
Aan 03 - 2002 - 1 / 2

AANBEVELING Nr 03 /2002 LV van 12 augustus 2002 .

O. Ref. : 10 / 2002 / HM2000371 / 008

BETREFT : Latere verwerking (LV) van niet-gecodeerde persoonsgegevens voor
statistische doeleinden in het kader van het onderzoeksproject
“Wetenschappelijke en/of bibliometrische evaluatie van Vlaamse
wetenschappelijke publicaties en octrooinemingen” door de K.U. Leuven –
Steunpunt O&O-statistieken (hierna, het Steunpunt).

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°,
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, KB), 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 Steunpunt op 17 mei 2002, en de informatie verstrekt
overeenkomstig artikel 21 KB op 13 juni, 5 en 31 juli 2002, en in het bijzonder deze betreffende de
herkomst van de gegevens afkomstig uit personeelsadministraties van universitaire instellingen;

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

Brengt op 12 augustus 2002 de volgende aanbeveling uit :

KONINKRIJK BELGIE

COMMISSIE VOOR DE
BESCHERMING VAN DE

PERSOONLIJKE LEVENSSFEER

Brussel,
Postadres : Federale Overheidsdienst 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/
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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 de volgende
voorwaarden :

1. Gezien de afwezigheid van een wets- of een verordeningsbepaling, mogen de
personeelslijsten beheerd door de personeelsdienst van de diverse universiteiten, niet worden
medegedeeld aan een derde (in casu:  het Steunpunt en verantwoordelijke LV), dan na zelf – als
verantwoordelijke van de oorspronkelijke verwerking - voorafgaand een aangifte te hebben verricht
bij de Commissie, en dit  in toepassing van de artikelen 17 WVP en 52 KB.

2. De verantwoordelijke LV:

a. moet, naargelang de validaties van de wetenschappelijke publicaties zijn uitgevoerd,
de personeelslijsten medegedeeld door de diverse universiteiten vernietigen. In geval van verdere
bewaring moet een rechtvaardiging worden overgemaakt aan de Commissie. In ieder geval dienen
deze lijsten te worden vernietigd zodra het onderzoek beëindigd is en uiterlijk op 31 december
2006;

b. moet, voor de werkelijk verbeterde oorspronkelijk gepubliceerde gegevens, aan de
betrokken personen een recht van toegang en verbetering toestaan tot het bestand van het
Steunpunt. Anderzijds kan het gebruik van de gevalideerde lijst van wetenschappelijke publicaties,
buiten en na het onderzoeksproject, enkel starten mits toestemming van de personen wiens
gegevens werkelijk werden aangepast.

c. moet, bij intrekking van de erkenning, de van de universiteiten ontvangen
persoonsgegevens overdragen aan de nieuwe door de Vlaamse Minister van Onderwijs erkende
instelling. Bij ontstentenis hiervan moeten de gegevens in bewaring worden gegeven bij de
Vlaamse Minister van Onderwijs, en dit tot aanduiding van de nieuwe erkende Contractant. In ieder
geval mag er geen persoonlijk kopie worden bewaard van de van derden ontvangen
persoonsgegevens. De Commissie moet van deze intrekking op de hoogte worden gebracht;

3. De statistische eindresultaten van het onderzoek mogen niet worden gepubliceerd 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: de
wetenschappelijke en/of bibliometrische evaluatie van Vlaamse wetenschappelijke publicaties en
octrooinemingen.

Voor de secretaris, De voorzitter,
wettig verhinderd:

(get.)  D. GHEUDE, (get.)  P. THOMAS
adviseur


