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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 :

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/Nee 1

Doel van de verwerking
1/ Rechtsgrond
De gegevens zullen gebruikt worden voor de voorbereiding en uitwerking van het Vlaams
Statistisch Programma 2019 en 2020 van Statistiek Vlaanderen (SV). Ze zullen gebruikt worden bij het
opmaken van de Vlaamse openbare statistieken, alsook in andere SV-outputs zoals verdiepingen van
een bepaald thema.

1
2

*Doorhalen wat niet van toepassing is

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 EU2016/679)
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2/ Gedetailleerde en exacte beschrijving van de nagestreefde statistische doeleinden
De aanvraag kadert in de opdracht van de Vlaamse Statistische Autoriteit (VSA), met name de
ontwikkeling van kwaliteitsvolle openbare statistieken over de diverse aspecten van de samenleving,
overeenkomstig de principes van de Europese praktijkcode voor openbare statistieken.. Hiertoe
worden op regelmatige basis statistische producten gepubliceerd op de website Statistiek Vlaanderen
over de diverse maatschappelijke thema’s.
Het gebruik van de aangevraagde data zal zich toespitsen op de ontwikkeling, productie en ontsluiting
van statistieken over diverse aspecten van de beroepsparticipatie zoals werkzaamheid, werkloosheid,
aantal uren beroepsarbeid, sector, beroep, werkrooster, atypische arbeid, in relatie tot persoonlijke
kenmerken (o.m. leeftijd, geslacht, onderwijsniveau) en gezinskenmerken (o.m. partnerschap,
gezinstype, aantal kinderen ten laste). Aan de hand van de beschikbare variabelen in de Enquête
naar de Arbeidskrachten (EAK) (Labour Force Survey, LFS) kunnen verschillen in de
arbeidsmarktsituatie van diverse groepen zichtbaar worden gemaakt.

Bewaartermijn van de gegevens3:
5 jaar
Verantwoording bewaartermijn van de gegevens
Voor analyses in de tijd zijn mogelijk herbewerkingen nodig, onder meer wanneer internationale
definities wijzigen of wanneer nieuwe statistieken worden gemaakt.

Termijn voor de mededeling van de gegevens:
Gegevenslevering graag zo snel mogelijk nadat gegevens beschikbaar zijn

Gedetailleerde beschrijving van de gevraagde gegevens (categorieën van betrokken personen,
soort enquête, referentiejaren, frequentie en opsomming van de gegevens, eventuele frequentie
van de gegevensaanvraag.
Met het oog op de bovenstaande doelstellingen willen we beschikken over gevalideerde en gecodeerde
microgegevens van individuen en huishoudens in de Enquête naar de Arbeidskrachten (EAK / LFS),
2018.
Detail en niveau van de gegevens: gecodeerde individuele gegevens voor België en zijn gewesten.
De datasets van de Enquête naar de Arbeidskrachten (EAK) 2018 met alle variabelen uit de ‘core’ LFSsurvey.
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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
•
•
•
•
•

alle kernvariabelen alle afgeleide variabelen voor de standaard arbeidsmarktanalyses (met uitzondering van
METHODA t/m METHODM, AVAILBLE, AVAIREAS, REGISTER)
contextuele gegevens zowel op individueel als op het niveau van het huishouden
alle afgeleide variabelen voor huishoudanalyses
de respectievelijke gewichten voor juist gebruik van kwartaalgegevens en jaarlijkse data

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

Bewijs van evenredigheid

Gecodeerde micro-gegevens van de individuen en
huishoudens in de LFS 2018, inclusief de variabelen die niet
zijn opgenomen in de Europese user data base van
Eurostat.
Bij gebruik van geaggregeerde data is het onmogelijk
statistieken te ontwikkelen op basis van eigen behoefte van
kenmerken en categorieën. De verschillende gevraagde
variabelen zijn noodzakelijk voor het gedetailleerd in kaart
brengen van de verschillen in de beroepssituatie tussen
verschillende groepen. De vermelde achtergrondvariabelen
maken het mogelijk de relevante verschillen zichtbaar te
maken.
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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: 2019.05.15
09:51:29 +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 : Steven Callaars
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*Doorhalen wat niet van toepassing is

Datum:

Steven
Callaars
(Signature)

Digitaal ondertekend
door Steven Callaars
(Signature)
Datum: 2019.05.15
14:21:18 +02'00'

