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Het Statistisch Toezichtscomité
Beraadslaging STAT nr. 01/2018 van 16 januari
2018

Betreft: Aanvraag tot machtiging door het Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck van de
Universiteit Antwerpen om vanwege de Algemene Directie Statistiek-Statistics Belgium mededeling te
bekomen van gecodeerde studiegegevens met het oog op de uitvoering van het onderzoeksproject
“Implementatie van de betaalbaarheidstoets voor de integrale waterfactuur” (STAT-MA-2017-030)

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 Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck van de Universiteit
Antwerpen ontvangen op 7 november 2017 en de bijkomende informatie, laatst ontvangen op 6
december 2017;
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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 6
december 2017;
Gelet op het technisch en juridisch advies ontvangen op 12 januari 2018;
Gelet op het verslag van de Voorzitter;
Beslist op 16 januari 2018, na beraadslaging, als volgt:

I.

VOORWERP VAN DE AANVRAAG

1. De aanvraag strekt ertoe om het Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck van de Universiteit
Antwerpen, hierna de Onderzoeker genoemd, te machtigen om vanwege de Algemene Directie
Statistiek - Statistics Belgium (hierna ADSSB) mededeling te bekomen van gecodeerde studiegegevens
met het oog op de uitvoering van het onderzoeksproject “Implementatie van de betaalbaarheidstoets
voor de integrale waterfactuur”.
2.

De

aanvraag

strekt

er

tevens

toe

het

ingevolge

die

mededeling

af

te

sluiten

vertrouwelijkheidscontract tussen ADSSB en de Onderzoeker 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 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

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.
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B. RECHTSBASIS
5. Aangezien het Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck van de Universiteit Antwerpen een
wetenschappelijke instelling is, behoort zij tot de organen die luidens de wet openbare statistiek
gemachtigd zijn om gecodeerde studiegegevens te verkrijgen (artikel 15, § 1, 4°).
6. De Onderzoeker komt derhalve principieel in aanmerking om gemachtigd te worden om de
gevraagde gegevens te ontvangen.
C. FINALITEIT
7. Persoonsgegevens dienen voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde
doeleinden te worden verkregen (artikel 4, § 1, 2° WVP).
8. De aanvraag kadert in een wetenschappelijk onderzoeksproject in opdracht van de Vlaamse
Milieumaatschappij (VMM), over de implementatie van een betaalbaarheidstoets voor de integrale
waterfactuur voor gezinnen in Vlaanderen. De algemene doelstelling van dit onderzoek om een
concreet toepasbare methode te construeren die in staat is de impact van (veranderingen in) de
integrale waterfactuur op de betaalbaarheid te monitoren voor de Vlaamse gezinnen. Het specifieke
doeleinde van deze aanvraag is om hiervoor een geïntegreerde dataset te kunnen gebruiken die zowel
inkomen als waterverbruik en –factuur aan elkaar linkt op het niveau van het individuele huishouden.
De manier waarop de inkomensbevraging in SILC kan worden gecombineerd met adequate data over
wateruitgaven (en de parameters die de integrale waterfactuur bepalen, om ook alternatieve
wateruitgaven te kunnen simuleren in hypothetische scenario’s met andere tariefzetting) vormen de
essentie van deze aanvraag. Met deze gegevens kan de Onderzoeker de beoogde analyse maken die
toelaat om:
•

Het betaalbaarheidsrisico in kaart te brengen voor gezinnen in Vlaanderen (op geaggregeerd
niveau en opgesplitst naar enkele socio-demografische gezinskenmerken);

•

De trends in en evolutie van de betaalbaarheidsrisico voor de integrale waterfactuur over de
periode van de afgelopen 10 jaar in kaart te brengen;

•

De impact op betaalbaarheid na te gegaan van potentiële, maar nog hypothetische
veranderingen in de tariefstructuur van de integrale waterfactuur of in het systeem van sociale
vrijstellingen;

•

De condities op te lijsten waaronder de evolutie van de betaalbaarheid in de toekomst kan
worden opgevolgd op een manier die vergelijkbaarheid doorheen de tijd beoogt;
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•

De mogelijkheden en beperkingen in kaart te brengen van het gebruik van administratieve
gegevens voor het luik rond waterverbruik en waterfacturen in de EU-SILC enquête.

9. Deze doelstelling beantwoordt aan de voormelde vereisten van de WVP.
10. Op grond van artikel 15 van de wet openbare statistiek dienen de gecodeerde persoonsgegevens
te worden verkregen voor statistische of wetenschappelijke doeleinden.
11. De beheersinstelling stelt vast dat de gegevens worden gevraagd in het kader van een
wetenschappelijk en statistisch onderzoek. Op het vlak van finaliteit stelt zich bijgevolg geen probleem.
Het Comité sluit zich daarbij aan.
D. GEGEVENS
12. Het betreft:
-

SILC variabelen voor de respondenten met adres in Vlaanderen, voor de golven 2006
t.e.m. 2016 (inkomensjaren 2005 t.e.m. 2015).

-

Extract uit de VMM-database (“Waterboeken”) voor de facturatiejaren 2006 t.e.m. 2016
(waterverbruiksjaren 2005 t.e.m. 2015) voor de SILC-respondenten in de SILC-golven
2006 t.e.m. 2016.

E. PROPORTIONALITEIT
E.1.

Ten overstaan van de noodzaak tot het verkrijgen van gecodeerde gegevens

13. 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).
14. De studie en analyse die hier worden beoogd kunnen het 'informatieverlies' van een eventuele
anonimisering door de ADSSB (bv. door opname van de gevraagde gegevens in totaliserende tabellen)
niet aan.
15. 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 het beoogde onderzoek. Een mededeling van louter anonieme informatie kan
hier niet volstaan.
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16. De doeleinden rechtvaardigen dus de verwerking van gecodeerde persoonsgegevens.
E.2.

Ten overstaan van de hoeveelheid aan gegevens

17. De noodzaak om over de gevraagde gegevens te kunnen beschikken wordt duidelijk aangegeven
en het Comité erkent bijgevolg de behoefte aan de gevraagde gecodeerde persoonsgegevens voor
het beoogde onderzoek.
18. De Onderzoeker vraagt SILC 2006 – SILC 2016 voor de Vlaamse huishoudens. Naast de vier
standaard Eurostat databestanden H-file, D-file, P-file en R-file, vraagt de Onderzoeker voor diezelfde
jaren ook een aantal Belgische variabelen op die hem toelaten de geaggregeerde Eurostat variabelen
met betrekking tot de sociaal economische en demografische situatie van de huishoudens in groter
detail te bekijken. EU-SILC is en blijft de referentiebron voor socio-economische gegevensverzameling
(in België en Europa). De sample van de EU-SILC voor Vlaanderen is voor de Onderzoeker de meest
interessante basis-dataset omwille van haar gedocumenteerde representativiteit voor de Vlaamse
bevolking, de uitgebreide inkomensbevraging en de combinatie met een grondige bevraging van
sociaal-demografische kenmerken.
19. De VMM-database is een administratieve dataset die wordt beheerd door VMM en die, overheen
alle Vlaamse gemeentes en de actieve watermaatschappijen, de data samenbrengt voor elk Vlaams
waterleveringsadres voor wat betreft (1) exact waterverbruik en (2) alle parameters die de
waterfactuur bepalen (zoals gezinsgrootte, statuut van sociale klant, watermaatschappij waar men
klant is, toepasbaar gemeentelijk saneringsbijdrage,…).
20. De aanvraag vermeldt hoe deze twee datasets nodig voor het onderzoek zullen worden gekruist
en na koppeling en codering door de ADSSB 1 zullen worden overgemaakt aan de Onderzoeker. Om
de gegevens van het Rijksregister (adressen) te kunnen gebruiken, treedt de ADSSB op als
onderaannemer van het Rijksregister in het kader van de steekproeftrekking 2. Het Comité ziet hier
1
De koppeling en codering van de datasets door de ADSSB steunt op artikel 3 van het Koninklijk besluit van 13 juni 2014 tot
vaststelling van, enerzijds, de specifieke reglementaire, administratieve, technische en organisatorische maatregelen teneinde
de naleving van de voorschriften over de bescherming van individuele gegevens of de gegevens over individuele eenheden en
over de statistische geheimhouding te verzekeren en van, anderzijds, de voorwaarden waaronder het Nationaal Instituut voor
de Statistiek kan handelen als tussenpersoon bij een latere verwerking voor statistische doeleinden: “Als het wetenschappelijke
en/of statistische onderzoek gegevens vereist die uit het koppelen van gegevens uit verschillende databanken resulteren,
handelt het Nationaal Instituut voor de Statistiek als tussenpersoon om gecodeerde studiegegevens voor eigen behoeften of
behoeften van derden te produceren.

Het Nationaal Instituut voor de Statistiek mag zijn eigen gegevens met gegevens uit andere bronnen koppelen.
Het Nationaal Instituut voor de Statistiek kan als tussenpersoon handelen in drie omstandigheden : om verschillende externe
databanken te koppelen, om externe databanken aan zijn eigen databanken te koppelen, of om zijn eigen databanken te
koppelen”.
De ADSSB beschikt niet zelf over de adresgegevens voor de historische SILC-datasets, maar enkel over een versleutelingscode.
In het kader van de ontsleuteling tot concrete adresgegevens (nodig voor de koppeling met VMM gegevens) zal de ADSSB
optreden als onderaannemer van het Rijksregister.

2
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geen bezwaar: het gebruik door de ADSSB van rijksregistergegevens (adressen), noodzakelijk in het
kader van deze koppeling, is onder andere toegelaten op grond van het Koninklijk besluit van 11
oktober 1984 waarbij aan het Nationaal Instituut voor de Statistiek toegang wordt verleend tot het

Rijksregister van de natuurlijke personen.
21. Volgens de beheersinstelling zijn de gevraagde gegevens proportioneel ten opzichte van het
beschreven doel en werd dit omstandig beargumenteerd door de Onderzoeker. De sociaal
economische situatie van de Vlaamse huishoudens en hun demografische gegevens zijn een
onontbeerlijke informatiebron om te koppelen aan de administratieve informatie omtrent
waterverbruik en –kosten. Er is geen andere databank of bron beschikbaar die hiervoor voldoende
rijke gegevens kan leveren.
22. Een aantal gevraagde variabelen vormen een risico op indirecte identificatie, aldus de
beheersinstelling. Daarom zal voor onderstaande variabelen de standaard anonimisering toegepast
worden – deze wordt eveneens toegepast op de onderliggende variabelen uit de Belgische bestanden:
· DB040: enkel op NUTS 1 niveau, niet NUTS 2
· HH010: enkel de eerste 4 categorieën, 5de wordt missing
· HH030: Number of rooms available, >=6 wordt 6 of meer
· HB040: Day of interview is verwijderd
· HB050: Month of interview, gegroepeerd volgens trimester
· RB070: Month of birth, gegroepeerd volgens trimesters
· RB080: Year of birth, max. 1930 – oudere personen worden hiernaar gehercodeerd
· AGE: Leeftijd, 85+ gehercodeerd naar 85
· PB090: Day of interview, verwijderd
· PB100: Month of interview, gegroepeerd volgens trimester
· PB130: Month of birth, gegroepeerd volgens trimesters
· PB140: Year of birth, max. 1930 – oudere personen worden hiernaar gehercodeerd
· PB210: Country of birth, hercodeerd: ‘B’, ‘EU’, ‘OTHER’
· PB220A: Citizinship1, hercodeerd: ‘B’, ‘EU’, ‘OTHER’
· PB220B: Citizinship2, verwijderd
· PE020: Current ISCED level, code 80 wordt 70
· PE040: Highest ISCED level, code 800 wordt 700
23. Het Comité besluit dat, rekening houdend met de in randnummer 22 opgelijste beperkingen en
restricties, de gevraagde gegevens toereikend, ter zake dienend en niet overmatig zijn conform artikel
4, § 1, 3° van de WVP.
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E.3.

Ten opzichte van de bewaartermijn van de gegevens

24. 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).
25. De Onderzoeker wenst de gegevens te kunnen bijhouden tot en met 31/12/2020. Het
onderzoeksproject voor VMM moet worden afgerond voor 31/8/2018. De grondige evaluatie van de
kwaliteit van de data-koppeling zal echter meer tijd in beslag nemen, alsook het verwerken van de
gemaakte analyse in een artikel voor een wetenschappelijke tijdschrift. Voor dit laatste is het
noodzakelijk dat we steeds kunnen teruggaan naar de microgegevens indien peer reviewers
bijkomende specificaties of analyses vragen. Daarom wenst de Onderzoeker de gegevens bij te houden
tot en met 31/12/2020.
26. Voor het Comité is dat een proportionele retentieduur. Ook de beheersinstelling is van oordeel dat
de gegevens kunnen bewaard worden tot 31/12/2020.
27. 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.
Indien het onderzoek zou worden gestaakt vóór het vervallen van die termijn, moet de
beheersinstelling en het Comité hiervan ingelicht worden en dienen de gegevens en back-ups meteen
nadat het onderzoek werd gestaakt te worden vernietigd.
F. AANGIFTE
28. 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.
G. BEVEILIGING
G.1.

Veiligheidsconsulent

29. Uit de door de Onderzoeker meegedeelde stukken blijkt dat hij over een veiligheidsconsulent
beschikt, wiens identiteit tevens werd meegedeeld.
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G.2.

Veiligheidsbeleid

30. Uit de conformiteitsverklaring inzake het informatiebeveiligingssysteem, die de aanvraag tot
mededeling van de gegevens en het vertrouwelijkheidscontract vergezelde, kan opgemaakt worden
dat de 14 veiligheidsmaatregelen die in het algemeen worden aanbevolen bij de verwerking van
persoonsgegevens zijn gerealiseerd, met uitzondering van maatregel 8 3.
31. De beheersinstelling levert op dit vlak een gunstig advies af omdat de Onderzoeker over een
veiligheidsadviseur beschikt, een veiligheidsbeleid heeft, de bevoegde personen van de Onderzoeker
zijn voorgelicht omtrent hun plichten inzake inachtneming van de vertrouwelijkheid van de gegevens
en de Onderzoeker verklaart dat hij geen resultaten zal publiceren die betrekking hebben op een klein
aantal individuen (drempel vastgelegd op 30).
G.3.

Verantwoordelijke natuurlijke persoon

32. 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.
33. Deze persoon zal daadwerkelijk toezien op de rechtmatige aanwending van de verstrekte
gegevens.
34. 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

35. 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.

3

De aanvraag blijft stil over de vraag in het formulier of deze maatregel (“netwerkbeveiliging”) al dan niet werd gerealiseerd.
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G.5.

Verbod op decodering

36. 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 Onderzoeker mag geen acties verrichten die als doel
hebben gecodeerde gegevens in ongecodeerde gegevens om te zetten.
G.6.

Koppelverbod

37. 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.
G.7.

Vertrouwelijkheid

38. 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.
G.8.

Personen die de studiegegevens gebruiken en de lijst van deze personen

39. De bevoegde personen die de studiegegevens gebruiken zijn in een lijst met naam opgesomd.
H. ANDERE GEBRUIKSVOORWAARDEN
H.1.

Verspreiding resultaten

40. De stukken vermelden dat er geen gegevens of resultaten worden gerapporteerd van te kleine
groepen in de steekproef (bv. n<30).
41. 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.
42. De resultaten mogen dus enkel onder globale en naamloze vorm worden verspreid.
43. Tenminste vijftien dagen vóór de verspreiding moet de Onderzoeker de voorgenomen publicatie
overigens aan ADSSB ter inzage voorleggen.
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H.2.

Wetenschappelijk doel, wetenschappelijke normen en analysemethoden

44. Voor de Onderzoeker, die bestemmeling is in de zin van artikel 15, eerste lid, 4°, van de wet
openbare statistiek, stelt zich bijkomend de eis van beschrijving van de analysemethoden die zullen
aangewend worden bij de onderzoeken en het bewijs dat de onderzoeksprojecten beantwoorden aan
de geldende wetenschappelijke normen.
45. De Onderzoeker vermeldt dienaangaande: “De te gebruiken methoden zijn enerzijds de gangbare
methoden in het kwantitatieve sociaaleconomisch wetenschappelijk onderzoek: constructie van
kwantitatieve indicator (in het bijzonder met betrekking tot de ‘betaalbaarheid van water’),
tabelanalyse, regressie-analyse, en anderzijds de methoden eigen aan het domein van simulatie:
statische microsimulatie op basis van expliciet geformuleerde alternatieve scenario’s”.
46. Teneinde aan te tonen dat het onderzoeksproject beantwoordt aan de geldende wetenschappelijke
normen vermeldt de Onderzoeker dat hij eerder simulaties uitvoerde rond watertarieven op basis van
SILC-data die dan werden gepresenteerd op verschillende internationale wetenschappelijke
conferenties. De opgebouwde expertise laat toe om volgens dezelfde hoge standaarden de tarieven
van water te simuleren in het onderzoeksproject rond de implementatie van een betaalbaarheidstoets
voor de integrale waterfactuur in Vlaanderen. De combinatie van survey data en registerdata zal een
belangrijke stap vooruit zijn omwille van verhoogde betrouwbaarheid van de data.
47. De beheersinstelling stelt dat de Onderzoeker getuigt van een grondige wetenschappelijke
expertise met betrekking tot de analysemethoden. Voor zover het Comité kon oordelen, kan de
wetenschappelijkheid van zowel de finaliteit als de methodologie van het onderzoek niet betwist
worden.
H.3.

Controle

48. 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.
49. 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.
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I. HET VERTROUWELIJKHEIDSCONTRACT
50.

De

studiegegevens

worden

medegedeeld

aan

de

Onderzoeker

krachtens

een

vertrouwelijkheidscontract tussen ADSSB en de Onderzoeker.
51. 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.
52. 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 tot eind 2020. 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.
53. 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.

III. ALGEMEEN BESLUIT
54. 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.

IV. SPECIFIEK BESLUIT
55. Het Comité is van oordeel dat:
•

de Onderzoeker over een rechtsgrond beschikt om de verzochte gecodeerde studiegegevens
op te vragen;
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•

de mededeling door ADSSB van de gevraagde gecodeerde studiegegevens, rekening houdend
met de in randnummer 22 opgelijste beperkingen en restricties aan de Onderzoeker
toegelaten is in functie van de beoogde finaliteit;

•

de bewaarduur van de gegevens en dus de duur van het vertrouwelijkheidscontract is beperkt
tot eind 2020, na afloop waarvan de vertrouwelijkheid van de gegevens zelf onbeperkt in de
tijd moet worden gerespecteerd.

OM DEZE REDENEN,
Het Comité,
1° machtigt ADSSB om de hoger vermelde persoonsgegevens onder de hoger vermelde voorwaarden
mee te delen aan het Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck van de Universiteit Antwerpen;
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

