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Het Statistisch Toezichtscomité
Beraadslaging STAT nr 13/2017 van 19 juni 2017

Betreft: aanvraag van het Departement Studiën van de Nationale Bank van België om vanwege de
Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie mededeling te verkrijgen van gecodeerde
studiegegevens (enquête naar de structuur en de verdeling van de lonen: individuele gegevens voor
de jaren 2004 tot 2015) in het kader van een onderzoek naar de structuur van de lonen van de
Belgische werknemers (STAT-MA-2017-012)

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 wet van 8 december 1992

tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van
persoonsgegevens (hierna "koninklijk besluit 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 het Departement Studiën van de Nationale Bank van België ontvangen op
7 april 2017 en de nadien ontvangen bijkomende informatie;
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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 8 mei
2017;
Gelet op het technisch en juridisch advies ontvangen op 30 mei 2017;
Gelet op het verslag van de Voorzitter;
Beslist op 19 juni 2017, na beraadslaging, als volgt:

I.

VOORWERP VAN DE AANVRAAG

1. De aanvraag strekt ertoe om het Departement Studiën van de Nationale Bank van België, hierna de
Onderzoeker genoemd, te machtigen om vanwege de Algemene Directie Statistiek – Statistics Belgium
(hierna ADSSB) mededeling te bekomen van gecodeerde studiegegevens (enquête naar de structuur
en de verdeling van de lonen: individuele gegevens voor de jaren 2004 tot 2015) in het kader van een
onderzoek naar de structuur van de lonen van de Belgische werknemers.
2.

De

aanvraag

strekt

er

tevens

toe

het

ingevolge

die

mededeling

af

te

sluiten

vertrouwelijkheidscontract tussen ADSSB en de Onderzoeker goed te keuren.
II.

VOORAFGAANDE OPMERKING

3. De Onderzoeker startte eerder een onderzoeksproject om de relatieve loonstructuur en de
wijzigingen ervan te meten in België op basis van gegevens uit de enquête naar de structuur en de
verdeling van de lonen. Het doel van het project bestond erin om een beeld te vormen van alle
elementen die de loonstructuur en -spreiding beïnvloeden (zowel op individueel als bedrijfsvlak).
Daarnaast werd ook de impact van deze factoren op de evolutie van de lonen doorheen de tijd
bestudeerd. Het was de bedoeling om een globaal beeld te krijgen van de verschillen inzake verloning
van de Belgische werknemers naargelang hun geslacht, leeftijdscategorie, bedrijfstak en
karakteristieken van de onderneming waarin ze werkzaam zijn. Dit onderzoek had betrekking op de
periode 1999-2011 (waarvoor eerdere machtigingsaanvragen werden ingediend en aanvaard 1), maar
werd niet afgerond. De Onderzoeker acht het wenselijk dit onderzoek te hernemen aan de hand van

Zie volgende beslissingen genomen door de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, loco het Comité:
STAT nr. 02/2011 van 9 februari 2011 (jaren 2006, 2007 en 2008), STAT nr. 24/2011 van 27 juli 2011 (jaar 2009) en STAT nr.
18/2013 van 17 juli 2013 (jaren 2010 en 2011).

1
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data voor 2004-2015 teneinde een relatief lange periode van analyse te hebben en inzicht te
verwerven in de impact van de economische en financiële crisis. De resultaten van dit onderzoek zullen
gepubliceerd worden via de verschillende publicatie- en communicatiekanalen van de Onderzoeker,
bv. het Economisch Tijdschrift.
III.

ONDERZOEK VAN DE AANVRAAG

A. TOEPASSELIJKE WETGEVING
A.1.

Wet openbare statistiek

4. Op grond van de artikelen 15 en 15bis van de wet openbare statistiek is ADSSB bevoegd, na
toestemming van het Statistisch Toezichtscomité en mits een vertrouwelijkheidscontract goedgekeurd
is door datzelfde Comité, gecodeerde studiegegevens te leveren aan de in de wet openbare statistiek
vermelde bestemmelingen onder de in de wet openbare statistiek gestelde voorwaarden.
A.2.

WVP en koninklijk besluit van 13 februari 2001

5. Op grond van artikel 1, § 1 van de WVP en artikel 1, 3° van het koninklijk besluit van 13 februari
2001 zijn gecodeerde studiegegevens betreffende geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke
personen persoonsgegevens, waarvan de verwerking slechts mag gebeuren onder de in de WVP en
het koninklijk besluit van 13 februari 2001 gestelde voorwaarden.
B. RECHTSBASIS
6. De Onderzoeker is één van de in de wet openbare statistiek opgesomde bestemmelingen van
gegevens, meer bepaald in de zin van artikel 15, eerste lid, 4° van de wet openbare statistiek. De
Onderzoeker is een naamloze vennootschap naar Belgisch recht krachtens de wet van 22 februari
1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van België. Het Comité stelt
overigens vast dat, volgens artikel 12 van dezelfde wet, “De Bank mag (…) belast worden met de

inzameling van statistische gegevens (…)”.
7. De Onderzoeker komt derhalve principieel in aanmerking om gemachtigd te worden om de
gevraagde gegevens te ontvangen.
C. FINALITEIT
8. Persoonsgegevens dienen voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde
doeleinden te worden verkregen (artikel 4, § 1, 2° WVP).
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9. De Onderzoeker heeft in het kader van het onderzoek naar de structuur van de lonen van de
Belgische werknemers reeds de gecodeerde studiegegevens voor de periode 1999-2011 ontvangen.
Deze studie werd echter nog niet afgerond binnen de bewaartermijn die in de vorige aanvraag werd
vastgelegd. De Onderzoeker prefereert om dit onderzoek voort te zetten en uit te breiden met de
nieuwste data (tot 2015) en een aantal bijkomende variabelen 2. De Onderzoeker wenst de gegevens
dus te gebruiken voor dezelfde doeleinden als deze die reeds werden gemachtigd in de laatste
beraadslaging STAT nr. 18/2013 van 17 juli 2013 en dit onder dezelfde voorwaarden 3. In de hypothese
dat ook de gegevens van de jaren 1999-2011 nog moeten worden gebruikt, verleent het Comité
eveneens een machtiging voor dezelfde tijdsduur als voor de thans gevraagde gegevens van de jaren
2004 tot 2015.
10. Deze doeleinden beantwoorden aan de voormelde vereisten van de WVP.
11. Op grond van artikel 15 van de wet openbare statistiek dienen de gecodeerde persoonsgegevens
te worden verkregen voor statistische of wetenschappelijke doeleinden.
12. Volgens de beheerinstelling wil de Onderzoeker met de studie een beeld schetsen van de impact
van individuele- en bedrijfskenmerken op de verloning. De Onderzoeker zal de gegevens uitsluitend
aanwenden voor het onderzoeksproject dat in de aanvraag wordt gepresenteerd. De gegevens zullen
niet aangewend worden om bestaande gegevensbestanden aan te vullen of te verbeteren. Het principe
van finaliteit wordt dus geëerbiedigd, aldus de beheerinstelling. Het Comité sluit zich daarbij aan.
D. GEGEVENS
13. Deze aanvraag slaat op de gecodeerde studiegegevens van de enquête naar de structuur en de
verdeling van de lonen voor de referentiejaren 2004 tot en met 2015.

2
De bijkomend verzochte variabelen ten opzichte van de aanvraag die aanleiding gaf tot beraadslaging STAT nr. 18/2013 van
17 juli 2013 zijn de variabelen genaamd ‘Multi’ en ‘Local’; namelijk een dummy-variabele die aangeeft of er meer dan 1 vestiging
is van de onderneming (0= neen, 1= ja) en een variabele die de lokalisatie van de vestiging aangeeft (op NUTS 1- niveau). De
andere variabelen werden eerder al bekomen.

3

De Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, loco het Comité, was van oordeel dat:

“-de Onderzoeker over een rechtsgrond beschikt om de verzochte gecodeerde studiegegevens op te vragen;
-de mededeling door ADSEI van de gevraagde gecodeerde studiegegevens (zie punt 13) aan het Departement Studiën van de
Nationale Bank van België toegelaten is met het oog op de beoogde doeleinden (zie punt 9);
-de bewaarduur van de gegevens en dus de duur van het vertrouwelijkheidscontract is beperkt tot maximaal twee jaar na de
dag van ontvangst van de laatst door de ADSEI toegestuurde gegevens, na afloop waarvan de vertrouwelijkheid van de
gegevens zelf onbeperkt in de tijd moet worden gerespecteerd”.
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14. De aangevraagde variabelen uit de enquête naar de structuur en de verdeling van de lonen zijn:
- Een random toevalsgetal op niveau van de onderneming 4
- De voornaamste economische activiteit van de vestiging (NACE rev.2) op 3-digit niveau
- Het referentiejaar van de data
- De vorm van economische en financiële controle
- Het statuut van de werknemer (arbeider of bediende)
- De twee voornaamste paritaire comités bij zowel bedienden als arbeiders
- Het al dan niet bestaan van een aanvullende cao betreffende de loon- en arbeidstijd voorwaarden
- Dummy-variabele die aangeeft of het ondervraagde bedrijf meer dan 1 vestiging heeft
- Informatie over de lokalisatie van de vestiging (NUTS-1 niveau)
- Het totale aantal loontrekkenden in de vestiging
- Het totale aantal conventionele verlofdagen van zowel arbeiders als bedienden
- Het geslacht van de werknemers
- De leeftijd van de loontrekkenden
- Het uitgeoefende beroep
- Het hoogst behaalde opleidingsniveau van de werknemer
- De anciënniteit van de werknemer binnen de onderneming
- Het type arbeidscontract
- Het totale brutoloon tijdens de referentieperiode
- Het loon voor de overuren
- De premies voor ploegen-, weekend- en nachtwerk
- Het prestatieloon, de rendementspremies, de premies voor stukwerk, de commissielonen,...
- De jaarlijkse niet-periodieke premies
- De betalingsperiode
- De conventionele wekelijkse arbeidsduur
- Het totale aantal volledig betaalde uren tijdens de betalingsperiode
- De volledig betaalde en werkelijke gepresteerde overuren
- Het aantal niet-gepresteerde volledig betaalde uren wegens ziekte
- Het aantal niet-gepresteerde volledig betaalde uren wegens andere afwezigheid
- Het aantal niet-gepresteerde en niet of onvolledig betaalde uren
- Extrapolatiecoëfficiënt op het niveau van de vestiging
- Extrapolatiecoëfficiënt op het niveau van de werknemers

4
De Onderzoeker geeft aan dat ditzelfde nummer eveneens gebruikt zal worden bij een toekomstige aanvraag naar de
gecodeerde studiegegevens van de structuurenquête van ondernemingen. De koppeling met de Enquête naar de structuur van
de ondernemingen staat nl. toe om de analyse uit te breiden naar de toegevoegde waarde die door de ondernemingen worden
gecreëerd en op basis van hun groeicijfers. Het Comité stemde in beraadslaging STAT nr. 18/2013 van 17 juli 2013 reeds in
met een dergelijke koppeling.
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- Totaal gewicht
16. De beheersinstelling merkt op dat de gegevens voor het referentiejaar 2015 op het moment van
het uitbrengen van haar advies nog niet beschikbaar zijn. Deze gegevens kunnen eventueel in een
tweede fase verstrekt worden, namelijk binnen een periode van 30 dagen nadat de data gevalideerd
zijn.
E. PROPORTIONALITEIT
E.1.

Ten overstaan van de noodzaak tot het verkrijgen van gecodeerde gegevens

17. 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 betracht te verwezenlijken (artikel 4 WVP).
18. De studie en analyse die hier wordt beoogd kan het 'informatieverlies' van een eventuele
anonimisering door ADSSB (bv. door opname van de gevraagde gegevens in totaliserende tabellen)
niet aan.
19. De noodzaak om over niet-geaggregeerde gegevens te kunnen beschikken wordt duidelijk
aangegeven en het Comité erkent bijgevolg de behoefte aan de gevraagde gecodeerde
persoonsgegevens voor de beoogde onderzoeksdoelstellingen. Een mededeling van louter anonieme
informatie kan hier niet volstaan.
20. De doeleinden rechtvaardigen dus de verwerking van gecodeerde persoonsgegevens.
E.2.

Ten overstaan van de hoeveelheid aan gegevens

21. Uit de aanvraag blijkt dat, in dit opzicht, het bewijs ter zake wordt geleverd in functie van het
geheel van de gevraagde gegevens. Ter zake stelt de Onderzoeker dat:
“Om het effect van de samenstelling en de kenmerken van de werknemers en de impact van de

karakteristieken van de ondernemingen op de lonen te analyseren, is individuele data op zowel
werknemers- als werkgeversniveau een noodzaak.
Om lonen zo precies mogelijk te kunnen definiëren, is het van belang kennis te hebben over de
verschillende componenten waaruit een loon bestaat. Daartoe zijn de verschillende beschrijvende
variabelen die de lonen definiëren gevraagd. De verschillende variabelen aangaande de individuele
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eigenschappen van de werknemer kunnen gerechtvaardigd worden doordat op die manier rekening
kan worden gehouden met veranderingen in de samenstelling van de arbeidsmarkt.
Door de globalisering, de immigratie en de veranderende demografische samenstelling van de
arbeidsmarkt, zijn dergelijke individuele eigenschappen onontbeerlijk in ons onderzoek.
Tenslotte bewijzen studies dat werkgeverskenmerken -zoals de sector en de grootteklasse - eveneens
een grote impact hebben op de loonvorming, evenals het niveau van sociaal overleg”.
22. Volgens het technisch en juridisch advies vereist het beschreven onderzoeksproject de
beschikbaarheid over individuele gegevens. Bovendien tracht de Onderzoeker via de studie een beeld
te schetsen van de impact van individuele- en bedrijfskenmerken op de verloning. Alle gevraagde
variabelen vormen in die zin een meerwaarde voor het onderzoek. De evenredigheid van de aanvraag
is bijgevolg bewezen. Het risico op indirecte identificatie is beperkt, aangezien er geen
identificatievariabelen worden opgenomen in de aanvraag. Het ondernemingsnummer wordt immers
omgezet in een toevalsgetal. Daarnaast worden verschillende variabelen gehercodeerd (bijvoorbeeld
het aantal werknemers) of enkel op een geaggregeerd niveau in het bestand opgenomen (bijvoorbeeld
de voornaamste economische activiteit). Het Comité besluit dat de gevraagde gegevens essentiële
gegevens uitmaken en dus toereikend, ter zake dienend en niet overmatig zijn conform artikel 4, § 1,
3° van de WVP.
E.3.

Ten opzichte van de bewaartermijn van de gegevens

23. Persoonsgegevens mogen niet langer worden bewaard dan voor de verwezenlijking van de
doeleinden waarvoor zij worden verkregen of verder worden verwerkt, noodzakelijk is (artikel 4, § 1,
5° van de WVP).
24. De voorziene bewaringstermijn bedraagt 5 jaar. De studie is omvangrijk en zal daarom meerdere
jaren in beslag nemen. De analyse moet daarnaast uitmonden in meerdere wetenschappelijke
artikelen. De publicatie van dergelijke analyses nemen eveneens de nodige tijd in beslag. Daarom
wordt de voorgestelde retentieduur als billijk ervaren door de ADSSB. Het Comité sluit zich daarbij
aan.
25. Na deze termijn moeten de gegevens en back-ups door de Onderzoeker volledig vernietigd
worden. Het is niet toegestaan de gecodeerde studiegegevens voor dezelfde doeleinden langer te
blijven gebruiken, behoudens toegekende verlenging. Mochten de doeleinden reeds vóór het vervallen
van die termijn zijn bereikt, dienen de gegevens en back-ups nog voor afloop van deze termijn door
de Onderzoeker te worden vernietigd, met name meteen nadat de doeleinden zijn verwezenlijkt.
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F. AANGIFTE
26. De Onderzoeker dient, voordat wordt overgegaan tot één of meer volledig of gedeeltelijk
geautomatiseerde verwerkingen van de gevraagde gecodeerde gegevens die voor de verwezenlijking
van de vooropgestelde doeleinden bestemd zijn, daarvan aangifte te doen bij de Commissie voor de
Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer.
G. BEVEILIGING
G.1.

Consulent inzake informatiebeveiliging

27. Uit de door de Onderzoeker meegedeelde stukken blijkt dat hij over een consulent inzake
informatieveiligheid beschikt, wiens identiteit werd meegedeeld.
G.2.

Informatiebeveiligingsbeleid

28. Uit de door de Onderzoeker meegedeelde stukken blijkt dat hij over een veiligheidsbeleid beschikt.
29. Uit het veiligheidsevaluatieformulier dat de aanvraag tot mededeling van de gegevens en het
vertrouwelijkheidscontract vergezelde, kan opgemaakt worden dat de 14 veiligheidsmaatregelen die
door de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer in het algemeen worden
aanbevolen bij de verwerking van persoonsgegevens zijn gerealiseerd, aldus de Onderzoeker.
30. De beheersinstelling stelt dat de Onderzoeker beschikt over een veiligheidsadviseur, maar dat
“diens profiel nog niet werd goedgekeurd door een toezichthoudende autoriteit”. Het Comité merkt
dienaangaande op dat de identiteit van de consulent werd meegedeeld. Het Comité neemt echter
enkel akte van de aanstelling van de figuur van de veiligheidsconsulent, maar keurt hem niet formeel
goed of af. Verder merkt de beheersinstelling op dat alle veiligheidsmaatregelen uit de
conformiteitsverklaring worden toegepast. De Onderzoeker beschikt over een veiligheidsbeleid. De
personeelsleden van de Onderzoeker werden geïnformeerd over hun plichten met betrekking tot het
respecteren van de vertrouwelijkheid, hetgeen een positief advies verantwoordt. Het Comité sluit zich
daarbij aan.
G.3.

Verantwoordelijke natuurlijke persoon

31. 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
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bepaling tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, de bepalingen van de onderhavige
beslissing van het Comité, en de bepalingen van het vertrouwelijkheidscontract.
32. Deze persoon zal daadwerkelijk toezicht uitoefenen op de rechtmatige aanwending van de
verstrekte gegevens.
33. 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.
G.4.

Scheiding van andere verwerkingen

34. De Onderzoeker dient onderhavige verwerking van onderhavige gegevens voor onderhavige
doeleinden gescheiden te houden van de andere verwerkingen van persoonsgegevens die hij
eventueel onder zich heeft.
G.5.

Verbod op decodering

35. 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. De beheersinstelling merkt dienaangaande op dat het
risico op indirecte identificatie beperkt is, aangezien er geen identificatievariabelen worden
opgenomen in de aanvraag. Het ondernemingsnummer wordt immers omgezet in een toevalsgetal.
Daarnaast worden verschillende variabelen gehercodeerd (bijvoorbeeld het aantal werknemers) of
enkel op een geaggregeerd niveau in het bestand opgenomen (bijvoorbeeld de voornaamste
economische activiteit). Het Comité sluit zich daarbij aan.
G.6.

Koppelverbod

36. 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 5.

5
De Onderzoeker geeft aan dat een van de gevraagde variabelen (het random toevalsgetal op niveau van de onderneming)
eveneens gebruikt zal worden bij een toekomstige aanvraag naar de gecodeerde studiegegevens van de structuurenquête van
ondernemingen. De koppeling met de Enquête naar de structuur van de ondernemingen staat toe om de analyse uit te breiden
naar de toegevoegde waarde die door de ondernemingen worden gecreëerd en op basis van hun groeicijfers. Het Comité
stemde in beraadslaging STAT nr. 18/2013 van 17 juli 2013 reeds in met een dergelijke koppeling.
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G.7.

Vertrouwelijkheid

37. 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/haar eigen
personeel, met het oog op de uitvoering van het bedoelde onderzoek. In casu zou het gaan om 4 met
naam genoemd medewerkers van de Onderzoeker. Het Comité stelt nog vast dat het laatste lid van
artikel 35 van de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale

Bank van België spreekt over de naleving, door de leden van de organen van de Bank en door de
leden van haar personeel, van meer restrictieve bepalingen met betrekking tot het beroepsgeheim,
wanneer de Bank, overeenkomstig artikel 12 van dezelfde wet, belast wordt met het verzamelen van
statistische informatie.
H. ANDERE GEBRUIKSVOORWAARDEN
H.1.

Verspreiding resultaten

38. Volgens de stukken zullen de gegevens uitsluitend in geaggregeerde vorm gepubliceerd worden
zodat het onmogelijk is om op directe of indirecte wijze individuele situaties te herkennen.
39. 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.
40. De resultaten mogen dus enkel onder globale en naamloze vorm worden verspreid.
41. Tenminste vijftien dagen vóór de verspreiding moet de Onderzoeker de voorgenomen publicatie
overigens aan ADSSB ter inzage voorleggen.
H.2.

Wetenschappelijk doel, wetenschappelijke normen en analysemethoden

42. Voor het Departement Studiën van de Nationale Bank van België, bestemmeling van gegevens in
de zin van artikel 15, eerste lid, 4°, van de wet openbare statistiek, stelt zich de eis tot beschrijving
van de analysemethoden die zullen aangewend worden bij het onderzoek en het bewijs dat het
onderzoeksproject beantwoordt aan de geldende wetenschappelijke normen.
43. Wat betreft de analysemethoden die zullen worden aangewend, wijst de Onderzoeker erop dat de
gegevens zullen geanalyseerd worden aan de hand van statistische en econometrische
berekeningswijzen zoals cluster- en diff-in-diff analyse. Meer specifiek zal de Onderzoeker aan de hand
van een decompositie bestuderen in welke mate de loonontwikkeling kan toegeschreven worden aan:
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1 ) Veranderingen in de samenstelling van de arbeidsmarkt of wijzigingen in de return op individuele
Eigenschappen;
2) Fluctuaties in de economische situatie van ondernemingen of de impact van wijzigingen in de
ondernemingskenmerken op de lonen.
44. Wat betreft de geldende wetenschappelijke normen waaraan het onderzoek moet beantwoorden,
wijst de Onderzoeker erop dat de werkmethodes en publicatiecriteria die hij hanteert, beantwoorden
aan strikte academische normen. Bewijzen hiervan kunnen gevonden worden in zijn publicaties en in
de door hem georganiseerde conferenties. In het verleden kreeg de Onderzoeker reeds toegang tot
individuele gegevens (CIMIRE, ADSSB, Eurostat...). Hierbij werden de met de leverancier
overeengekomen regels inzake behandeling van de gegevens steeds strikt gerespecteerd en hebben
zich nooit problemen voorgedaan inzake beveiliging en vertrouwelijkheid van de gegevens.
45. Volgens de beheersinstelling gebruikt de Onderzoeker al meerdere jaren gecodeerde
studiegegevens van de ADSSB in het kader van zijn onderzoeksprojecten. Uit deze eerdere ervaringen
bleek duidelijk dat de Onderzoeker de geldende wetenschappelijke normen en analysemethoden
naleeft en toepast.
46. Het Comité merkt nog op dat de Onderzoeker een ‘bevoorrechte’ relatie heeft met de ADSSB en
wijst bijvoorbeeld op de artikelen 108, 109 en 111 van de wet van 21 december 1994 houdende

sociale en diverse bepalingen. In het kader van de opdrachten bedoeld in artikel 109 van deze wet
moet de Onderzoeker tegenover derden, de verplichtingen naleven die voortvloeien uit het statistisch
geheim, overeenkomstig de wet openbare statistiek. De Onderzoeker is, zo bekeken, inderdaad
vertrouwd met gegevensinzameling, gegevensuitwisseling en respect voor het statistisch geheim. Dit
blijkt ook uit de eerder aangehaalde bepaling van artikel 12 van de wet van 22 februari 1998 tot

vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van België. Voor zover het Comité kon
oordelen kan daarom de wetenschappelijkheid van zowel de finaliteit als de methodologie van het
onderzoeksproject inderdaad niet betwist worden.
H.3.

Controle

47. De Onderzoeker stemt er uitdrukkelijk mee in dat vertegenwoordigers van het Comité, te allen
tijde 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
beslissing van het Comité, de bepalingen van de wet openbare statistiek en haar uitvoeringsbesluiten,
alsook de bepalingen van het vertrouwelijkheidscontract worden uitgevoerd.
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48. Op eenvoudig verzoek kan het Comité toegang krijgen tot andere lokalen en ICT-systemen om te
controleren of er geen inbreuk gepleegd wordt op de bepalingen van de beslissing van het Comité, de
bepalingen van de wet openbare statistiek en haar uitvoeringsbesluiten en de bepalingen van het
vertrouwelijkheidscontract.
I. HET VERTROUWELIJKHEIDSCONTRACT
49.

De

studiegegevens

worden

medegedeeld

aan

de

Onderzoeker

krachtens

een

vertrouwelijkheidscontract tussen ADSSB en de Onderzoeker.
50. Het vertrouwelijkheidscontract, dat als bijlage werd gevoegd bij de aanvraag tot mededeling van
de gegevens, legt de voorwaarden vast waaronder de gegevens door ADSSB doorgegeven en door de
Onderzoeker gebruikt mogen worden.
51. Het vertrouwelijkheidscontract bevat minstens de wettelijk verplichte vermeldingen als bepaald in
artikel 15bis wet openbare statistiek, waaronder de duur van het vertrouwelijkheidscontract, dat, in
de ogen van het Comité, wordt gesloten voor de duur van 5 jaar, na de dag van de ontvangst van alle
gegevens. Dit laatste betekent geenszins dat na afloop van deze contractuele termijn, de
vertrouwelijkheid van de gegevens zelf mag worden doorbroken. Die laatste moet dus onbeperkt in
de tijd worden gerespecteerd.
52. De contractuele bepalingen die te maken hebben met privacy en vertrouwelijkheid die in het
vertrouwelijkheidscontract staan, zijn opgenomen in onderhavige beslissing van het Comité, waardoor
personen vreemd aan het vertrouwelijkheidscontract zich ook kunnen wenden tot het Comité, die
aldus de naleving van de voorwaarden waaronder de gegevens door de Onderzoeker gebruikt mogen
worden kan controleren.
IV.

ALGEMEEN BESLUIT

53. 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

54. Het Comité is van oordeel dat:
-de Onderzoeker over een rechtsgrond beschikt om de verzochte gecodeerde studiegegevens
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op te vragen;
-de mededeling door ADSSB van de gevraagde gecodeerde studiegegevens aan de Onderzoeker
toegelaten is met het oog op de beoogde doeleinden;
-de bewaarduur van de gegevens en dus de duur van het vertrouwelijkheidscontract is beperkt
tot maximaal 5 jaar na de dag van ontvangst van de laatst door de ADSSB toegestuurde
gegevens, na afloop waarvan de vertrouwelijkheid van de gegevens zelf onbeperkt in de tijd
moet worden gerespecteerd;
-in de hypothese dat ook de gegevens van de jaren 1999-2011 nog moeten worden gebruikt,
verleent het Comité eveneens een machtiging voor dezelfde tijdsduur als voor de thans
gevraagde gegevens van de jaren 2004 tot 2015.

OM DIE REDENEN
Het Comité,
1° machtigt ADSSB om de hoger vermelde persoonsgegevens mee te delen aan het Departement
Studiën van de Nationale Bank van België;
2° beslist dat deze machtiging geldt voor zover en voor zolang de voorwaarden in deze beraadslaging
zijn vervuld;
3° keurt het vertrouwelijkheidscontract dat er bij hoort onder de hoger vermelde voorwaarden goed.

De Wnd. Administrateur,

De Voorzitter,

(get.) An Machtens

(get.) Gert Vermeulen

