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AANBEVELING Nr 06 /2007 LV van 09/07/2007 
 
 
O. Ref. : SA3/HM3000422/008 
 

 
 
 

BETREFT : Latere verwerking (LV) van niet-gecodeerde persoonsgegevens in het kader 
van een onderzoek genaamd « Histoire de la Psychiatrie en Belgique au 
vingtième siècle » onder leiding van professor Pieter Lagrou van de ULB. 

 
 
 
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, 2de lid ; 
 
Gelet op het koninklijk besluit van 13 februari houdende 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 en wetenschappelijke doeleinden, op 7 juni 2007 ingediend bij de 
Commissie door professor Pieter Lagrou van de Université Libre de Bruxelles en gelet op de 
informatie verstrekt overeenkomstig artikel 21 van voormeld besluit ; 

 
Overwegende dat de informatieplicht aan en de verkregen toestemming van de betrokken 

personen onmogelijk blijken of bovenmatige inspanningen kosten, 
 
Doet op 9 juli 2007 de volgende aanbeveling : 
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De Commissie is van oordeel dat voor een optimaal resultaat de verantwoordelijke voor de 
verwerking de mogelijkheid moet hebben niet-gecodeerde persoonsgegevens te gebruiken op 
voorwaarde dat de volgende voorwaarden worden nageleefd: 
 

1. de publicatie van de historische, statistische en wetenschappelijke eindresultaten 
van het onderzoek is niet toegelaten onder een vorm waarbij de betrokken 
personen geïdentificeerd kunnen worden.  De reden hiervan is dat de identificatie 
niet noodzakelijk is om het geplande doeleinde te bereiken, namelijk een 
doctoraat in criminologie met als onderwerp de voorwaardelijke vrijheid. 

 
2. Eens de documenten werden geraadpleegd moeten alle nota’s en de eventuele 

genomen kopieën door de verantwoordelijke voor de verwerking vernietigd 
worden die de identificatie mogelijk maken van de betrokken personen. 

 
 
 

 De administrateur De voorzitter 

 (get.) Jo BARET (get.) W. DEBEUCKELAERE 

Voor eensluidend afschrift, 
De Administrateur 

 
 
 
 

Jo BARET      31 juli 2007 

 


