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AANBEVELING Nr 02 / 2005 LV van 12/07/2005 
 
 
O. Ref. : SA.3 / HM2002093/008 
 

 

BETREFT : Latere verwerking (LV) van niet-gecodeerde persoonsgegevens in het kader 
van een "onderzoek m.b.t. de relatie tussen de vestiging van een 
huisartsenpraktijk en de medische consumptie" door de Katholieke 
Universiteit Leuven. 

 
 
 
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 de WBPL), in het bijzonder 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 beraadslaging nr. 05/002 van 18 januari 2005 van het sectoraal comité van de 

sociale zekerheid betreffende de mededeling van persoonsgegevens door het Rijksinstituut voor 
Ziekte- en Invaliditeitsverzekering aan de Katholieke Universiteit Leuven in het kader van een 
onderzoek met betrekking tot de determinanten voor de vestiging van een huisartsenpraktijk en de 
relatie tussen de vestiging van een huisartsenpraktijk en de medische consumptie. 

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

door de «Katholieke Universiteit Leuven» bij de Commissie ingediend op 21 juni 2005; 
 
 
Overwegende dat het naleven van de verplichte kennisgeving aan de betrokken 

personen onmogelijk blijkt of onevenredig veel moeite kost, 
 
 
Verstrekt op 12/07/2005 volgende aanbeveling: 
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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 voorwaarden die door het sectoraal comité van de sociale zekerheid in 

bovenvermelde beraadslaging werden vastgelegd, zullen nauwgezet moeten 
worden nageleefd. 

2. De publicatie van de statistische 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 het onderzoek m.b.t. de relatie tussen de 
vestiging van een huisartsenpraktijk en de medische consumptie. 

 
 
 

 De administrateur,  De voorzitter, 

 Jo BARET Michel PARISSE 
 
 


