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Antwert vum Haer Vize-Premier Minister a Wirtschaftsminister, Etienne Schneider, op 
d*parlamentaresch Fro Nr. 62 vum 28. November 2018 vum H5r Deputéierte Sven Oement

De STATEC stellt elo schonn der Ëffentlechkeet anonymiséiert Microdonnéeën zur Verfügung. Déi 
Donnéeë goufen am Kader vun zwou wichtegen Etüde vum STATEC a sengen europëesche Kollege 
gesammelt: engersâits am Kader vun EU-SILC, eng Enquête iwwert d'Akommes an de 
Liewensstandard vun de Stéit, an anerersaits am Kader vun der Enquête «Forces de travail" iwwert 
déi berufflech Aktivitéite vun de Privatpersounen. Béid Enquêtë ginn an der Europâescher Unioun op 
eng harmoniséiert Manéier organiséiert an d'Mikrodonnéeë gi vun Eurostat gesammelt. Op de 
Linken https://ec.europa.eu/eurostat/web/microdata/labour-force-survev an 
https://ec.europa.eu/eurostat/web/microdata/statistics-on-income-and-living-condltions ka 
jiddereen déi anonymiséiert Fichiere mat de Mikrodonnéeën aus den EU-Memberstaaten 
eroflueden. De STATEC huet déi ganz Sérié vun Donnéeë fir Lëtzebuerg ofginn, an zwar fir d'Period 
2004 bis 2013 abegraff.

Op hirem Internetsite informéiert Eurostat d'Benotzer, dass d'Donnéeën an dëse Fichieren, déi 
«public use files" heeschen, uerdnungsgemass anonymiséiert gi sinn, fir ënner anerem ze 
verhënneren, dass versicht gëtt, eenzel Leit nees kënnen ze identifizéieren. Dës 
Anonymiséierungstechnik geet dàitlech méi wait wéi dat einfacht Lâsche vun Nimm a vun evidenten 
Identifikatiounsdate wéi zum Beispill eng Matrikulesnummer mat 13 Zifferen.

Wann et ëm de Versuch geet, Leit un Hand vun engem Saz vu Mikrodonnéeën ze identifizéiere, gëtt 
et e groussen Ënnerscheed ob e vu Chercheuren analyséiert gëtt, déi sech u streng Reegele vun der 
Confidentialitéit halen an am Virfeld scho gesot hu, wat den Zweck vun hirer Analys ass, oder ob 
d'Mikrodonnéeë vun iergendenger Persoun analyséiert ginn. An deem Fall ass de Risiko e gutt Stéck 
méi grouss, dass eng Persoun déi an engem Fichier dran ass, vun engem identifizéiert ka ginn, deen 
déi Persoun erkennt duerch d'Ântwerten op déi sozio-ekonomesch Froen aus dem STATEC- 
Questionnaire.

Wann een d'Donnéeën aiso ganz staark anonymiséiert, esou dass se och vir Net-Chercheuren 
accessibel kennen gemeet gin, féiert dat dozou dass vill manner Informatiounen an engem Fichier 
dra stinn, deen der Ëffentlechkeet zur Verfügung steet. Dat ass ee vun de Praisser deen ee muss 
bezuele, wann een den Dateschutz wëll garantéieren.

Fir verschidden Enquêtë muss den Dateschutz nach verstëerkt ginn. Dat ass ënner anerem de Fall fir 
d'Enquête «Crime" bei de Stéit iwwer d'Victimisatioun, oder fir aner Enquêtë bei de Betriber, wou 
Donnéeë gesammelt ginn déi keen ëffentleche Charakter hunn (Gesetz vum 19.Dezember 2002 
iwwert den Handelsregëster an dee vun de Geselischaften).

De STATEC diffuséiert och Donnéeën um Open Data Portai (https://data.public.lul an huet mat 160 
Tableaue mat agregéierten Donnéeën och e wichtege Bâitrag geleescht. Als nationaalt Institut vun 
der Statistik a vu wirtschaftiechen Etüde begréisst an ënnerstëtzt de STATEC d'Open Data Initiativ. Et 
ass een sech bewosst, dass de Lëtzebuerger Bierger d'Sammele vu Mikrodonnéeë finanzéiert fir dass 
ëffentlech Statistike kënne gemaach ginn. Deemno soll dem Bierger den Zougank zu deenen 
Donnéeën net vu vir era verbuede ginn.

Dee Sujet steet iwwregens och op der Dagesuerdnung vum Conseil supérieur vun der Statistik, deen 
engersâits d'ZivilgeselIschaft vertrëtt an anerersaits d'Aarbecht vum STATEC a vun deenen anere 
Membere vum Lëtzebuerger Statistiksystem iwwerwaacht, ënner anerem andeem sain Avis 
publizéiert gëtt. No dar leschter «Peer Review", dat heescht enger formeller Visitt vun Experte vun 
aneren nationale Statistikinstituter aus EU-Staaten, krut de Conseil den Optrag, prâzis Reegelen a



Prozeduren auszeschaffe, wat den Zougank op Mikrodonnéeën am Lëtzebuerger Statistiksystem 
ugeet.

Et bleift nach ze soen, dass d'Recherche och eng vun de Missioune vum STATEC ass an dass souwuel 
d'Chercheure wéi och Master- an Doktorat-Studenten Zougank kréien op individuell Donnéeën. 
Woubai d'Gesetz vum 10. Juli 2011 iwwert d'Organisatioun vum STATEC am Artikel 16 den Zougank 
op Mikrodonnéeë fir wëssenschaftiech Zwecker definéiert, déi een op der PIaz consultéiert. De 
Législateur prâziséiert an deem Zesummenhang, dass eng Rei Saachen iwwerpréift musse ginn, éier 
dass eng Demande ugeholl an den Zougank op vertraulech Donnéeën zu wëssenschaftiechen 
Zwecker erlaabt gëtt. Et gëtt zum Beispill iwwerpréift, ob et e valabele Grond fir eng Demande gëtt a 
wat de wëssenschaftiechen Intérêt vun de Rechercheprojeten ass. Donieft gëtt och déi 
wëssenschaftiech Qualifikatioun iwwerpréift vun dar oder deene Persounen, déi eng Demande 
gemaach hunn. De Schutz vun de Stéit an de Betriber hiren Donnéeë gëtt hei nach eemol 
ausdrécklech ervir gestrach duerch déi kioer Dispositioun «Renseignementer, déi et erlaben ze 
individualiséieren, dierfen op kee Fall oppe geluecht ginn."

D'Sammelen an d'Veraarbechte vun Donnéeë fir d'Produzéiere vun ëffentleche Statistike baséiert op 
d'Vertraue vun der Ëffentlechkeet, dass déi Donnéeë confidentiel behandelt ginn. Gëtt dëst 
Vertrauen a Fro gestallt, duerch en onkontrolléierten oder illegalen Zougank op Informatiounen déi 
eis Bierger oder Betriber geliwwert hunn, da géif dat de STATEC uerg schiedegen. Op dâr anerer Sâit 
ass de STATEC sech och bewosst, dass déi Donnéeën, déi em uvertraut ginn, der Ëffentlechkeet esou 
divers an transparent wéi méiglech zur Verfügung gestallt solle ginn. An dâr zukünfteger «Data 
Science" dierf de Volet wou et ëm de Bierger geet net feelen, well ee soss riskéiert sech anzesparen. 
Et geet aiso drëm fir e Glaichgewiicht ze fannen tëscht Protektioun an Diffusioun an tëscht 
Sécherheet an Ouverture.


