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Aanbeveling LV nr 09/2009 van 14 december 2009

Betreft: Latere verwerking (LV) van niet-gecodeerde persoonsgegevens door de
Nationale Bank van België met als titel “International trade: threats and opportunities”

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, statistische en wetenschappelijke doeleinden ontvangen van de Nationale Bank van
België op 28/10/2009; en gelet op de overeenkomstig artikel 21 van voormeld besluit verstrekte
informatie;
Gelet op de beraadslaging nr.09/2009 van 1 september 2009 met betrekking tot de mededeling van

persoonsgegevens door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid aan de Nationale Bank van België, via
de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, met het oog op een studie over de ontwikkeling van de
directe buitenlandse investeringen in België, in het bijzonder over de ontwikkeling van de
werkgelegenheid en van de lonen.
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Overwegende dat het onmogelijk is de betrokken hiervan in kennis te stellen en hun
ondubbelzinnige toestemming te verkrijgen of dat dit overmatige inspanningen vergt;
Brengt op 14 december 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 voorwaarden die door het Sectoraal comité van de Sociale Zekerheid en van de
Gezondheid vastgelegd werden in de beraadslaging nr. 09/2009 van 1 september 2009
zullen nauwgezet moeten worden nageleefd.
2. De Nationale Bank van België is belast met het koppelen van de gegevens die afkomstig zijn
uit de verschillende databanken.
3. De publicatie van de resultaten van het historisch, statistisch en wetenschappelijk onderzoek
is niet toegelaten in een vorm die de identificatie van de betrokkenen toelaat. Deze
identificatie is inderdaad niet onontbeerlijk om het beoogde doeleinde te verwezenlijken,
met name: het uitvoeren van een onderzoek naar “ de ontwikkeling van de directe

buitenlandse investeringen in België, in het bijzonder

de ontwikkeling van de

werkgelegenheid en van de lonen”.
4. Zodra het onderzoek is afgerond, zullen de gegevens die de identificatie van de betrokkenen
toelaten moeten worden vernietigd.

Voor de Administrateur m.v.,

De Voorzitter,

Patrick Van Wouwe

Willem Debeuckelaere
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