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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.  
 
2/ Gedetailleerde en exacte beschrijving van de nagestreefde statistische doeleinden  
 
Opstellen en verbeteren van regionale statistieken rond bevolking volgens de behoeften geïdentificeerd 
in Themagroepen.  

Onderzoek rond bevolkingsdynamieken. Uitvoeren van gedetailleerde analyses van vruchtbaarheid, 

sterfte, migraties.  

                                                
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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Ontwikkelen van bevolkings- en huishoudensvooruitzichten  
 

 
 

Bewaartermijn van de gegevens3:  
 

Verantwoording bewaartermijn van de gegevens  
 
Alle reeksen met versluierde rijksregisternummers worden continu bijgehouden. Enkel op die 
manier kunnen transitiekansen worden berekend, nodig voor de bevolkings- en 
huishoudensprojecties.  

De gegevens worden beveiligd bijgehouden en zijn enkel toegankelijk voor een beperkt aantal 

gekende personen.  
 
 

Termijn voor de mededeling van de gegevens: 
 
Juni van elk jaar 

 
 

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.  
 

Registratiegegevens stand bevolking (1/1/2017-2021)  
Data loop van de bevolking (loop 2016-2020)  
Details registratiegegevens stand van de bevolking  
Details gegevens loop van de bevolking 

Geografische reikwijdte: België 
Frequentie: jaarlijks 

Lijst van de gevraagde variabelen 
 
Details registratiegegevens stand van de bevolking: gecodeerde individuele gegevens betreffende de 
natuurlijke personen: woonplaats (gemeente- en sectorcode), geboortejaar- en maand, verwantschap 
met de referentiepersoon, identificatiecode gezin (sequentieel nummer per gezin), persoonsnummer in 
het gezin, nationaliteit, geslacht, burgerlijke staat, toestand vorig jaar (gemeentecode woonplaats, 
code nationaliteit), datum verwerving van de huidige burgerlijke staat, wettelijke samenwoning lT123, 
datum verwerving huidige wettelijke samenwoning, postcode, sequentieel volgnummer persoon en 
versluierd rijksregisternummer van de persoon + de extra gegevens die ook aan de andere partners 
(IWEPS, BISA) geleverd worden.  
Details gegevens loop: code migratie,  geboorte, overlijden, migraties intern, migraties extern, 
schrappingen, herinschrijvingen, verandering van register, gemeentecode, Iand- of gemeentecode van 
bestemming (emigratie) of herkomst (immigratie), datum migratie, geboortejaar en — maand, 
nationaliteitscode, geslacht, burgerlijke staat, wettelijke samenwoning en versluierd 
rijksregisternummer van de persoon + de extra gegevens die ook aan de andere partners (IWEPS, 
BISA) geleverd worden.  
 

 

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. 

                                                
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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…….. Exacte behoefte 

Conform haar opdracht biedt Statistiek Vlaanderen 
statistieken aan die betrekking hebben op de samenstelling 
en de dynamiek van de bevolking. Teneinde een breed 
gamma aan vragen te kunnen beantwoorden is het 
belangrijk dat SV naar eigen behoeften de data kan 
bewerken. 

 
Op basis van de niet-geaggregeerde data is het mogelijk 
om de data te verrijken en op te volgen in de tijd. 
  
De data over de stand en de loop van de bevolking worden 
gebruikt als tellers en noemers voor ratio’s (sterftecijfers, 
geboortecijfers, migratiecijfers).  
Deze worden aangeboden als basisstatistieken en dienen 
ook als basis voor het formuleren van hypothesen inzake 
sterfte, vruchtbaarheid en migratie bij de opmaak van de 
bevolkings- en huishoudensprojecties.  
 
Teneinde vergelijkingen te kunnen maken met de andere 
deelstaten zijn gegevens nodig voor het gehele Belgische 
grondgebied.  
 
 
 

 Bewijs van evenredigheid 

 
Individuele data zijn noodzakelijk om data te aggregeren 
naar eigen keuze van kenmerken en categorieën.  
 
Bij ontvangst van geaggregeerde data is het niet mogelijk 
tellers en noemers voor ratio’s (vruchtbaarheidscijfers, 
sterftekansen en leeftijdsspecifieke migratiecijfers, 
leeftijdsspecifieke huwelijks- en echtscheidingscijfers) voor 
relevant bevonden subpopulaties (vb. nationaliteitsgroepen) 
af te bakenen.  
 
Bij ontvangst van gegevens die enkel op het Vlaams 
Gewest betrekking hebben is het onmogelijk om 
vergelijkingen te maken met andere regio’s en is het 
onmogelijk om de migratiedata te verrijken met de 
variabelen herkomst en bestemming.  
 

 
 

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 
 

                                                
4 *Doorhalen wat niet van toepassing is 
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Opgemaakt te: Brussel                  Datum:  
 
Handtekening 
 
Naam : Steven Callaars 
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