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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 bijlage1 
Toe te voegen vertrouwelijkheidscontract 
Tel. : 
Fax : 
E-mail : 

 

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 

 

Doel van de verwerking  
 
1/ Rechtsgrond 
 

De gegevens zullen gebruikt worden voor de voorbereiding en uitwerking van het statistisch programma 
2019 van Statistiek Vlaanderen. Ze zullen gebruikt worden als achtergrondvariabelen bij kernstatistieken 

alsook in de SV-outputs zoals verdiepingen van een bepaald thema. 
 
2/ Gedetailleerde en exacte beschrijving van de nagestreefde statistische doeleinden  
 
Opstellen en verbeteren van regionale statistieken rond demografie en levensomstandigheden, 
naargelang de behoeften geïdentificeerd in Themagroepen.  
 

                                                
1 *Doorhalen wat niet van toepassing is 
2 Natuurlijke persoon die verantwoordelijk is voor het naleven van alle verplichtingen van de uitvoering van het 

vertrouwelijkheidscontract (wet van 4 juli 1962 betreffende de openbare statistiek, zijn uitvoeringsbesluiten en de GDPR EU-
2016/679)  
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Aanvulling bij de jaarlijkse reeksen van bevolkingsgegevens die we reeds ontvangen van Statbel. 
Hiermee kunnen longitudinale studies worden uitgevoerd over demografisch gedrag. 
 
Ontwikkelen van bevolkingsprojecties op basis van microsimulatie 
 

 
 

Bewaartermijn van de gegevens3: 5 jaar 
 

Verantwoording bewaartermijn van de gegevens  
 
Er is tijd nodig voor controles, creatie van samengestelde variabelen, mergen met 
rijksregistergegevens inzake demografie en voor analyse 
 
 
 
 

 
 

Termijn voor de mededeling van de gegevens: 
 
April 2019 

 
 

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. 
 
Individuele censusgegevens van census 2001 en 2011, voorzien van hetzelfde versluierde 
rijksregisternummer dat wordt gebruikt bij de levering aan Statistiek Vlaanderen van de 
registergegevens inzake demografie. 
 
Eenmalige levering 
 
 
 
 
 
 

 

                                                
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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Lijst van de gevraagde variabelen 
Beschikbare variabelen inzake arbeidsmarktsituatie inkluis plaats van tewerkstelling, opleidingsniveau, 
wonen en demografische variabelen 

AGE Leeftijd in verstreken jaren in 01/01/2011  

CAS Arbeidsmarktsituatie  

COC Land van staatsburgerschap  

DRM Aantal kamers per bewoner  

EDU Opleidingsniveau  

FST Positie in de familiekern  

GEO Verblijfplaats  

HAR Huisvestingsregeling  

HST Positie in het huishouden  

IND Economische sector  

LMS Burgerlijke staat  

LPW Plaats van tewerkstelling  

NOC Aantal bewoners  

NOR Aantal kamers  

OCS Bewoningssituatie  

OWS Type eigendom  

POB Geboorteplaats  

SEKS Geslacht  

SFN Grootte familiekern  

SIE Beroepsstatuut  

SPH Grootte particulier huishouden  

TFN Type familiekern  

TLQ Type woonverblijf  

TOB Type gebouw  

TOH Centrale verwarming  

TPH Type particulier huishouden  

TSH Eigendomssituatie  

YAE Jaar van aankomst sinds 1980  

YAT Jaar van aankomst sinds 2000  

 
 
 
 

 

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. 

…….. Exacte behoefte 

Gedetailleerde gegevens op individueel niveau die 
verklarende variabelen kunnen zijn voor demografisch 
gedrag. 
 

 Bewijs van evenredigheid 

Demografisch gedrag wordt verklaard op individueel niveau 
Opleiding, huisvesting, arbeidsmarktsituatie, buitenlandse 
herkomts en andere socio-economische variabelen zijn 
hierbij van belang 
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De gemeentelijke bevolkings- en huishoudensprojecties zijn 
gebaseerd op microsimulatie waarbij gegevens op 
individueeel niveau noodzakelijk zijn 

 
 

Handtekening van de verwerkingsverantwoordelijke  

Opgemaakt te: Brussel  Datum:  
 
Handtekening: 
 
Naam : Roeland Beerten 
 
Functie: Hoofdstatisticus 4 
 

 

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                  Datum:  
 
Handtekening 
 
Naam : Marc Callens 
 

                                                
4 *Doorhalen wat niet van toepassing is 
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