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ETHISCHE COMMISSIE



ETHISCHE COMMISSIE (EC) VAN DE FPPW

̶ 9  leden (1 per vakgroep) + Jan Lammertyn (data-management expert)

̶ Evalueert +/- 100 onderzoeksprojecten per jaar

̶ De meeste onderzoeksprojecten worden niet geëvalueerd.
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̶ Wanneer indienen bij de EC?

• FWO

• Tijdschrift

• Twijfel over ethische acceptabiliteit

• Misleiding



HET ALGEMEEN ETHISCH PROTOCOL (AEP)

̶ Richtlijnen voor ethiek in onderzoek (2008)

̶ Obsoleet omwille van

• GDPR

• nieuwe statuut van de klinische psycholoog en klinische 

orthopedagoog (wet van 2015)

• koninklijk besluit van 2018 over biobanken

• wil van de EC om duidelijkere regels voor verplichte aanvraag
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REVISIEPROCES

̶ Ethische Commissie (EC): 9  leden (1 per vakgroep) + Jan Lammertyn

̶ Start van revisie: zomer 2017

̶ Tekst aangepast en besproken binnen de EC en dan voorgelegd aan de 

faculteit.

̶ Eerste voorstel weerlegd door de faculteit in zomer 2018

̶ Tweede voorstel goedgekeurd door de faculteit in zomer 2019
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EENVOUDIGE AANPASSINGEN

Gesuggereerd door Jan Lammertyn



26. Het wettelijk kader voor de verwerking van persoonsgegevens en 

vertrouwelijke informatie wordt bepaald door: 

̶ De Algemene Vordering Gegevensbescherming (AVG) beter bekend 

als General Data Protection Regulation (GDPR). 

̶ Belgische privacywetgeving, in het bijzonder de wet van 30 juli 2018 

(“kaderwet”) inzake de privacybescherming met betrekking tot het 

verwerken van persoonsgegevens, alsook alle bijhorende 

amendementen en uitvoeringsbesluiten. 
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27. Alle onderzoekers die met persoonsgegevens of vertrouwelijke 

informatie werken, worden verwacht kennis te nemen van en zich te 

schikken naar de ‘Generieke Gedragscode voor de verwerking van 

persoonsgegevens en vertrouwelijke informatie’ 

https://www.ugent.be/nl/univgent/privacy/gedragscode-

persoonsgegevens.htm
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28. Onderzoekers respecteren de privacy van participanten. Alle gegevens 

(digitaal en niet-digitaal, zoals foto’s, video en geluidsopnames) die 

persoonlijke informatie bevatten dienen worden beveiligd. Indien 

gegevens worden gedeeld nemen de onderzoekers maatregelen om de 

privacy van de participanten te beschermen. Voor universiteitsbrede 

richtlijnen, zie: 

https://www.ugent.be/intranet/nl/op-het-

werk/ict/informatieveiligheid/veilig-werken-met-vertrouwelijke-

gegevens.pdf
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29. Enkel persoonlijke informatie die relevant is voor de doelstellingen van 

het onderzoeksproject kan worden verzameld.
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30. De wettelijke basis voor het verwerken van persoonlijke informatie wordt 

bekomen via geïnformeerde toestemming (informed consent). 

Toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens van 

participanten dient te worden verleend door middel van een duidelijk 

affirmatieve actie waarmee een vrijwillig, specifiek, geïnformeerd en 

onmiskenbaar signaal van instemming door de participant wordt 

gegeven.
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31. Participanten hebben het recht: 

• geïnformeerd te worden over welke, hoe, waarom en wanneer 

persoonlijke data verwerkt wordt 

• op toegang tot hun persoonlijke data; op rechtzetting van hun 

persoonlijke data; om een beperkte verwerking van hun persoonlijke 

data te vragen; op gegevensportabiliteit. Echter, indien de uitoefening 

van dit recht naar alle waarschijnlijkheid het halen van 

onderzoeksdoelen onmogelijk maakt of in belangrijke mate bemoeilijkt, 

dan kan een uitzondering gemotiveerd worden. 
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31. Participanten hebben het recht: 

• …

• tot verwijdering (het ‘recht om vergeten te worden’). Echter, indien de 

uitoefening van dit recht naar alle waarschijnlijkheid het halen van 

onderzoeksdoelen onmogelijk maakt of in belangrijke mate bemoeilijkt, 

dan kan een uitzondering gemotiveerd worden.

• bezwaar te maken tegen (een deel van) het verwerken van hun 

persoonlijke data.

• niet onderworpen te worden aan automatische 

beslissingsvoering/profilering.
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32. Binnen het kader van AVG (GDPR) zijn alle projecten die persoonlijke 

data verwerken wettelijk verplicht om geregistreerd te worden in het 

UGent register van verwerkingsactiviteiten. Instructies over hoe dit moet 

zijn te vinden op onderzoektips.ugent.be/nl/tips/00001774/
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33. Alle data en bijhorende documentatie van onderzoeksprojecten wordt 

opgeslagen ten belope van een minimum termijn van vijf jaar volgend 

op 

1) het behalen van de doelstellingen waarvoor de data werd verzameld, 

2) het einde van de projectfinanciering en/of 

3) het publiceren/rapporteren van de data 

(de laatste van deze drie datums is van toepassing). 

Zie https://www.ugent.be/nl/onderzoek/datamanagement/beleidskader-

rdm.pdf . 

Gevoelige persoonlijke data die niet kunnen worden geanonimiseerd 

dienen worden verwijderd na 5 jaar.
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GEVOELIGERE AANPASSINGEN



ONDERZOEK BIJ MINDERJARIGEN (<18)
̶ Oud AEP: 

• Actief IC van ouders (soms passief)

• Actief IC van minderjarige (aanbevolen)
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̶ GDPR: 

• Actief IC van ouders (<16 …  of 13?)

• Actief IC van minderjarige ( ≥16 … of 13?)

̶ Decreet betreffende de rechtspositie van de minderjarige in de integrale jeugdhulp 

(2004)

• Art. 8. De minderjarige heeft het recht om geïnformeerd vrij in te stemmen met 

de buitengerechtelijke jeugdhulp of die hulp te weigeren.



ONDERZOEK BIJ MINDERJARIGEN (<18)

̶ Nieuw AEP: 

• Actief IC van minderjarige (≥13)

• Aanbevolen actief IC van minderjarige (<13)

• Verplicht actief IC van ouders voor minderjarige (<16) [soms passief]
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̶ Ongeëxploreerde piste: 

afzonderlijk IC voor dataverzameling en voor deelname aan onderzoek



GEVOELIGE DATA
The following personal data is considered ‘sensitive’ and is subject to 

specific processing conditions:

̶ personal data revealing racial or ethnic origin, political opinions, religious 

or philosophical beliefs;

̶ trade-union membership;

̶ genetic data, biometric data processed solely to identify a human being;

̶ health-related data;

̶ data concerning a person’s sex life or sexual orientation.
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Opnemen van gevoelige data  aanvraag indienen bij de EC
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