
Aan.04/2007 - 1 /2  
 

 
 
 

AANBEVELING Nr 04 / 2007 LV van 23/05/2007 
 
 
O. Ref. : SA.3/HM3000270/010 
 

 

BETREFT : Latere verwerking (LV) van niet-gecodeerde persoonsgegevens voor 
wetenschappelijke en statistische doeleinden in het kader van het onderzoek 
"Medische beslissingen rond het levenseinde van patiënten in Vlaanderen en 
Brussel" door het Monitoring Quality of End-of-Live Care Consortium – VUB 
Jette (hierna MELC Consortium) 

 
 
 
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 WVP), 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 latere verwerking van niet-gecodeerde persoonsgegevens voor 

wetenschappelijke en statistische doeleinden in het kader van het onderzoek "Medische 
beslissingen rond het levenseinde van patiënten in Vlaanderen en Brussel" die het MELC 
Consortium op 27 april 2007 bij de Commissie heeft ingediend; 

 
 
Overwegende dat het naleven van de verplichte kennisgeving en het bekomen van 

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

 
 
Verstrekt op 23/05/07 volgende aanbeveling: 
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De Commissie meent dat om een optimaal resultaat te kunnen bereiken, aan de 

verantwoordelijke voor de verwerking de mogelijkheid moet worden geboden om niet-gecodeerde 
persoonsgegevens te gebruiken, in de mate dat aan de volgende voorwaarden wordt voldaan: 

 
 

1. Het onderzoek kan slechts plaatsvinden op voorwaarde dat op het tijdstip van het 
aanschrijven van de betrokken artsen voldaan is aan de voorwaarden inzake 
informatieverstrekking aan de deelnemers gelijkwaardig aan die omschreven in 
artikel 9 van de WVP, daaronder begrepen de naam en het adres van de 
verantwoordelijke voor de verwerking, de doeleinden van de verwerking, de 
ontvangers van de gegevens, de herkomst van de gegevens, het niet verplichte 
karakter van de deelname aan het onderzoek, het bestaan van een recht op 
toegang en verbetering van de gegevens,... 

 
2. De identificatiegegevens en de gegevens van het onderzoek dienen ontkoppeld te 

worden zodra deze koppeling niet langer noodzakelijk is voor het onderzoek.  
 

3. Gelet op de verschillende tussenpersonen die in diverse fases van het onderzoek 
optreden, dient de verantwoordelijke voor de verwerking de voorwaarden na te 
leven die omschreven zijn in artikel 16 WVP teneinde de vertrouwelijkheid en de 
beveiliging van de verwerking te garanderen. Zo zal hij onder meer contractuele 
bepalingen moeten vastleggen met het oog op de naleving van de technische en 
organisatorische  beveiligingsmaatregelen door de verschillende verwerkers van de 
gegevens.  

 
 
 
 
 

 
 
 
   
 De administrateur, De voorzitter, 
 
 
 
  Jo BARET  Willem DEBEUCKELAERE 
 
 

 
 

 


