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Aanbeveling Nr 04/2006 LV van 11/09/2006  
 
 
O. Ref. : HM2002806/008 
 

 

BETREFT : Latere verwerking (LV) van niet-gecodeerde persoonsgegevens in het kader 
van een “onderzoek naar voetgangersongevallen die voorvallen op een 
oversteekplaats voor voetgangers in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest – 
Opvolging van de algemene stand van zaken inzake verkeersveiligheid in het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest, conventie IBSR 2006” door het Belgisch 
Instituut voor verkeersveiligheid. 

 
 
 
 
 
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, inzonderheid artikel 4, §1, 2°, 2de lid ; 
 
Gelet op het koninklijk besluit van 13 februari 2001 tot uitvoering van de wet van 8 

december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking 
van persoonsgegevens, inzonderheid de artikelen 20, 2°, en 21 ; 

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

voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden, ingediend bij de Commissie door 
het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid en gelet op de informatie verstrekt 
overeenkomstig artikel 21 van het voormeld besluit ; 

 
Overwegende dat de naleving van de informatieplicht en het verkrijgen van de toestemming 

van de betrokken personen onmogelijk blijkt of buitensporige inspanningen vereist ; 
 
Doet op 11 september 2006 de volgende aanbeveling : 
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De Commissie meent dat indien de verantwoordelijke van het onderzoek een optimaal 
resultaat wil bekomen hij over de mogelijkheid moet beschikken gebruik te maken van niet-
gecodeerde persoonsgegevens op voorwaarde dat hij de volgende voorwaarden vervult : 

 
1. Het is niet toegestaan de historische, statistische en wetenschappelijke 

eindresultaten te publiceren onder een vorm waarbij het mogelijk is de betrokken 
personen te identificeren.  Deze identificatie is niet onontbeerlijk voor het 
bereiken van het beoogde doel, te weten “onderzoek van de 
voetgangersongevallen die voorvallen op de oversteekplaatsen voor voetgangers 
in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest”. 

 
2. Eens het doel is bereikt, moeten alle nota’s en fotokopieën worden vernietigd die 

de verantwoordelijke voor de latere verwerking heeft genomen en die de 
identificatie van de betrokken personen mogelijk maakt. 

 
 
 
 
 

 De administrateur, De ondervoorzitter, 

 Jo BARET Willem DEBEUCKELAERE 


