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Kaderprotocol betreffende de modaliteiten voor de mededeling van 

persoonsgegevens door Statbel aan de Vlaamse Statistische Autoriteit (VSA) 

2020/041c 
 

 

TUSSEN ENERZIJDS DE FEDERALE OVERHEIDSINSTANTIE DIE DE PERSOONSGEGEVENS DIE HET VOORWERP VAN DIT 

KADERPROTOCOL UITMAKEN MEEDEELT,  

De Algemene Directie Statistiek – Statistics Belgium van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en 

Energie, geregistreerd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0314.595.348, 

Koning Albert II-laan 16, 1000 Brussel, vertegenwoordigd door de heer N. WAEYAERT, Directeur-generaal, 

hierna “Statbel” genoemd, 

EN ANDERZIJDS DE OVERHEIDSINSTANTIE DIE DE PERSOONSGEGEVENS DIE HET VOORWERP VAN DIT KADERPROTOCOL 

UITMAKEN ONTVANGT,  

de Vlaamse Statistische Autoriteit, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder 

nummer 0316.380.841, Havenlaan 88 bus 20, vertegenwoordigd door de heer R. BEERTEN, 

Hoofdstatisticus, hierna “VSA” genoemd, 

Hierna de “partijen” genoemd. 

 

WORDT VOORAF UITEENGEZET WAT VOLGT 

Gelet op Verordening (EG) nr. 223/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 2009 betreffende de 

Europese statistiek en tot intrekking van Verordening (EG, Euratom) nr. 1101/2008 betreffende de toezending van 

onder de statistische geheimhoudingsplicht vallende gegevens aan het Bureau voor de Statistiek van de Europese 

Gemeenschappen, Verordening (EG) nr. 322/97 van de Raad betreffende de communautaire statistiek en Besluit 

89/382/EG, Euratom van de Raad tot oprichting van een Comité statistisch programma van de Europese 

Gemeenschappen; 

Gelet op Verordening (EU) nr. 557/2013 van de Commissie van 17 juni 2013 tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 

223/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 2009 betreffende de Europese Statistiek wat betreft 

de toegang tot vertrouwelijke gegevens voor wetenschappelijke doeleinden, en tot intrekking van Verordening (EG) 

nr. 831/2002 van de Commissie; 

Gelet op Verordening (EU) nr. 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de 

bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije 

verkeer van die gegevens, en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (hierna genoemd “algemene verordening 

gegevensbescherming”); 
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Gelet op het samenwerkingsakkoord van 15 juli 2014 tussen de Federale Staat, het Vlaams Gewest, het Waals 

Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige 

Gemeenschap, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad en de Franse 

Gemeenschapscommissie betreffende de nadere regels voor de werking van het Interfederaal Instituut voor de 

Statistiek, van de raad van bestuur en de Wetenschappelijke comités van het Instituut voor de nationale rekeningen 

(hierna “Samenwerkingsakkoord van 15 juli 2014”); 

Gelet op de wet van 4 juli 1962 betreffende de openbare statistiek (hierna "statistiekwet"); 

Gelet op de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de 

verwerking van persoonsgegevens; 

WORDT OVEREENGEKOMEN 

Artikel 1 – Voorwerp van het kaderprotocol 

Overeenkomstig artikel 20 van de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke 

personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, moet een federale overheidsinstantie, 

vooraleer er persoonsgegevens worden doorgegeven1 aan eender welke overheidsinstantie of 

particuliere organisatie, deze formaliseren aan de hand van een protocol dat gesloten wordt met de 

ontvangende organisatie.  

Niettegenstaande de aard en de draagwijdte van hun verbintenissen die, indien van toepassing, 

voortvloeien uit het Samenwerkingsakkoord van 15 juli 2014 (meer specifiek hoofdstuk V) en zonder 

afbreuk te doen aan dit akkoord, komen de partijen overeen dit kaderprotocol te sluiten om de 

modaliteiten van de door Statbel uitgevoerde mededelingen van persoonsgegevens te specificeren en de 

naleving van de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking 

tot de verwerking van persoonsgegevens te waarborgen.  

Voor elke mededeling van persoonsgegevens worden de gedetailleerde modaliteiten zoals 

voorgeschreven in artikel 20 van de wet van 30 juli 2018 opgenomen in: 

- enerzijds het ingevulde en, na advies van de Data Protection Officer (hierna “DPO”) van de VSA, door 

de verwerkingsverantwoordelijke of de wettelijke vertegenwoordiger van de VSA ondertekende 

aanvraagformulier voor de mededeling van vertrouwelijke gegevens tussen statistische autoriteiten 

(zie artikel 5 – Gegevenscategorieën en hun formaat); 

- en anderzijds het door de wettelijke vertegenwoordiger van Statbel bekrachtigde besluit, na kennis 

te hebben genomen van het advies van de DPO van Statbel. 

 

                                                           
1 In navolging van voetnoot 7 van Aanbeveling n° 02/2020 van 31 januari 2020 van de Gegevensbeschermings-
autoriteit (hierna “GBA”), waarbij de GBA het woord “doorgifte” wil voorbehouden voor de “internationale 
doorgiftes” (als bedoeld in Hoofdstuk V van de AVG), wordt er verder “mededeling” van gegevens vermeld of 
worden daarmee verwante woorden vermeld. 
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Gelet op het ondertekende aanvraagformulier, het bekrachtigde besluit van Statbel en het 

Samenwerkingsakkoord van 15 juli 2014, zijn de partijen van oordeel dat het kaderprotocol voldoet aan 

de vereisten van de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met 

betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en dat het niet nodig is om voor elke mededeling een 

specifiek protocol af te sluiten.  

 

Artikel 2 – Identiteit van de federale overheidsinstantie die de persoonsgegevens meedeelt 

De federale overheidsinstantie die de persoonsgegevens meedeelt, is Statbel, die optreedt als 

verantwoordelijke voor de verwerking van statistische verwerkingen. 

 

Artikel 3 – Identiteit en categorieën van ontvangers van door Statbel meegedeelde persoonsgegevens 

De verwerkingsverantwoordelijke naar wie de persoonsgegevens van Statbel worden gestuurd, is de VSA. 

Enkel de personen die betrokken zijn bij het opmaken van statistieken waarvoor de persoonsgegevens 

nodig zijn, krijgen toegang tot de persoonsgegevens die het voorwerp uitmaken van dit kaderprotocol. 

 

Artikel 4 – Finaliteit, rechtmatigheid en proportionaliteit van de mededeling van persoonsgegevens 

FINALITEIT 

Het meedelen van persoonsgegevens tussen de partijen kan plaatsvinden op voorwaarde dat dit 

noodzakelijk is voor de efficiënte ontwikkeling, productie en verspreiding van officiële statistieken of voor 

de verbetering van de kwaliteit van de officiële statistieken. Bovendien worden deze persoonsgegevens 

uitsluitend voor statistische doeleinden gebruikt.  

RECHTMATIGHEID 

De verwerking van persoonsgegevens door de VSA is gerechtvaardigd om te voldoen aan een wettelijke 

verplichting of een verwerking van persoonsgegevens in het algemeen belang. 

PROPORTIONALITEIT 

Bovendien wordt de mededeling van niet-gepseudonimiseerde persoonsgegevens enkel verkozen boven 

de mededeling van gepseudonimiseerde persoonsgegevens, mits in het aanvraagformulier de absolute 

noodzaak ervan door de VSA, wordt aangetoond. 
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Artikel 5 – Gegevenscategorieën en hun formaat 

Voorafgaand aan elke mededeling van persoonsgegevens moet de verwerkingsverantwoordelijke of de 

wettelijke vertegenwoordiger van de VSA naar Statbel een verzoek om mededeling van persoonsgegevens 

sturen aan de hand van het daartoe door de partijen opgemaakte formulier.   

Dit formulier bevat onder meer de volgende informatie: 

- Identiteit en handtekening van de verwerkingsverantwoordelijke of de wettelijke vertegenwoordiger 

van de VSA; 

- Identiteit en handtekening van de DPO van de VSA; 

- Identificatie van de eventuele verwerker; 

- Verklaring van het exclusieve gebruik van de verstrekte gegevens voor de productie van openbare 

statistieken in de zin van het Samenwerkingsakkoord van 15 juli 2014; 

- Beschrijving van de doeleinden van de verwerking; 

- Bewijs van de rechtmatigheid van de verwerking; 

- Bewaartermijn van de gegevens en verantwoording; 

- Gedetailleerde beschrijving van de gevraagde gegevens en variabelen; 

- Bewijs van de proportionaliteit. 

De persoonsgegevens zullen verstrekt worden wanneer de wettelijke vertegenwoordiger van Statbel de 

aanvraag heeft goedgekeurd, na advies van de DPO van Statbel, in een bekrachtigd besluit. Het 

bekrachtigde besluit bevat minstens de volgende aspecten: 

- Identificatie van de VSA als organisatie die de aanvraag doet; 

- Een verwijzing naar het aanvraagformulier; 

- Een verwijzing naar het Samenwerkingsakkoord van 15 juli 2014 en dit kaderprotocol; 

- De gegevens die meegedeeld worden; 

- De finaliteit van de gegevensverwerking (statistisch en wetenschappelijk onderzoek); 

- De bewaartermijn van de gegevens; 

- Evaluatie van de rechtmatigheid van de verwerking; 

- Evaluatie van de proportionaliteit; 

- Identiteit en handtekening van de wettelijke vertegenwoordiger van Statbel; 

- Identiteit en handtekening van de DPO van Statbel. 

Beide documenten maken integraal deel uit van het kaderprotocol en worden bij elke mededeling van 

persoonsgegevens aan het kaderprotocol toegevoegd. 

 

Artikel 6 – Modaliteiten van de mededeling van persoonsgegevens 

De persoonsgegevens worden zonder tussenpersonen meegedeeld tussen beide partijen. De veiligheid 

van deze mededeling wordt éénmaal per jaar besproken door de DPO’s van beide partijen. 
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Daarbij verklaren zij zich akkoord met: 

- de leverancier en de versie van de gebruikte programma’s voor de mededeling van gegevens; en 

- de controlemechanismen die opgezet worden door de personen die belast zijn met de mededeling 

van gegevens. 

Indien er veiligheidsrisico’s worden vastgesteld bij de VSA, zullen enkel nog anonieme gegevens worden 

meegedeeld. De VSA zal dan verplicht worden om de nodige corrigerende maatregelen te treffen alvorens 

niet-anonieme gegevens opnieuw kunnen worden meegedeeld. 

 

Artikel 7 – Technische en organisatorische maatregelen om de bescherming van de persoonsgegevens 

en de naleving van de rechten van de betrokkenen te waarborgen 

Naast de naleving van de bepalingen van de algemene verordening gegevensbescherming en de wet van 

30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van 

persoonsgegevens, zijn de partijen verplicht te zorgen voor de naleving van onder meer de statistische 

geheimhouding: 

- door een gedragscode aan te nemen waarin de regels en richtlijnen worden bepaald die aan de leden 

van de dienst worden opgelegd inzake de vertrouwelijkheid, bescherming van de persoonlijke 

levenssfeer, het zakengeheim en de gegevensbescherming; 

- door hun opdracht uit te voeren met inachtneming van de leidende beginselen van de openbare 

statistiek, conform de Praktijkcode voor Europese statistieken aangenomen door het Comité voor het 

Europees Statistisch Systeem dat van kracht is. 

 

Artikel 8 – Beheer van veiligheidsincidenten 

Om aan haar verplichtingen te voldoen, verbindt de VSA zich ertoe Statbel onverwijld in kennis te stellen 

en met Statbel samen te werken in geval van een inbreuk in verband met persoonsgegevens in de zin van 

artikel 4, 12°, van de algemene verordening gegevensbescherming. De kennisgeving moet per e-mail 

worden verstuurd naar statbel.dpo@economie.fgov.be met daarin de volgende informatie: De context 

van de inbreuk, het vermoedelijke tijdstip van het ontstaan van de inbreuk, het tijdstip van het ontdekken 

van de inbreuk, de categorieën van persoonsgegevens die gelekt zijn, de betrokkenen waarover 

persoonsgegevens gelekt zijn en de al genomen maatregelen. Die kennisgeving bevat alle nuttige en 

geschikte inlichtingen en bevat ten minste de elementen genoemd in artikel 61, §3, van de wet van 30 juli 

2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van 

persoonsgegevens. 

De VSA verbindt er zich toe haar volle medewerking te zullen verlenen aan alle administratieve en/of 

burgerlijke procedurele handelingen die zullen worden ondernomen tegen de FOD Economie, K.M.O., 

mailto:statbel.dpo@economie.fgov.be
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Middenstand en Energie in het kader van een inbreuk in verband met persoonsgegevens en van andere 

daarmee samenhangende feiten. 

 

Artikel 9 – Wettelijke beperkingen die van toepassing zijn op de rechten van de betrokkenen  

Indien de persoonsgegevensverwerking(en) die door de VSA wordt (worden) uitgevoerd, naar aanleiding 

van de mededeling van niet-gepseudonimiseerde persoonsgegevens die het voorwerp uitmaakt van dit 

kaderprotocol, onderworpen is (zijn) aan wettelijke beperkingen die van toepassing zijn op de rechten van 

de betrokkenen, dan dient de VSA de betrokkenen hierover te informeren via haar website. 

 

Artikel 10 – Periodiciteit van de mededeling 

De periodiciteit van de mededeling word gepreciseerd voor elk verzoek in het formulier dat opgesteld 

werd volgens het door de partijen overeengekomen model en in het door de wettelijke 

vertegenwoordiger van Statbel bekrachtigde besluit over de mededeling van de gegevens. 

 

Artikel 11 – Administratieve transparantie 

Conform artikel 20, §3, van de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen 

met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, publiceren de partijen dit kaderprotocol, het 

aanvraagformulier en het door Statbel bekrachtigde besluit op hun respectievelijke websites.  

 

Artikel 12 – Duur van het kaderprotocol 

Het kaderprotocol wordt gesloten voor onbepaalde duur en wordt van kracht op de dag dat het door de 

partijen werd ondertekend. 

Opgemaakt te Brussel op   13 mei 2020   in twee exemplaren, waarbij elke partij erkent er een origineel 

exemplaar van te hebben gekregen. 

Voor Statbel, Voor de Vlaamse Statistische Autoriteit (VSA), 

 

 

 

De heer N. WAEYAERT De heer R. BEERTEN 
Directeur-generaal Hoofdstatisticus 
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