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AANBEVELING Nr 03 / 2007 LV van 24 mei 2007 
 
 
O. Ref. : SA.3 /2007/ HM2002265/028 
 

 

BETREFT : Latere verwerking van niet-gecodeerde gegevens genaamd “étude visant à : 
évaluer le taux d’insertion professionnelle des apprentis certifiés et des 
auditeurs chef d’entreprise diplômés (en ce compris les stagiaires), 
l’évolution de ce taux dan le temps ainsi que les modes d’insertion 
professionnelle, et ce présentés par profession, secteur professionnel et par 
sous-région ; évaluer l’adéquation de l’offre de formation avec les besoins 
des entreprises ; évaluer le taux de satisfaction des apprentis certifiés et des 
auditeurs chef d’entreprise diplômés sur les formations dispensées ; 
déterminer l’intérêt des apprentis certifiés pour la formation chef d’entreprise 
et l’intérêt des diplômés pour la formation prolongée. L’étude porte sur les 
apprentis certifiés et les diplomés chefs d’entreprise du réseau de l’IFAPME 
pour les années 2002 à 2005 réalisé par l’IFAPME” [vrije vertaling : 
“onderzoek naar het integratiepercentage in de arbeidsmarkt van 
gebrevetteerde leerjongeren en gediplomeerde cursisten bedrijfsleider (met 
inbegrip van de stagiairs), de evolutie van dit percentage in de tijd en de 
manier waarop die integratie in de arbeidsmarkt verloopt, en dit per beroep, 
beroepssector en per  subregio ; onderzoek naar de overeenstemming van de 
aangeboden opleiding met de bedrijven ; onderzoek naar het 
tevredenheidspercentage van de gebrevetteerde leerjongeren en van de 
gediplomeerde cursisten bedrijfleider over de gegeven opleidingen ; het 
bepalen van de belangstelling  van de gebrevetteerde leerjongeren voor de 
opleiding voor bedrijfleider en van de belangstelling van de gediplomeerde 
bedrijfleiders voor de voortgezette opleiding.  De studie betreft de 
gebrevetteerde leerlingen en gediplomeerde bedrijfsleider van het netwerk 
van het IFAPME voor de jaren 2002 tot 2005”, verricht door het IFAPME (Waals 
instituut voor alternerende opleiding, zelfstandigen en kleine en middelgrote 
ondernemingen)]. 

 
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; 
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Gelet op de aangifte van een verdere verwerking van niet-gecodeerde persoonsgegevens 
voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden door het IFAPME, bij de Commissie 
ingediend op 11 januari 2007, en de bijkomende verstrekte informatie overeenkomstig artikel 21 
van voormeld koninklijk besluit; 

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

en het bekomen van hun instemming onmogelijk blijkt of onevenredig veel moeite kost, 
 
Verstrekt op 24 mei 2007 volgende aanbeveling: 
 
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, als 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. 

 
2. Eens de voor het onderzoek noodzakelijke steekproeftrekking is verricht, dient de 

verwerker, met name de Universiteit van Luik de gegevens van het IFAPME die niet 
werden weerhouden voor de verwezenlijking van de steekproef, te vernietigen.  

 
3. Eens het doel van het onderzoek werd bereikt moet de Universiteit Luik onverwijld 

de gegevens van de steekproeftrekking vernietigen. 
 
 
 
 
 

De Administrateur 
 
 
 

(get.) Jo Baret 

De voorzitter 
 
 
 

(get.) Willem DEBEUCKELAERE 
 
 
 
 
 

Voor eensluidend afschrift, 
De Administrateur 

 
 
 
 

Jo BARET      31 juli 2007 
 


