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AANBEVELING Nr 03 / 2005 LV van 01/09/2005 
 
 
O. Ref. : SA.3 / HM2002168/014 
 

 

BETREFT : Latere verwerking (LV) van niet-gecodeerde persoonsgegevens bestaand uit 
het bekomen via aan de associatie UGent verbonden opleidingsinstituten van 
de adresgegevens van afgestudeerden in het kader van een "onderzoek naar 
het psychosociaal welzijn van afgestudeerden aan de lerarenopleiding" door 
Katrien Vermeulen (Doctoraatsbursaal Universiteit Gent). 

 
 
 
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 

door Katrien Vermeulen («Doctoraatsbursaal Universiteit Gent») bij de Commissie ingediend op 
23/08/2005 en op bijkomende informatie elementen door de Commissie per brief op 30/08/2005 
ontvangen. 

 
 
Overwegende dat het naleven van de verplichte kennisgeving aan / het bekomen van 

de toestemming van de betrokken personen onmogelijk blijkt of onevenredig veel moeite 
kost, 

 
 
Verstrekt op 01/09/2005 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 lijst van de afgestudeerden die van de aan de associatie UGent verbonden 

opleidingsinstituten verkregen zijn, dient te worden vernietigd, zodra de eerste 
vragenlijst aan die afgestudeerden wordt opgestuurd. 

2. De adresgegevens van de afgestudeerden mogen niet aan derden worden 
medegedeeld. 

3. De persoonsgegevens van de afgestudeerden die niet aanvaarden aan het 
onderzoek deel te nemen of die niet antwoorden dienen zo spoedig mogelijk te 
worden vernietigd. 

 
 
 

 De administrateur,  De voorzitter, 

 Jo BARET Michel PARISSE 
 
 


