles moeten doen om
in de wachtzalen van artsen die deelnemen aan de studie, een brochure met uitleg ter beschikking
te stellen of een affiche betreffende de doeleinden van de verwerking aan te plakken.

2. « Lambda-Plus » zal de garantie moeten bieden dat de wijziging van de informatie in het
gegevensbestand dat bij haar is ondergebracht, enkel kan worden doorgevoerd door de artsen die
deelnemen aan de studie, en enkel kan gebeuren via de software die zij geleverd heeft.

3. In het kader van haar opdracht tot codering van persoonsgegevens zal « Lambda-Plus » niet
enkel de naam van de betrokkenen moeten verwijderen, maar ook iedere informatie die te
gemakkelijk leidt tot heridentificatie van de betrokkene. Dit geldt in het bijzonder indien deze
informatie niet absoluut noodzakelijk is voor wetenschappelijk onderzoek. Aldus is het bijvoorbeeld
mogelijk om in een geboortedatum de dag en zelfs de maand te verwijderen en toch de
leeftijdscategorie waartoe de patiënt behoort, te bepalen.Eveneens, ondanks het verwijderen van
bepaalde adresgegevens (zoals de straatnaam et het huisnummer) is geografische localisering,
waarvoor informatie zoals de plaatsnaam en het land volstaan, toch mogelijk.

Voor de secretaris,
wettig verhinderd:

(get.)D.  GHEUDE, (get.)E. VAN HOVE,
adviseur Commissaris


