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Aanbeveling LV nr. 05/2017 van 30 november 
2017 

 

Betreft: Latere verwerking (LV) van niet-gecodeerde persoonsgegevens voor historische doeleinden in het 

kader van de verwerking met de benaming ”Ontheemde Kindertijd. Praktijken van transnationale 
verplaatsingen van kinderen (België, 1940-1980)", doctoraal proefschrift in het domein van de 

geschiedenis, gefinancierd door het DOCPRO-BOF programma, promotor prof. dhr. Henk De Smaele, 

Universiteit Antwerpen" verricht door UA (CO-LV-2017-014) 

 

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (hierna de Commissie); 

Gelet op de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van 

de verwerking van persoonsgegevens (hierna 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 een latere verwerking van niet-gecodeerde persoonsgegevens voor historische 

doeleinden in het kader van de verwerking met de benaming gecodeerde persoonsgegevens voor 

historische doeleinden in het kader van de verwerking met de benaming ” Ontheemde Kindertijd. Praktijken 
van transnationale verplaatsingen van kinderen (België, 1940-1980)", doctoraal proefschrift in het domein 

van de geschiedenis, gefinancierd door het DOCPRO-BOF programma, promotor prof. dhr. Henk De Smaele, 

Universiteit Antwerpen" die UA heeft verricht en die de Commissie heeft ontvangen op 7/09/2017; 

Overwegende dat het naleven van de verplichte kennisgeving aan de betrokken personen onmogelijk blijkt 

of onevenredig veel moeite kost, 
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Brengt op 30 november 2017 volgende aanbeveling uit: 

De Commissie meent dat om een optimaal resultaat te kunnen bereiken, aan de verantwoordelijke voor de 

verwerking, in casu UA, de mogelijkheid moet worden geboden om niet-gecodeerde persoonsgegevens 

aan te wenden, in de mate dat aan de volgende voorwaarden wordt voldaan: 

 

1. de mededeling van de gegevens aan derden of de publicatie van de eindresultaten van het 

onderzoek is niet toegelaten onder een vorm waarbij de betrokken personen geïdentificeerd kunnen worden 

omdat deze identificatie niet noodzakelijk is om het geplande doeleinde te bereiken; 

 

2. de verantwoordelijke voor de verwerking dient de in artikel 16 van de WVP omschreven technische 
en organisatorische maatregelen te treffen om de vertrouwelijkheid en de beveiliging van de verwerking te 

garanderen. Hiertoe verwijst de Commissie naar de referentiemaatregelen die een leidraad kunnen vormen 

en geraadpleegd kunnen worden op haar website www.privacycommission.be – Privacythema’s – 

Informatiebeveiliging – Aanbeveling, Referentiemaatregelen en richtsnoeren. Aangezien ook 

persoonsgegevens worden verwerkt zoals bedoeld in artikel 6 van de WVP, moeten ook de voorwaarden, 

vermeld in artikel 25 van het KB, worden nageleefd. 

 

3. na afloop van het onderzoeksproject moet het materiaal dat in de loop van de gegevensverwerking 

tot stand is gekomen vernietigd worden. 

 

 

De Wnd. Administrateur, De Voorzitter, 

 

 

 

(get.) An Machtens  (get.) Willem Debeuckelaere 

 


