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Het Statistisch Toezichtscomité
Beraadslaging STAT nr 15/2017 van 20 juni 2017

Betreft: Aanvraag van de VU UMC (VU University Medical Center) Amsterdam, Universiteit Antwerpen
(UA) (Afdeling Verpleegkunde en Vroedkunde) en Vrije Universiteit Brussel (VUB) (Nursing and Midwife
Research Unit), om vanwege de Algemene Directie Statistiek – Statistics Belgium mededeling te
verkrijgen van gecodeerde studiegegevens met het oog op de realisatie van een internationaal
vergelijkend onderzoek naar variaties in interventies doorheen arbeid en bevalling (STAT-MA-2017011)

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;
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Gelet op de aanvraag van de VU UMC Amsterdam, de UA en de VUB ontvangen op 27/03/2017; Gelet
op de bijkomend ontvangen documenten op 28/04/2017; op 4/05/2017; op 13/06/2107 en op
14/06/2017;
Gelet op de aanvraag van het technisch en juridisch advies gericht aan de Federale Overheidsdienst
Economie, KMO, Middenstand en Energie (Algemene Directie Statistiek – Statistics Belgium) op
05/05/2017;
Gelet op het technisch en juridisch advies ontvangen op 24/05/2017;
Gelet op het verslag van de Voorzitter;
Beslist op 20 juni 2017, na beraadslaging, als volgt:

I.

VOORWERP VAN DE AANVRAAG

1. De aanvraag strekt ertoe om de VU UMC Amsterdam, de UA (Afdeling Verpleegkunde en
Vroedkunde) en de VUB (Nursing and Midwife Research Unit), hierna de Onderzoekers genoemd, te
machtigen om vanwege de Algemene Directie Statistiek – Statistics Belgium (hierna ADSSB)
mededeling te bekomen van gecodeerde studiegegevens (gegevens van het socio-economische luik
en het medische luik van het statistiekformulier voor een geboorte (Model I) en van het
statistiekformulier voor sterfgevallen vóór de leeftijd van één jaar (Model IIID)) met het oog op de
realisatie van een internationaal vergelijkend onderzoek naar variaties in interventies doorheen arbeid
en bevalling.
2.

De

aanvraag

strekt

er

tevens

toe

het

ingevolge

die

mededeling

af

te

sluiten

vertrouwelijkheidscontract tussen ADSSB en de Onderzoekers goed te keuren.

II.

ONDERZOEK VAN DE AANVRAAG

A. TOEPASSELIJKE WETGEVING
A.1.

Wet openbare statistiek

3. Op grond van de artikelen 15 en 15bis van de wet openbare statistiek is de ADSSB bevoegd, na
toestemming van het Statistisch Toezichtscomité en mits een vertrouwelijkheidscontract goedgekeurd
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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

4. 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
5. De Onderzoekers behoren tot de in de wet openbare statistiek opgesomde bestemmelingen van
gegevens, meer bepaald deze in de zin van artikel 15, eerste lid, 4° van de wet openbare statistiek.
6. De Onderzoekers komen derhalve principieel in aanmerking om gemachtigd te worden de
gevraagde gegevens te ontvangen. 1
C. FINALITEIT
7. Persoonsgegevens dienen voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde
doeleinden te worden verkregen (artikel 4, § 1, 2° WVP).
8. De Onderzoekers wensen een internationaal vergelijkend wetenschappelijk onderzoek uit te voeren
naar variaties in interventies doorheen arbeid en bevalling.
De studie gaat uit van de VU UMC Amsterdam en de UA en VUB bieden assistentie voor wat de
verwerking van de Belgische gegevens betreft.
Het doel van de studie is variaties in het gebruik van interventies en geboorte outcome te beschrijven
en dit voor nulli- en multiparae vrouwen die bevallen zijn van een éénling vanaf 37 weken
zwangerschap in 2013 en dit voor verschillende Europese landen, waaronder België.
9. Teneinde het onderzoek te kunnen uitvoeren, wensen de onderzoekers een eenmalige mededeling
te bekomen van gecodeerde studiegegevens uit de door de ADSSB geconsolideerde gegevens uit het

Het Comité stelt vast dat het onderzoek een doctoraatsproef betreft van een student aan de VU UMC Amsterdam, die
ondersteund en begeleid wordt door de aanvragers, waarbij meer bepaald de promotor en co-promotor van de doctoraatstudent
zal instaan voor de begeleiding bij de uitvoering van het onderzoek en de consulent inzake informatiebeveiliging van de VU
UMC Amsterdam waar nodig zal adviseren en toezien op de correcte naleving van de gemaakte afspraken inzake
informatiebeveiliging.

1
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socio-economische luik en het medische luik van het statistiekformulier voor een geboorte (Model I)
en het statistiekformulier voor sterfgevallen vóór de leeftijd van één jaar (Model IIID).
10. De doeleinden van het onderzoek 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. De gegevens zijn in casu
bestemd voor een internationaal vergelijkend wetenschappelijk onderzoek naar variaties in
interventies doorheen arbeid en bevalling.
12. Volgens de beheersinstelling stelt de aanvraag op het vlak van finaliteit geen probleem; de
statistische finaliteit is verzekerd. Het Comité sluit zich daarbij aan.
D. GEGEVENS
13. De Onderzoekers beschrijven in hun aanvraag en de bijkomend verstrekte toelichting op
gedetailleerde

wijze

de

variabelen die

ze

vanwege

de

ADSSB

uit

de

geconsolideerde

statistiekformulieren inzake geboorte en sterft vóór de leeftijd van 1 jaar, wensen te ontvangen:
-

pariteit, meerling, leeftijd moeder, etniciteit, sociaal economische klasse (hoog-gemiddeldlaag), plaats van geboorte (ziekenhuis-geboortecentrum-thuis-andere), zwangerschapsduur
en geboortegewicht

-

primaire outcomes: keizersnede, instrumentele vaginale bevalling, inductie van baring,
epidurale/spinale anaesthesia, andere farmacologische pijnbestrijding en episiotomie;

-

secundaire outcomes: foetale mortaliteit, neonatale mortaliteit, maternele mortaliteit, apgar
score en perineumscheur.

14. De beheersinstelling geeft in haar advies aan dat voormelde geconsolideerde statistiekformulieren
voor het jaar 2013 beschikbaar zijn. Het advies vermeld echter ook dat sommige van de gevraagde
variabelen niet beschikbaar zijn 2, inzonderheid: etniciteit 3, sociaal economische klasse, andere
farmacologische pijnbestrijding (naast epidurale/spinale anaesthesia) en perineumscheur. De ADSSB
specifieert verder dat de geboorte- en sterftegegevens nog zullen moeten worden gekoppeld om de
levensvatbaarheidsstatus van moeder en kind te preciseren, hetgeen 1 tot 2 werkdagen zal vereisen.
Teneinde het onderzoeksdoeleinde niet in het gedrang te brengen, gaan de Onderzoekers akkoord
dat de gevraagde variabele 'etniciteit' wordt vervangen door de variabelen 'oorspronkelijke en huidige

2

De Onderzoekers zouden hiervan door de ADSSB zijn geïnformeerd.

Ingevolge artikel 24quinquies van de wet openbare statistiek is het de ADSSB immers niet toegelaten statistische
onderzoekingen en studies te voeren die betrekking hebben op o.m. het ras of de etnische afstamming.

3

Beraadslaging STAT 15 /2017 - 5/12

nationaliteit van de moeder' waarvan de ADSSB bevestigt dat ze wel beschikbaar en van goede
kwaliteit zijn.
E. PROPORTIONALITEIT
E.1.

Ten overstaan van de noodzaak tot het verkrijgen van gecodeerde gegevens

15. De Onderzoekers mogen de gecodeerde persoonsgegevens enkel ontvangen indien een
verwerking van anonieme gegevens niet de mogelijkheid zou bieden de statistische of
wetenschappelijke doeleinden die zij trachten te verwezenlijken (artikel 4 WVP).
16. Het onderzoek dat hier wordt beoogd kan het 'informatieverlies' van een eventuele anonimisering
door ADSSB (bv. door opname van de gevraagde gegevens in totaliserende tabellen) niet aan. De
noodzaak om over niet-geaggregeerde gegevens te kunnen beschikken blijkt duidelijk uit de
hoeveelheid en de rijkdom van de variabelen, ook op individueel niveau, 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.
17. De doeleinden rechtvaardigen dus de verwerking van gecodeerde persoonsgegevens. Gelet op de
hoeveelheid en de rijkdom van de variabelen dienen de Onderzoekers zich te onthouden om
handelingen te verrichten die er op gericht zijn om gecodeerde gegevens om te zetten in nietgecodeerde gegevens
E.2.

Ten overstaan van de hoeveelheid aan gegevens

18. De gevraagde gegevens zijn een selectie van variabelen uit de door de ADSSB geconsolideerde
statistiekformulieren inzake geboorte en sterft vóór de leeftijd van 1 jaar, waarvan de Onderzoekers
de relevantie ten aanzien van de onderzoeksdoelstelling toelichten in hun aanvraag en in de naderhand
bezorgde bijkomende toelichting.
19. Volgens de beheersinstelling zijn de gevraagde gegevens proportioneel en bruikbaar voor de
nagestreefde wetenschappelijke doeleinden.
20. Het evenredigheidsbeginsel is dus volgens de ADSSB in acht genomen daar de gevraagde
gegevens toereikend, ter zake dienend en niet overmatig zijn ten aanzien van de duidelijk beschreven
doeleinden van het onderzoek. Het Comité sluit zich daarbij aan en besluit dat is voldaan aan artikel
4, §1, 3°, WVP.
E.3.

Ten opzichte van de bewaartermijn van de gegevens
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21. 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).
22. De Onderzoekers schatten de duur van de studie zelf op ongeveer 5 jaar, waarna ze de gegevens
bijkomend nog 5 jaar wensen te bewaren (dus 10 jaar in totaal) en dit gelet op de internationale
context; internationale studies zijn volgens de Onderzoekers tijdrovend; de Onderzoekers dienen zich
ervan te kunnen vergewissen dat de data collectie en datacleaning alsook de definiëring van de
variabelen goed zijn afgestemd tussen de verschillende deelnemende Europese landen.
23. De beheersinstelling stelt een bewaartermijn voor van 5 jaar.
24. Aangezien de Onderzoekers de duur van het onderzoek schatten op 5 jaar, is het Comité van
oordeel dat met het oog op een eventuele kwaliteitscontrole een bewaartermijn van 6 jaar gepast
voorkomt. Het staat de Onderzoekers steeds vrij, in voorkomend geval, het Comité om een verlenging
van deze termijn te verzoeken.
25. Na de bewaartermijn moeten de gegevens en back-ups door de Onderzoekers 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 Onderzoekers te worden vernietigd, met name meteen nadat de doeleinden zijn verwezenlijkt.
F. BEVEILIGING
F.1.

Consulent inzake informatiebeveiliging

26. Uit de stukken die de Onderzoekers hebben medegedeeld, blijkt dat zij over een consulent inzake
informatieveiligheid beschikken, wiens identiteit werd meegedeeld. Het Comité neemt er akte van.
27. De beheersinstelling stelt dat een van de Onderzoekers (VU UMC Amsterdam) beschikt over een
veiligheidsadviseur, waarvan echter "het formulier niet vermeldt of het profiel werd goedgekeurd door

een toezichthoudende autoriteit”. De beheersinstelling vraagt in haar advies "dat het profiel van de
veiligheidsadviseur wordt goedgekeurd door de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke
levenssfeer".
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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.
Het Comité neemt tevens akte van het feit dat het Nederlandse College Bescherming
Persoonsgegevens (nu Autoriteit Persoonsgegevens) in 2005 met instemming heeft kennisgenomen
van de voordracht van de betrokkene als functionaris gegevensbescherming.
F.2.

Informatiebeveiligingsbeleid

28. Uit de conformiteitsverklaringen inzake het informatiebeveiligingssysteem, voor zover door de
Onderzoekers

waarheidsgetrouw

ingevuld,

kan

opgemaakt

worden

dat

bijna

alle

veiligheidsmaatregelen die door de Commissie in het algemeen worden aanbevolen bij de verwerking
van persoonsgegevens, zijn gerealiseerd.
De VU UMC Amsterdam geeft aan geen logging van toegang bij te houden en de VUB specifieert dat
wordt opgelegd dat computers met persoonsgegevens voor onderzoek geen netwerkkoppeling mogen
hebben tijdens de verwerking van deze gegevens.
Het Comité neemt er akte van.
29.

De

verschafte

informatie

in

het

aanvraagdossier

en,

in

het

bijzonder,

in

de

conformiteitsverklaringen inzake het informatiebeveiligingssysteem wijst op een redelijk niveau van
(technische/ICT) veiligheid, aldus de beheersinstelling, die terzake een positief advies aflevert 4. Het
Comité neemt hiervan akte.
F.3.

Verantwoordelijke natuurlijke persoon

30. De identiteit van de verantwoordelijke natuurlijke persoon werd meegedeeld. Deze persoon is
persoonlijk verantwoordelijk voor het naleven van alle verplichtingen m.b.t. de uitvoering van de wet
openbare statistiek, de WVP, hun uitvoeringsbesluiten, elke andere wettelijke of reglementaire
bepaling tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, de bepalingen van de onderhavige
beslissing van het Comité, en de bepalingen van het vertrouwelijkheidscontract.
31. Deze persoon zal daadwerkelijk toezien op de rechtmatige aanwending van de verstrekte
gegevens.
32. De maatregelen waarvan sprake in F.1. t.e.m. F.3., die de bescherming en de veiligheid van de
verstrekte studiegegevens moeten verzekeren, zoals vereist door artikel 16 WVP en artikel 15bis wet

Weliswaar onder voorwaarde van goedkeuring van het profiel van de consulent inzake informatiebeveiliging van de VU UMC
Amsterdam (cf. infra: randnummer 27).

4
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openbare statistiek, zijn doeltreffend, indien ze strikt worden gecontroleerd en (op)gevolgd in de
praktijk.
F.4.

Scheiding van andere verwerkingen

33. De Onderzoekers dienen onderhavige verwerking van onderhavige gegevens voor onderhavige
doeleinden gescheiden te houden van de andere verwerkingen van persoonsgegevens die zij eventueel
onder zich hebben.
F.5.

Verbod op decodering

34. De Onderzoekers dienen 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 Onderzoekers mogen geen acties verrichten die als doel hebben gecodeerde gegevens in
ongecodeerde gegevens om te zetten.
F.6.

Koppelverbod

35. De Onderzoekers mogen geen pogingen ondernemen om de bekomen persoonsgegevens te
koppelen aan persoonsgegevens die reeds met toepassing van andere machtigingen aan hen werden
overgemaakt.
F.7.

Vertrouwelijkheid

36. De Onderzoekers verbinden 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 hun
eigen personeel, met het oog op de uitvoering van het bedoelde onderzoek.
F.8.

Personen die de studiegegevens gebruiken en de lijst van deze personen

37. Een aantal van de gegevens uit de gevraagde dataset kunnen beschouwd worden als
persoonsgegevens in de zin van artikel 7 van de WVP.
38. De Onderzoekers moeten, gelet op de gevoelige aard van deze gegevens, hoofdstuk III van het
koninklijk besluit van 13 februari 2001 naleven, hetzij:
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-

een lijst opstellen waarop de (categorieën van) personen vermeld worden die de meegedeelde
gegevens zullen gebruiken. Deze lijst zal voortdurend geactualiseerd en ter beschikking van
de Commissie/het Comité gehouden worden.

-

deze personen moeten gehouden zijn het vertrouwelijk karakter van de betrokken gegevens
in acht te nemen door een wettelijke of statutaire verplichting, of door een evenwaardige
contractuele bepaling. Minstens zullen deze personen een verklaring ondertekenen waarin zij
zich ertoe verbinden de veiligheid en het vertrouwelijk karakter van de informatiegegevens te
bewaren.

G. ANDERE GEBRUIKSVOORWAARDEN
G.1.

Verspreiding resultaten

39. De Onderzoekers moeten 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 moeten de Onderzoekers de voorgenomen
publicatie overigens aan ADSSB ter inzage voorleggen.
G.2.

Wetenschappelijk doel, wetenschappelijke normen en analysemethoden

42. Voor de Onderzoekers, bestemmelingen 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 onderzoek beantwoordt aan de geldende wetenschappelijke
normen.
43. De Onderzoekers lichten terzake het volgende toe: "De resultaten zullen worden geanalyseerd en

weergegeven per land en gestratificeerd naar pariteit. De resultaten zullen worden gerapporteerd in
absolute aantallen met percentages. Univariabele analyses zullen uitgevoerd worden om variaties in
interventie incidenties te onderzoeken en multivariabele analyses voor het onderzoeken van de
variaties gecorrigeerd voor maternele leeftijd etniciteit, socio-economische positie en geboortegewicht.
Omdat stratificeren voor pariteit niet voor de secundaire uitkomstmaten met lage incidenties zal
worden gedaan, zal voor deze uitkomstmaten pariteit toegevoegd worden voor correctie van odds
ratio's. Odds ratio's en 99% betrouwbaarheidsintervallen zullen gebruikt worden om de kans op
interventies en het risico op nadelige uitkomsten te vergelijken ten opzichte van het gewogen
gemiddelde van de complete dataset. Het gewogen gemiddelde wordt gebruikt om ervoor te zorgen
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dat alle landen evenveel meewegen in het berekenen van het gemiddelde. Voor de multivariabele
logistische regressie zullen uitkomstvariabelen gedichotomiseerd worden en dummy variabelen
aangemaakt worden voor potentiële confounders. Om meer inzicht te krijgen in de relatie tussen
interventies, zullen de resultaten van verschillende interventies samen weergegeven worden in
boxplots met gecorrigeerde odds ratio's en betrouwbaarheidsintervallen. Statistische analyses zullen
uitgevoerd worden met STATA versie 14.
Missing data zal per land en per variabele gerapporteerd worden. Als er meer dan 10% missing data
is, zal het land voor die variabele niet meegenomen worden in de analyse. Indien het gaat om een
confouding variabele, zal er gebruik gemaakt worden van multiple imputatie."
44. De beheersinstelling is in haar advies van oordeel dat

de nagestreefde wetenschappelijke

doeleinden en de methoden van de voorzien gegevensverwerking helemaal geschikt lijken.
45. Voor zover het Comité kan oordelen kan de wetenschappelijkheid van zowel de finaliteit als de
methodologie van het onderzoeksproject niet betwist worden.
G.3.

Controle

46. De Onderzoekers stemmen 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.
47. 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.
H. HET VERTROUWELIJKHEIDSCONTRACT
48.

De

studiegegevens

worden

medegedeeld

aan

de

Onderzoekers

krachtens

een

vertrouwelijkheidscontract tussen ADSSB en de Onderzoekers.
49. 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
Onderzoekers gebruikt mogen worden.

Beraadslaging STAT 15 /2017 - 11/12

50. 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, dient te worden gesloten voor een termijn van 6 jaar. Dit 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.
51. 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 Onderzoekers gebruikt mogen
worden kan controleren.

III.

ALGEMEEN BESLUIT

52. De Onderzoekers dienen 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 Onderzoekers.

IV.

SPECIFIEK BESLUIT

53. Het Comité is van oordeel dat:
•

de Onderzoekers over een rechtsgrond beschikken om de verzochte gecodeerde
studiegegevens op te vragen;

•

de mededeling door ADSSB van de gevraagde gecodeerde studiegegevens aan de
Onderzoekers

toegelaten

is

met

het

oog

op

de

voormelde

doeleinden

van

statistisch/wetenschappelijk onderzoek;
•

deze gegevens leverbaar zijn met inachtneming van het detailniveau in de aanvraag en
rekening houdend met het voorbehoud vermeld in randnummer 14;

•

de retentieduur van de gegevens is beperkt tot 1 jaar na afsluiting van het onderzoeksproject
dat op zich 5 jaar in beslag zal nemen, dus in totaal 6 jaar te rekenen van de datum van
onderhavige beraadslaging.

OM DEZE REDENEN,

Beraadslaging STAT 15 /2017 - 12/12

Het Comité,
1° machtigt ADSSB om de hoger vermelde persoonsgegevens mee te delen aan de VU UMC (VU
University Medical Center) Amsterdam, Universiteit Antwerpen (UA) (Afdeling Verpleegkunde en
Vroedkunde) en Vrije Universiteit Brussel (VUB) (Nursing and Midwife Research Unit);
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

