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Aanbeveling LV nr 04/2009 van 15 juni 2009 

 

 

 

 

Betreft: Latere verwerking (LV) van niet-gecodeerde persoonsgegevens voor historische doeleinden 

in het raam van de studie “Enfants de Save/ Kinderen van Save. Le sort des enfants métis de 

l'orphelinat de Save (Rwanda) évacués en Belgique à la fin de la période coloniale (1957-1962)" 

door het Studie- en documentatiecentrum Oorlog en hedendaagse Maatschappij 

 

 

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 WVP), inzonderheid artikel 4, § 1, 2°; 

 

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), in het bijzonder de artikelen 20, 2° en 21; 

 

Gelet op de aangifte van een latere verwerking van niet-gecodeerde persoonsgegevens voor 

historische doeleinden in het raam van de studie “Enfants de Save/ Kinderen van Save. Le sort des 

enfants métis de l'orphelinat de Save (Rwanda) évacués en Belgique à la fin de la période coloniale 

(1957-1962)" door het Studie- en documentatiecentrum Oorlog en hedendaagse Maatschappij, 

ontvangen op 28/05/2009; en op de wijziging ervan ontvangen op 10/06/2009;  

 

Overwegende dat het naleven van de verplichte kennisgeving aan de betrokken personen en het 

bekomen van hun uitdrukkelijke toestemming onmogelijk blijkt of onevenredig veel moeite kost; … 
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Brengt op 15 juni 2009 de volgende aanbeveling uit: 

 

De Commissie is van oordeel dat om een optimaal resultaat te bereiken, de verantwoordelijke voor 

de verwerking over de mogelijkheid moet beschikken om niet-gecodeerde persoonsgegevens te 

gebruiken, voor zover de volgende voorwaarden worden nageleefd: 

 

1. De publicatie van de resultaten van het onderzoek is enkel toegelaten in een vorm die geen 

identificatie van de betrokkenen mogelijk maakt. Deze identificatie is inderdaad niet 

onontbeerlijk om het beoogde doeleinde te verwezenlijken. 

 

Voor de Administrateur m.v., De Voorzitter, 

 

 

Patrick Van Wouwe Willem Debeuckelaere 
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