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Aanvraagformulier voor de mededeling van vertrouwelijke
gegevens tussen statistische autoriteiten
Samenwerkingsakkoord van 15 juli 2014 betreffende het IIS
Naam van de statistische autoriteit die de aanvraag doet: VSA1
Naam en voornaam van de verwerkingsverantwoordelijke (art. GDPR) / verantwoordelijke voor
de gegevens 2
Functie: Hoofdstatisticus1
Naam : Beerten
Voornaam : Roeland
Adres : Havenlaan 88 bus 20, 1000 Brussel
Tel. : 02/553.51.41
Fax : 02/553.58.08
E-mail : roeland.beerten@vlaanderen.be
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------In te vullen bij onderaanneming
Naam van de onderaannemer:
Adres van de onderaannemer:
Duur van de onderaanneming:
Bewijs van de verbintenis van de onderaannemer: in bijlage/niet in bijlage 1
Toe te voegen vertrouwelijkheidscontract
Tel. :
Fax :
E-mail :

BEMERKING:
Er is geen sprake van onderaanneming, maar er zal wel een werknemer van Toerisme
Vlaanderen betrokken worden bij het opstellen van de gedetailleerde toerismestatistieken. Er
werd daartoe een overeenkomst gesloten tussen de VSA en Toerisme Vlaanderen, die de
voorwaarden vastlegt waaraan de medewerker van Toerisme Vlaanderen moet voldoen om te
kunnen meewerken. Kort gezegd komt het erop neer dat de medewerker van Toerisme
Vlaanderen bij uitvoering van de taken met betrekking tot de ontwikkeling, productie en
verspreiding van de Vlaamse toerismestatistieken onder de functionele verantwoordelijkheid
van de hoofdstatisticus van de VSA valt.

De verwerkingsverantwoordelijke verklaart dat de gevraagde gegevens zullen worden gebruikt
voor het opmaken van openbare statistieken zoals gedefinieerd in het samenwerkingsakkoord
van 15 juli 2014 m.b.t. het IIS. Met openbare statistieken wordt bedoeld: statistieken die door
statistische autoriteiten of door overheidsinstanties worden geproduceerd en verspreid, die
publiek beschikbaar zijn en die worden gebruikt bij het uitwerken, uitvoeren, opvolgen en
evalueren van het beleid.
Attest van de verwerkingsverantwoordelijke Ja/Neen

1

1

*Doorhalen wat niet van toepassing is

2

Natuurlijke persoon die verantwoordelijk is voor het naleven van alle verplichtingen van de uitvoering van het
vertrouwelijkheidscont ract (wet van 4 juli 1962 betreffende de openbare statistiek, zijn uitvoeringsbesluiten en de GDPR EU2016/679)
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Doel van de verwerking
1/ Rechtsgrond
Op basis van het geïntegreerd statistisch programma 2018 van het IIS, werd een Service Level
Agreement (SLA) ‘Toerismestatistieken’ goedgekeurd op 22 december 2017. Deze SLA en een
bijkomende overeenkomst die de taakverdeling, regels en procedures tussen de partners bespreekt,
werd ondertekend door ADS, VSA, IWEPS en BISA.
2/ Gedetailleerde en exacte beschrijving van de nagestreefde statistische doeleinden
ADS zal vanaf nu enkel nog toerismestatistieken (in casu gegevens met betrekking tot de aankomsten
en overnachtingen van toeristen in België) opstellen voor België, de gewesten en de provincies.
De regionale statistische entiteiten zullen de gedetailleerde toerismestatistieken waaraan ze behoefte
hebben opstellen, op basis van de door ADS geleverde individuele informatie.

Bewaartermijn van de gegevens3: 3 jaar
Verantwoording bewaartermijn van de gegevens
We moeten steeds kunnen beschikken over de twee volledige voorbije jaren en het lopende jaar.
Er is immers tijd nodig voor controles, voor aanpassingen en voor herbewerkingen bij analyses
doorheen de tijd (indien definities ed. zouden wijzigen).

Termijn voor de mededeling van de gegevens:
De gegevens worden maandelijks door ADS aan VSA geleverd.

Gedetailleerde beschrijving van de gevraagde gegevens (categorieën van betrokken personen,
soort enquête, referentieja(a)r(en), frequentie en opsomming van de gegevens, eventuele
frequentie van de gegevensaanvraag.
VSA vraagt op maandelijkse basis, de bewerkte tabellen van ADS (reeds gelinkt, opgekuist en
bijgeschat) op niveau refnis en op niveau van de aangever. Het gaat daarbij om de Vlaamse
gemeenten en de aangevers in Vlaanderen.
Voor de opmaak van de detailstatistieken hebben we vooral de tabellen op niveau refnis nodig.
Het gaat daarbij om de gegevens met betrekking tot aankomsten en overnachtingen, opgesplitst naar
logiescategorie (NACE), naar doel van de reis, en naar herkomst van de toerist.
Voor de controle van de cijfers wensen we ook de nodige informatie op niveau van de aangever te
ontvangen.
Voor het testen van de werkwijze zouden we de volledige jaren 2016 en 2017 te ontvangen. Eens
2018 voorbij is, ook graag de gegevens 2018.
3

Op het einde van de verwerking dienen de gegevens en backups te worden vernietigd. Het is niet toegestaan
de gegevens tot dezelfde doeleinden te blijven gebruiken, tenzij een verlenging wordt aangevraagd. Mochten
de statistische doeleinden voor het vervallen van de aanvankelijk vastgestelde termijn reeds zijn bereikt, dienen
de gegevens en backups nog voor afloop van de termijn te worden vernietigd, met name zodra de statistische
doeleinden zijn verwezenlijkt.
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Vanaf januari 2019 ontvangen we maandelijks de gegevens.
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Lijst van de gevraagde variabelen
Op niveau refnis:
NAME
Refnis
Refnis_nl
Niveau
AnnéeRef
MoisRef
Geobel
Geobel_NL
But
Arrivées_55
Arrivées_551
Arrivées_55201
Arrivées_55202
Arrivées_55203
Arrivées_55204
Arrivées_55209
Arrivées_553
Nuitées_55
Nuitées_551
Nuitées_55201
Nuitées_55202
Nuitées_55203
Nuitées_55204
Nuitées_55209
Nuitées_553

beschrijving
refnis-code/code refnis: https://statbel.fgov.be/nl/open-data/refnis-code (Brugge
31005.1, Zeebrugge 31005.2)
Refnis-code/code refnis (label NL)
Geografisch niveau
Année de référence (referentiejaar)
Mois de référence (referentiemaand)
Geobel-iso alpha 2: landencode nationaliteit toerist/code de pays de residence
(https://statbel.fgov.be/nl/over-statbel/methodologie/classificaties/landencodes)
Geobel label NR
doel van verblijf/but de séjour
arrivées/aankomsten nace 55
arrivées/aankomsten nace 551
arrivées/aankomsten nace 55201
arrivées/aankomsten nace 55202
arrivées/aankomsten nace 55203
arrivées/aankomsten nace 55204
arrivées/aankomsten nace 55209
arrivées/aankomsten nace 553
nuitées/overnachtingen nace 55
nuitées/overnachtingen nace 551
nuitées/overnachtingen nace 55201
nuitées/overnachtingen nace 55202
nuitées/overnachtingen nace 55203
nuitées/overnachtingen nace 55204
nuitées/overnachtingen nace 55209
nuitées/overnachtingen nace 553

Op niveau van de aangever

NR_UNIT
DT_REF_Year
DT_REF_Month
CD_SGN_NACE
CD_SGN_REFNIS
FL_SGN_ZBRG
MS_SGN_BedPlaces
MS_REF_ActivityDays
MS_REF_Nights

nr aangever/declarant
Année de référence/referentiejaar
Mois de référence/referentiemaand
NACE
REFNIS
flag Zeebrugge
Capaciteit/capacité
Aantal actieve dagen/Nombre de jours active
Aantal nachten/Nombre de nuitées
Aantal nachten in aangifte van referentiemaand/Nombre de nuitées
MS_REF_NightsQuest
déclaré le mois de référence
Aantal nachten getransfereerd (wegens vertrek in andere maand dan
referentiemaand)/Nombre de nuitées déclarés dans un autre mois que le
MS_REF_NightsTransfer mois de référence
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Uiteenzetten waarom de aangevraagde variabelen nodig zijn om de hierboven omschreven
doelstellingen te bereiken (per variabele, bewijzen dat er sprake is van evenredigheid). Hiertoe
moet het bewijs geleverd worden dat de mededeling van de gevraagde variabelen een wezenlijk
deel uitmaakt van de nagestreefde statistische doelstellingen.
Alle
variabelen

Exacte behoefte

Gedetailleerde toerismestatistieken, lager dan het
provinciale niveau.

Bewijs van evenredigheid

Om toerismestatistieken te maken, lager dan het provinciale
niveau, hebben we nood aan informatie mbt de gemeente
waar de logies zich bevinden en aan de informatie met
betrekking tot de aard van de aankomsten en
overnachtingen (door wie, in welk soort logies, met welk
doel). Om de cijfers op gemeenteniveau te kunnen
controleren hebben we gegevens per aangever nodig.

Handtekening van de verwerkingsverantwoordelijke
Opgemaakt te: Brussel
Datum:
Handtekening:
Naam : Roeland Beerten
Functie: Hoofdstatisticus
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Roeland
Beerten

Digitaal ondertekend door
Roeland Beerten
Datum: 2018.07.28
12:50:24 +02'00'

Attest van de DPO (Data protection officer – Afgevaardigde voor de gegevensbescherming)
Ondergetekende is op de hoogte van de aanvraag en de beoogde verwerking(en) van de gegevens
Opgemaakt te: Brussel
Handtekening
Naam : Marc Callens
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Datum:

Marc Callens
(Signature)

Digitaal ondertekend door Marc
Callens (Signature)
Datum: 2018.08.13 15:47:43
+02'00'

*Doorhalen wat niet van toepassing is
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