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AANBEVELING Nr 02 / 2003  LV van 10 april 2003.

O. Ref. : 10 / 2003 / HM2000695 / 26

BETREFT : Latere verwerking van niet-gecodeerde persoonsgegevens voor statistische
en wetenschappelijke doeleinden in het kader van het onderzoeksproject
« Ontwikkeling van sensibiliseringsmiddelen voor een duurzaam gebruik van
pesticiden (CP-AA-20) » door de heer Jordan Godfriaux.

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, 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, inzonderheid de artikelen 20, 2°, en 21;

Gelet op de aangifte van een latere verwerking van niet-gecodeerde persoonsgegevens
ingediend bij de Commissie door de heer Jordan Godfriaux op 20 januari 2003, en de informatie op
13 februari 2003 verstrekt overeenkomstig artikel 21 van voormeld koninklijk besluit;

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 10 april 2003 de volgende aanbeveling uit :

De Commissie is van oordeel dat voor het verwezenlijken van een optimaal resultaat,
de verantwoordelijke voor het onderzoek in de mogelijkheid moet worden gesteld niet-
gecodeerde persoonsgegevens te verwerken voorzover de volgende voorwaarden worden
nageleefd:

1. De verantwoordelijke voor de verwerking moet de uitgekozen landbouwers telefonisch inlichten
over de doeleinden en de modaliteiten van de enquête vooraleer er met hen een afspraak
wordt gemaakt.

2. De verantwoordelijke voor de verwerking moet de namenlijsten van de landbouwers
vernietigen die hem met het oog op het opstellen van steekproeven werden bezorgd, zodra de
doelstelling van het onderzoek (namelijk de verwezenlijking van het project) wordt bereikt.

3. De resultaten van het onderzoek mogen niet worden gepubliceerd in een vorm die de
identificatie van de betrokken personen mogelijk maakt. De reden hiervoor is dat de
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identificatie niet onontbeerlijk is om het beoogde doel te bereiken, in casu: de ontwikkeling van
sensibiliseringsmiddelen voor een duurzaam gebruik van pesticiden.

(get.) De Secretaris, (get.) Professor E. VAN HOVE,

J. BARET Commissaris


