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Het Statistisch Toezichtscomité
Beraadslaging STAT 05/2017 van 14 maart 2017

Betreft: Aanvraag ingediend door de UCL, Institut Iacchos, teneinde een uitbreiding te bekomen van
de mededeling van gecodeerde studiegegevens die werd toegestaan bij beraadslaging STAT nr.
18/2016 van 12 juli 2016 (STAT-MA-2017-003)
Het Statistisch Toezichtscomité (hierna "het Comité");
Gelet op de wet van 4 juli 1962 betreffende de openbare statistiek (hierna "wet openbare statistiek");;
Gelet op de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna "WVP");
Gelet op het koninklijk besluit van 13 februari 2001 ter uitvoering van de Privacywet (hierna "KB van
13 februari 2001");
Gelet op het koninklijk besluit van 7 juni 2007 tot vaststelling van de nadere regels met betrekking tot

de samenstelling en de werking van het Statistisch Toezichtscomité opgericht binnen de Commissie
voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ;
Gelet op de aanvraag van de UCL, Institut Iacchos, ontvangen op 16 januari 2017;
Gelet op de aanvraag van het technisch en juridisch advies gericht aan de Federale Overheidsdienst
Economie, KMO, Middenstand en Energie (Algemene Directie Statistiek – Statistics Belgium) op 15
februari /2017;
Gelet op het technisch en juridisch advies ontvangen op 26 februari 2017 ;
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Gelet op het verslag van de Voorzitter,
Beslist op 14 maart 2017, na beraadslaging, als volgt::
I. ONDERWERP VAN DE AANVRAAG
1. De onderzoeker werd met de Beraadslaging STAT nr. 18/2016 van 12 juli 2016 reeds
gemachtigd om vanwege de Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium (hierna ADSSB)
de mededeling te krijgen van gecodeerde studiegegevens van het Rijksregister, van de
bevolkingsonderzoeken van 2001 en 2011 en van de individuele formulieren voor
overlijdensaangifte bij de burgerlijke stand.
2. De aanvraag strekt ertoe de machtiging, verleend met de Beraadslaging STAT nr 18/2016
van 12 juli 2016, uit te breiden met twee nieuwe gegevens beschikbaar in het raam van het
bevolkingsonderzoek 2011 voor dezelfde in punt C van de Beraadslaging STAT 2r. 18/2016
beschreven doeleinden, namelijk de verwezenlijking van het CAUSINEQ project (Causes of
Health and mortality inequalities in Belgium : multiple dimensions, multiple causes).
3. Ter herinnering, het CAUSINEQ project strekt ertoe de mechanismen te bestuderen volgens
welke de sociale verschillen inzake sterftecijfer worden gegenereerd in België sinds 1970.
4. Overigens zouden in de toekomst andere variabelen het bevolkingsonderzoek 2011 kunnen
vervolledigen. De onderzoeker wenst dat deze gegevens hem eveneens door de ADSSB
kunnen worden meegedeeld indien zij nuttig zijn voor het CAUSINEQ project.
II. ONDERZOEK VAN DE AANVRAAG
5. De aanvrager beschikt reeds over een machtiging, verleend met Beraadslaging STAT nr.
18/2016 van 12 juli 2016 waarmee de Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium werd
gemachtigd

om

gecodeerde

studiegegevens

van

het

Rijksregister

van

de

bevolkingsonderzoeken van 2001 en 2011 en van de individuele formulieren voor
overlijdensaangifte bij de burgerlijke stand mee te delen aan het Centre de recherche en
démographie et sociétés (DEMO) van de l’Université catholique de Louvain.
6. Bijgevolg moet het Comité enkel nagaan of:
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•

de gevraagde gegevens in het licht van het doeleinde zoals beschreven in de Beraadslaging
STAT nr. 18/2016, toereikend, ter zake dienend en niet overmatig zijn (artikel 4, §1, 3° van
de WVP).

A. GEVRAAGDE GEGEVENS
7. Dit zijn de gevraagde gegevens:
•

CD_OWS_DET

:

Gedetailleerd

eigendomsregime

(in

verband

met

het

bezettingsstatuut van de woning, het gaat om een belangrijke variabele om de
sociale positionering van individuen te bepalen);
•

NM_UFS : Nuttige oppervlakte van de woning (de beschikbare oppervlakte van de
woning is een belangrijke factor om de kwaliteit van de woning te bepalen; het gaat
ook om een belangrijke variabele die, in combinatie met de vorige variabele, toelaat
de sociale positionering van individuen te bepalen).

•

de variabelen die in de toekomst het bevolkingsonderzoek 2011 zouden kunnen
vervolledigen indien zij nuttig zijn voor het CAUSINEQ project.

B. PROPORTIONALITEIT
B.1. Betreffende de noodzaak tot het verkrijgen van gecodeerde gegevens
8. De onderzoeker mag de gecodeerde persoonsgegevens enkel ontvangen indien een
verwerking van anonieme gegevens niet de mogelijkheid zou bieden de statistische of
wetenschappelijke doeleinden die hij beoogt te verwezenlijken (artikel 4 WVP).
9. Uit de aanvraag kan impliciet worden begrepen dat het onderzoek alleen met gecodeerde
gegevens gerealiseerd kan worden.
B.2. Betreffende de hoeveelheid gegevens
10. Volgens het technisch en juridisch advies zijn de twee variabelen toereikend, ter zake dienend
en niet overmatig ten opzichte van het doeleinde.
11. Het Comité is van oordeel dat de proportionaliteit wordt gerespecteerd.
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B.3. Betreffende de frequentie van de mededeling van de gegevens
12. Volgens het technisch en juridisch advies gaat het om twee variabelen die nog niet door de
ad hoc dienst werden gevalideerd. Deze dienst moet dus eerst zijn akkoord geven alvorens
de ADSSB de gegevens mag leveren.
13. Voor de doorgifte van twee bijkomende gegevens zal een bijlage bij het op 8 september 2016
tussen

de

Université

catholique

de

Louvain

en

de

ADSSB

ondertekende

vertrouwelijkheidscontract worden afgesloten.
14. Voor doorgiften in de toekomst van bijkomende gegevens zal eveneens een bijlage worden
afgesloten op voorwaarde dat het oorspronkelijke doeleinde wordt geëerbiedigd.
B.4. Ten overstaan van de bewaartermijn
15. Persoonsgegevens mogen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk is voor de
verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij worden verkregen of waarvoor zij verder
worden verwerkt (artikel 4, § 1, 5° van de WVP).
16. De onderzoeker wil zijn onderzoek spreiden over 10 jaar wat tegemoetkomt aan de vereiste
dat de bewaartermijn gerechtvaardigd en proportioneel moet zijn.
17. Eens deze termijn is verstreken, moet de onderzoeker de gegevens en back-ups vernietigen.
Het is niet toegestaan de (gecodeerde) studiegegevens voor dezelfde doeleinden langer te
blijven gebruiken, behoudens toegekende verlenging. Wanneer de doeleinden worden bereikt
voor deze termijn is verlopen moet de onderzoeker de gegevens en bestanden vernietigen
voor afloop van de termijn, meer bepaald onmiddellijk nadat het doeleinde is verwezenlijkt.
De vertrouwelijkheid van de gegevens zelf moet onbeperkt in de tijd door de onderzoeker
worden gerespecteerd.
C. BEVEILIGING
C.1. Consulent inzake informatiebeveiliging
18. Uit de door de onderzoeker meegedeelde stukken blijkt dat hij over een consulent inzake
informatieveiligheid beschikt.
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C.2. Veiligheidsbeleid
19. Uit de door de onderzoeker meegedeelde stukken blijkt dat hij over een beveiligingsbeleid
beschikt.
20. Uit

het

evaluatieformulier

inzake

beveiliging, gevoegd

bij de

aanvraag

en het

vertrouwelijkheidscontract, kan worden opgemaakt dat op 13 van de 14 beveiligingsvragen
positief werd geantwoord.
21. Zo blijkt de onderzoeker niet te beschikken over een logging van de toegangen.
22. Het Comité verzoekt de onderzoeker te voldoen aan de momenteel ontbrekende
beveiligingsvereiste.
23. Het Comité vestigt de aandacht op het feit dat indien zich in de toekomst wijzigingen in de
organisatie van de informatiebeveiliging voordoen die een impact hebben op de informatie
die werd verstrekt in de aanvraag, de aanvrager het Comité op eigen initiatief of op vraag
van dit laatste, hierover moet informeren. Het Comité meldt de ontvangst ervan en behoudt
het recht om daarop later eventueel te reageren.
C.3.

Verantwoordelijke natuurlijke persoon
24. De identiteit van de verantwoordelijke natuurlijke persoon werd meegedeeld. Deze persoon
is persoonlijk verantwoordelijk voor het naleven van alle verplichtingen m.b.t. de uitvoering
van de wet openbare statistiek, de WVP, hun uitvoeringsbesluiten, elke andere wettelijke of
reglementaire bepaling tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, de bepalingen van
de

onderhavige

beslissing

van

het

Comité,

en

de

bepalingen

van

het

vertrouwelijkheidscontract.
25. Deze persoon zal daadwerkelijk toezicht uitoefenen op de rechtmatige aanwending van de
verstrekte gegevens.
26. De maatregelen waarvan sprake in G. 1. t.e.m. G.3., die de bescherming en de veiligheid van
de verstrekte studiegegevens moeten verzekeren, zoals vereist door artikel 16 WVP en artikel
15bis wet openbare statistiek, zijn doeltreffend, indien ze strikt worden gecontroleerd en
(op)gevolgd in de praktijk.
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C.4. Scheiding van andere verwerkingen
27. De onderzoeker dient de verwerking van onderhavige gegevens voor de vermelde doeleinden
gescheiden te houden van andere verwerkingen van persoonsgegevens waarvoor hij
eventueel verantwoordelijk is.
C.5.

Verbod op decodering
28. De onderzoeker dient er zich contractueel toe te verbinden alle mogelijke middelen te zullen
inzetten om te vermijden dat de identiteit van de personen op wie de meegedeelde
persoonsgegevens betrekking hebben, zou worden achterhaald.

C.6.

Koppelverbod
29. De onderzoeker mag geen pogingen ondernemen om de bekomen persoonsgegevens te
koppelen aan persoonsgegevens die reeds met toepassing van andere machtigingen aan hem
werden overgemaakt.

C.7. Risico op onrechtstreekse identificatie
30. In haar technisch en juridisch advies verduidelijkt de ADSSB dat er geen risico bestaat op
rechtstreekse identificatie.
C.8. Vertrouwelijkheid
31. De onderzoeker verbindt er zich toe de vertrouwelijkheid van de studiegegevens in acht te
nemen en ervoor te zorgen dat de studiegegevens uitsluitend gebruikt worden door leden
van zijn eigen personeel, met het oog op de uitvoering van het bedoelde onderzoek.
D. ANDERE GEBRUIKSVOORWAARDEN
D.1.

Verspreiding resultaten
32. Uit de documenten blijkt dat uitsluitend zeer algemene geaggregeerde statistieken zullen
gepubliceerd worden.
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33. De onderzoeker moet er inderdaad voor zorgen dat, na analyse en gebruik van de gegevens,
de gepubliceerde resultaten anoniem en globaal blijven, zodat de individuele gegevens er
niet rechtstreeks of onrechtstreeks uit geïdentificeerd kunnen worden.
D.2. Controle
34. De aanvrager stemt er uitdrukkelijk mee in dat vertegenwoordigers van het Comité altijd en
zonder voorafgaande ingebrekestelling toegang krijgen tot de lokalen en tot de informaticainfrastructuur waar de verstrekte gegevens worden bewaard om na te gaan of de bepalingen
van

de

voorliggende

machtiging

en

van

de

wet

openbare

statistiek

en

haar

uitvoeringsbesluiten, alsook de bepalingen van het vertrouwelijkheidscontract worden
uitgevoerd.
35. Op eenvoudig verzoek kan het Comité toegang krijgen tot de andere lokalen en ICT systemen
om te controleren of er geen inbreuk gepleegd wordt op de bepalingen van zijn beslissing,
de wet openbare statistiek en haar uitvoeringsbesluit en de bepalingen van het
vertrouwelijkheidscontract.
HET VERTROUWELIJKHEIDSCONTRACT
36. De

studiegegevens

worden

verstrekt

aan

de

onderzoeker

krachtens

een

vertrouwelijkheidscontract dat hij afsluit met de ADSSB.
37. Voor de doorgifte van twee bijkomende gegevens zal een bijlage bij het op 8 september 2016
tussen

de

Université

catholique

de

Louvain

en

de

ADSSB

ondertekende

vertrouwelijkheidscontract worden afgesloten. Voor doorgiften in de toekomst van
bijkomende gegevens zal eveneens een bijlage worden afgesloten op voorwaarde dat het
oorspronkelijke doeleinde wordt geëerbiedigd.
38. Het vertrouwelijkheidscontract bevat ten minste de wettelijke, verplichte vermeldingen,
vastgesteld in artikel 15bis van de statistiekwet, waaronder de duur van het
vertrouwelijkheidscontract, in onderhavig geval 10 jaar. Dit laatste betekent geenszins dat
na afloop van deze contractuele termijn, de vertrouwelijkheid van de gegevens zelf mag
worden doorbroken. Die vertrouwelijkheid moet dus onbeperkt in de tijd worden
gerespecteerd.
39. De contractuele bepalingen inzake privacy en vertrouwelijkheid die vermeld worden in de
vertrouwelijkheidscontract maken integraal deel uit van onderhavige beslissing van het
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Comité waardoor ook de personen vreemd aan het vertrouwelijkheidscontract zich kunnen
wenden tot het Comité om te laten controleren of de voorwaarden waaronder de onderzoeker
de gegevens mag gebruiken, worden nageleefd.
IV. ALGEMEEN BESLUIT
40. De onderzoeker dient bij de verwerking van de verkregen persoonsgegevens rekening te
houden met de WVP, de wet openbare statistiek, hun uitvoeringsbesluiten en elke andere
wettelijke of reglementaire bepaling tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, de
bepalingen van de onderhavige beslissing van het Comité, en de bepalingen van het
vertrouwelijkheidscontract tussen ADSSB en de onderzoeker.
V. SPECIFIEK BESLUIT
41. Het Comité beslist dat:


de onderzoeker beschikt over een rechtsgrond om de gevraagde gecodeerde
studiegegevens te ontvangen;



de mededeling van de gevraagde studiegegevens aan de onderzoeker toegelaten is
voor de vermelde doeleinden;



de onderzoeksduur, de bewaarduur van de gegevens en dus de duur van het
vertrouwelijkheidscontract

beperkt

is tot

10 jaar, na

afloop

waarvan

de

vertrouwelijkheid van de gegevens zelf onbeperkt in de tijd moet worden
gerespecteerd door de onderzoeker.


Voor de doorgifte van twee bijkomende gegevens zal een bijlage bij het op 8
september 2016 tussen de Université catholique de Louvain en de ADSSB
ondertekende vertrouwelijkheidscontract worden afgesloten.



Voor doorgiften in de toekomst van bijkomende gegevens zal eveneens een bijlage
worden afgesloten op voorwaarde dat het oorspronkelijke doeleinde wordt
geëerbiedigd.

OM DEZE REDENEN,
het Comité,
1° breidt de beraadslaging STAT nr. 18/2016 van 12 juli 2016 uit onder dezelfde voorwaarden tot de
gegevens bedoeld in punt A;
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2° keurt de bijlage van het vertrouwelijkheidscontract die er bij hoort onder de hoger vermelde
voorwaarden goed.

De Wnd. Administrateur f.f.,

De Voorzitter,

(get.) An Machtens

(get.) Gert Vermeulen

