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De Commissie voor de bescherming van de
persoonlijke levenssfeer

Beraadslaging STAT nr 15/2012 van 2 mei 2012

Betreft: Algemene en principiële machtiging verleend aan de Algemene Directie Statistiek en
Economische Informatie van de FOD Economie, KMO’s, Middenstand en Energie, om gecodeerde
studiegegevens van bedrijven mee te delen aan de begunstigden opgelijst in artikel 15 van de wet
van 4 juli 1962 betreffende de openbare statistiek (STAT-MA-2011-037).

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (hierna "de Commissie");

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 de Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie van de FOD
Economie, KMO’s, Middenstand en Energie ontvangen op 26/10/2011;
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Gelet op de bijkomende informatie ontvangen op 22/02/2012 en 8/03/2012.

Gelet op het verslag van de Voorzitter;

Beslist op 2 mei 2012, na beraadslaging, als volgt:

I.

VOORWERP VAN DE AANVRAAG

1. In de voorbije jaren kwam er zowel vanwege instellingen voor wetenschappelijk
onderzoek, als vanwege federale, gewestelijke, gemeenschaps-, provinciale en
gemeentelijke instellingen een toegenomen vraag om op een flexibele wijze toegang te
kunnen krijgen tot microgegevens die voor statistische doeleinden zijn verzameld.

2. Doorgeven van zulke gegevens wordt geregeld door artikel 15 van de wet openbare
statistiek.

3. De aanvragers van gecodeerde studiegegevens van bedrijven stoten echter op
praktische problemen door de toepassing van artikel 15 van de wet openbare statistiek,
en in het bijzonder door twee specifieke punten:

-het meedelen van gecodeerde studiegegevens door de FOD Economie, KMO’s,
Middenstand en Energie (Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie) is
onderworpen aan de toestemming van het Statistisch Toezichtscomité en aan de
goedkeuring van een vertrouwelijkheidscontract. Ze zouden de procedure voor het
toekennen van een machtiging aan de ADSEI voor het meedelen van gecodeerde
studiegegevens van bedrijven aangepast willen zien, gelet op hun aanzienlijke nood aan
gegevens uit verschillende enquêtes of administratieve bronnen, en de vereiste
termijnen die moeilijk verenigbaar zijn met de vereisten van de opdrachten waarmee ze
werden belast.

-de manier waarop de laatste alinea van artikel 15 van de wet openbare statistiek moet
worden toegepast, namelijk dat “de kenmerken waarmee de aangever geïdentificeerd
kan worden, worden weggehaald en, alvorens ze meegedeeld worden, voorzien van een
code, opdat de verantwoordelijke voor het onderzoek de verkregen gegevens
redelijkerwijs niet tot de aangever zou kunnen herleiden”. De vraag heeft betrekking op
de manier waarop de term “redelijkerwijs” in de praktijk moet worden opgevat, want
wanneer het om gegevens van bedrijven gaat, kan de aangever nog steeds worden

.
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geïdentificeerd door middel van de studiegegevens, zelfs wanneer de direct
identificerende gegevens vervangen zijn door een code.

4. Door die moeilijkheden en ondanks een wezenlijke interesse van onderzoekers,
1

voornamelijk van universitaire onderzoeksploegen , worden er weinig aanvragen voor
gecodeerde studiegegevens van ondernemingen ingediend.

Toch beschikt de ADSEI

over een aanzienlijke voorraad microgegevens van ondernemingen uit enquêtes
(enquête naar de structuur van de ondernemingen, enquête naar de industriële
productie, enquêtes naar de afzetprijzen, enquête naar de buitenlandse handel, enquête
naar

het

goederenvervoer

over

de

weg,

enquête

naar

de

loonstructuur,

landbouwenquêtes,…) of uit administratieve registers (btw, RSZ, Kruispuntbank van
Ondernemingen,

jaarrekeningen,…).

Die

vormen

een

belangrijke

potentiële

informatiebron voor verschillende economische onderzoeken.

5. In eerste instantie wou de ADSEI hiertoe de wet openbare statistiek wijzigen om de
aanvragers makkelijker toegang te geven tot gecodeerde studiegegevens van
ondernemingen.

Een voorontwerp van wet werd op 11 mei 2011 ingediend bij de

2

Commissie voor advies. Na onderzoek oordeelde de Commissie dat de gecodeerde
studiegegevens van ondernemingen in het datawarehouse van de ADSEI ter beschikking
mochten worden gesteld van de aanvragers zonder dat daarom de wet openbare
statistiek moet worden gewijzigd. Een algemene machtiging van het Statistisch
Toezichtscomité kan het probleem van de toegang of doorgave van gecodeerde
studiegegevens van ondernemingen aan de ontvangers regelen.

6. Zulke machtiging van de Commissie (loco het Statistisch Toezichtscomité) is nodig,
want:

1

De vraag werd geuit in een pamflet uit 2009 door verschillende onderzoekers, die de aandacht van de overheid wilden

vestigen op de moeilijkheden om toegang te krijgen tot microgegevens van ondernemingen in België, waardoor
wetenschappelijk onderzoek afgeremd wordt.
2

Het voorontwerp kwam aan bod op de plenaire zitting van de Commissie op 6 juli 2011. Er werd beslist voorafgaand overleg

te plegen tussen een aantal vertegenwoordigers van ADSEI en de Commissie. Dit overleg vond plaats op 13 september 2011.
Hieruit resulteerde dat ADSEI gecodeerde ondernemingsdata uit zijn datawarehouse ter beschikking kon stellen van
onderzoekers op basis van een ongewijzigde wet openbare statistiek, maar op basis van een generieke machtiging
uitgebracht door het Statistisch Toezichtscomité op basis van een door ADSEI samengestelde machtigingsaanvraag. Dit
betekende meteen ook dat de adviesaanvraag om de wet openbare statistiek te wijzigen zonder voorwerp was geworden en
de adviesaanvrager (de Minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen) werd hiervan op de hoogte gebracht bij brief van 19
september 2011.
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-de

wet

openbare

statistiek

is

eveneens

van

toepassing

op

gegevens

van

ondernemingen die beschermd zijn door het statistisch geheim, dat bewaakt wordt door
het Statistisch Toezichtscomité;

-in bepaalde bestanden met gegevens van bedrijven die aan de ADSEI worden
gevraagd, kunnen gegevens over eenmanszaken zitten, die onder persoonsgegevens
vallen.

7. Omdat de wet openbare statistiek niet moet worden gewijzigd, doet de ADSEI het
nodige om de koninklijke besluiten in uitvoering van de bestaande wet openbare
statistiek zo snel mogelijk te finaliseren. Die laten de artikels uit de wet openbare
statistiek in werking treden over de maatregelen die worden genomen om de
gegevensbescherming te garanderen (artikels 17 quater, quinquies en sexies van de wet
openbare statistiek).

8. Om ervoor te zorgen dat de gegevens die aan derden worden doorgegeven niet gebruikt
worden voor andere doeleinden dan louter statistische, gaat de ADSEI na of elke
aanvrager de veiligheid van de gegevens voldoende kan garanderen, door hen een
evaluatieformulier van de Commissie over veiligheid te laten invullen.

9. De aanvrager die deel uitmaakt van de instellingen die volgens de wet openbare
statistiek gemachtigd zijn om gecodeerde studiegegevens te ontvangen, sluit met de
ADSEI een raamcontract af dat de algemene bepalingen van het doorgeven van de
gegevens door de ADSEI en hun gebruik vastlegt.

10. Voor elke individuele aanvraag tot mededeling van gegevens vult de aanvrager het
elektronische aanvraagformulier van de ADSEI in. In dat formulier, gevoegd als bijlage
bij de aanvraag, moet de aanvrager minstens de volgende zaken vermelden:

-het precieze onderzoeksonderwerp, dat aan de huidige wetenschappelijke normen
beantwoordt en conform is met de statistische analyse- en studieopdrachten van de
aanvrager, zodat de ADSEI het doel van het onderzoek kan beoordelen;
-een voldoende precieze opsomming van de gegevens die geraadpleegd moeten
worden;
-de analysemethodes;
-een schatting van de benodigde tijd (bewaarduur van de gegevens).
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11. De ADSEI beoordeelt de verenigbaarheid van elke individuele aanvraag met de relevante
bepalingen van de wet (de wet openbare statistiek) en de machtiging (onderhavige
algemene machtiging). Elke individuele aanvraag wordt eveneens beoordeeld op
evenredigheid. Bij een positieve evaluatie stelt de ADSEI een bijvoegsel op dat de
aanvrager ter ondertekening per post opgestuurd krijgt. Het ondertekende bijvoegsel
wordt aan het raamcontract toegevoegd.

12. Dat raamcontract, dat tevens als bijlage bij de aanvraag werd gevoegd, bepaalt dat de
gecodeerde studiegegevens alleen mogen worden gebruikt voor statistische studies of
analyses en om globale en naamloze statistieken te verspreiden, die geen persoonlijke
situaties onthullen. De gegevens mogen in geen geval gebruikt worden voor controle- of
repressiedoeleinden.

13. De ontvanger van de gegevens moet erover waken dat de gecodeerde studiegegevens
alleen worden gebruikt door zijn personeelsleden, onderzoekers, doctoraatstudenten,
wetenschappelijk medewerkers, door hen aan wie hij taken uitbesteedt of door andere
personen die onder zijn gezag staan en die daartoe door de ADSEI gemachtigd zijn (“de
gemachtigde gebruikers”) met het oog op de uitvoering van zijn opdracht.

14. De studiegegevens mogen alleen voor een bepaalde duur worden bewaard en moeten
daarna worden vernietigd.

15. De ontvanger verbindt zich ertoe alle verplichtingen die voortvloeien uit de wet
openbare statistiek en de uitvoeringsbesluiten ervan in acht te nemen.

16. De ADSEI houdt enerzijds een register bij van ontvangers van gecodeerde
studiegegevens van ondernemingen uit haar datawarehouse, die één keer per jaar ter
beschikking wordt gesteld van de Commissie.

17. Anderzijds neemt ze een reeks organisatorische en technische maatregelen om ervoor te
zorgen dat de gecodeerde studiegegevens van ondernemingen in het datawarehouse
zodanig aan ontvangers kunnen worden meegedeeld dat de risico’s op ongewenst
gebruik van de gegevens geminimaliseerd worden.

18. De ADSEI bewaart alle gecodeerde studiegegevens in haar datawarehouse. Dat wordt
onderworpen aan specifieke organisatorische en technische beschermingsmaatregelen
om te vermijden dat onbevoegden toegang krijgen tot de gegevens. Alle toegang tot de
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gegevens wordt gearchiveerd, zodat de veiligheidsverantwoordelijken kunnen zien wie
de gegevens geraadpleegd heeft.

19. Er wordt een unieke geheime sleutel gebruikt voor de codering van de directe
identificatiegegevens.

De codering gebeurt bij voorkeur met behulp van een hash-

algoritme dat de directe identificatie en de geheime sleutel als argumenten neemt. Het
informaticaprogramma

voor

de

codering

wordt

onderworpen

aan

bijzondere

veiligheidsmaatregelen om de gebruikte sleutel die het hash-algoritme gebruikt geheim
te houden.

20. Er wordt een aparte geheime sleutel gebruikt om de meegedeelde gegevens te coderen.
Een zelfde statistische eenheid zal dus willekeurige codes krijgen, die verschillen van de
ene

doorgave

tot

de andere. Die

algemene regel

brengt

weliswaar enkele

uitzonderingen met zich mee, vooral wanneer er opvolging van de eenheden nodig is
(panelenquête).

21. De afgevaardigde voor de gegevensbescherming zorgt voor een onafhankelijke controle
op het gebruik van de logische sleutels waarmee de gegevens opnieuw geïdentificeerd
kunnen worden, om te vermijden dat ze voor andere dan statistische doeleinden worden
gebruikt.

II.

ONDERZOEK VAN DE KWESTIE

A. TOEPASSELIJKE WETGEVINGEN

Wet openbare statistiek

22. Artikelen 15 en 15bis van de wet openbare statistiek geven het Statistisch
Toezichtscomité de bevoegdheid om enerzijds het meedelen van de door de ADSEI
gecodeerde studiegegevens toe te staan aan de in de wet openbare statistiek vermelde
ontvangers, en anderzijds het vertrouwelijkheidscontract tussen de betrokken partijen
goed te keuren.

23. Op grond van artikel 16 van het koninklijk besluit van 7 juni 2007 is de Commissie belast
met de opdrachten die aan het Statistisch Toezichtscomité werden toebedeeld, tot de
installatie en de benoeming van de leden van dit Comité.
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WVP en het koninklijk besluit van 13 februari 2001

24. Op grond van de artikelen 1, § 1 en 3, § 1 van de WVP en artikel 1, 3° van het KB 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 KB van 13 februari 2001 gestelde
voorwaarden.

B. WETTELIJKE BASIS

25. De in randnummer 1 vermelde instellingen, met uitzondering van de fiscale op al de
opgesomde bestuursniveau’s, behoren tot de mogelijke ontvangers die in de limitatieve
lijst onder artikel 15 van de wet openbare statistiek staan opgesomd.

26. Zij kunnen derhalve volgens de wet openbare statistiek vanwege de ADSEI de
mededeling

verkrijgen

van

gecodeerde

studiegegevens

om

statistische,

wetenschappelijke of beleidsverwerkingen op de ontvangen gegevens door te voeren,
mits machtiging door de Commissie en goedkeuring door deze laatste van het
vertrouwelijkheidscontract dat gepaard gaat met de mededeling van de data.

27. Bij deze vraagt ADSEI voor een hernieuwbare periode van twee jaar een algemene en
principiële machtiging om, ofwel via een beveiligde toegang tot de gegevens in het
Datawarehouse, ofwel via het doorsturen van die gegevens, gecodeerde studiegegevens
van bedrijven, die de juridische vorm van eenmanszaken of van vennootschappen
hebben, mee te delen aan de in randnummer 1 vermelde instellingen voor onderzoeken
die worden uitgevoerd in het kader van hun opdrachten, of met betrekking tot de
onderwerpen die vermeld staan in de aanvraag aan de ADSEI.

C. ANALYSE

Algemeen

28. De Commissie begrijpt dat de in randnummer 1 vermelde instellingen, die duidelijk
behoren tot de potentiële bestemmelingen van gecodeerde studiegegevens van ADSEI,
intensiever en soepeler gebruik willen maken van microgegevens van ondernemingen en
dat zij derhalve de procedure voor toegang tot dergelijke gegevens vereenvoudigd
willen zien, met name door data van ondernemingen te kunnen afnemen bij ADSEI
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zonder hiertoe voor elk individueel studie of project te moeten passeren via het
Statistisch Toezichtscomité.

29. De

Commissie

wijst

er

op

dat

de

beoogde

studiegegevens

veelal

geen

persoonsgegevens zullen zijn, wat maakt dat zich dus veelal a priori geen probleem van
privacy stelt of kan stellen3. Weliswaar kunnen gegevens van rechtspersonen soms
tevens betrekking hebben op natuurlijke personen (bv. bedrijfsgegevens

van

eenmanszaken) of kunnen dergelijke gegevens soms onrechtstreeks in verband worden
gebracht met natuurlijke personen, maar in de regel zijn de gevraagde gegevens hier
veelal

geen

persoonsgegevens,

of

zijn

ze

binnen

een

aangevraagde

ondernemingsbestand in elk geval secundair of bijkomstig. Dit verantwoordt dan ook dat
dergelijke

gegevens

(die

overigens

nog

steeds

zullen beschermd

zijn

tegen

rechtstreekse identificatie) op een meer soepele wijze toegankelijk zouden kunnen
worden gemaakt voor onderzoekers, met name zonder het doorlopen van een
individuele machtigingsprocedure bij het Statistisch Toezichtscomité, zoals dit wel geldt
voor onderzoekers die gecodeerde studiegegevens louter met betrekking tot natuurlijke
personen zouden opvragen bij ADSEI.

30. De Commissie begrijpt eveneens dat onredelijk hoge beschermingsmaatregelen, in casu
een onredelijk hoog niveau van codering, de in de structuur van de micro-gegevens
vervatte informatie vaak tenietdoen, waardoor de gegevens, gelet op de nagestreefde
doeleinden, uiteindelijk onbruikbaar worden voor de onderzoeker.

31. De Commissie herinnert er op dat vlak aan en preciseert dat codering zich beperkt tot
het vervangen van kenmerken die de directe identificatie van de aangever toelaten door
een code. De codering moet de identificatie redelijkerwijze verhinderen. ADSEI moet er
enkel voor zorgen dat de statistische eenheid redelijkerwijze niet identificeerbaar is voor
de onderzoeker. De wet openbare statistiek4, noch enige andere wetgeving, vereist dat
ADSEI in het proces van codering buitenproportionele inspanningen zou doen om ervoor
te zorgen dat achteraf de onderzoeker niet meer in staat zou zijn tot enige

3

De Commissie (loco het Statistisch Toezichtscomité) moet ook over ondernemingsgegevens beslissen omdat de wet

openbare statistiek ook geldt ten aanzien van de verwerking van zuivere ondernemingsgegevens. De rol van de Commissie in
de machtigingen loco het Comité is in dat opzicht een beetje ambigu, omdat de Commissie normaal enkel bevoegd is voor
gegevens m.b.t. natuurlijke personen.
4

“De kenmerken waarmee de aangever geïdentificeerd kan worden, worden weggehaald en, alvorens ze meegedeeld

worden, voorzien van een code, opdat de verantwoordelijke voor het onderzoek de verkregen gegevens redelijkerwijs niet tot
de aangever zou kunnen herleiden.” (cf. artikel 15 wet openbare statistiek).
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heridentificatie. Als ADSEI dat wel op absolute wijze zou willen beletten, zullen de aan
de onderzoeker meegedeelde data inderdaad te veel verminkt worden, met onevenredig
veel informatieverlies tot gevolg. Overigens als er een methode zou gebruikt worden die
het zo goed als onmogelijk maakt om individuen te identificeren, gaat het in feite om
anonieme of geanonimiseerde gegevens en niet langer over gecodeerde gegevens.

32. De wetgeving vereist gewoon van ADSEI dat ze de gegevens beschermt tegen
(onmiddellijke of gemakkelijke) heridentificatie, niet dat een dergelijke identificatie in
absolute termen moet worden vermeden. Uiteraard mag de onderzoeker niet moedwillig
proberen te identificeren en indien het onvrijwillig gebeurt moet er in elk geval gezorgd
worden voor een complete anonimiteit bij publicatie van de onderzoeksresultaten. Dit is
ook de reden waarom de transfer van gecodeerde studiegegevens steeds gepaard moet
gaan met het afsluiten van een vertrouwelijkheidscontract, omdat het niet uitgesloten is
dat de onderzoekers tijdens hun verwerking en analyse onvrijwillig overgaan tot
individuele herkenning.

33. Deze codering in de hierboven bedoelde zin moet bovendien, wanneer deze behoefte
wordt aangetoond door de aanvrager, geschieden op een wijze die de toepassing van
courante statistische technieken en de mogelijkheid om periodieke statistieken op te
maken open laten.

34. Wat de toegang betreft tot de gegevens die alleen tegen rechtstreekse identificatie
beschermd zijn, kan bv. verwezen worden naar artikel 23 van Verordening 223/2009
van 11 maart 2009 betreffende de Europese statistiek dat bepaalt dat “Toegang tot

vertrouwelijke gegevens die alleen indirecte identificatie van de statistische eenheden
mogelijk maken, kan door (…) nationale instanties (…) worden verleend aan
onderzoekers die statistische analyses voor wetenschappelijke doeleinden uitvoeren.”

35. De Commissie stelt derhalve vast dat voorgestelde toegang tot vertrouwelijke gegevens,
waarbij identificatie van statistische eenheden slechts onrechtstreeks mogelijk is, spoort
met direct werkende Europese verordeningen nr. 831/20025 en nr. 223/20096.

5

Verordening (EG) nr. 831/2002 van de Commissie van 17 mei 2002 tot tenuitvoerlegging van Verordening (EG) nr. 322/ 97

van de Raad betreffende de communautaire statistiek met betrekking tot de toegang tot vertrouwelijke gegevens voor
wetenschappelijke doeleinden.
6

Verordening (EG) Nr. 223/2009 van het Europees parlement en de Raad van 11 maart 2009 betreffende de Europese

statistiek.
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36. De Commissie stelt eveneens vast dat er administratieve, technische en organisatorische
controle- en proceduremaatregelen worden genomen door ADSEI alvorens de toegang
tot ondernemingsgegevens of de mededeling van dergelijke gegevens te verschaffen
teneinde een vertrouwelijke verwerking van die gegevens te organiseren en ten einde
het risico op onverenigbaar hergebruik of misbruik van de via toegang geraadpleegde
gegevens te minimaliseren. De toegang zal met andere woorden moeten gemonitord en
gelogd worden door de ADSEI. Bij wijze van voorbeeld is er een identificatieprocedure
(aanvrager moet zich kenbaar maken bij ADSEI), er is de nood aan een welomschreven
onderzoeksproject

via

een

gestandaardiseerd

aanvraagformulier,

een

beoordelingsprocedure op het studieproject vanwege ADSEI en positief beoordeelde
aanvragers moeten documenten ondertekenen alvorens effectief toegang te krijgen,
zoals het ondertekenen van een vertrouwelijkheidscontract (zie hierna).

37. De Commissie stelt ten slotte vast dat ADSEI inmiddels de procedure tot
inwerkingtreding van de artikelen 17quater, quinquies en sexies van bestaande wet
openbare statistiek (ingevoerd door de wet van 22 maart 2006) heeft opgestart. Het
betreft artikelen die vandaag nog niet van kracht zijn en waarbij wordt verwezen naar
de Koning om essentiële uitvoeringsmaatregelen inzake gegevensbescherming te
nemen. Het is een goede zaak dat er thans werk wordt gemaakt van deze reglementaire
besluiten.

38. Om de hierboven geschetste redenen, verklaart de Commissie zich akkoord onderhavige
globale machtiging met een aantal basisvoorwaarden (zie vanaf randnummer 40) uit te
brengen,

met

inbegrip

van

een

door

de

Commissie

goedgekeurd

vertrouwelijkheidsraamcontract, waardoor de in randnummer 1 vermelde instellingen
voor studiedoeleinden die worden uitgevoerd in het kader van hun opdrachten of van de
onderwerpen die vermeld staan in hun aanvraag aan de ADSEI, en na een positieve
evaluatie vanwege ADSEI, data van ondernemingen kunnen afnemen bij ADSEI zonder
voor elke individuele studie of project opnieuw te moeten passeren via het Statistisch
Toezichtscomité.

39. De Commissie beperkt, op vraag van ADSEI, de duur van deze algemene en principiële
machtiging voor een hernieuwbare periode van twee jaar, hetgeen ADSEI kan toelaten
om te gaan met de nieuwigheden van deze nieuwe procedure en deze te kunnen
evalueren.
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Specifiek

a) Betreffende de ontvangers

40. De ontvangers van gecodeerde studiegegevens moeten behoren tot de instellingen die
in de limitatieve lijst onder artikel 15 van de wet openbare statistiek staan opgesomd.

41. De Commissie benadrukt dat, wat de 3 regionale statistiekdiensten betreft, die tevens
aanvrager kunnen zijn van gegevens over ondernemingen bij ADSEI, onverminderd
blijven genieten van hun ‘eigen’ generieke machtiging STAT nr. 37/2010 van 24
november 2010.

42. De Commissie vraagt ook een zekere alertheid in hoofde van ADSEI bij de aanvrager
van gegevens van ondernemingen met een specifiek statuut. Een onderneming heeft
vooral schrik dat een concurrerende onderneming zijn gegevens zou kunnen verkrijgen
via ADSEI. Een onderneming mag weliswaar normaliter op basis van artikel 15 wet
openbare statistiek geen gegevens over andere ondernemingen verkrijgen, maar toch
kan er in deze sprake zijn van belangenvermenging, bv. wanneer op basis van de
aanvraag of uit een andere informatiebron blijkt dat een professor van een vakgroep
van een aanvragende universiteit, die a priori wel een mogelijke bestemmeling is van
gegevens over bedrijven, tegelijk ook hoofd is van een concurrerend bedrijf. In
dergelijke gevallen zou ADSEI, indien economisch gevoelige informatie wordt gevraagd,
kunnen oordelen dat het niet nodig is voor de onderzoeker te beschikken over een kopie
van de gegevens, en het kan volstaan dat hij de gegevens via zijn toegang ‘slechts’
verwerkt op de infrastructuur van en onder toezicht van ADSEI.

b) Betreffende het doeleinde van de mededeling

43. Persoonsgegevens

dienen

voor

welbepaalde,

uitdrukkelijk

omschreven

en

gerechtvaardigde doeleinden te worden verkregen (artikel 4, § 1, 2° WVP).

44. De doeleinden zullen worden gespecificeerd in het aanvraagformulier voor de ADSEI.

45. ADSEI moet erover waken dat gecodeerde studiegegevens enkel voor wetenschappelijke
of statistische doeleinde worden meegedeeld (artikel 15 van de wet openbare statistiek).
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c) Betreffende de proportionaliteit

Gevraagde gegevens

46. De gegevens zullen worden gespecificeerd in het aanvraagformulier voor de ADSEI.

Noodzaak tot het verkrijgen van elk gegeven

47. Persoonsgegevens dienen toereikend, ter zake dienend en niet overmatig zijn (art. 4 §
1, 3° van de WVP) uitgaande van de doeleinden van het onderzoek.

48. De proportionaliteit moet in het aanvraagformulier voor de ADSEI worden gemotiveerd:
de ontvangers moeten aantonen dat zij voor onderzoeken die worden uitgevoerd in het
kader van hun opdrachten, of van de onderwerpen die vermeld staan in de aanvraag
aan de ADSEI nood hebben aan de gevraagde gegevens.

49. ADSEI moet erover waken dat enkel relevante gegevens worden meegedeeld, dit is
wanneer de mededeling een wezenlijk deel uitmaakt van de in de aanvraag omschreven
studiedoelstellingen.

Noodzaak tot het verkrijgen van gecodeerde gegevens

50. De ontvangers mogen de gecodeerde studiegegevens alleen ontvangen wanneer een
verwerking van anonieme gegevens niet toelaat om de beoogde statistische of
wetenschappelijke doeleinden te verwezenlijken (artikel 4 van de WVP).

51. Zoals reeds gezegd mag de codering het onderzoek niet beletten/belemmeren. Het moet
dus niet noodzakelijk bescherming bieden tegen indirecte identificatie als dit de
informatie onbruikbaar zou maken, gelet op het nagestreefd doeleinde. Het is bovendien
net omdat het niet uitgesloten is de respondenten te identificeren, dat er een
vertrouwelijkheidscontract wordt afgesloten met de ontvangers.

Frequentie van het onderzoek

52. De frequentie van het onderzoek zal op het aanvraagformulier worden meegedeeld.
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Termijn voor mededeling van de gegevens

53. De gewenste termijn voor de mededeling wordt in de aanvraag gespecificeerd. De
effectieve

mededeling

van

de

beschikbare

gegevens

volgt

van

zodra

het

aanvraagdossier klaar is.

Duur van het onderzoek en bewaartermijn

54. De duur van het onderzoek moet worden gepreciseerd en gemotiveerd in de
gegevensaanvraag.

55. De bewaarduur van de gegevens is beperkt tot de duur van het onderzoek.

De

gebruiker zal de gegevens en back-ups meteen vernietigen zodra het statistisch doel
bereikt is.

d) Transparantie

56. De ontvangers moeten een register ter beschikking houden van het Statistisch
Toezichtscomité met de onderzoeken die gerealiseerd werden met de gegevens die de
ADSEI aanleverde en welke één keer per jaar ter beschikking wordt gesteld.

e) Verantwoordelijke natuurlijke persoon

57. De identiteit van de verantwoordelijke natuurlijke persoon moet bij elke aanvraag
worden meegedeeld. Die persoon is verantwoordelijk voor het naleven van alle
wettelijke, reglementaire en contractuele verplichtingen en de bepalingen van de
beslissing van de Commissie. Hij is ook verantwoordelijk voor de daadwerkelijke controle
op het legitieme gebruik van de verstrekte gegevens.

f) Scheiding van andere verwerkingen

58. De ontvangers moeten de gegevensverwerkingen op basis van deze beraadslaging
gescheiden houden van andere gegevensverwerkingen waarvoor ze eventueel elk
afzonderlijk verantwoordelijk zijn.
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g) Verbod op decodering

59. De ontvangers verbinden zich ertoe alle middelen te zullen inzetten om te vermijden dat
de identiteit zou worden achterhaald van de personen waarvan de gegevens worden
verwerkt, als die er al zouden zijn (cf. randnummer 29). De Commissie herinnert eraan
dat het verbod vooral slaat op het stellen van handelingen die er bewust op gericht zijn
gecodeerde gegevens in niet-gecodeerde gegevens om te zetten. Indien deze omzetting
onvrijwillig gebeurt, zal er nadien gezorgd worden voor een complete anonimiteit bij
publicatie van de onderzoeksresultaten.

h) Koppelverbod

60. De instellingen verbinden er zich toe geen pogingen te ondernemen om de bekomen
persoonsgegevens (als die er al zouden zijn (cf. randnummer 29)) te koppelen aan
persoonsgegevens die reeds met toepassing van andere machtigingen werden
overgemaakt.

i)

Verspreiding van de resultaten

61. Na de analyse en het gebruik van de gegevens moeten de ontvangers erover waken dat
de resultaten in een globale en anonieme vorm gepubliceerd worden, zodat de
aangevers niet rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen worden geïdentificeerd. Tabellen
met te weinig of te dominante individuen zullen worden verwijderd. Er mogen geen
individuele gegevens worden gepubliceerd.

j) Controle

62. Artikel 32 van de WVP en artikel 24octies van de wet openbare statistiek bepalen
respectievelijk dat de Commissie en het Statistisch Toezichtscomité in het kader van de
vervulling van hun opdrachten en de uitvoering van hun taken onderzoeks- en
bezoeksbevoegdheid hebben.

k) Onderaanneming

63. Bij onderaanneming vereist artikel 16 van de WVP dat er een contract wordt afgesloten
waarin de veiligheidsmaatregelen worden vermeld alsook de andere punten waarvan
sprake in dit artikel.
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l)

Vertrouwelijkheidscontract

64. Het ontwerp van vertrouwelijkheidscontract, dat de voorwaarden vastlegt waaronder de
studiegegevens aan de ontvanger worden meegedeeld, moet beantwoorden aan de
vereisten van artikel 15bis van de wet openbare statistiek.

65. Bij het aflopen van het contract mag de vertrouwelijkheid van de gegevens zelf niet
worden verbroken. Die vertrouwelijkheid moet dus onbeperkt in de tijd worden
gerespecteerd.

66. Het contract mag op geen enkele manier afbreuk doen aan de voorwaarden waartoe de
Commissie heeft beslist met betrekking tot de mededeling van de gegevens.

67. De contractuele bepalingen op vlak van privacy en vertrouwelijkheid maken integraal
deel

uit

van

deze

beslissing,

waardoor

een

persoon

vreemd

aan

het

vertrouwelijkheidscontract zich ook kan wenden tot de Commissie met het oog op de
controle van de naleving van de voorwaarden waaronder de gegevens door de
ontvanger gebruikt mogen worden.

m) Veiligheidsbeleid

68. De ontvanger moet waken over de bescherming en de veiligheid van de meegedeelde
studiegegevens (artikel 16 van de WVP en 15bis van de wet openbare statistiek).

69. De betrokken ontvangers moeten een positief antwoord geven op de veertien vragen
van de evaluatielijst over de referentiemaatregelen voor de beveiliging van elke
verwerking van gecodeerde studiegegevens en zich ertoe verbinden dat die maatregelen
worden gehandhaafd.

70. Wanneer er niet op alle punten positief kan worden geantwoord, moeten de aanvragers
zich ertoe verbinden de problematische situaties op te lossen om de gegevens te
verkrijgen.

71. Bovendien zal elke aanvraag tot het verkrijgen van gegevens een attest bevatten van de
consulent voor informatieveiligheid, waarin die bevestigt dat hij geïnformeerd werd over
de aanvraag en de beoogde verwerking.
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72. De Commissie wijst erop dat de maatregelen waarvan sprake, met inbegrip van de
aanstelling van een veiligheidsconsulent, eigenlijk geschreven zijn tegen de achtergrond
van het verkrijgen van ongecodeerde persoonsgegevens.

73. Aangezien we hier te maken hebben met gecodeerde gegevens (dus beschermd door
een codering die rechtstreekse identificatie verhindert) die zelfs niet noodzakelijk
betrekking hebben op een natuurlijke persoon (cf. randnummer 29), wijst de Commissie
er op dat het oordeel van ADSEI omtrent de veiligheidsomgeving van de aanvrager niet
even streng

en strikt

moet

zijn dan voor

het

verkrijgers

van

gecodeerde

persoonsgegevens, laat staan van ongecodeerde persoonsgegevens. Dit volgt ten
andere ook uit artikel 16 WVP (de aard van de te beveiligen gegevens en de potentiële
risico’s

mogen

in

rekening

worden

gebracht

in

de

beoordeling

van

het

beveiligingsniveau). De beveiliging moet dus weliswaar toereikend en passend zijn,
maar niet overmatig.

n) Personen die de studiegegevens gebruiken en de lijst van deze
personen

74. De personen die de meegedeelde gegevens gebruiken, zijn personeelsleden van de
ontvangers; een lijst met categorieën personen die de meegedeelde gegevens zullen
gebruiken, zal voortdurend worden bijgewerkt en ter beschikking van de Commissie
worden gehouden.

75. Indien de gegevens gevoelig zijn van aard in de zin als bedoeld door artikelen 6 t.e.m. 8
WVP, moet de ontvanger rekening houden met hoofdstuk III van het KB van 13 februari
2001, onder meer met het feit dat de personen die toegang krijgen tot de gegevens aan
de hand van een wettelijke of statutaire verplichting of een gelijkwaardige contractuele
bepaling, verplicht worden de vertrouwelijkheid van deze gegevens te bewaren.
Minstens moeten die personen een verklaring ondertekenen waarin zij zich ertoe
verbinden de veiligheid en het vertrouwelijke karakter van de informatie te verzekeren.

E. ALGEMENE BESLISSING

76. De ontvangers dienen bij de verwerking van de verkregen gecodeerde gegevens van
bedrijven rekening te houden met de WVP (voor zover er persoonsgegevens in het
geding zijn, cf. randnummer 29), de wet openbare statistiek, hun uitvoeringsbesluiten
en elke andere wettelijke of reglementaire bepaling tot bescherming van de persoonlijke
levenssfeer (voor zover er persoonsgegevens in het geding zijn, cf. randnummer 29), de
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bepalingen van deze beslissing van de Commissie, en de bepalingen van het
vertrouwelijkheidscontract tussen ADSEI en de onderzoekers.

OM DEZE REDENEN

De Commissie

-

verleent aan de Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie voor een
hernieuwbare periode van twee jaar een algemene en principiële machtiging om, onder
de in onderhavige beraadslaging vermelde voorwaarden, ofwel via een beveiligde
toegang tot de gegevens in het Datawarehouse, ofwel via het doorsturen van die
gegevens, gecodeerde studiegegevens van bedrijven, die de juridische vorm van
eenmanszaken of van vennootschappen hebben, mee te delen aan de aanvragers die
deel uitmaken van de instellingen die in de limitatieve lijst onder artikel 15 van de wet
openbare statistiek staan opgesomd, voor onderzoeken die worden uitgevoerd in het
kader van hun opdrachten, of van de onderwerpen die vermeld staan in de vraag aan
de ADSEI;

-

keurt de basisvoorwaarden van het hierbij gevoegde raamcontract goed;

-

onderwerpt de uitvoering van deze machtiging aan eerbiediging van de door haar
vastgestelde voorwaarden;

-

behoudt de mogelijkheid om de uitwerking van deze beraadslaging voor een of
meerdere gerechtigden op te heffen als wordt vastgesteld dat de verplichtingen van de
wet of van het vertrouwelijkheidscontract werden verzuimd, of als de voorwaarden van
deze machtiging niet werden nageleefd;

-

preciseert dat de ADSEI een register bijhoudt van ontvangers van gecodeerde
studiegegevens van ondernemingen uit haar datawarehouse, die een keer per jaar ter
beschikking wordt gesteld van de Commissie.

De Wnd. Administrateur,

De Voorzitter,

(get.) Patrick Van Wouwe

(get.) Willem Debeuckelaere

Beraadslaging STAT 15 /2012 - 18/29

Bijlage:

VERTROUWELIJKHEIDSRAAMCONTRACT

Contractnummer : ……….

TUSSEN
DE ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE
EN

X

TUSSEN

De Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie van de FOD Economie, KMO,
Middenstand en Energie, Simón Bolívarlaan 30, 1000 Brussel, vertegenwoordigd door mevrouw
Annie VERSONNEN, directeur-generaal a.i., hierna “ADSEI” genoemd, enerzijds,

EN

XXXX vertegenwoordigd door XXXX, hierna “de aanvrager” genoemd, anderzijds,
WORDT OVEREENGEKOMEN:

Artikel 1 - Voorwerp
De aanvrager wil toegang tot de gecodeerde studiegegevens van ondernemingen die in het bezit zijn
van de ADSEI (hierna “de Gegevens” genoemd), in toepassing van artikel 15 en 15bis van de wet
van 4 juli 1962 betreffende de openbare statistiek (hierna “de Wet” genoemd) en volgens algemene
machtiging nr……………… van ……….. 2012 van het Statistisch Toezichtscomité, een sectoraal
comité binnen de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (hierna “de
Machtiging” genoemd).

Dit raamcontract legt de algemene voorwaarden vast van de doorgave van de Gegevens door de
ADSEI aan de Aanvrager en het gebruik van die Gegevens door de Aanvrager.
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Artikel 2 - Individuele aanvragen
Voor elke individuele aanvraag voor het doorgeven van Gegevens vult de Aanvrager het
elektronische aanvraagformulier van de ADSEI in. In dat formulier moet de Aanvrager minstens de
volgende zaken vermelden:
−

het precieze onderzoeksonderwerp, dat aan de huidige wetenschappelijke normen
beantwoordt en conform is met de statistische analyse- en studieopdrachten van de
Aanvrager, zodat de ADSEI het doel van het onderzoek kan beoordelen;

−

een voldoende gedetailleerde opsomming van de Gegevens die hij wil raadplegen;

−

de analysemethodes;

−

een schatting van de benodigde tijd (bewaarduur van de Gegevens).

De ADSEI beoordeelt de verenigbaarheid van elke individuele aanvraag met de relevante
bepalingen van de Wet en de Machtiging. Elke individuele aanvraag wordt eveneens beoordeeld op
evenredigheid. Bij een positieve evaluatie stelt de ADSEI een bijvoegsel op dat de Aanvrager ter
ondertekening per post opgestuurd krijgt. Het ondertekende bijvoegsel wordt aan het raamcontract
toegevoegd (hierna “het Bijvoegsel” genoemd).

Artikel 3 - Mededeling van de Gegevens
Binnen de 10 (tien) dagen na ontvangst van elke individuele aanvraag stuurt de ADSEI een
ontvangstbevestiging terug, samen met een prijsofferte. Indien de Gegevens niet effectief
beschikbaar zijn, zal de ADSEI in dat bericht de vermoedelijke termijn vermelden waarbinnen ze
meegedeeld kunnen worden.

De Aanvrager maakt binnen de 10 (tien) dagen na ontvangst van de leesbevestiging en van de
prijsofferte een bestelbon op. Bij uitblijven daarvan wordt de individuele aanvraag als geannuleerd
beschouwd.

De ADSEI zal de Gegevens binnen een termijn van 30 (dertig) dagen vanaf de ontvangst van de
bestelbon meedelen als de Gegevens meteen beschikbaar zijn, of op de datum die staat vermeld op
de ontvangstbevestiging.

De ADSEI zal de Aanvrager eventueel achtereenvolgende aanpassingen van de Gegevens
meedelen. In dat geval staat de frequentie van die meedelingen opgenomen in het Bijvoegsel.

Artikel 4 - Prijs
De Aanvrager draagt bij in de kosten die de ADSEI maakt voor het opstellen en meedelen van de
Gegevens. De betaling van de overeengekomen som moet gebeuren binnen 30 (dertig) dagen na
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ontvangst van de Gegevens, op rekening IBAN BE92 6792-0058-8623 BIC PCHQ BE BB van de
ADSEI, onder vermelding van het aanvraagnummer.

Artikel 5 - Gemachtigde gebruikers

De

Gegevens

mogen

alleen

worden

gebruikt

door

personeelsleden,

onderzoekers,

doctoraatstudenten, wetenschappelijk medewerkers, door hen aan wie taken worden uitbesteed of
door andere personen die onder het gezag van de Aanvrager staan en die daartoe door de ADSEI
gemachtigd zijn (hierna “de gemachtigde Gebruikers” genoemd).

Voor de ADSEI de Gegevens meedeelt, laat de Aanvrager de ADSEI de identiteit van de personen
weten voor wie bovenstaande paragraaf van toepassing is en die tijdens het onderzoek toegang tot
de Gegevens zullen krijgen. De ADSEI behoudt zich het recht voor om de Aanvrager te verbieden de
Gegevens aan een of meerdere van die personen mee te delen. De andere personen worden
beschouwd als gemachtigde Gebruikers.
De Aanvrager mag de Gegevens niet doorgeven aan partijen of personen die geen gemachtigde
Gebruikers zijn, behalve na uitdrukkelijk en voorafgaand akkoord van de ADSEI.

De Aanvrager informeert de gemachtigde Gebruikers over de verplichtingen van het raamcontract (in
het bijzonder over artikel 6 en 7) en neemt de nodige maatregelen opdat de Gebruikers die
verplichtingen nakomen. De Aanvrager is verantwoordelijk tegenover de ADSEI voor elk gebruik dat de
gemachtigde Gebruikers van de Gegevens maken.

Artikel 6 - Gebruik van de Gegevens
Voor elke individuele aanvraag mag de Aanvrager de Gegevens alleen gebruiken voor de
doeleinden die beschreven staan in het specifieke Bijvoegsel. De Aanvrager mag niet meer kopies
maken van de Gegevens dan nodig is voor de doeleinden.

De Aanvrager mag de Gegevens alleen gebruiken voor analyses, studies en het opmaken en
verspreiden van globale en naamloze statistieken. De Gegevens mogen in geen geval gebruikt
worden voor controle- of repressiedoeleinden.

De Aanvrager zal de vertrouwelijkheid van de Gegevens bewaken en ze niet meedelen aan derden
zonder uitdrukkelijk en voorafgaand akkoord van de ADSEI.

De Aanvrager mag de Gegevens alleen gebruiken in de bewaarduur die in elk Bijvoegsel vermeld is.
Een verlenging van de bewaarduur kan bij de ADSEI worden aangevraagd. Nadat de bewaarduur
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verstreken is of nadat dit Contract of een Bijvoegsel opgezegd wordt, moeten de Gegevens door de
Aanvrager volledig worden vernietigd.

De Aanvrager zal alle verplichtingen die voortvloeien uit de wet van 4 juli 1962 betreffende de
openbare statistiek en de uitvoeringsbesluiten ervan in acht nemen.

Artikel 7 - Verspreiding van de onderzoeksresultaten

De resultaten van de statistische analyses en studies op basis van de Gegevens mogen alleen
onder globale en anonieme vorm worden verspreid. De Aanvrager zal waken over de bescherming
en de veiligheid van de Gegevens en ervoor zorgen dat individuele toestanden niet uit de
gepubliceerde resultaten afgeleid kunnen worden.

Tenminste vijftien dagen vóór de verspreiding moet de Onderzoeker ze aan de Algemene Directie
Statistiek en Economische Informatie ter inzage voorleggen; eventueel kan de Algemene Directie
Statistiek en Economische Informatie de verspreiding verbieden.

Bij elke verspreiding van de statistische analyses en studies op basis van de Gegevens, ongeacht
de vorm ervan, moet de ADSEI als bron worden vermeld: “Bron: FOD Economie - AD Statistiek en
Economische Informatie”.

De term “verspreiding” is hier in ruime zin te verstaan, waarbij rekening wordt gehouden met de
ontwikkelingen van de informatiemaatschappij. De term omvat dan ook elke vorm van verspreiding,
zowel schriftelijk, mondeling als online.

De Aanvrager zal zijn statistische analyses en studies gratis ter beschikking stellen van de ADSEI.

Artikel 8- Verantwoordelijkheid van de partijen
De Aanvrager bevestigt kennis te hebben genomen van artikels 18, 22 en 23 van de wet van 4 juli
1962 betreffende de openbare statistiek, die als bijlage 1 bij dit raamcontract is gevoegd.

De betrokken Partijen blijven aansprakelijk voor hun eigen wettelijke en contractuele verplichtingen
en komen op voor alle eventuele daaruit voortvloeiende implicaties, zowel burgerlijk als
strafrechtelijk.

De betrokken Partijen kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet naleven van de uit dit
contract voortvloeiende verplichtingen wanneer dat het gevolg is van enige overmacht. Indien de
verplichtingen als gevolg van overmacht slechts zijn opgeschort, moeten ze zo spoedig mogelijk
worden uitgevoerd nadat de uitwerkingen van de overmacht een einde hebben genomen. Als door
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een geval van overmacht de uitvoering van de in het contract vastgestelde verplichtingen wordt
uitgesteld met meer dan één maand, mag elke betrokken Partij per aangetekend schrijven met
ontvangstbewijs de bestelling opzeggen, echter zonder daarbij enige eis tot schadevergoeding bij de
andere betrokken partij te kunnen laten gelden.

Artikel 9 - Verantwoordelijke voor de Gegevens
De Aanvrager duidt bij elke individuele aanvraag een fysieke persoon aan die persoonlijk
verantwoordelijk zal zijn voor het naleven van alle verplichtingen van de uitvoering van dit contract.
Die persoon is verantwoordelijk voor de effectieve controle op het legitiem gebruik van de Gegevens,
ook voor de gemachtigde Gebruikers.

Article 10- Controle door het Statistisch Toezichtscomité en de ADSEI

De Aanvrager gaat ermee akkoord dat vertegenwoordigers van de ADSEI of het Statistisch
Toezichtscomité (of in bepaalde gevallen de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke
Levenssfeer) te allen tijde en zonder voorafgaande ingebrekestelling toegang krijgen tot de lokalen
en tot de informatica-infrastructuur van de Aanvrager of de gemachtigde Gebruikerswaar de
verstrekte Gegevens worden bewaard, om na te gaan of de bepalingen van de Wet en de
uitvoeringsbesluiten ervan, van de Machtiging en van dit contract worden uitgevoerd.

Artikel 11 – Duur en beëindiging van het contract

Deze overeenkomst wordt gesloten voor een onbepaalde looptijd.

Wanneer een van beide Partijen de verplichtingen uit dit raamcontract of uit het Bijvoegsel niet
nakomt, en daar geen einde aan wordt gesteld binnen 15 dagen na versturen van een aangetekende
brief waarin deze Partij wordt aangemaand om de verplichtingen na te komen, kan de andere Partij
de ontbinding van dit raamcontract of het Bijvoegsel eisen, onverminderd eventuele aanspraak op
schadevergoeding.

Ongeacht het voorgaande kan de ADSEI dit raamcontract terstond en zonder voorafgaande
ingebrekestelling of opzegvergoeding, en onverminderd eventuele aanspraak op schadevergoeding,
ontbinden als de volgende overtredingen zijn vastgesteld:

-

de Aanvrager of gemachtigde Gebruiker komt de voorwaarden van de Machtiging niet na;

-

de Aanvrager of de gemachtigde Gebruiker gebruikt de Gegevens voor andere doeleinden
dan diegene die in het Bijvoegsel voorzien zijn;

-

de Aanvrager of de gemachtigde Gebruiker komt de verplichtingen van artikel 6 en 7 niet
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na;
-

er zijn geen voldoende maatregelen voor de bescherming en het gebruik van de Gegevens
conform dit contract, of er is duidelijke en ernstige nalatigheid vanwege de Aanvrager of
een gemachtigde Gebruiker.

Na opzegging van dit contract of het Bijvoegsel mag de Aanvrager de Gegevens niet langer
gebruiken.

De ADSEI behoudt zich het recht voor om elke verdere communicatie van Gegevens aan de
Aanvrager te weigeren op basis van de Wet en de Machtiging wanneer het contract of het Bijvoegsel
ontbonden werd door een inbreuk van de Aanvrager of een gemachtigde Gebruiker.

Artikel 12 – Toepasselijk recht - bevoegde rechtbank
Op dit contract is enkel het Belgisch recht van toepassing.

Indien door omstandigheden of door enige gebeurtenis problemen ontstaan bij het uitvoeren of
duiden van dit contract, zullen de Partijen nog vóór andere stappen te ondernemen proberen een
minnelijke schikking te treffen die tegemoet komt aan de wensen van de Partijen en in
overeenstemming met de Machtiging, de Wet en zijn uitvoeringsbesluiten.

Voor geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken van Brussel bevoegd.

Aldus opgemaakt te Brussel op

in zovele exemplaren als er Partijen zijn bij het

contract, waarbij elke Partij erkent er een origineel exemplaar van te hebben gekregen.

Voor de Algemene Directie Statistiek en

Voor XXXXX,

Economische Informatie,

Mevrouw Annie VERSONNEN

X

Directeur-generaal a.i.

Bijlage 1: Uittreksel van de wet van 4 juli 1962 betreffende de openbare statistiek
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BIJLAGE 1:

WET VAN 4 JULI 1962
BETREFFENDE DE OPENPARE STATISTIEK (B.S. 20.07.1962)
(uittreksel)

Beroepsgeheim

Artikel 18.- Hij die uit welken hoofde ook houder is hetzij van individuele inlichtingen, ter uitvoering
van deze wet verzameld, hetzij van globale en anonieme statistieken, die met behulp van
deze inlichtingen werden opgemaakt en die door het Nationaal Instituut voor de Statistiek
e

niet openbaar werden gemaakt, of kennis heeft van inlichtingen zoals bedoeld in de 2

alinea van artikel 7, mag deze inlichtingen of statistische resultaten niet publiceren of ze
niet meedelen aan personen of diensten die niet bevoegd zijn om er kennis van te
nemen.

Strafbepalingen.

Artikel 22.- Met geldboete van 26 euro tot 10.000 euro wordt gestraft:

1°

Hij die, krachtens deze wet en de uitvoeringsbes luiten ervan gehouden zijnde inlichtingen te

verstrekken, de gestelde verplichtingen niet nakomt;

2°

Hij die zich verzet tegen de opsporingen en vast stellingen bedoeld in artikel 19 of tegen de

uitvoering van ambtswege voorgeschreven bij artikel 20, of die het optreden belemmert van de
personen belast met de opsporingen en vaststellingen of met de uitvoering van ambtswege;

3°

Hij die de in uitvoering van deze wet ingezameld e individuele gegevens of de bij artikel 2,

littera c, tweede lid, bedoelde globale doch vertrouwelijke gegevens aanwendt tot niet bij deze wet
toegelaten doeleinden;

4°

Hij die de verplichtingen of verbodsbepalingen b etreffende de inzameling van statistische

gegevens, opgelegd door een rechtsbepaling die rechtstreeks van toepassing is en uitgaat van een
instelling van de Europese Unie, niet nakomt.

De straf wordt verdubbeld en gevangenisstraf van acht dagen tot één maand kan bovendien
uitgesproken worden, indien het misdrijf begaan is binnen vijf jaar te rekenen vanaf de dag dat een
vroegere veroordeling wegens een van de in dit artikel bepaalde misdrijven onherroepelijk geworden
is.
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Artikel 23.-

Het bepaalde in boek I van het Strafwetboek, met inbegrip van hoofdstuk VII en van

artikel

is

85,

van

toepassing

op

de

misdrijven

omschreven

in

artikel

22.

Kennis genomen in het kader van het vertrouwelijkheidscontract tussen de Algemene Directie
Statistiek en Economische Informatie en XXXXX.

Mevrouw/de heer X,

(Datum en handtekening)
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Bijlage: formulier voor de individuele aanvraag van gegevens:

Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie
Aanvraagformulier voor het meedelen van studiegegevens in het
kader van machtiging nr. / van

Naam van de instelling/organisatie die de aanvraag doet:
Naam en voornaam van de verantwoordelijke (directeur, gedelegeerd bestuurder, rector,
leidinggevend ambtenaar,…)*:
Adres:

Tel.:
Fax:
E-mail:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Verantwoordelijke voor de gegevens (fysieke persoon die verantwoordelijk is voor het naleven van
alle verplichtingen van de uitvoering van het vertrouwelijkheidscontract, de wet van 4 juli 1962
betreffende de openbare statistiek en zijn uitvoeringsbesluiten):

Naam en voornaam:
Functie:
Adres:

Tel.:
Fax:
E-mail:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------In te vullen bij uitbesteding

Naam van de verwerker:
Adres van de verwerker:
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Duur van de onderaanneming:
Werkt onder de verantwoordelijkheid en controle van de aanvrager: ja/neen*
Bewijs van de verbintenis van de onderaannemer: bijgevoegd/niet bijgevoegd*

Tel.:
Fax:
E-mail:

*Doorhalen wat niet van toepassing is

De gevraagde gegevens zullen worden gebruikt voor:
0 Wetenschappelijk onderzoek
0 Statistisch onderzoek
0 Beleidsondersteuning
0 Algemeen belang
0 Overige: ……………………………………………………………………………………………..

Bedoeling van het onderzoek/studie (nauwkeurige en expliciete beschrijving van de
nagestreefde statistische einddoelen)
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Beredeneerde schatting van de duur van het onderzoek:

Termijn voor de mededeling van de gewenste gegevens:

Omschrijving, met voldoende nauwkeurigheid, van de aangevraagde gegevens (type enquête,
referentiejaar, detailleringsniveau van de gegevens + periode)

Uiteenzetten waarom de aangevraagde gegevens nodig zijn om de hierboven omschreven
doelstellingen te bereiken (per gegevenscategorie, bewijzen dat er prake is van evenredigheid).
Hiertoe moet het bewijs geleverd worden dat de mededeling van de gevraagde gegevens een
wezenlijk deel uitmaakt van de nagestreefde statistische doelstellingen.
……..

Exacte behoefte

………

Bewijs van evenredigheid

………..
………..
………..
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Bewaarduur van de gegevens :
Opgemaakt te: Datum:

Handtekening:

Naam:
Functie:

Attest van de Veiligheidsadviseur

Ondergetekende is op de hoogte van de aanvraag en de beoogde verwerking van de gegevens

Opgemaakt te:

Datum

Handtekening

Naam

7

Op de vervaldatum van de overeenkomst dienen de gegevens en backups te worden vernietigd. Het is niet

toegestaan de gegevens tot dezelfde doeleinden te blijven gebruiken, tenzij de overeenkomst wordt verlengd. Mochten de
statistische doeleinden voor het vervallen van de aanvankelijk vastgestelde termijn reeds zijn bereikt, dienen de gegevens en
backups nog voor afloop de termijn te worden vernietigd, met name zodra de statistische doeleinden zijn verwezenlijkt (zie
artikel 3 van het vertrouwelijkheidscontract).

