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Het Statistisch Toezichtscomité
Beraadslaging STAT nr. 07/2018 van 17 april 2018

Betreft: Aanvraag tot machtiging door het Centrum voor Longitudinaal en Levenslooponderzoek van
de Universiteit Antwerpen om vanwege de Algemene Directie Statistiek-Statistics Belgium mededeling
te bekomen van gecodeerde studiegegevens in het kader van een analyse van huishoudenstransities,
rangspecifieke vruchtbaarheid en gelieerde migratiebewegingen met het oog op de ontwikkeling van
demografische microsimulatiemodellen en -projecties voor België, gedifferentieerd naar leeftijd,
geslacht, opleidingsniveau en migratieachtergrond (STAT-MA-2018-004)

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 Longitudinaal en Levenslooponderzoek van de Universiteit
Antwerpen ontvangen op 20 februari 2018;
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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 14
maart 2018;
Gelet op het technisch en juridisch advies ontvangen op 30 maart 2018;
Gelet op het verslag van de Voorzitter;
Beslist op 17 april 2018, na beraadslaging, als volgt:

I.

VOORWERP VAN DE AANVRAAG

1. De aanvraag strekt ertoe het Centrum voor Longitudinaal en Levenslooponderzoek 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

in het

kader

van een analyse

van huishoudenstransities, rangspecifieke

vruchtbaarheid en gelieerde migratiebewegingen met het oog op de ontwikkeling van demografische
microsimulatiemodellen en -projecties voor België, gedifferentieerd naar leeftijd, geslacht,
opleidingsniveau en migratieachtergrond.
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.

.
.
.
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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. Het Centrum voor Longitudinaal en Levenslooponderzoek van de Universiteit Antwerpen behoort
tot de organen die luidens de wet openbare statistiek gemachtigd kunnen worden 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 analyse van huishoudenstransities, rangspecifieke vruchtbaarheid en
gelieerde

migratiebewegingen

met

het

oog

op

de

ontwikkeling

van

demografische

microsimulatiemodellen en -projecties voor België, gedifferentieerd naar leeftijd, geslacht,
opleidingsniveau en migratieachtergrond.
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 doelstelling van dit onderzoek wetenschappelijk is. Het
Comité sluit zich daarbij aan.
D. GEGEVENS
12. De machtigingsaanvraag heeft betrekking op gecodeerde persoonsgegevens van de Census 2011,
gecodeerde

persoonsgegevens

ontleend

aan

de

registers

betreffende

veranderingen

in

huishoudensposities en -samenstelling (incl. geboorten) en veranderingen in woonplaats voorafgaand
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en volgend op de referentiedatum van de Census 2011, alsook gecodeerde persoonsgegevens
ontleend aan de IPCAL-gegevensbank betreffende uitgaven voor kinderopvang, dienstencheques en
huispersoneel.
13. Worden meer bepaald gevraagd:
-Geboortedatum afkomstig uit de Census 2011
-Geslacht afkomstig uit de Census 2011
-Volgende variabelen afkomstig uit de Census 2011:


Huishoudens ID



Verwantschapsrelaties tussen personen wonend in hetzelfde huishouden



LIPRO-huishoudenspositie



Huidige nationaliteit (land van staatsburgerschap), nationaliteit bij geboorte,
nationaliteit van de ouders bij geboorte (na ontwikkeling en validatie door de ADSSB)



Geboorteplaats



Burgerlijke staat



Huwelijksdatum laatste huwelijk

-Huishoudens-ID in Census 2011 van de ouders (vader en moeder) van elke persoon (na ontwikkeling
en validatie door de ADSSB)
-Volgende variabelen:


Woonplaats (gemeente en statistische sector) en verhuisbewegingen (afkomstig uit
de demografische datasets van de ADSSB): alle verhuisbewegingen van elk persoon
aanwezig in de Census 2011 in i) de periode van 2001-2011 (cfr. de periode tussen
de Sociaal-economische Enquête van 2001 en de Census 2011), en ii) de vier jaren
volgend op de Census 2011



Woonplaats/domicilie op het moment van de Census (afkomstig uit de Census 2011)



Gewone verblijfplaats één jaar voor de telling (afkomstig uit de Census 2011)



Jaar van immigratie uit het buitenland (afkomstig uit de Census 2011)

-Veranderingen (incl. datum) in burgerlijke staat, LIPRO-huishoudensposities en huishoudens-ID in de
vier jaren volgend op de Census 2011 (tot 1/1/2015) afkomstig uit de demografische databases van
de ADSSB
-Informatie betreffende de woning afkomstig uit de Census 2011
-Socio-economische en socio-demografische informatie afkomstig uit de Census 2011
-Informatie afkomstig uit de IPCAL-databank (op jaarbasis voor de periode 1/1/2001-1/1/2015)
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-Historiek van statistische sector van vestiging (wijzigingen incl. data) in de periode van 1/1/2001 tot
vier jaar volgend op de Census 2011
-Overlijdensdatum (voor personen die overleden zijn in de periode 1/1/2011 tot 1/1/2015).
E. PROPORTIONALITEIT
E.1.

Ten overstaan van de noodzaak tot het verkrijgen van gecodeerde gegevens

14. 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). De beoogde longitudinale multivariate
analyse van bevolkingsdynamieken naar kenmerken op individueel, huishoudens- en contextueel
niveau vergt het gebruik van longitudinale gecodeerde persoonsgegevens en kan niet worden
gerealiseerd op basis van anonieme geaggregeerde statistieken of cijfers.
15. 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.
16. 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.
17. De doeleinden rechtvaardigen dus de verwerking van gecodeerde persoonsgegevens.
E.2.

Ten overstaan van de hoeveelheid aan gegevens

18. De noodzaak om over de gevraagde gegevens te kunnen beschikken wordt duidelijk aangegeven.
De gegevens zijn vereist om recente tendensen in (rangspecifieke) vruchtbaarheid voor België te
documenteren en te analyseren hoe deze trends worden beïnvloed door veranderingen in economische
conjunctuur, de samenstelling van huishoudens, de onderwijs- en arbeidsmarktpositie van de
verschillende huishoudleden, de toenemende diversiteit van de Belgische bevolking naar
migratieachtergrond, alsook de beschikbaarheid van voorzieningen op regionaal en lokaal niveau die
relevant zijn met het oog op gezinsvorming (kinderopvang, onderwijs, woningpatrimonium,
werkgelegenheid,...).
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19. Volgens de beheersinstelling sluiten de gevraagde data aan bij het onderzoeksthema. De aanvraag
is proportioneel evenwel met uitzondering van de gegevens “verandering (incl. datum) in burgerlijke
staat en LIPRO-huishoudensposities”. Dit gaat volgens de beheersinstelling immers om een enorme
hoeveelheid gegevens1.
20. Voor de Huishoudens-ID van de ouders dienen nog ontwikkelingen te gebeuren door de ADSSB.
21. De beheerinstelling wenst ook een verduidelijking van de Onderzoeker: “Wat wordt bedoeld met

alle verhuisbewegingen? Welke informatie moet geleverd worden? Adressen kunnen niet geleverd
worden. Indien het gaat om enkel de gemeente en statistische sector. Moeten dan enkel bewegingen
geleverd worden tussen sectoren? Ook wanneer de beweging gebeurt? Meer duidelijkheid hierover
aub. verschil met wijzigingen statistische sector”.
22. Pariteit (aantal kinderen van een vrouw) is moeilijk te leveren, aldus de beheersinstelling.
23. Ten slotte wijst de beheerinstelling op een risico op indirecte identificatie:
“Geboortedatum => is het echt nodig om de geboortedatum te leveren? We kunnen eventueel de

leeftijd op verschillende momenten leveren.
Huwelijksdatum => zelfde vraag.
Overlijdensdatum => zelfde vraag”.
24. Het grootste gedeelte van de gegevens kunnen binnen een maand geleverd worden, maar voor
sommige gegevens, zoals Huishoudens-ID van de ouders, is nog ontwikkeling nodig, aldus de
beheersinstelling.
25. Het Comité besluit dat, rekening houdend met voornoemde beperkingen en restricties van ADSSB,
de dataset die voor het onderzoek zal meegedeeld worden, relevant en derhalve toereikend, ter zake
dienend en niet overmatig is in de zin van artikel 4, § 1, 3° van de WVP.
E.3.

Ten opzichte van de bewaartermijn van de gegevens

26. 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).

1

Volgens de Onderzoeker is een continue opvolging van deze kenmerken noodzakelijk in de 4 jaren volgend op de Census 2011
(tot 1/1/2015) om de relatie tussen huishoudenstransities, veranderingen van burgerlijke staat en verhuisbewegingen te
bestuderen.
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27. De gegevens zullen voor een periode van tien jaar worden bewaard: deze periode is nodig om
lopende (en toekomstige) projecten te kunnen afronden.
28. Voor het Comité is dat een proportionele retentieduur. Ook de beheersinstelling is van oordeel dat
de gevraagde bewaartermijn billijk is.
29. 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
30. 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

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

Veiligheidsbeleid

32. 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.
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33. De beheersinstelling levert op dit vlak een gunstig advies af, onder andere omdat alle
veiligheidsmaatregelen uit de conformiteitsverklaring worden toegepast en de Onderzoeker beschikt
over een veiligheidsadviseur.
G.3.

Verantwoordelijke natuurlijke persoon

34. 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.
35. Deze persoon zal daadwerkelijk toezien op de rechtmatige aanwending van de verstrekte
gegevens.
36. 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 15 bis wet
openbare statistiek, zijn doeltreffend, indien ze strikt worden gecontroleerd en (op)gevolgd in de
praktijk.
G.4.

Scheiding van andere verwerkingen

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

Verbod op decodering

38. 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

39. 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.
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G.7.

Vertrouwelijkheid

40. 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

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

Verspreiding resultaten

42. De stukken vermelden dat er geen resultaten worden gepubliceerd die identificatie van de
gecodeerde persoonsgegevens mogelijk maken. De globale en naamloze statistieken die worden
gerapporteerd in publicaties, worden bekomen door de individuele gegevens te aggregeren. Wanneer
in de resultaten cellen voorkomen met een beperkt aantal observaties, wordt ervoor geopteerd om
(aangrenzende) categorieën samen te nemen en/of bredere leeftijdscategorieën te definiëren.
43. 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.
44. De resultaten mogen dus enkel onder globale en naamloze vorm worden verspreid.
45. Tenminste vijftien dagen vóór de verspreiding moet de Onderzoeker de voorgenomen publicatie
overigens aan ADSSB ter inzage voorleggen.
H.2.

Wetenschappelijk doel, wetenschappelijke normen en analysemethoden

46. 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.
47. De Onderzoeker vermeldt dienaangaande: “Voor de beschrijvende analyse van vruchtbaarheid,
(interne) migratie en mortaliteit wordt gebruik gemaakt van klassieke demografische cijfers en
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indicatoren, zoals leeftijd- en rangspecifieke vruchtbaarheidscijfers, leeftijd en geslachtsspecifieke
(eerste) huwelijks- en samenwooncijfers, synthetic parity progression ratios, transitiematrices tussen
huishoudensposities,

transitiematrices

tussen

gemeenten

en

periode

sterftetafels,

telkens

gedifferentieerd naar kenmerken geregistreerd in de Census 2011 (bv. opleidingsniveau, LIPROpositie, migratieachtergrond,...). Voor de longitudinale multivariate analyse van huishoudenstransities,
(interne) migratie en mortaliteit wordt gebruik gemaakt van random-effects hazard modellen.
Dergelijke modellen laten toe de gegevens voor de verschillende domeinen te integreren waarbij de
kans op het doorlopen van een specifieke transitie (bv. transitie naar ouderschap) voor de effectieve
risicopopulatie wordt uitgedrukt in functie van individuele kenmerken, huishoudenskenmerken en/of
contextuele kenmerken (bv. buurtkenmerken of conjuncturele factoren) die mogelijk variëren
doorheen de tijd (bv. verblijfplaats)”.
48. Teneinde aan te tonen dat het onderzoeksproject beantwoordt aan de geldende wetenschappelijke
normen vermeldt de Onderzoeker dat het onderzoek naar huishoudensdynamieken en de daaraan
gelieerde

verhuisbewegingen

kadert

in

verschillende

fundamenteel

wetenschappelijke

onderzoeksprojecten die – ten gevolge van een gunstige peer review door nationale en internationale
experts – worden gefinancierd door respectievelijk het Bijzonder Onderzoeksfonds (BOF) van de
Universiteit Antwerpen, het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek (FWO) Vlaanderen en Federaal
Wetenschapsbeleid (BELSPO).
49. De beheersinstelling is van oordeel dat de statistische methodes die voorgesteld worden van hoog
wetenschappelijk niveau zijn. Het onderzoek heeft een belangrijke wetenschappelijke finaliteit. 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

50. 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.
51. 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
52.

De

studiegegevens

worden

medegedeeld

aan

de

Onderzoeker

krachtens

een

vertrouwelijkheidscontract tussen ADSSB en de Onderzoeker.
53. 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.
54. Het vertrouwelijkheidscontract bevat minstens de wettelijk verplichte vermeldingen als bepaald in
artikel 15bis wet openbare statistiek, waaronder de duur van het vertrouwelijkheidscontract, dat, in
de ogen van het Comité, wordt gesloten voor 10 jaar. 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.
55. 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
56. 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
57. Het Comité is van oordeel dat:


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



de mededeling door ADSSB van de gevraagde gecodeerde studiegegevens, rekening houdend
met de in randnummers 19 t.e.m. 24 opgelijste beperkingen en restricties, aan de
Onderzoeker toegelaten is met het oog op de voorgenomen doelstelling;
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de bewaarduur van de gegevens en dus de duur van het vertrouwelijkheidscontract is beperkt
tot 10 jaar, 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 Longitudinaal en Levenslooponderzoek 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 die er bij hoort onder de hoger vermelde voorwaarden goed.

De Wnd. Administrateur,

De Voorzitter,

(get.) An Machtens

(get.) Gert Vermeulen

