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Aanbeveling LV nr. 07/2011 van 06 juli 2011  

 

 

 

 

Betreft: Latere verwerking (LV) voor de codering van persoonsgegevens in het kader 

van de verwerking getiteld “Etude médico-économique et de satisfaction de patients 

lors de prises en charge à l’hôpital ou en hospitalisation à domicile (Plan national 

cancer)”, uitgevoerd door de ASBL AREMIS (CO-LV-2011-006) 

 

 

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, 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 artikel 16; 

 

Gelet op de aangifte van een latere verwerking voor een codering van persoonsgegevens in het 

kader van de verwerking getiteld “Etude médico-économique et de satisfaction de patients lors de 

prises en charge à l’hôpital ou en hospitalisation à domicile (Plan national cancer)”, bij de Commissie 

ingediend door mevrouw Marion Faingnaert op 6 juni 2011,   

 

Overwegende dat het naleven van de informatieplicht t.a.v. de betrokkenen en het verkrijgen van 

hun toestemming onmogelijk is of buitensporige inspanningen vergt;  

 

Brengt op 06/07/2011 de volgende aanbeveling uit: 

 

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

de codering over de mogelijkheid moet beschikken om persoonsgegevens te coderen, voor zover de 

volgende voorwaarden worden nageleefd: 

 

1. De verantwoordelijke voor de codering mag in geen geval de gegevens die hij heeft 

verwerkt in het kader van zijn coderingsopdracht, aan derden doorgeven; 

 

2. De verantwoordelijke voor de codering moet de gegevens vernietigen zodra hij zijn 

coderingsopdracht heeft vervuld; 

 

3. De verantwoordelijke voor de codering mag uitsluitend aan de personen die daarvoor 

speciaal werden aangeduid, toegang verlenen tot de gegevens die het voorwerp van de 

codering uitmaken. De verantwoordelijke voor de codering moet van die personen een lijst 

opstellen en deze lijst kunnen voorleggen telkens de Commissie erom verzoekt; 

 

4. De verantwoordelijke voor de codering moet gebruik maken van alle technische middelen 

die een mogelijke identificatie van de betrokken personen kan verhinderen. 

 

 

 

Voor de Administrateur m.v., De Voorzitter, 

 

 

 

(get.) Patrick Van Wouwe (get.) Willem Debeuckelaere 

 


