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AANBEVELING Nr 01/ 2005 LV van 25/03/2005. 
 
O. Ref. : SA.3  / HM2000868 / 005 
 

 

BETREFT : Latere verwerking (LV) van niet-gecodeerde persoonsgegevens 
voor statistische doeleinden in het kader van het onderzoeksproject « Een 
economische en juridische analyse van de Wet Gerechtelijk akkoord » door de 
« Universiteit Gent - Faculteit Economie en Bedrijfskunde». 

 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 (hierna "het KB"), inzonderheid de artikelen 20, 2°, 21 en 25; 

 Gelet op de aangifte van een latere verwerking van niet-gecodeerde persoonsgegevens 
ingediend bij de Commissie door de « Universiteit Gent - Faculteit Economie en Bedrijfskunde » op 
18/02/2005; 

 Gelet op het feit dat de naleving van de informatieplicht ten aanzien van de betrokken 
personen onmogelijk blijkt of onevenredig veel moeite kost, 

 Brengt op 25/03/2005 de volgende aanbeveling uit : 
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De Commissie is van oordeel dat voor het verwezenlijken van een optimaal resultaat, de 
verantwoordelijke voor het onderzoek in de mogelijkheid moet worden gesteld niet-gecodeerde 
persoonsgegevens te verwerken voorzover de volgende voorwaarden worden nageleefd : 

1. De Commissie vestigt de aandacht van de verantwoordelijke voor de verwerking op de 
toepassing van art. 25 van het KB, dat in de verplichting voorziet om een lijst te houden van de 
categorieën van personen die de gegevens kunnen raadplegen, en om deze lijst ter beschikking 
van de Commissie te houden. De verantwoordelijke voor de verwerking moet bovendien zorgen 
dat die personen door een statutaire of contractuele bepaling ertoe gehouden zijn het vertrouwelijk 
karakter van de betrokken gegevens in acht te nemen. 

2. Iedere koppeling van die gegevens met gegevens uit andere databestanden, op basis van 
persoonsgegevens of wanneer de te koppelen gegevens persoonsgegevens zijn, dienen bij de 
Commissie voor de persoonlijke levenssfeer te worden aangegeven. 

3. Zolang de gegevens in een identificeerbare vorm zijn opgenomen, kunnen zij niet aan 
derden worden medegedeeld. 

4. Eenmaal het doel van het onderzoek bereikt, dienen alle nota's en kopieën genomen door 
de verantwoordelijke van de latere verwerking die de identificatie van de betrokkenen mogelijk 
maken onmiddellijk te worden vernietigd. Eventueel geleende documenten dienen ook onmiddellijk 
terug te worden bezorgd aan de verschillende rechtbanken van koophandel.  

5. De statistische eindresultaten van het onderzoek mogen niet worden gepubliceerd in een 
vorm die de identificatie van de betrokken personen mogelijk maakt. De reden hiervoor is dat de 
identificatie niet onontbeerlijk is om het beoogde doel te bereiken, in casu: « de economische en 
juridische analyse van de Wet Gerechtelijk akkoord ». 

 

 

 De administrateur, De voorzitter, 

 (get.) J. BARET (get.) M. PARISSE 
 


