Begeleidend protocol 2020/145c inzake gegevensverwerking in de
zin van artikel 20 van de wet van 30 juli 2018 betreffende de
bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de
verwerking van persoonsgegevens,
tussen Accent Jobs For People en de Algemene Directie Statistiek
– Statistics Belgium van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand
en Energie betreffende medewerkersgegevens van Accent Jobs
I.

Advies van de Data Protection Officer (DPO)

1. De DPO van de federale overheidsinstantie of van de private organisatie die houder is
van de doorgegeven persoonsgegevens, heeft een advies uitgebracht: Positief
2. De DPO van de federale overheidsinstantie voor wie de doorgegeven persoonsgegevens
bestemd zijn, heeft een advies uitgebracht: Positief

II.

Identificatie van de bij de gegevensuitwisseling
overheidsinstantie(s) of private organisatie

betrokken

federale

Dit protocol wordt opgemaakt tussen de federale overheidsinstantie of private organisatie
die de persoonsgegevens doorgeeft die het voorwerp van dit protocol uitmaken:
1. Accent Jobs For People ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder
het nummer 0455.069.956, waarvan de kantoren gelegen zijn in de Beversesteenweg
576, 8800 Roeselare en die vertegenwoordigd wordt door mevrouw Anouk Lagae.
En de volgende federale overheidsinstantie die de persoonsgegevens ontvangt die het
voorwerp van dit protocol uitmaken:
2. Algemene Directie Statistiek – Statistics van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand
en Energie, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer
0314.595.348, waarvan de kantoren gelegen zijn in de Koning Albert II–Laan 16 in 1000
Brussel en die vertegenwoordigd wordt door de heer Nicolas WAEYAERT, Directeurgeneraal.

De partijen zijn het volgende overeengekomen:
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III.

Definities

Overeenkomstig artikel 4 van de 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 (algemene verordening gegevensbescherming),
wordt, in het kader van dit protocol, verstaan onder:
-

-

-

-

-

"ontvanger": de natuurlijke persoon of rechtspersoon, de overheidsinstantie, de dienst
of een ander orgaan, al dan niet een derde, aan wie/waaraan de persoonsgegevens
worden verstrekt.
Overheidsinstanties die mogelijk persoonsgegevens ontvangen in het kader van een
bijzonder onderzoek overeenkomstig het Unierecht of het lidstatelijke recht, gelden
echter niet als ontvangers; de verwerking van die gegevens door die
overheidsinstanties strookt met de gegevensbeschermingsregels die op het
betreffende verwerkingsdoel van toepassing zijn.1
"persoonsgegevens": alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare
natuurlijke persoon. Als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon
die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een
identificator, zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online
identificator, of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke,
fysiologische genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van
die natuurlijke persoon.
"verwerkingsverantwoordelijke": de natuurlijke persoon of rechtspersoon, de
overheidsinstantie, de dienst of een ander orgaan die/dat, alleen of samen met
anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking vaststelt. Wanneer de
doelstellingen van en de middelen voor deze verwerking in het Unierecht of het
lidstatelijke recht worden vastgesteld, kan daarin worden bepaald wie de
verwerkingsverantwoordelijke is of volgens welke criteria deze wordt aangewezen.
"verwerker": de natuurlijke persoon of rechtspersoon, de overheidsinstantie, de dienst
of een ander orgaan die/dat ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke
persoonsgegevens verwerkt.
"derde": een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst
of
een
ander
orgaan,
niet
zijnde
de
betrokkene,
noch
de
verwerkingsverantwoordelijke, noch de verwerker, noch de personen die onder
rechtstreeks gezag van de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker gemachtigd
zijn om de persoonsgegevens te verwerken.

1

Hieraan moet worden toegevoegd, zoals uiteengezet in de memorie van toelichting van de voormelde wet
van 30 juli 2018, dat de inlichtingen- en veiligheidsdiensten en de overheden bedoeld in ondertitel 3 van titel 3
van de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van persoonsgegevens, geen ontvangers zijn, in de zin
van de definitie van de Verordening. De inlichtingen- en veiligheidsdiensten en de overheden bedoeld in
ondertitel 3 van titel 3 zijn dan ook uitgesloten van de vermelding in het protocol.
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-

"verwerking": een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot
persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via
geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren,
opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door
middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen,
aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.

In het kader van de toepassing van dit protocol wordt bovendien verstaan onder:
- "doeleinde": doel waarvoor de gegevens verwerkt worden.

IV.

Context

Accent Jobs For People
Accent Jobs For People is een erkend Belgisch uitzend-selectiekantoor gespecialiseerd in het
aanbieden van jobs (met optie vast).
Statbel
De Algemene Directie Statistiek - Statistiek België (Statbel) van de FOD Economie, K.M.O.,
Middenstand en Energie is het Belgische statistiekbureau dat instaat voor het verzamelen,
produceren en verspreiden van betrouwbare en relevante statistieken over de Belgische
economie, samenleving en territorium.
Voor de productie van statistieken maakt Statbel zoveel als mogelijk gebruik van bestaande
administratieve databanken.
De wettelijke opdracht van Statbel worden geregeld door de wet van 4 juli 1962 betreffende
de openbare statistiek.
Statbel kan, op basis van de gegevens dat het zelf heeft ingezameld via enquêtes en
administratieve gegevens, databestanden samenstellen om statistieken uit op te maken.
Om dit te realiseren heeft Statbel toegang tot alle gegevens waarover administraties en
overheden beschikken. 2
Statbel heeft wettelijk gezien kosteloos toegang tot alle administratieve bestanden, het recht
om deze bestanden te verwerken en de gegevens te gebruiken voor het produceren en
verspreiden van Europese statistieken. 3
Statbel zal de bekomen gegevens alleen gebruiken voor statistische of wetenschappelijke
doeleinden.
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Artikel 9 van de wet van 4 juli 1962 met betrekking tot de openbare statistiek.
Artikel 17bis Verordening (EU) 2015/759 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2015 tot
wijziging van Verordening (EG) nr. 223/2009 betreffende de Europese statistiek.
3
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V.

Voorwerp van het protocol

Dit protocol heeft als voorwerp het doorgeven van de in het onderstaande punt IX opgelijste
gegevens van Accent Jobs For People naar Statbel in het kader van hun de wettelijke opdracht
als statistische autoriteit.

VI.

Identificatie van de verwerkingsverantwoordelijken en Data Protection Officer
(DPO)

1. Verwerkingsverantwoordelijken
In het kader van de in dit protocol bedoelde gegevensdoorgifte treden Accent Jobs For People
en Statbel op als afzonderlijke verwerkingsverantwoordelijken, namelijk als organen die
respectievelijk de doeleinden en de middelen van de verwerking van de desbetreffende
persoonsgegevens bepalen.
In het kader van de uitvoering van dit protocol zijn de verwerkingsverantwoordelijken in de zin
van de algemene verordening gegevensbescherming:
1. Accent Jobs For People ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen

onder het nummer 0455.069.956, waarvan de kantoren gelegen zijn in de
Beversesteenweg 576, 8800 Roeselare en die vertegenwoordigd wordt door mevrouw
Anouk LAGAE.
2. Algemene Directie Statistiek – Statistics van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand
en Energie, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer
0314.595.348, waarvan de kantoren gelegen zijn in de Koning Albert II–Laan 16 in 1000
Brussel en die vertegenwoordigd wordt door de heer Nicolas WAEYAERT, Directeurgeneraal.

2. Data Protection Officer
De Data Protection Officer van Accent Jobs For People is Charlotte Devloo (e-mail
charlotte.devloo@accentjobs.be).
De Data Protection Officer van Statbel is Erik Meersseman
statbel.dpo@economie.fgov.be & erik.meersseman@economie.fgov.be).

(e-mail
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VII.

Rechtmatigheid

De via dit protocol beoogde verwerking is rechtmatig in die zin dat zij "noodzakelijk is voor de
vervulling van een wettelijke verplichting waaraan Statbel is onderworpen" (artikel 6, lid 1,
onder c), van de AVG). De wettelijke basis4 is: de wet van 4 juli 1962 betreffende de openbare
statistiek5, hierna de "Statistiekwet" genoemd, in het bijzonder de artikelen 1, 6°6 en 24bis7
van de Statistiekwet.
Statbel treedt ook op als Nationaal Instituut voor de Statistiek ("NSI")8 in de zin van
Verordening (EG) nr. 223/20099.
Verordening (EU) 2015/75910 voegt ook een nieuw artikel 17 bis toe aan bovengenoemde
Verordening (EG) nr. 223/2009. Artikel 17bis luidt als volgt:
"0m de responslast te verminderen, hebben de NSI's, de andere nationale instanties als
bedoeld in artikel 4 en de Commissie (Eurostat) het recht op snelle en kosteloze toegang
tot en gebruik van alle administratieve bestanden en op de integratie van die
administratieve bestanden in statistieken, voor zover dit noodzakelijk is voor de
ontwikkeling, productie en verspreiding van Europese statistieken, die in
overeenstemming met artikel 1 in het Europees statistisch programma zijn
vastgesteld."

4

In de memorie van toelichting bij bovengenoemde wet van 30 juli 2018 is aangegeven dat met rechtsgrond
wordt bedoeld elke nationale of supranationale wettekst die ertoe kan leiden dat een administratie gegevens
moet verwerken om haar taken in brede zin uit te voeren. Met rechtsgrond wordt dus niet bedoeld een tekst die
specifiek een gegevensverwerking of een gegevensdoorgifte voorschrijft, maar meer in het algemeen een
wettelijke bepaling die alleen door middel van gegevensverwerking kan worden verwezenlijkt.
5
Wet van 4 juli 1962 betreffende de openbare statistiek, M.B., 20 juli 1962.
6
Artikel 1, 6°, van de Statistiekwet definieert secundaire gegevensverwerking als volgt: “secundaire
gegevensverzameling: de werkwijze die erin bestaat bij een openbare of particuliere instelling een volledige of
gedeeltelijke kopie te verkrijgen van door die instelling uitgewerkte documenten of gegevensbestanden, zodat
het Nationaal Instituut voor de Statistiek ze kan gebruiken in het kader van de opdracht die het door deze wet
krijgt toegewezen.”
7
Artikel 24bis van de Statistiekwet: " Elk nationaal, gewestelijk, gemeenschaps-, provinciaal of gemeentelijk
bestuur en elke dienst of instelling van openbaar nut ondergeschikt aan een dergelijk bestuur zijn verplicht hun
kosteloze medewerking te verlenen aan de tenuitvoerlegging van de in hoofdstukken Ibis tot IVbis bedoelde
onderzoekingen. Zij verlenen het Nationaal Instituut voor de statistiek kosteloos toegang tot de individuele
gegevens in hun bezit, met inbegrip van het door hen gebruikte identificatienummer. (…)."
8
Uit het koninklijk besluit van 20 november 2003 tot vaststelling van de naam en de bevoegdheden van de
Algemene Directie Statistiek van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie blijkt
dat de term "Nationaal Instituut voor de Statistiek" in alle andere besluiten wordt vervangen door de term
"Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie".
9
Verordening (EG) nr. 223/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 2009 betreffende de
Europese statistiek en tot intrekking van Verordening (EG, Euratom) nr. 1101/2008 betreffende de mededeling
van onder het statistisch geheim vallende gegevens aan het Bureau voor de Statistiek van de Europese
Gemeenschappen, Verordening (EG) nr. 322/97 van de Raad betreffende de communautaire statistiek en Besluit
89/382/EEG, Euratom van de Raad tot oprichting van een Comité statistisch programma van de Europese
Gemeenschappen, PB L 87 van 31.3.2009, blz. 164-173.
10
Verordening (EU) 2015/759 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2015 tot wijziging van
Verordening (EG) nr. 223/2009 betreffende de Europese statistiek (PB L 123 van 19.5.2015, blz. 90-97).
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Hoewel Verordening nr. 2015/759 het begrip "administratieve bestanden" niet definieert,
bevatten de overwegingen 12, 14 en 15 van deze verordening een bijkomende toelichting11.
Volgens Statbel heeft de Europese wetgever bewust geen definitie gegeven om het begrip "
administratieve bestanden " zo ruim mogelijk te interpreteren.
Lijst met specifieke reglementeringen:
-

-

-

-

-

-

-

Verordening (EG) Nr. 763/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 9 juli 2008
betreffende volks- en woningtellingen (Census).
Verordening (EG) Nr. 1177/2003 van het Europees Parlement en de Raad van 16 juni
2003 inzake de communautaire statistiek van inkomens en levensomstandigheden
(EU-SILC).
Verordening (EU) 2016/792 van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2016
betreffende geharmoniseerde indexcijfers van de consumptieprijzen en van de
huizenprijzen en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 2494/95 van de Raad.
Europese verordening (EU) nr. 70/2012 van het Europees Parlement en de Raad van
18 januari 2012 betreffende de statistische registratie van het goederenvervoer over
de weg.
Koninklijk besluit van 9 oktober 2014 betreffende een verplicht statistisch onderzoek
naar het goederenvervoer over de weg vooreigen rekening en voor rekening van
derden door de Algemene Directie Statistiek — Statistics Belgium.
Verordening (EG) Nr. 177/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 20
februari 2008 tot vaststelling van een gemeenschappelijk kader voor
ondernemingsregisters voor statistische doeleinden en tot intrekking van Verordening
(EEG) nr. 2186/93 van de Raad.
Verordening (EG) Nr. 295/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart
2008 betreffende structurele bedrijfsstatistieken.
Verordening (EG) Nr. 1165/98 van de Raad van 19 mei 1998 inzake
kortetermijnstatistieken.
Verordening (EG) Nr. 960/2008 van de Commissie van 30 september 2008 ter
uitvoering van Verordening (EG) nr. 808/2004 van het Europees Parlement en de Raad
betreffende communautaire statistieken over de informatiemaatschappij.
Verordening (EG) Nr. 577/98 van de Raad van 9 maart 1998 betreffende de organisatie
van een steekproefenquête naar de arbeidskrachten in de Gemeenschap.

11

"(12) Om de lasten voor statistische instanties en de respondenten te verminderen, moeten de NSI's en andere
nationale instanties snel en kosteloos toegang hebben tot en gebruik kunnen maken van administratieve
bestanden, ook die welke langs elektronische weg worden opgeslagen, en die bestanden kunnen integreren in
statistieken.
(14) De NSI's moeten verder in een vroeg stadium worden geraadpleegd over het ontwerp van nieuwe
administratieve bestanden waaruit gegevens kunnen worden geput voor statistische doeleinden, en over
geplande wijzigingen in of de beëindiging van bestaande administratieve bronnen. Zij moeten van de eigenaren
van administratieve gegevens ook relevante metagegevens ontvangen en normalisatiewerkzaamheden
coördineren betreffende admi-nistratieve bestanden die relevant zijn voor de productie van statistische gegevens.
(15) De vertrouwelijkheid van gegevens uit administratieve bestanden moet worden beschermd overeenkomstig
de gemeenschappelijke beginselen en richtsnoeren die van toepassing zijn op alle vertrouwelijke gegevens die
worden gebruikt voor de productie van Europese statistieken. Tevens moeten er met betrekking tot die gegevens
kaders voor de beoordeling van de kwaliteit en transparantiebeginselen worden opgesteld en openbaar
gemaakt."
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-

-

VIII.

Koninklijk besluit van 10 januari 1999, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 25 maart
2016, betreffende een steekproefenquête naar de arbeidskrachten.
Verordening (EG) nr. 530/1999 van de Raad van 9 maart 1999 betreffende
structuurstatistieken van lonen en loonkosten.
Verordening (EG) nr. 1738/2005 van de Commissie van 21 oktober 2005 tot wijziging
van Verordening (EG) nr. 1916/2000, wat de definitie en de indiening van gegevens
over de loonstructuur betreft.
Koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende een jaarlijkse steekproefenquête
door het Nationaal Instituut voor de Statistiek naar de structuur en de verdeling van
de lonen.
Koninklijk besluit van 17 juni 1999 waarbij het opmaken van een jaarlijkse statistiek
van de overlijdensoorzaken wordt voorgeschreven.

Controle van het (de) doeleinde(n) met het oog op de doorgifte van de
persoonsgegevens

1) Het (de) doeleinde(n) waarvoor Statbel de toegang vraagt tot de gegevens die het
voorwerp van de verwerking uitmaken:
Statbel zal de gegevens alleen voor statistische en wetenschappelijke doeleinden
gebruiken:
•

•

•

Het opstellen van exhaustieve statistieken door medewerkersgegevens van
Accent Jobs (in overeenstemming met wettelijke opdracht) te koppelen aan
andere administratieve gegevens, zoals het Rijksregister, het kadaster,
arbeidsmarktgegevens, onderwijsgegevens, enz.
Het toevoegen van informatie uit medewerkersgegevens van Accent Jobs aan
gegevens die door Statbel zelf worden verzameld door middel van enquêtes,
teneinde de vragenlijsten of enquêtes te verkorten en zo de last voor de
bevolking en de bedrijven te verminderen.
De kwaliteit van de statistieken te verbeteren door gegevens uit
medewerkersgegevens van Accent Jobs in statistische modellen op te nemen
bij het trekken van steekproeven of het kalibreren van de resultaten.

2) Het (de)doeleinde(n) waarvoor Accent Jobs For People de gegevens die het voorwerp
van de verwerking uitmaken, verzameld heeft: tewerkstellingsmogelijkheden
aanbieden, zoeken voor kandidaten en uitzendkrachten.
Artikel 5, lid 1, b), van de AVG bepaalt dat persoonsgegevens voor welbepaalde, uitdrukkelijk
omschreven en gerechtvaardigde doeleinden worden verzameld en vervolgens niet verder op
een met die doeleinden onverenigbare wijze worden verwerkt; de verdere verwerking met
het oog op archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of
statistische doeleinden wordt overeenkomstig artikel 89, lid 1, niet als onverenigbaar met de
oorspronkelijke doeleinden beschouwd („doelbinding”).
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De partijen bevestigen dan ook dat de doeleinden waarvoor de gegevens doorgegeven
worden, overeenkomstig dit protocol, compatibel zijn met de doeleinden waarvoor de
gegevens aanvankelijk verzameld werden.

IX.

Categorieën van doorgegeven persoonsgegevens en hun formaat

Via dit protocol heeft Statbel toegang tot alle medewerkersgegevens van Accent Jobs om
statistieken op te stellen, onverminderd de bepalingen van artikel 24quinquies van de
statistiekwet die bepaalde doeleinden beperken, zoals het seksueel gedrag, de overtuiging of
activiteit op politiek, levensbeschouwelijk of godsdienstig gebied, het ras of de etnische
afstamming12.

Gegeven 1
Gegevenscategorie
De noodzaak van die
gegevens in het licht van het
nagestreefde doeleinde
motiveren (proportionaliteit)
Frequentie
Formaat van de doorgegeven
gegevens (papier, digitaal, ...)
Gegeven 2
Gegevenscategorie
De noodzaak van die
gegevens in het licht van het
nagestreefde doeleinde
motiveren (proportionaliteit)
Frequentie
Formaat van de doorgegeven
gegevens (papier, digitaal, ...)
Gegeven 3
Gegevenscategorie
De noodzaak van die
gegevens in het licht van het
nagestreefde doeleinde
motiveren (proportionaliteit)
Frequentie
Formaat van de doorgegeven
gegevens (papier, digitaal, ...)

Referentiedatum (31/12 van het jaar)
De referentiedatum van de gegevens.

Jaarlijks vanaf de situatie op 31/12/2015
Digital (.txt of .csv)

Rijksregisternummer
Het rijksregisternummer van de werknemer fungeert als
identificatievariabele om de individuele administratieve informatie te
koppelen. Het is derhalve belangrijk dat deze variabele niet wordt
gecodeerd.
Jaarlijks vanaf de situatie op 31/12/2015
Digital (.txt of .csv)

Beroep
Het beroep dat op de referentiedatum wordt uitgeoefend, met name
het werk dat in de betrekking wordt verricht, gedefinieerd door de
belangrijkste taken en functies die worden uitgevoerd. Deze variabele
is nodig om de variabele 'Beroep' (OCC) te creëren volgens de ISCOnomenclatuur.
Jaarlijks vanaf de situatie op 31/12/2015
Digital (.txt of .csv)

12

Het doel van het protocol is Statbel toegang te verlenen tot alle gegevens (bestaande en toekomstige), met
uitzondering van gegevens die Statbel in staat stellen statistieken op te stellen die verboden zijn door artikel
24quinquies van de Statistiekwet.
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Gegeven 4
Gegevenscategorie
De noodzaak van die
gegevens in het licht van het
nagestreefde doeleinde
motiveren (proportionaliteit)
Frequentie
Formaat van de doorgegeven
gegevens (papier, digitaal, ...)
Gegeven 5
Gegevenscategorie
De noodzaak van die
gegevens in het licht van het
nagestreefde doeleinde
motiveren (proportionaliteit)
Frequentie
Formaat van de doorgegeven
gegevens (papier, digitaal, ...)
Gegeven 6
Gegevenscategorie
De noodzaak van die
gegevens in het licht van het
nagestreefde doeleinde
motiveren (proportionaliteit)
Frequentie
Formaat van de doorgegeven
gegevens (papier, digitaal, ...)
Gegeven 7
Gegevenscategorie
De noodzaak van die
gegevens in het licht van het
nagestreefde doeleinde
motiveren (proportionaliteit)
Frequentie
Formaat van de doorgegeven
gegevens (papier, digitaal, ...)

Status in employment
Een vlag om onderscheid te maken tussen werknemers, arbeiders,
consultants, tijdelijke werknemers, … Deze variabele is nodig om de
variabele 'Arbeidssituatie' (SIE) te creëren.
Jaarlijks vanaf de situatie op 31/12/2015
Digital (.txt of .csv)

Plaats van tewerkstelling
De plaats van tewerkstelling geeft de plaats aan waar de werknemer
gewoonlijk zijn beroepsactiviteit uitoefent. Deze variabele is nodig om
de variabele 'Locatie van de arbeidsplaats' (LPW) te creëren. Het is
belangrijk dat de plaats van tewerkstelling zo nauwkeurig mogelijk is
(adres: gemeente, straat, huis- en busnummer).
Jaarlijks vanaf de situatie op 31/12/2015
Digital (.txt of .csv)

Ondernemingsnummer
Het nummer van het bedrijf waar de werknemer werkt. Deze
variabele is nodig om de variabele 'Locatie van de arbeidsplaats'
(LPW) te creëren.
Jaarlijks vanaf de situatie op 31/12/2015
Digital (.txt of .csv)

Arbeidstijd
De arbeidstijd is het percentage van de gewerkte uren ten opzichte
van een VTE (bruto) en/of het aantal gewerkte uren (op het contract).
Deze variabele is nodig om de hoofdfunctie te bepalen op basis van de
tijd die op het werk wordt doorgebracht.
Jaarlijks vanaf de situatie op 31/12/2015
Digital (.txt of .csv)
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Gegeven 8
Gegevenscategorie
De noodzaak van die
gegevens in het licht van het
nagestreefde doeleinde
motiveren (proportionaliteit)
Frequentie
Formaat van de doorgegeven
gegevens (papier, digitaal, ...)

X.

Opleidingsniveau
Het opleidingsniveau geeft het niveau van het hoogst behaalde
diploma aan dat met succeswerd bereikt in het onderwijssysteem.
Deze variabele is nodig om de kwaliteit van de variabele
'opleidingsniveau' (EDU) te verbeteren.
Jaarlijks vanaf de situatie op 31/12/2015
Digital (.txt of .csv)

Termijn voor bewaring van de gegevens en verantwoording van de noodzaak van
die termijn

De gegevens worden in niet-gepseudonimiseerde vorm bewaard voor de duur van de
dataverzamelings-, controle- en koppelingsfase. De gegevens worden nadien
gepseudonimiseerd.
Statbel voorziet geen maximale bewaartermijn en verwijst hiervoor naar artikel 30 van de wet
van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de
verwerking van persoonsgegevens en het eigen beleid in verband met het bewaren van
gegevens:
• De termijnen voor het nakomen van de Europese regelgeving;
• De gegevens zullen worden verwerkt door de verschillende statistische diensten in
verschillende fasen, die elk eigen termijnen in acht nemen;
• De wettelijke opdrachten van Statbel waaronder het optreden als vertrouwde derde
voor andere instanties, en deze opdrachten zijn niet beperkt in de tijd (zie ook artikel
9 van de Statistiekwet): "Art. 9 Het Nationaal Instituut voor de Statistiek kan, op basis
van de gegevens die het in het kader van zijn onderzoek heeft verzameld en de
gegevens die het heeft verkregen uit de administratieve registers, databanken
aanleggen en bijhouden;
• Te dien einde kan het Nationaal Instituut voor de Statistiek, onder de voorwaarden
bepaald overeenkomstig artikel 17 quater, § 2, toegang krijgen tot de gegevens die in
het bezit zijn van alle administraties en openbare instanties;
• De mogelijkheid om met historische gegevens te werken is een voordeel voor de
koppelingen tussen bovengenoemde enquêtes en de medewerkersgegevens van
Accent Jobs.
Niet-gepseudonimiseerde persoonsgegevens moeten zodanig worden opgeslagen dat zij niet
langer zonder aanvullende informatie aan een specifieke betrokkene kunnen worden
gekoppeld, op voorwaarde dat deze aanvullende informatie afzonderlijk wordt bewaard en
onderworpen is aan technische en organisatorische maatregelen om ervoor te zorgen dat de
persoonsgegevens niet worden gekoppeld aan een geïdentificeerde of identificeerbare
natuurlijke persoon.
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XI.

Modaliteiten inzake de mededeling van de gegevens

Om veiligheidsredenen worden de gegevens enkel medegedeeld via SFTP.
XII.

Periodiciteit van de gegevensdoorgifte

De periodiciteit van de gegevensdoorgifte zal permanent zijn.
Deze periodiciteit is gerechtvaardigd door het feit dat Statbel moet voldoen aan wettelijke
verplichtingen.

XIII.

Ontvangerscategorieën

Alleen de medewerkers van de volgende afdelingen hebben toegang tot de gevraagde
gegevens:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Statistici van de dienst "Dataverzameling Databanken Burgers".
Statistici van de dienst "Dataverzameling Databanken Ondernemingen".
Statistici van de dienst " Dataverzameling Enquêtes Burgers".
Statistici van de dienst " Dataverzameling Enquêtes Ondernemingen".
De medewerkers van de dienst "Datawarehouse & Data Support".
De methodologen van de dienst "Methodologie".
Statistici van de dienst "Economische statistieken".
Statistici van de dienst "Sociale Statistieken”.
Statistici van de dienst "Demografische statistieken".

Medewerkers van bovengenoemde diensten hebben toegang tot de persoonsgegevens op
voorwaarde dat zij dit nodig hebben om aan de in dit protocol opgenomen finaliteiten te
kunnen voldoen.

XIV.

Doorgifte aan derden

Het protocol machtigt Statbel om gegevens aan derden mee te delen, op voorwaarde dat
Statbel de bepalingen van de wet van 4 juli 1962 betreffende de openbare statistiek, het
Samenwerkingsakkoord van het Interfederaal Instituut voor de Statistiek13 en de Europese
statistische regelgeving in acht neemt.

13

Wet van 17 juli 2015 houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, het
Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse
Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de nadere regels voor de werking van
het Interfederaal Instituut voor de Statistiek, de raad van bestuur en de Wetenschappelijke Comités van het
Instituut voor de Nationale Rekeningen, M.B., 29 juli 2015.
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Voor elke doorgifte aan derden zal Statbel, overeenkomstig artikel 194 van de wet van 30 juli
2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking
van persoonsgegevens, Accent Jobs For People informeren door hen een kopie te bezorgen
van het advies van zijn functionaris voor gegevensbescherming en de toelating gegeven door
de verwerkingsverantwoordelijke.
Statbel preciseert dat het, in overeenstemming met de regelgeving, zowel
gepseudonimiseerde14 als niet-gepseudonimiseerde15 gegevens aan bepaalde autoriteiten
mag meedelen, aangezien zij ook gebonden zijn aan de statistische geheimhouding.
Om het beginsel van dataminimalisatie te respecteren, zal de voorkeur worden gegeven aan
gepseudonimiseerde gegevens, tenzij het onderzoek alleen kan worden uitgevoerd met nietgepseudonimiseerde gegevens.
Statbel heeft in dit verband een procedure voorzien waar elke mededeling van gegevens, na
advies van de functionaris voor gegevensbescherming, gepaard gaat met het afsluiten van een
vertrouwelijkheidscontract met de verwerkingsverantwoordelijke van de ontvangende
instantie.

XV.

Verwerker

De overheidsinstantie of de private organisatie die de gegevens ontvangt, vergewist zich ervan
dat de verplichtingen die uit dit protocol voortvloeien, meegedeeld worden aan de eventuele
verwerkers van de partijen, overeenkomstig artikel 28 van de AVG.
Statbel verbindt zich ertoe de naam van de verwerker(s) mee te delen die toegang zal (zullen)
hebben tot de in dit protocol bedoelde gegevens. Hetzelfde geldt in geval van verandering
van de verwerker(s).
In geval van problemen met de verwerker(s) verbindt Statbel zich ertoe de nodige
maatregelen te treffen om ervoor te zorgen dat de verwerking in overeenstemming is met de

14

Het betreft : 1° aan de federale overheidsdiensten of aan de instellingen van openbaar nut die onderworpen
zijn aan het gezag, de controlebevoegdheid of het administratief toezicht van de staat, met uitzondering van de
belastingadministraties; 2° aan de ministeriële departementen van gemeenschappen en gewesten, aan de
instellingen van openbaar nut die onderworpen zijn aan het gezag, de controlebevoegdheid of het administratief
toezicht van de gemeenschappen en gewesten of aan de Brusselse instellingen bedoeld in artikel 60 van de
bijzondere wet van 12 januari 1989, met uitzondering van de belastingadministraties; 3° aan de provincie- of
gemeentebesturen, met uitsluiting van de belastingdiensten; 4° aan natuurlijke en rechtspersonen die een
wetenschappelijk onderzoeksdoel nastreven, wanneer een daartoe strekkende aanvraag wordt ingediend,
tezamen met een welomschreven onderzoeksproject dat aan de geldende wetenschappelijke normen
beantwoordt, een voldoende gedetailleerde opsomming van de te raadplegen gegevens omvat, de
analysemethodes beschrijft en een raming geeft van de vereiste tijd (zie artikel 15 van de Statistiekwet).
15
Dit zijn de statistische autoriteiten die lid zijn van het Interfederaal Instituut voor de Statistiek: de Vlaamse
Statistische Autoriteit, het Institut wallon de l'évaluation, de la prospective et de la statistique, het Institut
Bruxellois de Statistique et d'Analyse en de Algemene Directie Statistiek van de Nationale Bank van België, het
Federaal Planbureau en het Prijzenobservatorium van de FOD Economie, op voorwaarde dat de vraag naar
gegevens betrekking heeft op activiteiten die vallen binnen het mandaat van het Instituut voor Nationale
Rekeningen (zie artikel 15 ter van de Statistiekwet).
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wetgeving inzake bescherming van de persoonsgegevens in het algemeen en met de AVG in
het bijzonder.

XVI.

Veiligheid

Overeenkomstig de artikelen 32 tot 34 van de AVG verbinden de partijen zich ertoe hun
persoonsgegevens te beschermen tegen elke inbreuk op de veiligheid die, hetzij per ongeluk,
hetzij onrechtmatig, leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde
verstrekking van of ongeoorloofde toegang tot de desbetreffende gegevens.
Door de ondertekening van dit protocol bevestigt Statbel de passende technische en
organisatorische maatregelen te hebben genomen en ervoor gezorgd te hebben dat de ICTinfrastructuren waarmee de bij de verwerking van de persoonsgegevens betrokken
uitrustingen verbonden zijn, de vertrouwelijkheid en de integriteit van die persoonsgegevens
garanderen.
In geval van een veiligheidsincident verbindt Statbel zich ertoe onmiddellijk Accent Jobs For
People te verwittigen volgens de modaliteiten die afgesproken moeten worden.
De specifieke maatregelen inzake gegevensbescherming die van toepassing zijn op deze
gegevensverwerking, worden de partijen vastgelegd:
- De data zal enkel gestockeerd worden in het gedeelte van het SAS datawarehouse van
de FOD Economie dat beheerd wordt door Statbel. Kopieën op een harde schijf of
drager zijn niet toegelaten. Het datawarehouse is beveiligd via de standaard
veiligheidsprocedures.
- Alle manipulaties worden gelogd.
- Alle toegangen tot het datawarehouse worden om de 6 maanden geëvalueerd.
- Alle personeelsleden van Statbel hebben een confidentialiteitsverklaring ondertekend
dat toegevoegd werd aan het contract of de benoeming.
- Enkele de dienst Datawarehouse & Data Support is bevoegd om microdata mee te
delen aan derden. De mededeling gebeurt enkele na akkoord van de DPO en de
juridische dienst.
- Enkel de dienst Datawarehouse & Data Support kent de formule om de
gepseudonimiseerde bestanden te depseudonimiseren.
- De FOD Economie beschikt over een veiligheidsadviseur, een IT Security Officer en
Functionaris voor de gegevensbescherming (DPO).
- Statbel beschikt over een eigen gecertifieerde Functionaris voor de
gegevensbescherming (DPO) voor alle aspecten die verband houden met de wet van 4
juli 1962 betreffende de openbare statistiek.
- De FOD Economie beschikt over een register met verwerkingsactiviteiten (conform art.
30 van het AVG).
- Statbel engageert zich om alle processen en ICT-toepassingen te onderwerpen aan een
gegevensbeschermingseffectenbeoordeling (art. 35 van het AVG).
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XVII.

Wettelijke beperkingen van toepassing op de rechten van de betrokkenen

Er zijn wettelijke beperkingen, aangenomen overeenkomstig artikel 23 van de AVG, die gelden
voor de rechten van de betrokkenen.
De gegevensverwerking(en) uitgevoerd door de overheidsinstantie of private organisatie die
de gegevens ontvangt, naar aanleiding van de gegevensdoorgifte bedoeld in dit protocol,
maakt (maken) het voorwerp uit van wettelijke beperkingen die van toepassing zijn op de
rechten van de betrokkenen.
De betrokken personen hebben het recht:
1.
om toegang te krijgen tot hun persoonlijke gegevens 16;
2.
de rectificatie te verkrijgen van hun onjuiste persoonsgegevens die op hen
betrekking hebben 17;
3.
de beperking van de verwerking van hun persoonsgegevens in bepaalde door het
AVG voorziene gevallen te verkrijgen18;
4.
zich te verzetten tegen de verwerking van hun persoonsgegevens in bepaalde door
het AVG voorziene gevallen19 ;
5.
niet het voorwerp te zijn van een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking, met
inbegrip van profilering, gebaseerde beslissing die rechtsgevolgen heeft voor of van
invloed is op hen20, behalve wanneer een dergelijke beslissing noodzakelijk is voor
de sluiting of uitvoering van een overeenkomst, wettelijk is toegestaan of op hun
instemming berust;
6.
in bepaalde door het AVG21 voorziene gevallen de verwijdering van hun
persoonsgegevens te verkrijgen.
Met betrekking tot de punten 1, 2, 3 en 4 beroept Statbel zich op een derogatie22 voor
statistisch onderzoek23. De betrokkenen worden via de Statbel-website op de hoogte gebracht
van de beperking van hun rechten.

16

Artikel 15 van Verordening (EU) nr. 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 gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG.
17
Artikel 16, ibid.
18
Artikel 18, ibid.
19
Artikel 21, ibid.
20
Artikel 22, ibid.
21
Artikel 17, ibid.
22
Een derogatie is een toestemming van de EU om op een bepaalde wijze van algemeen vastgestelde norm te
mogen afwijken.
23
Artikel 89, ibid en artikelen 186 – 208 van de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke
personen met betrekking tot de uitwisseling tot de verwerking van persoonsgegevens.
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De partijen verbinden zich ertoe te voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit de
uitoefening van de rechten van de betrokkene.
XVIII. Vertrouwelijkheid
Statbel en de verwerkers garanderen de vertrouwelijkheid van de gegevens en de resultaten
van de verwerking ervan in het kader van dit protocol.
Daaruit volgt dat deze gegevens en de verwerkingsresultaten:
• enkel gebruikt zullen worden indien nodig en overeenkomstig de in dit protocol
beschreven doeleinden,
• niet langer bewaard zullen worden dan de voor de verwerking nodige bewaringsduur,
• niet verspreid, noch gekopieerd zullen worden behalve in gevallen vastgelegd in dit
protocol of behoudens voorafgaand schriftelijk akkoord van Accent Jobs For People.
Statbel en alle personen of instellingen aan wie Statbel gegevens meedeelt, zijn gebonden door
het beroepsgeheim met betrekking tot de informatie die zij zouden hebben kunnen krijgen
krachtens dit protocol.
Alle informatie waarvan het personeel van Statbel en de verwerkers kennis moeten nemen in
het kader van dit protocol, alle documenten die aan de partner toevertrouwd worden en alle
vergaderingen waaraan de partner deelneemt, zijn strikt vertrouwelijk.
Statbel verbindt zich ertoe alle vertrouwelijke informatie, van welke aard ook, die meegedeeld
zal worden of waarvan kennis genomen zal worden krachtens dit protocol, geheim te houden,
zowel tijdens als na de verwerking.
Statbel staat ervoor garant dat zijn personeel en verwerker(s) die informatie vertrouwelijk
behandelen en verbindt zich ertoe deze informatie niet aan derden mee te delen. Enkel de
gegevens die strikt noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de taken, zullen meegedeeld
worden aan het personeel en de verwerker(s) van de partner.

XIX.

Intellectuele eigendom

Accent Jobs For People behoudt de intellectuele eigendom over de meegedeelde gegevens.
Resultaten geproduceerd op basis van de krachtens dit protocol meegedeelde gegevens
mogen niet aan derden bekendgemaakt of meegedeeld worden, behalve in gevallen
vastgelegd in dit protocol of behoudens voorafgaand schriftelijk akkoord van Accent Jobs For
People.
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XX.

Kosten en facturering

Statbel heeft recht op kosteloze en onmiddellijke toegang tot alle administratieve bestanden
en het recht om deze bestanden te gebruiken en gegevens te integreren in statistieken voor
zover dit noodzakelijk is voor de ontwikkeling, productie en verspreiding van Europese
statistieken. 24

XXI.

Wijzigingen en evaluatie van het protocol

Dit protocol mag enkel schriftelijk met het akkoord van de twee partijen gewijzigd worden.
Alle aanpassingen zullen in werking treden vanaf de datum die in het aangepaste protocol
vastgelegd zal worden.
Indien de partijen het nodig achten, zal dit protocol herzien worden.

XXII.

Geschillen en sancties

In geval van toepassingsproblemen of bij overtreding van dit protocol verbinden de partijen
zich ertoe overleg te plegen en samen te werken teneinde zo snel mogelijk tot een minnelijke
schikking te komen.
Statbel is verantwoordelijk voor de schade die Accent Jobs For People zou lijden als de partner
zelf, de verwerker of de personeelsleden van de partner de verplichtingen in het kader van dit
protocol niet zouden naleven.
Accent Jobs For People mag, indien hij dat verantwoord acht, zonder voorafgaande
ingebrekestelling, de doorgifte van de in dit protocol bedoelde gegevens opschorten.
Bij gebrek aan akkoord tussen de partijen en onverminderd andere wettelijke of regelgevende
bepalingen, zijn uitsluitend de burgerlijke rechtscolleges van de plaats van de
maatschappelijke zetel van de overheidsinstantie die de in dit protocol bedoelde gegevens
doorgestuurd heeft, bevoegd om het geschil te beslechten.
Accent Jobs For People heeft het recht om [naam van de partner] gerechtelijk te vervolgen en
de betaling te eisen van vergoedingen die de geleden schade naar aanleiding van een foute
uitvoering of de niet-uitvoering van dit protocol dekken.

24

Artikel 17 bis van Verordening (EU) 2015/759 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2015 tot
wijziging van Verordening (EG) nr. 223/2009 betreffende de Europese statistiek.

16

XXIII. Opzegging
Elke partij kan een einde maken aan dit protocol mits de betekening van een vooropzeg van 1
maand aan de andere partij per aangetekend schrijven.

XXIV. Duur van het protocol en inwerkingtreding
Dit protocol treedt in werking op de datum van ondertekening en wordt gesloten voor
onbepaalde duur.
Opgemaakt te Roeselare in twee exemplaren, op 2/12/2020

Voor Accent Jobs For People

Voor de Algemene Directie Statistiek –
Statistics Belgium

De vertegenwoordiger,

De vertegenwoordiger,

C. Devloo

N. Waeyaert
Directeur-generaal
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