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I. INLEIDING  

 

1. Bij brief van 4 mei 2011 vraagt de Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie 

(hierna ADSEI) -die uitvoering moet geven aan het Belgische luik van GGPS1 ingevolge het 

samenwerkingsprotocol tussen de federale overheid, de Vlaamse en de Waalse regionale 

overheden- het standpunt van de Commissie m.b.t. punt 4 van het protocol, welke handelt 

over de verspreiding van de Belgische GGPS-gegevens aan de opdrachtgevers van deze 

studie (de net vernoemde ondertekenende partijen), maar ook aan de “Population Activity 

Unit” van de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties2 (hierna de 

VN).  

 

2. Tijdens een vergadering op 17 mei 2011 met vertegenwoordigers van ADSEI bleek dat de 

VN de ontvangen gegevens online ter beschikking zullen stellen van externe gebruikers met 

het oog op verder wetenschappelijk onderzoek. Het gegeven dat ook derden vreemd aan 

het protocolakkoord toegang zullen hebben/krijgen tot gegevens van Belgische GGPS-

respondenten, noopt ADSEI er inzonderheid toe het standpunt van de Commissie 

dienaangaande te vragen.  

 

3. Om een en ander correct te kunnen beoordelen werd ADSEI naar aanleiding van die 

vergadering verzocht om aanvullende informatie te bezorgen met betrekking tot de aanpak 

van de VN bij de verdere disseminatie van de gegevens. Deze informatie werd ontvangen 

per email d.d. 31 mei 2011.  

 

4. Het hiernavolgend onderzoek heeft zowel betrekking op het verstrekken van de gegevens 

aan de VN als het ter beschikking stellen ervan door de VN aan onderzoekers. 

 

II. ONDERZOEK  

 

5. Uit dit samenwerkingsakkoord tussen de Belgische Staat, de Vlaamse Gemeenschap, het 

Vlaamse Gewest en het Waalse Gewest inzake GGPS3, blijkt dat zowel de opdrachtgevers 

                                                
1 Generations and Gender Panel Study. GGPS is een grootschalig internationaal survey-onderzoek dat werd opgezet vanuit de 

Verenigde Naties en ondertussen in verschillende landen werd geïmplementeerd, zowel binnen als buiten Europa en dus ook 

in België. GGPS wil meer inzicht verschaffen in gezinsvorming (met inbegrip van gezinsplanning en geboortebeperking) en 

solidariteit tussen de generaties (huidige toestand en verwachtingen). 

2 De Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties werd opgericht in 1947 door de Economische en Sociale 
Raad van de Verenigde Naties en is één van de vijf regionale commissies van de VN. 

 
3 Dit protocol trad in voege op 1 december 2005 (cf. punt 8.3. van het protocol), dus vooraleer de nieuwe wet van 4 juli 1962 

betreffende de openbare statistiek uitwerking kreeg (20 juni 2007). De artikelen 15 en 15bis van deze nieuwe wet (cf. 
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van de Belgische GGPS, alsook de VN, bestemmelingen zijn van de GGPS-gegevens van 

Belgische respondenten.  

 

6. Wat de inzameling van GGPS-gegevens van Belgische respondenten door uitvoerder ADSEI 

betreft, kan gesteld worden dat ADSEI wettelijk bevoegd is om zulke statistische 

onderzoekingen voor rekening van voormelde opdrachtgevers op te zetten op basis van zijn 

eigen wet van 4 juli 1962 betreffende de openbare statistiek (WOS). Het staat vast dat 

ADSEI kan worden belast met de uitvoering van statistische enquêtes van algemeen belang 

en statistische verwerkingen om te beantwoorden aan de behoeften van de opdrachtgevers, 

in casu, hun engagementen naar de VN toe. 

 

7. Wat de verspreiding van door ADSEI ingezamelde gegevens aan voormelde opdrachtgevers 

en inzonderheid aan de VN betreft, kan gesteld worden dat artikel 4.1. van het protocol ter 

zake onder andere bepaalt dat: “De verspreiding van de gegevensbestanden van de GGPS 

gebeurt met inachtneming van de wetgeving tot bescherming van de persoonlijke 

levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en het statistisch 

geheim. Indien nodig worden de gegevens voor elke verspreiding geanonimiseerd”.  

 

8. Indien de ingezamelde gegevens vóór de verspreiding aan de VN daadwerkelijk zouden 

worden geanonimiseerd, stelt zich geen problemen in termen van bescherming van de 

persoonlijke levenssfeer van Belgische respondenten. Krachtens artikel 4, § 1, 3° van de 

WVP en het Koninklijk besluit van 13 februari 2001 ter uitvoering van de WVP, wordt 

wetenschappelijk of statistisch onderzoek, indien mogelijk,  inderdaad verricht aan de hand 

van anonieme gegevens. Dit zijn gegevens die niet met een identificeerbare natuurlijke 

persoon in verband kunnen worden gebracht: het zijn, in dat geval, geen persoonsgegevens 

meer en bijgevolg is de WVP er dus niet op van toepassing. 

 

9. De Commissie acht het wel nodig in voorliggende aanbeveling wel nog eens te preciseren 

wat wettelijk onder het begrip  “anonieme” gegevens moet worden verstaan.  

 

                                                                                                                                                 

artikelen 17 en 18 van de wet van 22 maart 2006 tot wijziging van de wet van 4 juli 1962 betreffende de openbare statistiek 

en van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen (die voorzien dat  ADSEI 

bevoegd is, mits machtiging van het Statistisch Toezichtcomité, gecodeerde studiegegevens te leveren aan derden voor het 

uitvoeren van wetenschappelijk en statistisch onderzoek) traden pas in werking op de dag van de bekendmaking in het 

Belgisch Staatsblad (20 juni 2007) van 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. 
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10. Anonieme gegevens zijn gegevens die niet met een geïdentificeerd of identificeerbaar 

persoon in verband kunnen worden gebracht en derhalve geen persoonsgegevens meer zijn 

(cf. artikel 1, 5° van het KB van 13 februari 2001 ter uitvoering van de WVP). 

 

11. Indien niemand nog in staat is zulk verband te leggen, dan is er een situatie voorhanden 

waarin de WVP niet van toepassing is. Bij anonieme of geanonimiseerde data zijn er dus 

voor niemand nog identificerende of identificeerbare variabelen betrokken. Dit is 

bijvoorbeeld het geval als de verspreiding van Belgische GGPS-gegevens naar de VN toe zich 

zou beperken tot geaggregeerde anonieme data. Het verspreiden van dergelijke 

geanonimiseerde gegevens doet geenszins afbreuk aan de WOS. Anonieme gegevens zijn 

per definitie geen persoonsgegevens en de verwerking (bv. verspreiding) ervan vereist geen 

specifieke waarborg onder de WVP. 

 

12. De Commissie wijst evenwel op de strenge juridische definitie van de notie ‘anoniem’4. De 

vereisten voor anonimiteit zijn zo streng dat zij moeilijk realiseerbaar zijn voor gegevens op 

het niveau van individuele personen. Zij wijst er bovendien op dat er grenzen zijn aan de 

mogelijkheid om wetenschappelijk onderzoek te baseren op volledig anonieme gegevens 

(wegens het verlies aan informatie die geanonimiseerde gegevens met zich brengen).  

 

13. Hoewel de vraag of gegevens al dan niet anoniem zijn uiteindelijk een feitenkwestie betreft 

die een geval tot geval beoordeling vergt, gaat de Commissie er in casu van uit dat de VN 

vanwege ADSEI geen anonieme gegevens zullen ontvangen, en dit omwille van hierna 

vermelde redenen: 

 

- het is, in casu, de bedoeling dat de verkregen data, eens op VN-niveau samengebracht, 

verder kunnen worden geanalyseerd en geëxploiteerd door externe gebruikers voor 

wetenschappelijke of statistische doeleinden. Er is met dit oogmerk inderdaad sprake van 

het online zetten door de VN van de meegedeelde gegevens via een gefaseerde en 

gecontroleerde toegang. Een dergelijke procedure (zie infra) zou zinloos zijn indien het gaat 

om anonieme gegevens; 

 

                                                

4 De Belgische wetgever huldigt een strenge interpretatie van de richtlijn. Dit blijkt uit het standpunt dat ingenomen wordt 
met betrekking tot de zogenaamde 'gecodeerde gegevens': "[…] Ook gecodeerde informatie waarbij door de 
verantwoordelijke voor de verwerking zelf niet kan nagegaan worden op welk individu de informatie betrekking heeft, vermits 
hij niet in het bezit is gesteld van de daarvoor noodzakelijke sleutels, wordt derhalve als "persoonsgegevens" beschouwd 
indien de identificatie nog door iemand anders kan worden verricht. Bij anonimisering verliest informatie over natuurlijke 
personen dus slechts het karakter van persoonsgegevens, indien de anonimisering absoluut is en er met geen enkel 
redelijkerwijs inzetbaar middel nog een terugweg uit de anonimiteit mogelijk is [...]”. Zie ter zake de memorie van toelichting 
bij de wet van 11 december 1998 tot omzetting van de Richtlijn 95/46/EG van 24 oktober 1995 van het Europees Parlement 
en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en 
betreffende het vrije verkeer van die gegevens, 1566/1, 97/98, blz. 12. 

 



Aanbeveling 05/2011 - 5/10 

-artikel 4.2. van het protocol stelt dat: “Het gegevensbestand (…) omvattende alle 

variabelen en de indicatoren (…)”. Ook indien de rechtstreeks identificerende informatie-

elementen m.b.t. Belgische GGPS-respondenten (zoals naam, exact adres,…) reeds door 

ADSEI uit het aan de VN mee te delen gegevensbestand werden verwijderd5, dan nog leidt 

de Commissie uit het woordgebruik ‘alle variabelen’ af dat deze variabelen zo gedetailleerd 

of minstens gedetailleerd genoeg zijn om te spreken over wat in het voornoemd koninklijk 

besluit 'gecodeerde persoonsgegevens' wordt genoemd. Deze categorie van gegevens 

gelden als persoonsgegevens die de bescherming van de WVP blijven genieten, zelfs als de 

bestemmeling niet zelf weet over wie de gegevens concreet gaan. Het volstaat immers dat 

een andere partij dat wel nog weet of kan weten (bv. de verstrekker ervan); 

 

-gezien GGPS een longitudinale panelstudie6 betreft, gaat de Commissie er overigens van uit 

dat ADSEI, voor wat betreft de gegevens van Belgische GGPS-respondenten, beschikt over 

het sleutelbestand dat de heridentificatie toelaat. 

 

14. De Commissie gaat er daarom, in wat volgt, van uit dat het gegevensbestand dat ADSEI zal 

overmaken aan de VN gecodeerde persoonsgegevens bevat en dat deze data dienen als 

input voor verdere statistische/wetenschappelijke analyse/vergelijking door externe 

gebruikers. 

 

15. De Commissie vestigt er daarom de aandacht op dat er bepaalde regels dienen nageleefd te 

worden teneinde dergelijke gegevens te kunnen overmaken voor statistische en/of 

wetenschappelijke doeleinden. Deze regels hebben niet alleen betrekking op de WVP, maar 

ook op de WOS. ADSEI mag immers niet zomaar gecodeerde studiegegevens verstrekken 

aan derden. Op basis van voornoemde wetgevingen moet ADSEI een speciale procedure 

volgen. De bepalingen van de WVP en de WOS voorzien met name in de noodzaak van een 

principiële machtiging van de Commissie en een vertrouwelijkheidscontract tussen de 

verkrijger van gecodeerde data en ADSEI.   

 

16. Hoewel de mededeling in casu niet gebeurt om direct werkende Europese regelgeving 

inzake statistieken na te leven7, is er met betrekking tot voorliggende specifieke 

                                                
5 In principe heeft een onderzoeker voor zijn wetenschappelijke of statistische verwerking geen behoefte aan 
identificatiegegevens.  

 
6 In het onderzoek zullen uitspraken van dezelfde personen op verschillende tijdstippen met elkaar vergeleken worden. Cf. 
randnummers 35 en volgende van het advies van de Commissie nr. 02/2008 van 6 februari 2008 betreffende de "Generations 
and Gender Panel Study". 
 
7 “Het Nationaal Instituut voor de Statistiek deelt immers binnen de voorwaarden voor het overdragen en gebruiken die in de 
desbetreffende Europese regels werden vastgelegd, aan de communautaire statistische overheid en aan de nationale 
statistische overheden van de Lidstaten van de Europese Unie gegevens mee die nodig zijn voor de productie van 
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bestemmeling van gegevens (de VN) niettemin een duidelijk verschil met de gebruikelijke 

aanvragers van gecodeerde studiegegevens die zich wenden tot ADSEI en waarvoor ADSEI 

in principe een machtiging behoeft van het Statistisch Toezichtscomité om hen een 

dergelijke mededeling van gecodeerde studiegegevens te kunnen doen met het oog op 

wetenschappelijk of statistisch onderzoek8.  

 

17. De VN worden namelijk expliciet vernoemd als bestemmeling van Belgische GGPS-data op 

grond van het eerder voornoemde samenwerkingsprotocol (artikel 4.4.). De VN zijn 

initiatiefnemer, coördinator en promotor van GGPS. Voor het Belgische luik werd ADSEI 

belast de GGPS uit te voeren in het kader van zijn bevoegdheden, maar dit gebeurde voor 

rekening van de opdrachtgevers en financierders van de GGPS, nl. de Belgische Staat (FOD 

Economie, KMO, Middenstand & Energie), de Vlaamse Gemeenschap, het Vlaamse Gewest 

en, voor het Waalse Gewest, het IWEPS. Zij besloten gevolg te geven aan het VN-initiatief 

en moeten thans hun internationale engagementen ten aanzien van de VN nakomen, ook 

ten aanzien van de verspreiding van de ingezamelde data. De VN zijn, zo bekeken, legitieme 

bestemmeling van gegevens op basis van het protocol (en dus geen derde vreemd aan dat 

protocol). Derden zijn daarentegen zij die toegang zullen hebben/krijgen tot de op het door 

de VN online gepubliceerde gegevens.  

 

18. De Commissie is daarom van oordeel dat voor de communicatie vanuit ADSEI aan de VN 

geen machtiging nodig is vanwege de Commissie (loco het Statistisch Toezichtscomité), 

maar dat onderhavige aanbeveling ter zake kan volstaan. Het samenwerkingsakkoord 

verplicht ADSEI er uitvoering aan te geven en verplicht dus tot inzameling en doorgifte van 

Belgische GGPS-gegevens aan in het protocol gedefinieerde bestemmelingen, waaronder de 

VN.  

 

19. Hoewel de VN geen instelling is waarop het statistisch geheim van rechtswege van 

toepassing is krachtens een wets- of andere bepaling, kon op de website van de VN toch 

vastgesteld worden dat ‘de statistiek’ een van de domeinen betreft waarop de VN sterk 

actief zijn. Zo coördineren zij de statistische activiteiten in de VN-ECE-regio, ontwikkelen zij 

richtlijnen9 en opleidingsmateriaal op het vlak van statistische methodologie10 en 

                                                                                                                                                 

communautaire statistieken” (zie memorie van toelichting bij wetsontwerp tot wijziging van de wet van 4 juli 1962 
betreffende de openbare statistiek, DOC 51 2002/001, p. 20). 

 
8 Zoals ‘Belgische’ openbare besturen (behoudens fiscale), universiteiten en onderzoeksinstellingen. 

 
9 Zo nam de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties in 1992 de fundamentele beginselen van officiële 
statistieken aan in de VN-ECE-regio (Cf. 
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?mkt=enus&Ref=WLButton&a=http://live.unece.org/stats/archive/docs.fp.e.html. 
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organiseren zij bijeenkomsten en andere mogelijkheden voor statistische deskundigen om 

ervaringen uit te wisselen over een breed scala van statistische onderwerpen11, ook op vlak 

van GGPS. Bij wijze van voorbeeld werd op 25 mei 2011 de 8e vergadering georganiseerd 

van de werkgroep van GGPS internationaal12. Uit de bijkomende informatie overgemaakt 

door ADSEI op 31 mei 2011 blijkt nog dat de VN een raadgevend lid zijn van het Europees 

Statistisch Systeem en dus “voldoende garanties bieden voor een correcte behandeling van 

de aangeleverde gegevens”. Dit alles geeft toch een zekere waarborg voor de verdere 

bescherming van de Belgische GGPS-gegevens na de overdracht ervan aan de VN in 

toepassing van het protocol. 

 

20. Wat nu de doorgifte vanuit de VN naar externe onderzoekers betreft, blijkt uit de informatie  

overgemaakt door ADSEI op 31 mei 2011 (en afkomstig van de directeur statistiek van de 

VN), dat:  

 

“A potential user must first register via the website www.ggp-i giving their name and a valid 

email address. Completion of this step gives access to the data at an aggregate level only, 

and users can perform simple cross-tabulations and other analyses via the online interface 

without gaining access to the micro data. 

 

A registered user may then apply for micro data by completing an online application that 

must include their full contact details and those of a representative of the institution with 

which they are affiliated; a title and brief abstract of the proposed research; and details of 

their supervisor, if the applicant is a current student.  

 

The application is reviewed by UNECE staff. The criterion is that users should be 'bona fide 

researchers' affiliated with a research institution and that they have a genuine scientific 

reason for wishing to obtain the data. After review, accepted applicants are given three 

documents to download: (i) a personal pledge of confidentiality (in which they undertake to 

refrain from sharing the data or from attempting to identify individuals); (ii) a statement of 

affiliation, to be signed by the head of their department or similar; (iii) and an institutional 

cooperation agreement between the researcher's organization and UNECE, also to be signed 

                                                                                                                                                 

10 http://www.unece.org/highlights/what_ECE_does/English/0823835_UNECE_Statistics.pdf 

 
11Zie:http://translate.google.be/translate?hl=nl&sl=en&u=http://www.unece.org/pau/ggp/acknowledge.htm&ei=o0baTZazL4
mWOv7v4OEP&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=2&ved=0CCYQ7gEwAQ&prev=/search%3Fq%3Dpau%2BGGP%26hl%
3Dnl%26biw%3D975%26bih%3D437%26prmd%3Divns 

 
12 Deze internationale werkgroep is een raadgevend orgaan van het GGPS-programma, waarin deskundigen zetelen uit 
gouvernementele instellingen, nationale bureaus voor de statistiek, bevolking onderzoeksinstituten en de academische wereld 
van deelnemende landen aan het programma.  
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by a representative of the institution other than the applicant his/her self. Signed copies of 

these three documents must be received by UNECE before we grant access to the data, 

which is done via an email providing a link to downloadable files. 

 

The institutional cooperation agreements between data users' institutions and UNECE 

stipulate that the research institutions are held responsible for any misuse of the data. 

Furthermore, contracts signed between data providers and UNECE require that identifying 

information is removed prior to handover of the data to UNECE and our partners in 

harmonisation and online archiving (NIDI and INED)”13.  

  

21. De belangrijkste afleiding die de Commissie daaruit kan maken is dat de VN het via ADSEI 

verkregen gegevensbestand niet onmiddellijk op een online platform zal zetten met een 

open en onvoorwaardelijke toegang door een onbeperkt aantal onbekende raadplegers. 

 

22. Er wordt daarentegen een gefaseerde en gecontroleerde toegang voorzien ten einde het 

risico op onverenigbaar hergebruik of misbruik van de online gepubliceerde gegevens te 

minimaliseren. Meer bepaald is er: 

 

-een identificatieprocedure, zowel van de aanvrager als van de vertegenwoordiger van het 

onderzoeksinstituut waaraan de aanvrager verbonden is; 

-een motiveringsplicht: de nood aan een welomschreven onderzoeksproject (titel en korte 

beschrijving van het voorgenomen onderzoek); 

                                                

13 Vrije vertaling:  

 

Een potentiële gebruiker moet zich eerst registreren op de website www.ggp-i en zijn naam alsook een geldig e-mailadres 
opgeven. Hierna is enkel toegang mogelijk tot de gegevens op geaggregeerd niveau, en gebruikers kunnen eenvoudige 
kruistabellen aanmaken en andere analyses uitvoeren via de online interface, zonder toegang te hebben tot de 
microgegevens. 

Een geregistreerde gebruiker kan vervolgens microgegevens aanvragen door op een online aanvraagformulier volgende 
gegevens in te vullen: zijn eigen volledige contactgegevens en die van een vertegenwoordiger van de instelling waaraan hij 
verbonden is, de titel en een abstract van het voorgenomen onderzoek, gegevens van een hogergeplaatste indien de 
aanvrager momenteel student is. 

De aanvraag wordt beoordeeld door UNECE-personeel. Het beoordelingscriterium is dat gebruikers "bonafide onderzoekers" 
moeten zijn die verbonden zijn aan een onderzoeksinstelling en dat zij een authentieke wetenschappelijke reden hebben om 
de gegevens te ontvangen. Na de beoordeling krijgen goedgekeurde aanvragers drie document om te downloaden: (i) een 
persoonlijke vertrouwelijkheidsverklaring (waarin zij verklaren de gegevens niet te zullen delen en niet te zullen proberen 
individuele personen te identificeren), (ii) een verklaring van verbondenheid aan hun onderzoeksinstituut, die ondertekend 
moet worden door hun afdelingshoofd of een persoon met gelijkwaardige bevoegdheid, (iii) en een institutionele 
samenwerkingsovereenkomst tussen de organisatie waartoe de onderzoeker behoort en UNECE, die eveneens moet worden 
ondertekend door een andere vertegenwoordiger van de instelling. UNECE moet de ondertekende exemplaren van deze drie 
documenten ontvangen voor wij toegang geven tot de gegevens, wat gebeurt via een e-mail met een link naar downloadbare 
bestanden. 

De institutionele samenwerkingsovereenkomsten tussen de instellingen waartoe de gebruikers van de gegevens behoren en 
UNECE stipuleren dat de onderzoeksinstituten aansprakelijk zijn voor elk misbruik van de gegevens. Bovendien vereisen  de 
contract tussen gegevensverstrekkers en UNECE dat identificerende informatie verwijderd wordt vóór de gegevens worden 
overgedragen aan UNECE en onze partners voor harmonisatie en online archivering (NIDI en INED). 
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-een beoordelingsprocedure: evaluatie door de VN van de ‘wetenschappelijkheid’ van het 

voorgenomen onderzoek; 

-een administratieve procedure: positief beoordeelde aanvragers moeten 3 documenten 

ondertekenen alvorens effectief toegang te krijgen: een persoonlijke 

vertrouwelijkheidsverklaring, een verklaring van verbondenheid aan hun onderzoeksinstituut 

en een institutionele samenwerkingsovereenkomst tussen het onderzoeksinstituut en de VN, 

waarbij het onderzoeksinstituut aansprakelijk wordt gehouden voor elk misbruik van de 

gegevens. 

 

23. Aangezien de toegang aldus wordt gedimensioneerd, gemonitored en gelogd, aanvaardt de 

Commissie dat externe gebruikers die Belgische GGPS-gegevens willen halen uit het VN-

bestand (veelal internationale gebruikers), ter vervanging van de nationale procedure voor 

het Statistisch Toezichtscomité, de bedoelde toegangsprocedure op niveau van de VN 

doorlopen voor toegang of mededeling van GGPS-data omtrent Belgische respondenten in 

het VN-bestand.  

 

24. Voor externe gebruikers die zich daarentegen wenden tot het ADSEI om Belgische GGPS-

data te verkrijgen, zou de Belgische wettelijke regeling -de goedkeuring van die overdracht 

door de Commissie loco het Statistisch Toezichtscomité en het vertrouwelijkheidscontract 

met ADSEI dat er bij  hoort- onverminderd van kracht blijven. 

 

OM DEZE REDENEN,  

 

De Commissie, 

 

-is van oordeel dat de vraag of gegevens al dan niet anoniem zijn uiteindelijk een feitenkwestie 

betreft die een geval tot geval beoordeling vergt; 

 

-gaat er echter in casu van uit dat het gegevensbestand dat ADSEI zal overmaken aan de VN 

conform het protocol gecodeerde persoonsgegevens bevat in de zin van het KB van 13 februari 2001 

om redenen vermeld in randnummer 13; 

 

-beschouwt de VN en de opdrachtgevers van de Belgische GGPS bij de overdracht van Belgische 

GGPS-data niet als een externe derde, maar als een legitieme ontvanger van data op basis van het 

protocol; 

 



Aanbeveling 05/2011 - 10/10 

-aanvaardt dat derden die Belgische GGPS-gegevens willen halen uit het VN-bestand voor verdere 

statistische of wetenschappelijke analyse, ter vervanging van de nationale procedure voor het 

Statistisch Toezichtscomité, de internationale toegangsprocedure op niveau van de VN doorlopen; 

 

-wijst derden die zich wenden tot het ADSEI om Belgische GGPS-data te verkrijgen voor verdere 

statistische of wetenschappelijke analyse op de nationale wettelijke regeling in de artikelen 15 en 

15bis van de WOS. 

 

 

 

 

Voor de Administrateur m.v., De Voorzitter, 

 

 

 

(get.) Patrick Van Wouwe (get.) Willem Debeuckelaere 


