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AANBEVELING Nr 01 / 2002  LV van 28 februari 2002

O. Ref. : 10 / 2002 / HM2000153 / 005

BETREFT : Latere verwerking van niet-gecodeerde persoonsgegevens voor historische
doeleinden in het kader van het onderzoeksproject “Oorlog en geweld : een
vergelijkende benadering van de twee wereldoorlogen” door het Studie- en
documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij (hierna SOMA).

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, 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, inzonderheid de artikelen 20, 2°, en 21;

Gelet op de aangifte van een latere verwerking van niet-gecodeerde persoonsgegevens
ingediend bij de Commissie door het “Studie- en documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse
Maatschappij” (SOMA) op 1 februari 2002, en de informatie verstrekt overeenkomstig artikel 21
van voormeld koninklijk besluit, en in het bijzonder deze betreffende de herkomst van de
gegevens;

Gelet op het feit dat de gevraagde persoonsgegevens nog geen honderd jaar oud zijn, en
zodoende niet kunnen genieten van de toepassing van de wet van 24 juni 1955 betreffende de
archieven1;

Gelet op het feit dat de nakoming van de informatieplicht naar de betrokken personen
onmogelijk blijkt of onevenredig veel moeite kost;

Brengt op 28 februari 2002 de volgende aanbeveling uit :

                                                
1 B.S., 12 augustus 1955.

KONINKRIJK BELGIE

COMMISSIE VOOR DE
BESCHERMING VAN DE

PERSOONLIJKE LEVENSSFEER

Brussel,
Postadres : Ministerie van Justitie

Waterloolaan 115, B-1000 Brussel

Kantoren : Hallepoortlaan 5 - 8, B-1060 Brussel
Tel. : +32(0)2/542.72.00 Email : commission@privacy.fgov.be
Fax.: : +32(0)2/542.72.12 http://www.privacy.fgov.be/



Aan 01 / 2002 - 2 / 2

De Commissie is van oordeel dat voor het verwezenlijken van een optimaal resultaat, de
verantwoordelijke van desbetreffende studie in de mogelijkheid moet worden gesteld niet-
gecodeerde persoonsgegevens te verwerken. Hij dient zich echter wel te houden aan volgende
voorwaarden :

1. De resultaten van het onderzoek mogen niet worden bekendgemaakt in een vorm die de
identificatie van de betrokken personen mogelijk maakt. De reden daarvan is dat deze identificatie
niet onontbeerlijk is om het na te streven doel te bereiken, in casu : het onderzoeken van de
invloed van het fenomeen “oorlog” op de gewelddadige criminaliteit bij de Belgische bevolking in
de eerste helft van de twintigste eeuw;

2. Eenmaal het doel van het onderzoek bereikt, namelijk de realisatie van het project
geviseerd in het Ministerieel besluit van 19 november 2001, dat de Commissie als bijlage kreeg bij
de aangifte, dienen de volgende maatregelen te worden getroffen :

- de door de gerechtelijke autoriteiten overgemaakte documenten moeten onmiddellijk aan
die autoriteiten worden terugbezorgd;

- de nota’s en de kopieën die ervan werden genomen en die de identificatie van de
betrokken personen mogelijk maken, moeten onmiddellijk worden vernietigd.

De  secretaris, De voorzitter,

(get.)  B. HAVELANGE (get.)  P. THOMAS


