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Vertrouwlijkheidscontract nr. 2019/02 tussen 

 
de Algemeine Directie Statistiek – Statistics Belgium van de FOD Economie, KMO, 

Middenstand en Energie 
 

& 
 

Programmatorische Federale Overheidsdienst Maatschappelijke integratie, 
Armoedebestrijding, Sociale economie en Grootstedenbeleid 

 
 

Tussen 

De Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium van de FOD Economie, K.M.O, Middenstand en Energie, Koning 
Albert II-laan 16, 1000 Brussel, vertegenwoordigd door de heer N. WAEYAERT, directeur-generaal, enerzijds, 

en 

Programmatorische Federale Overheidsdienst Maatschappelijke integratie, Armoedebestrijding, Sociale 
economie en Grootstedenbeleid, Administratief Centrum Kruidtuin Finance Tower, Kruidtuinlaan 50, bus 165, 1000 
Brussel vertegenwoordigd door de heer A. LESIW, Voorzitter a.i., hierna genoemd “de onderzoeker”, anderzijds, 

Hierna gezamenlijk “de partijen” genoemd. 

HET IS EERDER BELICHT: 

Gelet op verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de 
bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije 
verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (hierna “Algemene verordening 
gegevensbescherming”) ; 

Gelet op de wet van 4 juli 1962 betreffende de openbare statistiek; 

Gelet op de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de 
verwerking van persoonsgegevens; 

Gelet op de beslissing van de Algemene directie Statistiek – Statistics Belgium 2019/02 van 30 januari 2019  (hierna 
“de beslissing betreffende de mededeling van de gegevens”).  

WORDT OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT: 

ARTIKEL 1 - VOORWERP 

 De Algemene Directie Statistiek – Statistics Belgium, in uitvoering van artikelen 15 en 15bis van de wet 
van 4 juli 1962 betreffende de openbare statistiek, aan de onderzoeker de gecodeerde studiegegevens 
vermeld in bijlage 1 ten behoeve van het “Analyse en monitoring van het profiel van mensen in armoede 
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en de uitgaven van huishoudens met de laagste inkomens”-project. De doelstellingen en de duur van het 
onderzoek zijn beperkend bepaald in bijlage 2. 

De onderzoeker verbindt zich ertoe alle verplichtingen na te komen die voortvloeien uit de wet van 4 juli 
1962 betreffende de openbare statistiek, haar uitvoeringsbesluiten en dit contract.  

ARTIKEL 2 – UITVOERDERS VAN HET ONDERZOEK 

Het onderzoek zal uitgevoerd worden door de studiedienst van de POD Maatschappelijke Integratie. De 
identiteit van de bij deze dienst werkzame personen zal onverwijld worden meegedeeld aan de Algemene 
Directie Statistiek - Statistics Belgium. De identiteit van deze personen omvat de elementen bepaald in 
bijlage 3.  

De onderzoeker verbindt zich ertoe de Algemene Directie Statistiek – Statistics Belgium op de hoogte te 
brengen van elke wijziging met betrekking tot de personen die het onderzoek uitvoeren. Die informatie 
zal binnen de kortst mogelijke termijn per een-mail worden meegedeeld.   

ARTIKEL 3 - VERPLICHTINGEN VAN DE ONDERZOEKER 

De onderzoeker mag de aan hem verstrekte anonieme gegevens uitsluitend gebruiken voor de 
doelstellingen beschreven in bijlage 2. Hij mag niet meer kopieën maken dan nodig voor genoemde 
doelstellingen. 

Het is de onderzoeker verboden de verstrekte gecodeerde studiegegevens zelfs gedeeltelijk door te 
sturen aan derden, tenzij na toestemming van de Algemene Directie Statistiek – Statistics Belgium, die 
met die nieuwe gebruiker contact zal opnemen om samen met hem volgens de gebruikelijke procedure 
een vertrouwelijkheidscontract op te stellen. 

De onderzoeker mag de aan hem verstrekte gecodeerde onderzoeksgegevens enkel gebruiken tijdens de 
duur van het in bijlage 2 bedoelde onderzoek. Na die periode worden de gegevens en back-ups volledig 
vernietigd door de onderzoeker. Het is niet toegestaan de gecodeerde studiegegevens voor dezelfde 
doeleinden langer te blijven gebruiken, tenzij de overeenkomst wordt verlengd in overeenstemming met 
de bepalingen van artikel 7 van dit vertrouwelijkheidscontract. Mochten de in bijlage 2 vermelde 
statistische doeleinden reeds vóór het vervallen van de aanvankelijk in dit contract vastgestelde termijn 
zijn bereikt, zal de Onderzoeker de gegevens en back-ups nog voor afloop van het huidige contract 
vernietigen, 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 bestraffingsdoeleinden. 

De Onderzoeker verbindt zich ertoe de vertrouwelijkheid van de studiegegevens in acht te nemen en 
ervoor te zorgen dat de studiegegevens uitsluitend gebruikt worden door leden van zijn eigen personeel, 
met het oog op de uitvoering van het in bijlage 2 bedoelde onderzoek. 
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De Onderzoeker verbindt zich ertoe te waken over de bescherming en de veiligheid van de studiegegevens 
en ervoor te zorgen dat de individuele gegevens direct noch indirect uit de gepubliceerde resultaten 
geïdentificeerd kunnen worden. 

In het geval van onderzoek dat wordt uitgevoerd door natuurlijke of rechtspersonen, die in het kader van 
een contract van de onderneming met de onderzoeker in dienst zijn genomen, is de onderzoeker 
aansprakelijk voor alle schade die zich in het kader van deze relatie kan voordoen met betrekking tot de 
meegedeelde gegevens en verbindt hij zich ertoe de geschiktheid van zijn medecontractant te controleren 
ten aanzien van de vereisten inzake gegevensbescherming. 

De gecodeerde studiegegevens vermeld in bijlage 1 zullen door de Algemene Directie Statistiek – Statistics 
Belgium gratis ter beschikking. 

ARTIKEL 4 – VERPLICHTINGEN VAN DE ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK – STATISTICS BELGIUM 

De Algemene Directie Statistiek – Statistics Belgium verbindt er zich toe de anonieme gegevens aangeduid 
in bijlage 1 ter beschikking te stellen voor de doeleinden en tijdens de periode gespecificeerd in bijlage 2, 
voor zover de nodige gegevens beschikbaar zijn bij de Algemene Directie Statistiek – Statistics Belgium. 

Deze gegevens zullen door de Algemene Directie Statistiek – Statistics Belgium zo snel mogelijk ter 
beschikking worden gesteld van de onderzoeker na afsluiting van dit vertrouwelijkheidscontract. 

ARTIKEL 5 – VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK – STATISTICS BELGIUM 

De partijen komen uitdrukkelijk overeen dat de Algemene Directie Statistiek – Statistics Belgium niet 
verantwoordelijk is voor fouten in de inhoud van de verstrekte gegevens.  

De Algemene Directie Statistiek – Statistics Belgium zal niet verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor 
het niet verstrekken van de gegevens, indien dit het gevolg is van het niet beschikbaar zijn van de gegevens 
of voorts van een technische, menselijke, wettelijke of reglementaire gebeurtenis die de uitvoering van 
het contract onmogelijk of moeilijk haalbaar maakt. 

ARTIKEL 6 - BESLISSING VAN DE ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK – STATISTICS BELGIUM BETREFFENDE DE MEDEDELING 

VAN GEGEVENS 

Dit contract is bindend voor de partijen onverminderd de bepalingen van de machtiging tot mededeling 
van de gegevens 2019/02 die de Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium op 30 januari 2019 
verleende. De onderzoeker erkent dat hij ervan kennis heeft genomen en verbindt zich ertoe de inhoud 
ervan te respecteren. 

ARTIKEL 7 - WIJZIGING EN VERLENGING VAN HET VERTROUWELIJKHEIDSCONTRACT 

Zonder afbreuk te doen aan het recht van de Algemene Directie Statistiek – Statistics Belgium om het 
afsluiten van een nieuw contract aan te vragen in geval van een belangrijke wijziging in de opzet van het 
contract of om de doeltreffendheid van de gegevensverstrekking te verhogen, kan de onderzoeker vragen 
dat een avenant bij dit contract wordt gevoegd tot herdefiniëring van de meegedeelde variabelen, tot 
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uitbreiding van de onderzoeksdoelstellingen, tot wijziging van onderdelen van zijn identiteit, of nog tot 
verlenging van de geldigheid van het contract. 

Om geldig te zijn, omvat het avenant bij het contract het door de onderzoeker correct ingevulde 
aanvraagformulier, evenals het besluit betreffende de mededeling van gegevens dat genomen werd door 
de Algemene Directie Statistiek – Statistics Belgium en dat ondertekend werd door zijn Data protection 
officer en zijn directeur-generaal. De twee originele documenten zullen bewaard worden door de 
Algemene Directie Statistiek – Statistics Belgium. 

Bij een verzoek om herdefiniëring van de variabelen zal de onderzoeker moeten aantonen dat deze 
noodzakelijk zijn voor de voortzetting van het onderzoeksproject, zonder afbreuk te doen aan het 
oorspronkelijke doel. Verder mag zo’n uitbreiding van de variabelen geen betrekking hebben op gevoelige 
gegevens of leiden tot een toegenomen risico op identificatie van respondenten of statistische eenheden. 

In geval van uitbreiding van de onderzoeksdoelstellingen zal de onderzoeker moeten vaststellen dat deze 
uit het oorspronkelijke verzoek kunnen worden afgeleid en dat het nieuwe verzoek alleen beantwoordt 
aan een behoefte aan verduidelijking om het oorspronkelijke onderzoeksproject te verwezenlijken.  

In geval van wijziging aan onderdelen van de identiteit van de onderzoeker moet deze de nieuwe 
onderdelen zo snel mogelijk meedelen aan de Algemene Directie Statistiek – Statistics Belgium. 
Wijzigingen aan onderdelen van de identiteit van de onderzoeker hebben betrekking op naam, adres, 
wettelijke vertegenwoordiger of andere relevante informatie aan de hand waarvan de betrokken 
onderzoeker kan worden geïdentificeerd.  

Indien de onderzoeker de geldigheidsduur van onderhavige overeenkomst wenst te verlengen, dient hij 
alle relevante elementen aan te brengen ter verantwoording van de voortzetting van zijn 
onderzoeksproject, zonder afbreuk te doen aan het oorspronkelijke doel. Deze verlenging doet geen 
afbreuk aan het recht van de Algemene Directie Statistiek – Statistics Belgium om het contract op te 
zeggen om redenen die verband houden met de informatiebeveiliging, het gedrag van de aanvrager in 
andere dossiers, de beschikbaarheid van gegevens of enige andere reden die de uitvoering van het 
contract onmogelijk of moeilijk maakt ten aanzien van de geldende technische, wetgevende of menselijke 
vereisten. 

ARTIKEL 8 – BESCHIKBAARSTELLING EN VERSPREIDING VAN DE RESULTATEN 

De onderzoeker verbindt er zich toe de analyses, studies en globale en naamloze statistieken gratis ter 
beschikking te stellen van de Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium, die ze vrij zal kunnen 
gebruiken. 

De resultaten mogen uitsluitend onder globale en naamloze vorm worden verspreid. Ten minste vijftien 
dagen voor hun verspreiding moet de Onderzoeker ze voorleggen aan de Algemene Directie Statistiek – 
Statistics Belgium, en deze laatste kan eventueel de verspreiding ervan verbieden. De term “verspreiding” 
is hier in ruime zin te verstaan, waarbij rekening wordt gehouden met de ontwikkelingen van de 
informatiemaatschappij. De term omvat dan ook elke vorm van verspreiding, zowel schriftelijk, mondeling 
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als online. Bij elke verspreiding van de globale en anonieme gegevens, onder welke vorm dan ook, moet 
de Algemene Directie Statistiek – Statistics Belgium als bron worden vermeld, met name: “Bron: Statbel 
(Algemene Directie Statistiek – Statistics Belgium)”. 

ARTIKEL 9 – VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE 

De onderzoeker is de verantwoordelijke voor de verwerking in de zin van de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming, onverminderd de verplichtingen die in dit contract en in het besluit met 
betrekking tot de mededeling van de gegevens zijn vastgelegd. 

De onderzoeker verbindt er zich ook toe in bijlage 3 een natuurlijke persoon aan te duiden die zal toezien 
op de naleving van alle verplichtingen in verband met dit contract, met de wet van 4 juli 1962 betreffende 
de openbare statistiek en haar uitvoeringsbesluiten, en met de normen inzake bescherming van 
persoonsgegevens. Die persoon verbindt zich ertoe het legitieme gebruik van de verstrekte gegevens 
daadwerkelijk te controleren. 

ARTIKEL 10 – TOEZICHT DOOR DE ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK – STATISTICS BELGIUM EN DOOR DE 

GEGEVENSBESCHERMINGSAUTORITEIT 

De onderzoeker stemt er uitdrukkelijk mee in dat vertegenwoordigers van de Algemene Directie Statistiek 
– Statistics Belgium of van de Gegevensbeschermingsautoriteit, aangesteld door de wet van 3 december 
2017 tot oprichting van de Gegevensbeschermingsautoriteit, te allen tijde zonder voorafgaande 
kennisgeving toegang mogen krijgen tot de lokalen en tot de informatica-infrastructuur waar de 
verstrekte gegevens zijn opgeslagen, om te kunnen nagaan of de beschikkingen verbonden aan de 
beslissing van gegevensverstrekking zoals bepaald in de wet van 4 juli 1962 betreffende de openbare 
statistiek en in haar uitvoeringsbesluiten wel degelijk worden uitgevoerd. 

Op eenvoudige aanvraag mogen de Algemene Directie Statistiek – Statistics Belgium of de 
Gegevensbeschermingsautoriteit toegang verkrijgen tot de andere ICT-systemen en lokalen, om na te 
gaan of geen schending van onderhavige overeenkomst plaatsvindt. 

Op verzoek van de Algemene Directie Statistiek verbindt de onderzoeker zich ertoe haar kosteloos en 
onverwijld alle elementen te verstrekken die de juistheid van de informatie aantonen die hij in het 
aanvraagformulier van gepseudonimiseerde gegevens heeft opgegeven. 

ARTIKEL 11 – MELDING AAN DE GEGEVENSBESCHERMINGSAUTORITEIT EN AAN DE ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK – 

STATISTICS BELGIUM BIJ INBREUK IN VERBAND MET PERSOONSGEGEVENS 

Overeenkomstig artikelen 33 en 34 van de Algemene verordening gegevensbescherming, moet de 
onderzoeker elke inbreuk in verband met persoonsgegevens melden aan de 
Gegevensbeschermingsautoriteit. 

Bovendien verbindt de onderzoeker er zich toe elke inbreuk in verband met persoonsgegevens binnen de 
kortst mogelijke termijn te melden aan de Algemene Directie Statistiek – Statistics Belgium, alvast ten 
laatste 24 uur na melding ervan aan de Gegevensbeschermingsautoriteit.  
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Genoemde melding moet door de onderzoeker per elektronische post worden verstuurd naar het e-
mailadres dpo@economie.fgov.be en statbel.dpo@economie.fgov.be. In die melding zal alle gepaste en 
relevante informatie moeten zijn vervat zodat de Algemene Directie Statistiek – Statistics Belgium inzake 
de betrokken inbreuk de nodige maatregelen kan treffen, waaronder een aantal technische maatregelen 
erop gericht de gegevens onbruikbaar te maken, het schatten van het risico op een nieuwe inbreuk, de 
kennisgeving aan de bevoegde instanties en aan de benadeelde personen, en voorts het instellen (binnen 
het te voeren nadere onderzoek naar de inbreuk) van een audit over de betrokken processen en 
verrichtingen. 

De onderzoeker zal alle nodige maatregelen nemen die hem in staat stellen om binnen het onderzoek 
naar de gepleegde inbreuk mee te werken met de Algemene Directie Statistiek – Statistics Belgium. 

De onderzoeker verbindt er zich toe zijn volle medewerking te zullen verlenen aan alle handelingen die 
n.a.v. de betrokken inbreuk in verband met persoonsgegevens en van andere daarmee samenhangende 
feiten zullen worden ondernomen tegen de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie in het kader 
van de administratieve en/of burgerlijke procedure. 

ARTIKEL 12 – DUIDING VAN DE BESCHIKKINGEN IN HET CONTRACT 

De onderzoeker verbindt zich ertoe elke situatie die, ten aanzien van de bepalingen van dit 
vertrouwelijkheidscontract, aanleiding zou kunnen geven tot twijfel of dubbelzinnigheid, vooraf te 
melden aan de Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium. Er zal dan een regeling worden getroffen 
binnen het kader van het huidige vertrouwelijkheidscontract. 

ARTIKEL 13 – DUUR EN BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST 

Dit vertrouwelijkheidscontract wordt gesloten voor een periode die niet langer is dan de duur van het 
onderzoek zoals bepaald in bijlage 2, zonder afbreuk te doen aan de mogelijkheid om de geldigheid ervan 
te verlengen in overeenstemming met artikel 7 van dit contract. 

In geval van niet-naleving van de bepalingen van dit vertrouwelijkheidscontract, van het besluit met 
betrekking tot de gegevensverstrekking, of ook van de algemene voorzichtigheids- en 
zorgvuldigheidsplicht waarbij andere schade is ontstaan dan de schade die voortvloeit uit de niet-
nakoming van een uitdrukkelijke verplichting van dit contract, behoudt de Algemene Directie Statistiek - 
Statistics Belgium zich het recht voor om het vertrouwelijkheidscontract per aangetekend schrijven op te 
zeggen.  

Deze optie doet geen afbreuk aan het recht van de Algemene Directie Statistiek –  Statistics Belgium om 
van de onderzoeker een schadevergoeding te eisen voor de geleden schade en om te weigeren enig ander 
vertrouwelijkheidscontract te sluiten met deze onderzoeker, elke andere instantie waarbij deze 
onderzoeker partij is of elke instantie die is opgericht om dit verbod te omzeilen, voor een door de 
Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium vastgestelde periode, rekening houdend met de 
omstandigheden van de niet-nakoming van zijn verplichtingen. Dit verbod kan vroegtijdig worden 
opgeheven indien de onderzoeker maatregelen heeft genomen die door de Algemene Directie Statistiek 
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– Statistics Belgium voldoende worden geacht om de risico's van een nieuwe niet-nakoming van zijn 
verplichtingen weg te nemen.  

De Algemene Directie Statistiek  – Statistics Belgium heeft het recht, zonder daarbij enige 
schadevergoeding verschuldigd te zijn, om op ieder moment een einde te stellen aan dit 
vertrouwelijkheidscontract als om technische of wettelijke redenen of om opportuniteitsredenen de 
terbeschikkingstelling van de in bijlage 1 omschreven gegevens voorlopig of definitief niet meer mogelijk 
is. 

ARTIKEL 14 - SANCTIES 

De Onderzoeker heeft kennis genomen van artikelen 22 en 23 van de wet van 4 juli 1962 betreffende de 
openbare statistiek, die bij dit vertrouwelijkheidscontract is gevoegd in bijlage 4. Die beschikkingen zijn 
van toepassing onverminderd andere administratieve en/of strafrechtelijke sancties, waaronder de 
sancties bedoeld in artikel 83 van bovengenoemde Verordening (EU) 2016/679. 

ARTIKEL 15 – TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANKEN 

Enkel het Belgisch recht is van toepassing op dit contract. Voor geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken 
van Brussel bevoegd. 

 

Opgemaakt te Brussel op 4 februari 2019 in zovele exemplaren als er partijen zijn bij het contract, waarbij 
elke partij erkent er een origineel exemplaar van te hebben gekregen. 

 

Voor de Algemene Directie Statistiek –  
Statistics Belgium 

Voor de onderzoeker, 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

De heer N. WAEYAERT, De heer A. LESIW, 
Directeur-generaal Voorzitter a.i. 
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Bijlagen bij dit contract 
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  
 Frequentie van het onderzoek 

Bijlage 3 
 Verwerkingsverantwoordelijke  
 Identificatie-elementen van uitvoerder van het onderzoek 

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 
De micro-gegevens (anonieme persoonsgegevens) van de EU-SILC enquête. De ‘European Union - 
Statistics on Income and Living Conditions’ is een enquête naar inkomens en levensomstandigheden en 
een belangrijk instrument om zowel op Belgisch als op Europees niveau armoede en sociale uitsluiting 
in kaart te brengen. 
 
Meer bepaald betreft het 6 databestanden voor elk aangevraagd SILC-jaar voor België. 
 
Zijnde 4 databestanden die voor alle deelnemende landen (waaronder België) beschikbaar zijn: 
 
- P-file: Individuele variabelen voor alle respondenten vanaf 16j (< individuele vragenlijst)  
- H-file: Huishoud variabelen (< huishoudvragenlijst)  
- R-file: Beschrijvende informatie omtrent alle respondenten  
- D-file: Methodologische informatie omtrent alle geselecteerde huishoudens 
 
En 2 databestanden die specifiek voor België zijn: 
 
- INDV-file: Belgische vragen die gesteld worden om de variabelen in het P-file te construeren, en soms 
ook bijkomende Belgische vragen (< individuele vragenlijst)  
- HH-file: Belgische vragen die gesteld worden om de variabelen in het H-file te construeren (< 
huishoudvragenlijst) 
 
De databestanden worden opgevraagd voor de jaren 2004 tot en met 2025, naast een retroactieve 
aanvraag betreft het dus een jaarlijkse aanvraag voor de jaren (2018, 2019, … t.e.m. 2025) in de 
toekomst. 
 
 
De micro-gegevens (anonieme persoonsgegevens) van de EU-HBS enquête. De ‘European Union – 
Household Budget Survey’ is een enquête over inkomsten en uitgaven. Het is een belangrijk 
werkinstrument om zowel op Belgisch als op Europees niveau de consumptiegewoonten van de 
bevolking over een jaar te beschrijven. 
 
De volgende variabelen van de uitgaven van huishoudens worden aangevraagd, het betreft: 
 
- Samenstelling van het huishouden 
- Huidige woonsituatie 
- Periodieke uitgaven in verband met de woning 
- Goederen in bezit van het huishouden 
- Aankoop van duurzame goederen 
- Verzekeringen 
- Voordelen in natura 
- Inkomsten van het huishouden 
 
De databestanden worden opgevraagd voor de jaren 2012 tot en met 2024. Naast een aanvraag van de 
jaren 2012, 2014 en 2016; betreft het dus een tweejaarlijkse aanvraag voor de toekomstige jaren 2018, 
2020, 2022 en 2024. 
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Bijlage 2 
Onderzoeksthema 
Armoede, sociale situatie en huishouduitgaven. 
Onderzoeksdoelstellingen 
Profiel van mensen in armoede en leefloonbegunstigden vergelijken. 
Monitoring van leefsituatie, profiel en uitgaven van mensen in armoede en laagste inkomensgroepen. 
Referentiebudget voor bepaling van minimum inkomensgrens. 
Duur van het onderzoek 
Permanente monitoring (t.e.m. 2025) 
Bewaringstremijn van de gegevens door de Onderzoeker 
Tot en met 2025. 
Frequentie van het onderzoek 
Jaarlijkse monitoring, maar ook ad hoc vragen en studies. 
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Bijlage 4 
Uittreksel uit de wet van 4 juli 1962 betreffende de openbare statistiek 
Strafbepalingen 
 
 
Artikel 22. – Met een geldboete van 26 frank tot 10.000 frank 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 uit-
gespro¬ken worden, indien het misdrijf begaan is binnen vijf jaar te rekenen vanaf de dag dat een vroe-
gere 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. 

 


