Aanbeveling LV nr 06/2009 van 7 september 2009

BETREFT : Latere verwerking (LV) van niet-gecodeerde persoonsgegevens in het kader van het
onderzoek "A Model-Based Approach for Evaluating the Safety and Environmental Effects of Traffic Policy
Measures (SBO-MASE)" door de Vrije Universiteit Brussel - Vakgroep Menselijke Ecologie.

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), in het bijzonder 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), in het bijzonder de artikelen 20, 2° en 21;
Gelet op de aanbeveling nr. 09/02 van 28/07/09 van het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en
van de Gezondheid, Afdeling "Gezondheid", met betrekking tot de mededeling van persoonsgegevens
betreffende de gezondheid door het Vlaams Agentschap voor Zorg en Gezondheid en het Observatorium
voor Gezondheid en Welzijn van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest aan de Vakgroep Menselijke Ecologie van de Vrije Universiteit Brussel met het oog
op een studie over het effect van geplande transportmaatregelen op het milieu, de gezondheid en de
verkeersveiligheid.
Gelet op de aangifte van een latere verwerking van niet-gecodeerde persoonsgegevens, door de Vrije
Universiteit Brussel - Vakgroep Menselijke Ecologie bij de Commissie ingediend op 20/08/09;

Overwegende dat het naleven van de verplichte kennisgeving aan de betrokken personen
onmogelijk blijkt of onevenredig veel moeite kost,
Verstrekt op 7/09/09 volgende aanbeveling:
De Commissie meent dat om een optimaal resultaat te kunnen bereiken, de verantwoordelijke voor het
onderzoek de mogelijkheid moet hebben niet-gecodeerde persoonsgegevens te gebruiken, in de mate dat
hij aan de volgende voorwaarden voldoet:
1. De voorwaarden die door het sectoraal comité van de sociale zekerheid in bovenvermelde
aanbeveling werden vastgelegd, zullen nauwgezet moeten worden nageleefd.
2. De publicatie van de statistische eindresultaten van het onderzoek is niet toegestaan in een vorm
die de identificatie van de betrokken personen toelaat omdat deze identificatie niet onontbeerlijk
is voor het bereiken van het beoogde doeleinde.
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