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Aanbeveling LV nr 08/2010 van 26 oktober 2010 

 

 

 

 

Betreft: Latere verwerking (LV) van niet-gecodeerde persoonsgegevens genaamd 

"Patroniem stamboomonderzoek : alle families waarvan ten minste één lid de 

familienaam draagt teneinde de gemeenschappelijke oorsprong van deze families op te 

sporen; de echtgenoten van deze leden met hun verwantschap, hun voorouders en hun 

afstammelingen. Betroffen patroniemen : CANIVET, CANIVEZ, CANEVET, QUENIVET, 

CANEVIT, al hun homofonen en op alle mogelijke schrijfwijzen" uitgevoerd door de vzw 

La Grande Famille Canivet (CO-LV-2010-005) 

 

 

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 de artikelen 20, 2°, en 21; 

 

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

historische doeleinden ontvangen op 12/05/2010; alsook de bijkomende informatie verstrekt door de 

vzw La Grande Famille Canivet op 25 oktober 2010 en gelet op de informatie die overeenkomstig 

artikel 21 van het voormeld KB werd verstrekt;  

 

Overwegende dat de naleving van de verplichte kennisgeving aan de betrokkenen alsook het 

verkrijgen van hun toestemming, onmogelijk blijkt of onevenredig veel moeite kost;  
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Brengt op 26 oktober 2010 de volgende aanbeveling uit: 

 

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

het onderzoek over de mogelijkheid moet beschikken om niet-gecodeerde persoonsgegevens te 

gebruiken, voor zover de volgende voorwaarde wordt nageleefd: 

 

De publicatie van de historische eindresultaten van het onderzoek is enkel toegelaten binnen de 

grenzen van artikel 23 van het KB dat het volgende stelt: “De resultaten van de verwerking voor 

historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden mogen niet worden bekendgemaakt in een 

vorm die de identificatie van de betrokken persoon mogelijk maakt tenzij : 

1° deze laatste daartoe zijn toestemming heeft gegeven en de persoonlijke levenssfeer van derden 

niet wordt geschonden, of 

2° de bekendmaking van niet-gecodeerde persoonsgegevens beperkt blijft tot gegevens die 

kennelijk door betrokkene zelf publiek zijn gemaakt of die in nauw verband staan met het publiek 

karakter van betrokkene of van de feiten waarbij deze laatste betrokken is of is geweest.” 

 

 

 

 

Voor de Administrateur m.v., De Voorzitter, 

 

 

 

 

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