Aanvraagformulier voor het bekomen van economische
activiteitscodes (NACE-codes) toegekend aan ondernemingen
voor statistische doeleinden.
Formulier ingevuld en ondertekend versturen naar

STATBEL.DATAREQUESTS@economie.fgov.be

1. Gegevens van de instelling/ instantie die de aanvraag doet
Naam

Statistiek Vlaanderen

KBO- nummer [0123.456.789]
Land

België

Adres
Straat

Havenlaan

Nummer

88

Bus

20

Postcode

1000

Gemeente

Brussel

Telefoonnummer van de instantie
E-mail van de instantie

secretariaat.sv@vlaanderen.be

2. Gegevens van de contactpersoon voor het huidige dossier
Familienaam contactpersoon

Callens

Voornaam contactpersoon

Marc

Functie contactpersoon

DPO

Telefoonnummer contactpersoon

+32491351087

E-mailadres contactpersoon

Marc.callens@vlaanderen.be

3. Beschrijving van de aanvraag
3.1 Beschrijf zo precies mogelijk de aan te leveren gegevens (bijvoorbeeld: lijst van
ondernemingen met hun NACE-code in een specifieke sector van de economie).
Statistiek Vlaanderen bewerkt atomaire data tot statistieken die zij aanbiedt op
haar website. De NACE-problematiek bij de statistiek-instellingen is gekend : een
onderneming krijgt een NACE-code toegekend door de instantie waar de
onderneming een aanvraag heeft ingediend, bijvoorbeeld BTW-administratie, RSZ,
enz. Hierdoor is er geen uniforme NACE-code per onderneming gekend en zullen
statistieken, afgeleid uit productiedatabanken, leiden tot een verkeerd
minstens onvolledig

of

beeld. Dit heeft vooral betrekking op de ondernemingen die

noch Btw-plichtig zijn, noch als RSZ-werkgever gekend zijn.
Statistiek Vlaanderen wil in haar economisch datawarehouse één statistische
NACE-code hanteren per onderneming en vraagt bijgevolg in het kader hiervan
deze lijst op.

3.2. De aanvraag betreft:
Een eerste gegevensaanvraag. Ga naar vraag 4.
Een nieuwe aanvraag voor een statistische studie met dezelfde doelstelling om
recentere gegevens te verkrijgen. Ga naar vraag 4.
Wijziging van de doelstelling waarvoor gegevens die al ontvangen werden, zullen
worden gebruikt.
3.3. Beschrijf de manier waarop de gegevens momenteel worden gebruikt.

3.4. Beschrijf alle veranderingen met betrekking tot punt 3.3 (doelstelling, gebruikers, ..)

4. Doelstelling(en) waarvoor u gegevens wil verkrijgen
De geleverde NACE-codes kunnen enkel voor STATISTISCHE doeleinden gebruikt
worden.
De doelstelling is de concrete reden waarvoor aangevraagde gegevens zullen behandeld worden door de aanvrager.
De vermelding van een algemene doelstelling volstaat niet. De doelstelling(en) waarvoor een aanvrager gegevens
wil gebruiken, moet(en) beschreven worden op een precieze en gedetailleerde manier, tenzij het noodzakelijke en
relevante karakter van de aangevraagde gegevens niet kan geëvalueerd worden.

De algemene doelstelling voor het bekomen van deze data is het kunnen aanbieden van
betrouwbare economische statistieken naar sectorclassificatie.
Hiertoe zal op micro-data niveau een koppeling gemaakt worden tussen de lijst met
statistische NACE-codes en diverse economische databanken waarover Statistiek Vlaanderen
beschikt. Het gaat hier over atomaire data afkomstig uit de Kruispuntbank Ondernemingen.
Na de koppeling worden de micro-data geaggregeerd naar bovenliggende niveaus op diverse
dimensies zoals :
NACE : sectorclassificatie en aggregatie op NACE1 tot en met NACE4-digits.
Regio : naar gemeentelijk niveau
Type onderneming : naar rechtsvorm

Door deze koppeling worden geen nieuwe statistieken geproduceerd maar zullen de huidig
aangeboden statistieken gecorrigeerd worden met een meer exacte statistische NACE-code
ipv de NACE-codes die door de verschillende instanties los van elkaar worden toegekend

5. Gebruik van de gevraagde gegevens

5.1 Soort gebruik
Wetenschappelijk onderzoek
Statistisch onderzoek
Beleidsondersteunend werk
Studiewerk met een algemene relevantie
Andere:

5.2. Publicatie

Als de gegevens gebruikt worden voor een publicatie, gelieve de referentie van deze
publicatie aan te duiden:
Geen specifieke publicatie maar wel geaggregeerde statistieken via de website

6. Personen die toegang zullen hebben tot de gevraagde gegevens
Toegang tot de gegevens wordt verleend aan personen die deze gegevens nodig hebben
voor de uitoefening van taken waarmee ze belast zijn. De categorieën van personen die
toegang hebben tot de gegevens moeten worden aangegeven door in detail hun functie in de
verwerking te beschrijven.
Interne gebruikers op het niveau van de aanvrager
Vermeld per categorie van interne gebruikers altijd de dienst, de functie en ook de reden voor de toegang.
Deze gegevens moeten vermeld worden voor alle categorieën van interne gebruikers die toegang hebben
tot de gevraagde gegevens door de rubriek hieronder in te vullen. Als er meerdere interne gebruikers
(meerdere diensten) zijn, zult u een bijlage moeten toevoegen met de gevraagde gegevens per
bijkomende categorie van interne gebruikers.

Dienst : Statistiek Vlaanderen
Functie: DWH-team
Reden: koppelen van de ondernemingsnummers met unieke statistische NACEcode aan atomaire data uit het DWH van statistiek Vlaanderen én het aggregeren
op een niveau waarbij de onderneming niet identificeerbaar is (vb. aggregatie op
gemeentelijk niveau en op een hoger gelegen NACE-niveau zoals 4 digits)

7. Gegevens van de verantwoordelijke voor de gegevens. De verantwoordelijke voor de
gegevens is de natuurlijke persoon die verantwoordelijk zal zijn voor de naleving van het kader voor
het gebruik van de NACE-gegevens. De verantwoordelijke voor de gegevens is verantwoordelijk voor
het naleven van de volgende punten:

1. De enige personen die toegang zullen hebben tot de gegevens zijn diegenen die vermeld
worden bij punt 6. Er zullen dus geen ontvangen gegevens gecommuniceerd worden
aan derden
2. De instelling/ instantie die de aanvraag doet, verwerkt zelf de ontvangen gegevens (geen
onderaanneming).
3. De verantwoordelijke voor de gegevens verbindt zich ertoe om elke verandering betreffende
het

kader

voor

het

gebruik

van

de

NACE-codes

te

melden

(STATBEL.DATAREQUESTS@economie.fgov.be )
Familienaam en voornaam van de

Goethals Michaël

verantwoordelijke voor de
gegevens
Functie van de verantwoordelijke
voor de gegevens
Telefoonnummer van de

+32 491 925028

verantwoordelijke voor de
gegevens
E-mailadres van de
verantwoordelijke voor de
gegevens

8. Handtekening

michael.goethals@vlaanderen.be

via

e-mail

Handtekening van de aanvrager.

Ik verklaar op erewoord dat de hierboven vermelde informatie echt is.
Datum [26-09-2018]
Handtekening
Naam en voornaam
Functie

