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De Commissie voor de bescherming van de
persoonlijke levenssfeer
Beraadslaging STAT nr 37/2010 van 24 november
2010

Betreft: algemene en principiële machtiging verleend aan de Algemene Directie Statistiek en
Economische Informatie van de FOD Economie om gecodeerde studiegegevens mee te delen aan de
Gewestelijke Instituten voor Statistiek (STAT-MA-2010-041)

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 die bij de Commissie in 2009 werd ingediend door de gewestelijke Instituten
voor Statistiek - de Studiedienst van de Vlaamse Regering (SVR), het Waals Instituut voor evaluatie,
toekomstverwachting en statistiek (IWEPS) en het Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse
(BISA) – om de mogelijkheden van een kaderovereenkomst te onderzoeken;
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Gelet op het technisch en juridisch advies van de Federale Overheidsdienst Economie, KMO,
Middenstand en Energie (Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie), gevraagd op
22/10/2010 en ontvangen op 22/11/2010;
Gelet op het verslag van de Voorzitter;
Beslist op 24 november 2010, na beraadslaging, als volgt:
I.

VOORWERP VAN DE AANVRAAG
1. De Gewestelijke Instituten voor Statistiek - de Studiedienst van de Vlaamse Regering (SVR),

.

het Waals Instituut voor evaluatie, toekomstverwachting en statistiek (IWEPS) en het

.

Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse (BISA) - hebben de Commissie ingelicht over de

.

praktische moeilijkheden waarmee zij geconfronteerd worden ingevolge artikel 15 van de
wet openbare statistiek die de mededeling van gecodeerde studiegegevens door de Federale
Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie (Algemene Directie Statistiek en
Economische Informatie) onderwerpt aan de machtiging door het Statistisch Toezichtscomité
en aan de goedkeuring van een vertrouwelijkheidscontract.
Zij drukken de wens uit dat de procedure voor toekenning van een machtiging aan de ADSEI
voor de mededeling van de noodzakelijke studiegegevens zou worden aangepast en dit
gelet op hun omvangrijke nood aan gegevens afkomstig van verschillende enquêtes, hun
kwaliteit en de vereiste termijnen die moeilijk verenigbaar zijn met de vereisten van de
opdrachten waarmee zij wettelijk werden belast.
II.

ONDERZOEK VAN DE KWESTIE
A. TOEPASSELIJKE WETGEVINGEN
Wet openbare statistiek
2. Op grond van de artikelen 15 en 15bis van de wet openbare statistiek is het Statistisch
Toezichtscomité bevoegd om, enerzijds de mededeling toe te staan van de door de ADSEI
gecodeerde studiegegevens aan de in de wet openbare statistiek vermelde bestemmelingen
en anderzijds het vertrouwelijkheidscontract goed te keuren dat moet worden afgesloten
tussen de betrokken partijen.
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3.

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.

WVP en het koninklijk besluit van 13 februari 2001
4. 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
5. De Instituten vallen elk afzonderlijk onder de in artikel 15, 1ste lid, 2° van de wet openbare
statistiek opgesomde bestemmelingen, namelijk de ministeriële departementen van
gemeenschappen en gewesten, en de instellingen van openbaar nut die onderworpen zijn
aan

het

gezag,

de

controlebevoegdheid

of

het

administratief

toezicht

van

de

gemeenschappen en gewesten (…). Zie sub C hierna.
6. De Instituten kunnen dus in het raam van de naleving van de wettelijke situatie vanwege de
ADSEI de mededeling verkrijgen van de bedoelde gegevens mits machtiging door het
Toezichtscomité en goedkeuring door deze laatste van het vertrouwelijkheidscontract.
C. DE GEWESTELIJKE INSTITUTEN VOOR STATISTIEK
7. De gewestelijke autoriteiten hebben de algemene opdracht tot het opstellen van officiële
statistieken toevertrouwd aan diensten die naargelang de gewesten een verschillende
juridische of institutionele hoedanigheid hebben.
8. Voor het Waalse Gewest werd met het Decreet van 4 december 2003 betreffende de
oprichting van het " Institut wallon de l'évaluation, de la prospective et de la statistique "
een Waals Instituut voor evaluatie, toekomstverwachting en statistiek opgericht (IWEPS).
Artikel 8 verleent hieraan de hoedanigheid van organisme van openbaar nut, bekleed met
rechtspersoonlijkheid.
Dit Decreet verleent in zijn artikel 10 aan het IWEPS een gebiedsoverschrijdende
wetenschappelijke opdracht, bestaande uit “het centraliseren, bekendmaken en verwerken

van de gewestelijke statistieken, het uitwerken van meerjarenplannen voor de ontwikkeling
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van de gewestelijke statistieken en het formuleren van voorstellen ter zake, alsook uit het
verwezenlijken van fundamenteel en toegepast onderzoek, hoofdzakelijk op de gebieden die
vallen onder de economische, sociale, politieke en milieugerelateerde wetenschappen. Het
Instituut is belast met het inzamelen, het opslaan en het exploiteren van de gegevens die
onontbeerlijk zijn voor het voeren van het gewestelijk beleid. (…) Het Instituut is de enige
gewestelijke gesprekspartner van de federale en Europese statistiekinstellingen. De
strategische adviesverleningsopdracht bestaat uit het doorvoeren van evaluatieoefeningen
die door de Regering worden toevertrouwd in de aangelegenheden die onder zijn
bevoegdheid vallen. In dat opdrachtenpakket is het doorvoeren van onderzoek naar
toekomstverwachtingen inbegrepen.”
9. Voor de Vlaamse Gemeenschap is er de “Studiedienst van de Vlaamse Regering (SVR)”, een
verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid. Het oprichtingsbesluit van 3 maart
2004 heeft aan deze dienst opdracht gegeven tot het formuleren van beleidsrelevante
aanbevelingen teneinde de Vlaamse regering te ondersteunen en te stimuleren bij het
voeren van een geïntegreerd en op de toekomst gericht beleid.
Artikel 3 van voormeld besluit bepaalt:

Het agentschap heeft tot taak :
1° het uitvoeren van beleidsdomeinoverschrijdende en toekomstverkennende
studies;
2° het verzorgen van een recurrente algemene omgevingsmonitoring;
3° coördinatie Vlaams statistisch systeem;
4° het instaan voor het intern databeheer en kwaliteitsverhoging van surveys en de
officiële statistiek.
De taakstellingen vermeld in het eerste lid gebeuren met de bedoeling om aan de
Vlaamse regering beleidsrelevante aanbevelingen af te leveren”.
Artikel 5 verduidelijkt “Bij het uitoefenen van zijn missie en taken treedt het agentschap op

namens de rechtspersonen “Vlaamse Gemeenschap” en “Vlaamse Gewest”.
10. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is het Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse
(BISA) momenteel een dienst van het Secretariaat generaal van het Ministerie van het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest waarvan de opdrachten beschreven zijn in operationele
plannen.
Momenteel zijn de strategische doelstellingen als volgt bepaald:
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1° het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BHG) een kwantitatief beeld verschaffen van
zijn territorium en het BHG vertegenwoordigen bij de officiële instanties die zich
bezighouden met statistiek;
2° Het BISA verder ontwikkelen tot een statistisch kenniscentrum en “statistisch focal
point”, eveneens wat de toegang en het gebruik van de databanken betreft en
zodoende een beleidsondersteunend instrument vormen.
11. De gegevensverwerkingen voor het opstellen van officiële regionale statistieken worden dus
door deze organismen uitgevoerd binnen de grenzen van hun hiervoor beschreven eigen
opdrachten en de verplichtingen die door hun respectievelijke regeringen worden opgelegd.
Deze verwerkingen kaderen in een algemene opdracht tot beleidsondersteuning aan de
hand van officiële regionale statistieken die deel uitmaken van de uitoefening van het
openbaar bestuur.
12. In dit raam wensen deze instituten ingevolge hun oprichting de mededeling van de
gecodeerde studiegegevens te verkrijgen vanwege de Federale Overheidsdienst Economie,
KMO, Middenstand en Energie (Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie).
13. Tenslotte verwijzen deze instituten eveneens naar het aantal aanvragen om mededeling en
de hoogdringendheid die vaak hiermee gepaard gaat. Op dit punt aanvaardt de Commissie
dat de mogelijkheid om de mededeling van gecodeerde studiegegevens toe te laten in het
raam van een meerjarig contract de facto slechts beantwoordt aan de veronderstelling dat
dezelfde gegevens van een enquête gevraagd worden voor een onderzoek met hetzelfde
doeleinde dat jaar na jaar wordt herhaald.
D. ANALYSE
14. Gelet op de hiervoor beschreven elementen en de noden inzake kwantiteit van gegevens
alsook de ingeroepen hoogdringendheid, onderzoekt de Commissie hierna de modaliteiten
die, binnen het wettelijk kader (WVP en Wet openbare statistiek) het machtigingsproces
voor de mededeling en de goedkeuring van het vertrouwelijkheidscontract kunnen
verbeteren.
Gelet op het wettelijk kader blijft het mogelijk proceduremodaliteiten en voorwaarden voor
het inkorten van de termijnen vast te leggen via de verlening van een algemene en
principiële machtiging aan ADSEI om enerzijds aan de gewestelijke statistische Instituten de
gegevens mee te delen die noodzakelijk zijn voor de vervulling van hun wettelijke
opdrachten en anderzijds door de basisvoorwaarden van het vertrouwelijkheidscontract
goed te keuren.
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a) Betreffende de ontvangers
15. Op dit vlak verwijst de Commissie naar de punten 5 en 6 supra. De machtiging kan dus
verleend worden ten voordele van de drie gewestelijke statistische instituten waarvan
sprake.
b) Betreffende het doeleinde van de mededeling
16. Persoonsgegevens dienen voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde
doeleinden te worden verkregen (artikel 4, § 1, 2° WVP).
17. Deze gewestelijke statistische instituten vervullen in hun hoedanigheid van openbare dienst
specifieke opdrachten die hen door hun respectievelijke wetgever werden toevertrouwd en
dit onder de controle van hun eigen regering.
18. In dit opzicht meent de Commissie dat zelfs indien het doeleinde van ieder onderzoek in dit
stadium nog niet is bepaald met de exacte aanduiding van de ontvanger, dit vanaf nu reeds
bepaald kan worden op basis van de opdrachten van de Instituten en de beginselen van
specialiteit en wettigheid die hierop van toepassing zijn. Zo kan ook de beschrijving van de
beoogde doeleinden als voldoende welbepaald, uitdrukkelijk omschreven en ook al
gerechtvaardigd beschouwd worden aangezien deze voorzien zijn in een normatief kader dat
eigen is aan ieder gewest. Artikel 15 van de wet openbare statistiek, dat stelt dat
gecodeerde persoonsgegevens dienen te worden meegedeeld voor statistische of
wetenschappelijke doeleinden, wordt eveneens geëerbiedigd.
19. Bijgevolg is, gelet op de opdrachten van deze Instituten, een machtiging voor mededeling
van gegevens die noodzakelijk zijn voor welbepaalde doeleinden, niet in strijd met de
wettelijke voorschriften.
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c) Betreffende de proportionaliteit
Gevraagde gegevens
20. De gegevens zullen gespecificeerd worden in het aanvraagformulier dat verstuurd wordt aan
ADSEI.
Noodzaak tot het verkrijgen van elk gegeven
21. De meegedeelde gegevens moeten toereikend, ter zake dienend en niet overmatig zijn
(artikel 4, § 1, 3° van de WVP) uitgaande van het doeleinde van het onderzoek. Dit moet in
de aanvraag gemotiveerd worden.
Noodzaak tot het verkrijgen van gecodeerde gegevens
22. De Instituten mogen de gecodeerde persoonsgegevens slechts ontvangen indien een
verwerking

van

anonieme

gegevens

niet

toelaat

de

beoogde

statistische

of

wetenschappelijke doeleinden te verwezenlijken (artikel 4 van de WVP).
Frequentie van het onderzoek
23. De frequentie van het onderzoek zal meegedeeld worden met het aanvraagformulier.
Termijn voor mededeling van de gegevens
24. De gewenste termijn wordt in de aanvraag nauwkeurig omschreven. De daadwerkelijke
mededelingen van de beschikbare gegevens zodra het aanvraagdossier volledig is.
Duur van het onderzoek en bewaartermijn
25. De duur van het onderzoek moet nauwkeurig omschreven en gemotiveerd worden in de
gegevensaanvraag.
26. De bewaringstermijn voor de gegevens is beperkt tot de duur van het onderzoek. De
gegevens en back-ups zullen onverwijld door de aanvrager worden vernietigd, uiterlijk
wanneer het statistisch doeleinde is bereikt. De bewaringstermijn mag de termijn die
noodzakelijk is voor het bereiken van de doeleinden niet overschrijden (art. 4, §1, 5° van de
WVP).
d) Transparantie
27. De Instituten moeten een register ter beschikking houden van het Toezichtscomité (of loco
de Commissie) van de onderzoeken die werden gerealiseerd met gegevens die ADSEI heeft
aangeleverd.
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e) Verantwoordelijke natuurlijke persoon
28. De identiteit van de verantwoordelijke natuurlijke persoon moet bij iedere aanvraag worden
meegedeeld. Deze persoon is verantwoordelijk voor het naleven van alle wettelijke,
reglementaire en contractuele verplichtingen alsook de bepalingen van de onderhavige
beslissing van de Commissie. Zij is bovendien verantwoordelijk voor de effectief toezicht op
de rechtmatige aanwending van de verstrekte gegevens.
f) Scheiding van andere verwerkingen
29. De Instituten dienen de gegevensverwerkingen, bedoeld in onderhavige beraadslaging,
gescheiden te houden van andere verwerkingen van persoonsgegevens waarvoor zij
eventueel elk afzonderlijk verantwoordelijk zijn.
g) Verbod op decodering
30. De Instituten verbinden er zich toe alle middelen te zullen inzetten om te vermijden dat de
identiteit zou worden achterhaald van de personen waarvan de persoonsgegevens worden
verwerkt.
h) Koppelverbod
31. De Instituten verbinden er zich toe geen pogingen te ondernemen om de bekomen
persoonsgegevens te koppelen aan persoonsgegevens die reeds met toepassing van andere
machtigingen werden overgemaakt.
i)

Verspreiding van de resultaten

32. Na de analyse en het gebruik van de gegevens moeten de Instituten erover waken dat de
resultaten

in

een

globale

en

anonieme

vorm

gepubliceerd

worden

zodat

de

persoonsgegevens niet rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen geïdentificeerd worden.
Tabellen met te weinig of te dominante individuen zullen verwijderd worden. Er mogen geen
individuele gegevens gepubliceerd worden.
j) Controle
33. Artikel 32 van de WVP en artikel 24octies van de statistiekwet bepalen respectievelijk dat de
Commissie en het Statistisch Toezichtscomité in het kader van de vervulling van hun
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opdrachten en de uitvoering van hun taken onderzoeks- en bezoeksbevoegdheid hebben. De
statistische Instituten erkennen deze bevoegdheden.
k) Onderaanneming
34. Ingeval van onderaanneming vereist artikel 16 van de WVP dat een contract wordt
afgesloten waarin de veiligheidsmaatregelen worden vermeld alsook de andere punten
waarvan sprake in dit artikel.
l)

Vertrouwelijkheidscontract

35. Het ontwerp van vertrouwelijkheidscontract, dat de voorwaarden vastlegt waaronder de
studiegegevens aan de onderzoeker worden medegedeeld, moet beantwoorden aan de
vereisten van artikel 15bis van de wet openbare statistiek.
36. Bij het aflopen van het contract mag de vertrouwelijkheid van de gegevens zelf niet worden
verbroken. Deze vertrouwelijkheid dient dus onbeperkt in de tijd geëerbiedigd te worden.
37. Het contract mag op generlei wijze afbreuk doen aan de voorwaarden waartoe de
Commissie heeft beslist met betrekking tot de mededeling van de gegevens.
38. De contractuele bepalingen inzake privacy en vertrouwelijkheid maken integraal deel uit van
de onderhavige 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 onderzoeker gebruikt mogen worden.
m) Veiligheidsbeleid
39. De aanvrager moet waken over de beveiliging en de veiligheid van de meegedeelde
studiegegevens (art. 16 van de WVP en 15bis van de wet openbare statistiek).
40. De bedoelde gewestelijke Instituten dienen een positief antwoord te verstrekken op de
veertien vragen van de evaluatievragenlijst betreffende de referentiemaatregelen voor de
beveiliging van elke verwerking van persoonsgegevens en zich ertoe verbinden dat deze
maatregelen gehandhaafd worden.
Bovendien zal elke aanvraag tot het verkrijgen van gegevens vergezeld zijn van een attest
van de consulent inzake informatieveiligheid waarmee deze bevestigt dat hij geïnformeerd
werd over de aanvraag en de beoogde verwerking.
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Personen die de studiegegevens gebruiken en de lijst van deze personen
41. De personen die de meegedeelde gegevens gebruiken zijn personeelsleden van de
aanvragers; een lijst met categorieën personen die de meegedeelde gegevens zullen
gebruiken zal voortdurend bijgewerkt worden en ter beschikking van de Commissie
gehouden worden.
42. Gelet op de gevoelige aard van sommige gegevens dient de onderzoeker rekening te
houden met Hoofdstuk III van het KB van 13/02/2001, 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 de bedoelde gegevens te bewaren. Deze personen zullen ten minste
een verklaring moeten ondertekenen waarin zij zich ertoe verbinden de veiligheid en de
vertrouwelijkheid van de informatie te verzekeren.
E. ALGEMENE BESLISSING
43. Bij de verwerking van de verkregen persoonsgegevens dienen de Instituten 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 de Commissie, en de bepalingen van het
vertrouwelijkheidscontract dat hij heeft afgesloten met de ADSEI.
OM DEZE REDENEN
De Commissie


verleent aan de Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie een
algemene en principiële machtiging om, onder de in onderhavige beraadslaging
vermelde voorwaarden, gecodeerde studiegegevens mee te delen aan de
Gewestelijke Statistische Instituten (IWEPS, SVR en BISA) voor onderzoeken die
gebeuren in het raam van hun wettelijke opdrachten en binnen de beperkingen van
hun decretale en reglementaire bevoegdheden;



keurt de basisvoorwaarden van het hierbij gevoegde vertrouwelijkheidscontract
goed;



onderwerpt de uitvoering van deze machtiging aan eerbiediging van de door haar
vastgestelde voorwaarden;
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behoudt de mogelijkheid om de uitwerking van deze beraadslaging voor één of
meerdere gerechtigden op te heffen indien wordt vastgesteld dat de verplichtingen
van de wet of van het vertrouwelijkheidcontract werden verzuimd of indien de
voorwaarden van deze machtigingen niet werden nageleefd.



de ADSEI stelt de Commissie onmiddellijk in kennis van iedere mededeling van
studiegegevens die in het kader van deze machtiging heeft plaatsgevonden.

Voor de Administrateur m.v.,

De Voorzitter,

(get.) Patrick Van Wouwe

(get.) Willem Debeuckelaere

BASISVOORWAARDEN
Contractnummer: ……….

VERTROUWELIJKHEIDSCONTRACT
TUSSEN

DE ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE
EN

…………………………………………..

Tussen
De Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie, Leuvenseweg 44, 1000 Brussel,
vertegenwoordigd door (in te vullen), hierna “Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie”
genoemd, enerzijds,
En
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………….., hierna “Onderzoeker” genoemd, anderzijds,

WORDT OVEREENGEKOMEN:

Artikel 1 - Voorwerp
In uitvoering van artikel 15 en 15bis van de wet van 4 juli 1962 betreffende de openbare statistiek
geeft de Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie de in bijlage 1 aangeduide
gecodeerde studiegegevens door aan de Onderzoeker voor het uitvoeren van het project .….…. De
doelstellingen en de duur van het onderzoek staan beperkend omschreven in bijlage 2.
De Onderzoeker verbindt zich ertoe alle verplichtingen na te leven voortvloeiend uit de wet van 4 juli
1962 betreffende de openbare statistiek en haar uitvoeringsbesluiten en uit dit contract. Deze
overeenkomst kan in geen geval afbreuk doen aan de bepalingen van de beslissing van het
Statistisch Toezichtscomité (beraadslaging nr. … van …..).
Artikel 2 - Uitvoerders van het onderzoek
Het onderzoek zal worden uitgevoerd door ………………………….
Artikel 3 - Aanwending van de gegevens
De Onderzoeker mag de verstrekte gecodeerde studiegegevens uitsluitend aanwenden voor de
doeleinden vermeld in bijlage 2. Hij mag niet meer kopieën nemen dan vereist voor deze doeleinden.
Het is de Onderzoeker verboden de verstrekte gecodeerde studiegegevens of een gedeelte ervan door
te geven aan derden, behalve met de toestemming van het Statistisch Toezichtscomité en van de
Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie, die contact opneemt met de nieuwe
gebruiker en samen met hem een vertrouwelijkheidscontract opmaakt. Studiegegevens mogen pas
verder worden doorgegeven nadat het Statistisch Toezichtscomité daartoe machtiging heeft verstrekt
en voornoemd vertrouwelijkheidscontract heeft goedgekeurd.
De Onderzoeker mag de verstrekte gecodeerde studiegegevens slechts aanwenden gedurende de
onderzoeksduur vermeld in bijlage 2. Na deze duur worden de gegevens en back-ups door de
Onderzoeker volledig vernietigd. Het is niet toegestaan de gecodeerde studiegegevens voor dezelfde
doeleinden langer te blijven gebruiken, tenzij de onderhavige overeenkomst wordt verlengd. Mochten de

1

in bijlage 2 vermelde statistische doeleinden reeds vóór het vervallen van de termijn voorzien in
onderhavige overeenkomst 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 statistische doeleinden
zijn verwezenlijkt.
De Onderzoeker mag de verstrekte gecodeerde studiegegevens enkel gebruiken voor analyses,
studies en het opmaken van globale en naamloze statistieken. De verstrekte gecodeerde
studiegegevens mogen in geen geval gebruikt worden voor controle- of repressiedoeleinden.
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 in bijlage 2 bedoelde onderzoek.
De Onderzoeker verbindt er zich toe te waken over de bescherming en de veiligheid van de
studiegegevens en ervoor te zorgen dat de individuele gegevens niet direct of indirect uit de
gepubliceerde resultaten geïdentificeerd kunnen worden.
Artikel 4 - Verplichtingen van de Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie
De Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie verbindt er zich toe de in bijlage 1
aangeduide gecodeerde studiegegevens ter beschikking te stellen van de Onderzoeker, voor de
doelstellingen en gedurende de termijn vermeld in bijlage 2, voor zover de nodige gegevens beschikbaar
zijn bij de Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie.
Die gecodeerde studiegegevens zullen door de Algemene Directie Statistiek en Economische
Informatie ter beschikking worden gesteld van de Onderzoeker:
 binnen 30 dagen na afsluiten van onderhavig vertrouwelijkheidscontract*
 indien het gaat om een meerjarig contract: binnen 30 dagen nadat die gegevens door de
Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie zijn verspreid*
(*doorhalen wat niet van toepassing is).
Artikel 5 - Prijs
De in bijlage 1 aangeduide gecodeerde studiegegevens worden door de Algemene Directie Statistiek en
Economische Informatie ter beschikking gesteld van de Onderzoeker, tegen betaling van …………….
€ als deelname in de kosten van de Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie voor het
opmaken en doorsturen van deze gegevens, binnen de maand na ontvangst van de gegevens te
betalen aan de Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie op rekeningnummer IBAN
BE92 6792 0058 8623 BIC PCHQ BE BB op naam van de Algemene Directie Statistiek en
Economische Informatie met verwijzing naar deze overeenkomst.
Alle eventuele boetes en kosten die voortvloeien uit het niet naleven van de met onderhavige overeenkomst verbonden wettelijke verplichtingen zijn uitsluitend ten laste van de Onderzoeker.
Artikel 6 - Verantwoordelijkheid van de Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie
De partijen komen uitdrukkelijk overeen dat de Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie niet verantwoordelijk is voor de inhoudelijke correctheid van de verstrekte data.
Artikel 7 - Specifieke bepalingen
De Onderzoeker verbindt er zich toe de analyses, studies en globale en naamloze statistieken
kosteloos ter beschikking te stellen van de Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie,
die ze vrij zal kunnen gebruiken.
De Onderzoeker verbindt er zich toe elke situatie die twijfel of dubbelzinnigheid zou kunnen
teweegbrengen ten aanzien van de voorschriften van dit vertrouwelijkheidscontract voorafgaandelijk
voor te leggen aan de directeur-generaal van de Algemene Directie Statistiek en Economische
Informatie, waarbij binnen het kader van dit vertrouwelijkheidscontract naar een vergelijk zal worden
gezocht.
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De resultaten mogen enkel onder globale en naamloze vorm worden verspreid. 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.
De term “verspreiding” is in ruime zin te verstaan en houdt rekening met de evolutie van de informatiemaatschappij. Hij omvat elke vorm van verspreiding, zowel schriftelijk, mondeling als on line.
Bij elke vorm van verspreiding van die globale en anonieme studiegegevens moet de Algemene
Directie Statistiek en Economische Informatie als bron worden vernoemd, met name als volgt: "Bron:
FOD Economie, AD Statistiek en Economische Informatie”.
Artikel 8 - Gegevensverantwoordelijke
De Onderzoeker verbindt er zich tevens toe in bijlage 3 een natuurlijke persoon aan te duiden die
persoonlijk verantwoordelijk is voor het naleven van alle verplichtingen m.b.t. de uitvoering van deze
overeenkomst en van de wet van 4 juli 1962 betreffende de openbare statistiek en haar uitvoeringsbesluiten.
Deze persoon verbindt er zich toe daadwerkelijk toezicht uit te oefenen op de rechtmatige aanwending
van de verstrekte gegevens.
Artikel 9 - Controle door de Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie en/of het
Statistisch Toezichtscomité
De Onderzoeker stemt er uitdrukkelijk mee in dat vertegenwoordigers van de Algemene Directie
Statistiek en Economische Informatie of van het Statistisch Toezichtscomité te allen tijde zonder
voorafgaande ingebrekestelling toegang krijgen tot de lokalen en tot de informatica-infrastructuur waar de
verstrekte gegevens worden bewaard, om na te gaan of de bepalingen van de beslissing van het
Statistisch Toezichtscomité, de bepalingen van de wet van 4 juli 1962 betreffende de openbare
statistiek en haar uitvoeringsbesluiten, alsook de bepalingen van onderhavig contract worden uitgevoerd.
Op eenvoudig verzoek kan de Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie of het Statistisch Toezichtscomité toegang krijgen tot andere lokalen en ICT-systemen om te controleren of er
geen inbreuk op onderhavige overeenkomst gepleegd wordt.
Artikel 10 - Strafbepalingen
Bij niet-naleving van de bepalingen van dit vertrouwelijkheidscontract behoudt de Algemene Directie
Statistiek en Economische Informatie zich het recht voor door middel van een aangetekend schrijven
het vertrouwelijkheidscontract onmiddellijk te verbreken, van de Onderzoeker een schadevergoeding
te eisen, en het afsluiten van elk verder vertrouwelijkheidscontract van deze aard met de Onderzoeker
te weigeren, zowel voor het lopende jaar als voor de daaropvolgende jaren.
De Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie heeft het recht, zonder daartoe enige
schadeloosstelling verschuldigd te zijn, om onderhavige vertrouwelijkheidsovereenkomst op elk ogenblik op te zeggen indien om technische of opportuniteitsredenen het niet meer mogelijk is de
gecodeerde studiegegevens vermeld in bijlage 1 ter beschikking te stellen, zij het voorlopig of
definitief.
De Onderzoeker heeft kennis genomen van de artikelen 22 en 23 van de wet van 4 juli 1962
betreffende de openbare statistiek, die bij dit vertrouwelijkheidscontract is gevoegd in bijlage 4.
Artikel 11 - Toepasselijk recht - bevoegde rechtbank
Op dit contract is uitsluitend het Belgische recht van toepassing. In geval van geschil zijn uitsluitend
de rechtbanken te Brussel bevoegd.
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Opgesteld te Brussel op
in minstens zoveel exemplaren als er belanghebbende
partijen zijn en waarvan elke partij erkent er minstens één ontvangen te hebben.

Voor de Algemene Directie Statistiek en
Economische Informatie,

Voor de Onderzoeker,
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Bijlage 1 :
Definitie van de gevraagde gegevens

Bijlage 2 :
Omschrijving van het onderzoeksthema
Omschrijving van de onderzoeksdoelstellingen
Vermelding van de onderzoeksduur
Bewaringstermijn van de gegevens door de Onderzoeker
Vermelding van de uitvoerder van het onderzoek
Frequentie van het onderzoek

Bijlage 3 :
Identificatiegegevens van de verantwoordelijke natuurlijke persoon
Handtekening van de verantwoordelijke natuurlijke persoon

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

Definitie van de gevraagde gegevens:

(datum en handtekening)
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BIJLAGE 2:

Onderzoeksthema
Onderzoeksdoelstellingen
Duur van het onderzoek
Bewaringstermijn van de gegevens
(door de Onderzoeker)
Uitvoerders van het onderzoek
Frequentie van het onderzoek

(datum en handtekening)
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BIJLAGE 3:

De heer of mevrouw ................................
………………..
……………….
………………..

Rijksregisternummer : ..........................................

Handtekening van de verantwoordelijke natuurlijke persoon,

................................................
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BIJLAGE 4:
WET VAN 4 JULI 1962
BETREFFENDE DE OPENBARE STATISTIEK (B.S. 20-07-1962)
(uittreksel)

Strafbepalingen

Artikel 22.-

Met een geldboete van 26 € tot 10.000 € wordt gestraft:

1°
Hij die krachtens deze wet en de uitvoeringsbesluiten ervan gehouden zijn de inlichtingen te
verstrekken, de gestelde verplichting niet nakomt;
2°
Hij die zich verzet tegen de opsporingen en vaststellingen bedoeld in artikel 19 of tegen de
uitvoering van ambtswege voorgeschreven bij artikel 20, of die het optreden belemmert van personen
belast met de opsporingen en vaststellingen of met de uitvoering van ambtswege;
3°
Hij die de in uitvoering van deze wet ingezamelde individuele gegevens of de bij artikel 2,
littera c, tweede lid, bedoelde globale doch vertrouwelijke gegevens aanwendt tot niet bij de wet
toegelaten doeleinden;
4°
Hij die de verplichtingen of verbodsbepalingen betreffende 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.

Artikel 23.Het bepaalde in boek I van het strafwetboek, met inbegrip van hoofdstuk VII en van
artikel 85, is van toepassing op de misdrijven omschreven in artikel 22.

Voor kennisname in het kader van het vertrouwelijkheidscontract tussen de Algemene Directie
Statistiek en Economische Informatie en de Onderzoeker

(datum en handtekening)
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