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AANBEVELING Nr 02 / 2006 LV van 15 mei 2006 
 
 
O. Ref. : SA.3 / HM2002653/09 
 

 

BETREFT : Latere verwerking (LV) van niet-gecodeerde persoonsgegevens in het raam 
van een “étude sur la criminalisation primaire et secondaire” waarbij het 
voorwerp van de casestudy handelt over de “regularisatie van het 
sektefenomeen door de gerechtelijke overheden” verricht door “le 
département de Criminologie et de Droit pénal de l’Université catholique de 
Louvain”. 

 

 
 
 
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 aangifte van een latere verwerking van niet-gecodeerde persoonsgegevens 

voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden door het departement voor  
criminologie en strafrecht van de UCL, bij de Commissie ingediend op 5 mei 2006, en de 
overeenkomstig artikel 21 van voormeld Koninklijk besluit verstrekte bijkomende informatie; 

 
Overwegende dat het naleven van de verplichte kennisgeving aan de betrokken personen 

onmogelijk blijkt of onevenredig veel moeite kost, 
 
Verstrekt op 15/05/2006 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 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 de primaire en 
secundaire criminalisering waarbij het voorwerp van de casestudy handelt over de 
“regularisatie van het sektefenomeen door de gerechtelijke overheden”. 

. 
2. Eens het doeleinde van het onderzoek bereikt, dienen de documenten die ontleend 

werden bij de verschillende parketten onmiddellijk aan deze laatsten terugbezorgd 
te worden. Alle nota’s en fotokopies die genomen werden door de verantwoordelijke 
voor de latere verwerking, zullen moeten worden vernietigd. 

 

 (get)Jo BARET   (get) Michel PARISSE 

 Administrateur  Voorzitter 
 
 
 

Voor eensluidend afschrift 
De Administrateur, 

 
 
 
 

Jo BARET     14 juli 2006 

 


