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AANBEVELING Nr 05 / 2006 LV van 17/07/2006 
 
 
O. Ref. : SA.3 / HM2002645/009 
 

 

BETREFT : Latere verwerking (LV) van niet-gecodeerde persoonsgegevens voor 
wetenschappelijke doeleinden in het kader van het onderzoek "Vragenlijst 
UGender" door het Centrum voor Genderstudies - UGent 

 
 
 
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 

voor wetenschappelijke doeleinden, door het Centrum voor Genderstudies - UGent bij de 
Commissie ingediend op 6/03/06 en de bijkomende informatie-elementen verstrekt op 28/06/2006; 

 
 
Overwegende dat het naleven van de verplichte kennisgeving aan de betrokken 

personen en het bekomen van hun geïnformeerde en uitdrukkelijke toestemming 
onmogelijk blijkt of onevenredig veel moeite kost, 

 
 
Verstrekt op 17/07/06 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 publicatie van de statistische eindresultaten van de enquête is niet toegestaan in 
een vorm die de identificatie van de betrokken personen toelaat omdat deze 
identificatie niet onontbeerlijk is voor het bereiken van het beoogde doeleinde, in 
onderhavig geval, de evaluatie van de gelijke kansen voor mannen en vrouwen bij 
alle personeelsleden van de UGent. 

 
2. Zodra de identificatiegegevens (e-mailadres) niet langer noodzakelijk zijn voor het 

nagestreefde doeleinde, moeten zij worden ontkoppeld van de andere gegevens en 
tevens vernietigd zodanig dat de gegevens anoniem worden gemaakt. 

 
3. De enquête kan slechts plaatsvinden op voorwaarde dat op het tijdstip van de 

verzending van de e-mail voldaan is aan de voorwaarden inzake 
informatieverstrekking aan de deelnemers gelijkwaardig aan die omschreven in 
artikel 9 van WBPL, 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 de enquête, het bestaan van een recht op toegang 
en verbetering van hun gegevens.  

 
4. De relaties van de verantwoordelijke en de verwerker dienen contractueel geregeld 

te worden, conform de bepalingen van artikel 16 van de WBPL. Dit impliceert onder 
andere het sluiten van voorwaarden die door de verwerker moeten nageleefd 
worden inzake gegevensbescherming, onder andere het voorzien van technische 
veiligheidsmaatregelen, een onmiddellijke vernietiging van de e-mailadressen nadat 
de vragenlijst is verzonden, het verbod voor de verwerker om de gegevens verder 
voor alle andere doeleinden (daaronder begrepen commerciële doeleinden) te 
verwerken.  

 
 

(get.) Jo BARET (get.) Michel PARISSE 

 Administrateur Voorzitter 
 
 
 

Voor eensluidend verklaard afschrift, 
 

De administrateur 
 
 
 
 

J. BARET     19 juli 2006 


