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Part I

How the EU Directive facilitates scientific 
research by introducing exemptions and how 
Member States have implemented them



Privileges for Research

EU Directive exemptions

Further use of existing data for research purposes

Exemption from transparency obligations

Limitations to the right of access

Longer storage



Part II

Some practical guidelines for researchers 
conducting research in the European Union 
regarding the processing of personal data



Think about privacy before starting your 
project

Who is/are the controller(s)? 
Will be legally responsible for the lawfulness of 
the processing and for compliance with legal 
requirements
• Researcher under authority of a legal person

• Funded research

• Multiple parties

• Research specifically regulated by law

Requirement to communicate this information 
from the beginning to DPA and data subjects



EU  wetenschap

(113) …de gerechtvaardigde verwachting van de 
maatschappij dat er sprake is van kennisvermeerdering…

wetenschappelijk of historisch onderzoek

statistische doeleinden 

archivering in het algemeen belang,

(159) … artikel 179, lid 1, VWEU, … de totstandbrenging 
van een Europese onderzoeksruimte …

Art. 85 – vrijheid van meningsuiting en informatie

Art. 89 – nationale afwijkingen



EU  wetenschap

Verworven privileges

Finaliteitsbeginsel (art. 5.1.b AVG)

• Verdere verwerking voor kennisvermeerdering is 

niet onverenigbaar 

Bewaartermijn (art. 5.1.b AVG)

• Langer bewaren voor kennisvermeerdering dan voor 

operationele doeleinden nodig is

Bijzondere categorieën gegevens (art. 9.2.j AVG + BE wet)

• Toegestaan voor kennnisvermeerdering (onder voorwaarden)

Gerechtelijke gegevens (art. 10 AVG + BE wet)



EU  wetenschap

Verworven privileges

Verzachting transparantieplicht bij indirecte inzameling 
(art. 14.5.b AVG)



EU  wetenschap

Nieuwe privileges

Verzachting recht op wissing (art. 17.3.d AVG) 

• Voor zover dit de kennisvermeerdering onmogelijk dreigt te maken of 

ernstig in het gedrang dreigt te brengen 

Verzachting recht om bezwaar uit te oefenen (art. 21.6 AVG)

• Geen recht op bezwaar indien de kennisvermeerdering noodzakelijk is voor 

de uitvoering van een taak van algemeen belang. 

• Lidstaten mogen verder verzachten voor kennisvermeerdering (art. 89.2 en 

art. 89.3)

Art. 89 – nationale afwijkingen



BE  wetenschap?

Wet ‘92 verwerking persoonsgegevens - K.B. 13 feb 2001

GDPR + implementatie 

Voorontwerp van wet – advies CBPL 33/2018

Wetsontwerp 54K3126 



BE  wetenschap?

Wetsontwerp 54K3126  (WO)

Artikel 9 WO  - verwerking van genetische, biometrische of 
gezondheidsgegevens

• Lijst bijhouden van wie toegang heeft tot deze gegevens

• Lijst ter beschikking houden van de GBA

• Vertrouwelijkheidsplicht vastleggen



BE  wetenschap?

Wetsontwerp 54K3126  (WO)

Art. 186, 1e lid WO

• Titel 4 WO “bepaalt het uitzonderingsregime ten aanzien van 

de rechten van betrokkenen bedoeld in artikel 89, paragrafen 

2 en 3 van de Verordening.”

Art. 187 WO

• “De artikelen 190 tot 203 zijn niet van toepassing mits 

naleving van een overeenkomstig artikel 40 van de 

Verordening goedgekeurde gedragscode.”



BE  wetenschap?

Wetsontwerp 54K3126  (WO)

Afdeling 3 - Anonimisering of pseudonimisering van de 
gegevens verwerkt met het oog op wetenschappelijk of 
historisch onderzoek of statistische doeleinden

• Art. 197: bij directe verzameling bij de betrokken

• Art. 198: bij intern hergebruik

• Art. 200: bij indirecte verzameling

• Art. 201: bij indirecte inzameling uit meerdere bronnen 

Zo snel mogelijk anonimiseren/pseudonimiseren



BE  wetenschap?

Wetsontwerp 54K3126  (WO)

Afdeling 4 - Verspreiding van gegevens verwerkt met het 
oog op archivering in het algemeen belang, het 
wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische 
doeleinden (publicatie)

Afdeling 5 - Mededeling van de gegevens verwerkt met 
het oog op archivering in het algemeen belang, het 
wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische 
doeleinden (hergebruik)



Toepassingsgebied

Wie & waar?

Wie is de verwerkingsverantwoordelijke?

Waar is de verwerkingsverantwoordelijke gevestigd?

Wie is de verwerker?

Waar is de verwerker gevestigd? 

Wat?

Verwerking in het kader van de activiteiten 
van vestigingen in België



Toepassingsgebied

Keuze maken 

1. Toepassen van de standaardregels van de GDPR, inclusief 
alle rechten van de betrokkenen

2. Gebruik maken van uitzonderingen op de rechten van 
betrokkenen & naleven van een goedgekeurde 
gedragscode + artikelen over publicatie en hergebruik

3. Gebruik maken van uitzonderingen op de rechten van 
betrokkenen & naleven van titel 4 van het wetsontwerp



Publicatie

Art. 85 GDPR 

Vrijheid van 
meningsuiting

Art. 89 GDPR

Wetenschappelijk 
onderzoek



Publicatie

Artikel 24 WO voert uitzonderingen in op

artikelen 7 tot 10, 11.2 GDPR (beginselen)

artikelen 13 tot 16, 18 tot 20 en 21.1 GDPR (rechten van 
betrokkenen)

(soms) artikelen 30.4, 31, 33 en 36 GDPR (verplichtingen) 

(voor zover nodig) artikelen 44 tot 50 GDPR (internationale 
doorgiften)

(ter bescherming van het bronnengeheim) artikel 58 GDPR 
(toezichthoudende autoriteit

Niet coherent met Titel 4 – wetenschappelijk onderzoek



Onderzoek & Publicatie

Operationele verwerking van patiëntengegevens

Onderzoek Onderzoek

Publicatie

Denkoefening

3 types verwerkingen
3 regimes


