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Aanbeveling LV nr. 08/2008 van 19/06/2008

Betreft: Latere verwerking (LV) van niet-gecodeerde persoonsgegevens in het raam van
een analyse genaamd "Recherche scientifique sur le lien éventuel existant entre les

défauts de paiement de factures de mobilophonie par les particuliers et ceux enregistrés
dans la Centrale des crédits aux particuliers à l'égard des dispensateurs de crédit "
uitgevoerd door de Nationale Bank van België.

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 "WVP"), inzonderheid artikel 4, §1, 2°, 2de 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
historische, statistische en wetenschappelijke doeleinden, bij de Commissie ingediend op 11 maart
2008 door de heer Bissot van de Nationale Bank van België en gelet op de bijkomende inlichtingen
die op 8 mei 2008 werden ontvangen en gelet op de informatie die overeenkomstig artikel 21 van
het voormeld besluit werd verstrekt;
Overwegende dat de verplichte kennisgeving aan de betrokkenen en het verkrijgen van hun
toestemming onmogelijk blijkt of buitensporige inspanningen vereist;
Brengt op 19/06/2008 de volgende aanbeveling uit:
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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 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, in onderhavig geval een "Recherche scientifique

sur le lien éventuel existant entre les défauts de paiement de factures de mobilophonie
par les particuliers et ceux enregistrés dans la Centrale des crédits aux particuliers à
l'égard des dispensateurs de crédit." (vrije vertaling: wetenschappelijk onderzoek naar
een eventueel bestaand verband tussen nalatigheid door particulieren bij de betaling
van facturen voor mobiele telefonie en deze die geregistreerd zijn bij de Centrale voor
Kredieten aan Particulieren ten opzichte van de kredietverstrekkers).
2. Preventel zal overgaan tot de doorzending van zijn gegevens naar de Nationale Bank
van België die belast is met de koppeling van de twee gegevensbanken. De beoogde
verwerking vergt geen gegevensoverdracht in de omgekeerde richting, te weten van de
Nationale Bank van België naar Preventel.
3. De onderzoekers krijgen geen toegang tot de identiteitsgegevens van de betrokkenen,
overeenkomstig artikel 16, §2, 2° van de privacywet dat stelt dat" de verantwoordelijke

voor de verwerking, en in voorkomend geval zijn vertegenwoordiger in België moet:
ervoor zorgen dat voor de personen die onder zijn gezag handelen, de toegang tot de
gegevens en de verwerkingsmogelijkheden, beperkt blijven tot hetgeen die personen
nodig hebben voor de uitoefening van hun taken of tot hetgeen noodzakelijk is voor de
behoeften van de dienst". Ingeval van problemen met de coherentie van de bekomen
resultaten zal de verificatie van de matching van de gegevens moeten uitgevoerd
worden door een andere dienst dan deze die belast is met het onderzoek.
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4. Eens het onderzoek is afgerond moeten alle gegevens die een identificatie van de
betrokkenen mogelijk maken, vernietigd worden.

Voor de Administrateur m.v.,

De Voorzitter,

Het Afdelingshoofd ORM,

Patrick Van Wouwe

Willem Debeuckelaere

