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Aanbeveling nr 02/2015 van 25 februari 2015 

 

 

 

 

Betreft: Wijziging van aanbeveling nr. 01/2011 van 9 februari 2011 betreffende de koppeling van 

persoonsgegevens uit databanken van de ADSEI en de KSZ voor wetenschappelijk onderzoek (CO-

AR-2015-001) 

 

 

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 30; 

 

Gelet op aanbeveling nr. 01/2011 van 9 februari 2011 betreffende de koppeling van 

persoonsgegevens uit databanken van de ADSEI en de KSZ voor wetenschappelijk onderzoek; 

 

Gelet op het verslag van de heer Gert Vermeulen;    

 

Brengt op 25 februari 2015 de volgende aanbeveling uit: 
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1. In aanbeveling nr. 1/2011 verklaarde de Commissie zich, in het geval een beperkt aantal 

persoonsgegevens afkomstig van de ADSSB1 dienen te worden gekoppeld aan een belangrijk 

aantal persoonsgegevens afkomstig van de instellingen van sociale zekerheid voor 

wetenschappelijk onderzoek of beleidsondersteuning, akkoord met de volgende werkwijze:  

 

-De KSZ staat als verwerker van de ADSSB in voor het koppelen, onder het toezicht van de 

ADSSB en de afdeling sociale zekerheid van het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en 

van de Gezondheid; 

-de KSZ blijft de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens afkomstig van 

de instellingen van sociale zekerheid; 

-de koppeling kan gebeuren op de infrastructuur van de KSZ, onder toezicht van de ADSSB, 

waarbij de persoonsgegevens afkomstig van de ADSSB onmiddellijk worden vernietigd nadat zij 

werden gekoppeld en gecodeerd dan wel geanonimiseerd; 

-Overeenkomstig artikel 16, § 1, van de WVP sluiten de KSZ en de ADSSB een overeenkomst 

waarin onder meer de aansprakelijkheid van de eerstgenoemde ten aanzien van de 

laatstgenoemde wordt vastgesteld; 

-De betrokken medewerkers van de KSZ dienen een verklaring te ondertekenen waarin zij zich 

uitdrukkelijk akkoord verklaren om het statistisch geheim te zullen eerbiedigen en om de 

persoonsgegevens op een vertrouwelijke wijze te zuilen behandelen; 

-Vermits het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid reeds bevoegd is 

voor de mededeling van het merendeel van de persoonsgegevens lijkt het niet aangewezen dat 

ook het Statistisch Toezichtscomité, dat eveneens is opgericht in de schoot van de Commissie, 

zich nog dient uit te spreken over de mededeling aan de onderzoekers van het beperkt aantal 

gecodeerde gegevens afkomstig van de ADSSB. 

 

2. Dit Commissie is van oordeel dat deze werkwijze verder kan worden aangehouden in de 

praktijk2, mits 2 aanpassingen:  

 

-de KSZ treedt op als een zuivere verwerker van de intermediaire organisatie ADSSB, hetgeen 

overeenstemt met artikel 10 van het Koninklijk besluit KB van 13 februari 2001 ter uitvoering 

van de WVP3; 

                                                

1 In 2011 nog ADSEI, tegenwoordig de ADSSB, de Algemene Directie Statistiek – Statistics Belgium. 

2 Te meer de vertegenwoordigers van KSZ en ADSSB op de zitting van de Commissie van 4/2/2015 verklaarden dat deze 
aanbeveling in de praktijk een werkbare basis vormt voor de verdere samenwerking tussen KSZ en ADSSB ten dienste van de 
onderzoekers.        

3 “Ingeval verscheidene verantwoordelijken voor verwerkingen van persoonsgegevens verzameld voor bepaalde, uitdrukkelijk 
omschreven en gerechtvaardigde doeleinden aan dezelfde derde(n) persoonsgegevens meedelen met het oog op de latere 
verwerking ervan voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden, worden die persoonsgegevens voorafgaand 
aan die mededeling gecodeerd door een intermediaire organisatie. 
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-hoewel het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid bevoegd is voor 

het machtigen van het merendeel van de persoonsgegevens, dient ook het Statistisch 

Toezichtscomité zich nog uit te spreken over de mededeling van het beperkt aantal gecodeerde 

gegevens afkomstig van de ADSSB aan de onderzoeker, hetgeen overeenstemt met het 

bepaalde in artikel 31bis WVP4 juncto artikelen 155 en 24 septies6 van de wet van 4 juli 1962 

betreffende de openbare statistiek (hierna WOS).  

 

3. De eerste aanpassing heeft te maken met het inmiddels gewijzigd wettelijk en reglementair 

kader. Ingevolge het Koninklijk besluit 13 juni 20147 kan de ADSSB nu inderdaad zelf handelen 

als intermediaire organisatie bij een latere verwerking van persoonsgegevens voor statistische 

doeleinden. Dit maakt ook dat de KSZ voor deze koppeling nu zonder meer kan optreden als een 

zuivere verwerker in de zin van artikel 16, § 1, van de WVP voor de intermediaire organisatie 

ADSSB8. 

 

4. De tweede aanpassing moet gezien worden in het licht van de bepalingen van artikel 31bis WVP 

juncto artikelen 15 en 24 septies van de WOS.. Niettegenstaande de Commissie nog steeds 

overtuigd is dat in deze kwestie de belangrijkste waarborg erin bestaat dat de onderzoeker de 

                                                                                                                                                 

  In dit geval, wordt de intermediaire organisatie beschouwd als een verantwoordelijke voor de verwerking in de zin van 
artikel 1, § 4, van de wet”. 
4 “§ 1. De wet richt binnen de Commissie sectorale comités op die bevoegd zijn om aanvragen met betrekking tot de 
verwerking of de mededeling van gegevens waarvoor bijzondere wetgevingen gelden te onderzoeken en er uitspraak over te 
doen binnen de door de wet vastgestelde perken”. 
5 “Onverminderd de regels die de mededeling bepalen van gegevens aan instellingen waarop het statistisch geheim van 
rechtswege van toepassing is krachtens een wetsbepaling, moet het Nationaal Instituut voor de Statistiek, na toestemming 
van het Statistisch Toezichtscomité en mits een vertrouwelijkheidscontract goedgekeurd is door datzelfde comité, gecodeerde 
studiegegevens meedelen : 

(…) 

  4° aan natuurlijke en rechtspersonen die een wetenschappelijk onderzoeksdoel nastreven, wanneer een daartoe strekkende 
aanvraag wordt ingediend, tezamen met een welomschreven onderzoeksproject dat aan de geldende wetenschappelijke 
normen beantwoordt, een voldoende gedetailleerde opsomming van de te raadplegen gegevens omvat, de analysemethodes 
beschrijft en een raming geeft van de vereiste tijd (…)”. 

6 “Onverminderd de bepalingen van artikel 31bis van voormelde wet van 8 december 1992 is het Statistisch Toezichtscomité 
belast met de volgende taken : 

  1° toegang verlenen tot de gegevens overeenkomstig artikel 15; (…)”. 

7 tot vaststelling van, enerzijds, de specifieke reglementaire, administratieve, technische en organisatorische maatregelen 
teneinde de naleving van de voorschriften over de bescherming van individuele gegevens of de gegevens over individuele 
eenheden en over de statistische geheimhouding te verzekeren en van, anderzijds, de voorwaarden waaronder het Nationaal 
Instituut voor de Statistiek kan handelen als tussenpersoon bij een latere verwerking voor statistische doeleinden. Het betreft 
de uitvoering van artikel 17quater van de WOS. 

 
8 De oorspronkelijke aanbeveling duwde de KSZ eigenlijk in een rolconflict: KSZ diende tegelijk de onverenigbare rol te 
vervullen van zowel verantwoordelijke voor de verwerking (voor de koppeling van de gegevens ingevolge artikel 10 van het 
Koninklijk besluit KB van 13 februari 2001 ter uitvoering van de WVP) als van verwerker van de ADSSB (voor diezelfde 
koppeling omdat de ADSSB dat niet zelf kon doen bij gebrek aan het vereiste KB in uitvoering van artikel 17 quater WOS). 
Met deze pragmatische, maar noodgedwongen oplossing, wou de Commissie dus eigenlijk vermijden dat uiteindelijk geen van 
beiden zou kunnen koppelen en de onderzoeker dus met lege handen zou achterblijven. Dit probleem is nu dus van de baan 
omdat ADSSB zelf kan koppelen krachtens het Koninklijk besluit 13 juni 2014 en deze verwerking kan uitbesteden aan KSZ op 
grond van artikel 16 WVP.    
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verkregen gegevens redelijkerwijs niet tot de datasubjecten kan herleiden en niettegenstaande 

het oorspronkelijk standpunt was ingegeven vanuit een bekommernis van administratieve 

vereenvoudiging voor de onderzoeker, moet de mededeling van het beperkt aantal gecodeerde 

gegevens afkomstig van de ADSSB aan de onderzoeker worden gemachtigd door het Statistisch 

Toezichtscomité. 

 

OM DEZE REDENEN, 

 

De Commissie,  

 

Bevestigt de werkwijze waarvan sprake in aanbeveling nr. 01/2011, mits 2 aanpassingen:  

 

-de KSZ treedt voor de koppeling op als een zuivere verwerker van de intermediaire organisatie 

ADSSB; 

-Het Statistisch Toezichtscomité moet zich uitspreken over de mededeling van het beperkt aantal 

gecodeerde gegevens afkomstig van de ADSSB aan de onderzoeker. 

 

Voor de Wnd. Administrateur, afw.  De Voorzitter, 

 

 

 

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

Wnd. Afdelingshoofd ORM 

 


