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Aanbeveling LV nr. 12/2008 van 29/07/2008

Betreft: Latere verwerking (LV) van niet-gecodeerde persoonsgegevens" in het raam
van een wetenschappelijk onderzoek naar de schade die werd veroorzaakt aan
onroerende goederen door de laatste overstromingen van 2002 en 2003 voor de
gemeente Esneux (Luikse regio) " uitgevoerd door het centre d'études économiques et
sociales de l'environnement van de Université Libre de Bruxelles.

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°, 2de 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, bij de Commissie ingediend op 20 juni
2008 door de Université Libre de Bruxelles en gelet op de informatie die overeenkomstig artikel 21
van het voormeld besluit werd verstrekt;
Overwegende dat de verplichte kennisgeving aan de betrokkenen en het verkrijgen van hun
toestemming onmogelijk blijkt of buitensporige inspanningen vereist;
Brengt op 29/07/2008 de volgende aanbeveling uit:

Aan LV /2008 - 2/2

De Commissie meent dat om een optimaal resultaat te kunnen bereiken, de verantwoordelijke voor
het onderzoek de mogelijkheid moet hebben niet-gecodeerde persoonsgegevens te gebruiken, in de
mate dat hij aan de volgende voorwaarden voldoet:
1. De publicatie van de historische, statistische en wetenschappelijke eindresultaten
van het onderzoek is niet toegestaan in een vorm die de identificatie van de
betrokken personen toelaat. De reden is dat deze identificatie niet onontbeerlijk is
voor het bereiken van het beoogde doeleinde, in onderhavig geval een "établir des

fonctions de dommages individuelles pour les inondations de 2002 et 2003 dans la
commune de Esneux afin d'évaluer l'impact des dégâts sur un bien immobilier en
fonction des caractéristiques de la crue. Ceci en vue de pouvoir prévoir les
dommages futurs lors des prochaines crues et de développer des mesures
d'adaptation optimales". (vrije vertaling: de individuele schade vaststellen
veroorzaakt door de overstromingen van 2002 en 2003 in de gemeente Esneux
teneinde de impact te evalueren van de schade aan een onroerend goed in functie
van de kenmerken van het hoogwater. Dit om de schade te kunnen voorzien die
zich zal voordoen bij toekomstig hoogwater en optimale aanpassingsmaatregelen te
ontwikkelen).
2. Eens het onderzoek is afgerond moeten alle gegevens die een identificatie van de
betrokkenen mogelijk maken, vernietigd worden.
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