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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: VSA 
 
Naam en voornaam van de verwerkingsverantwoordelijke (art. GDPR) of de wettelijke 
vertegenwoordiger1 
Functie: Hoofdstatisticus 
Naam: Beerten 
Voornaam: Roeland 
Adres: Havenlaan 80 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 bijlage2 
Toe te voegen vertrouwelijkheidscontract 
Tel.: 
Fax: 
E-mail: 

 

De verwerkingsverantwoordelijke of de wettelijke vertegenwoordiger 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. 

 

Doel van de verwerking 
 
1/ Rechtsgrond 
 
- Decreet betreffende de Vlaamse openbare statistieken van 19 februari 2016, dat opgeheven werd en 

waarvan inhoud overgenomen werd in het 
- Bestuursdecreet van 7 december 2018, meer bepaald Afdeling 8. Organisatie van het statistiekbeleid, 

Artikel III.107. t.e.m. 113. 
- Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de Vlaamse openbare statistieken van 22 april 2016 
 
De gegevens zullen gebruikt worden voor de voorbereiding en uitwerking van het Vlaams Statistisch 
Programma 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. 
 
De aanvraag kadert in de decretale opdracht van de Vlaamse Statistische Autoriteit (VSA), met name 
de ontwikkeling, productie en ontsluiting van kwaliteitsvolle openbare statistieken over de diverse 
aspecten van de Vlaamse samenleving en in functie van de gebruikersbehoeften, overeenkomstig de 
principes van de Europese praktijkcode voor openbare statistieken. 

                                                
1 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). 

2 Doorhalen wat niet van toepassing is. 
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Hiertoe worden op regelmatige basis statistische producten gepubliceerd op de website Statistiek 
Vlaanderen over diverse maatschappelijke thema’s. Verder kunnen er ook statistieken gemaakt worden 
op vraag, dit vanuit onmiddellijke gebruikersbehoeften van de overheid of andere gebruikersgroepen. 

 

2/ Gedetailleerde en exacte beschrijving van de nagestreefde statistische doeleinden 
 
Het gebruik van de aangevraagde data zal zich toespitsen op het maken van simulaties van de 
effecten van de vernieuwing van de EU-SILC-methodologie ingevoerd in 2019 op de resultaten van de 
jaren 2013 tot en met 2018. 
 

 

Bewaartermijn van de gegevens3 
 
5 jaar 
 

Verantwoording bewaartermijn van de gegevens 
 
Aangezien we de statistieken over de tijd opvolgen, kunnen er herbewerkingen nodig zijn. Dit bv. 
wanneer internationale definities wijzigen, of wanneer de relevante statistieken wijzigen door een 
gewijzigd gebruik of wanneer nieuwe Vlaamse openbare statistieken worden geselecteerd op basis 
van nieuwe statistiekbehoeften geformuleerd door de gebruikers. 
 
Op termijn is het de bedoeling om de verwerkte statistische gegevens op te slaan in het Statistisch 
Datawarehouse (S-DWH) van de VSA. Het S-DWH van de VSA zal voldoen aan alle beveiligingseisen 
volgens het GSBPM-model. Enkel een voldoende lange bewaartermijn staat garant voor longitudinaal 
onderzoek en maakt het mogelijk om voldoende data te hebben voor een tijdreeks op lange termijn. 
 
Zolang dit S-DWH nog in ontwikkeling is worden de (verwerkte statistische) gegevens op een 
beveiligde locatie geplaatst. 
 

 

Termijn voor de mededeling van de gegevens 
 
Zo snel mogelijk 
 

 

Gedetailleerde beschrijving van de gevraagde gegevens (categorieën van betrokken personen, 
functionele gegevenscategorieën m.b.t. persoonsgegevens, soort data, referentieja(a)r(en), 
frequentie en opsomming van de gegevens, eventuele frequentie van de gegevensaanvraag) 
 
Met het oog op het maken van simulaties van de effecten van de vernieuwing van de EU-SILC-
methodologie ingevoerd in 2019 op de resultaten van de voorgaande jaren, worden een aantal 
variabelen aangevraagd voor de edities van SILC 2013 tot en met 2018, die door Statbel voor het 
maken van deze simulaties ter beschikking worden gesteld. 
 
Categorie van betrokken personen: Individuen en huishoudens 
Functionele gegevenscategorieën m.b.t. persoonsgegevens: Financiële middelen (o.b.v. 
administratieve gegevens) 
Soort data: koppeling van administratieve gegevens aan data afkomstig van een representatieve 
steekproef van de bevolking en huishoudens van België 
Referentieja(a)r(en): 2013-2018 
Frequentie van de gegevens: Eenmalig 
Opsomming van de gegevens: Zie “Lijst van de gevraagde variabelen” 
Frequentie van de gegevensvraag: Eenmalig 

                                                
3 Op het einde van de verwerking dienen de gegevens en back-ups 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 back-ups 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 
 
- ID-variabele 
- Nieuw gewicht 
- Beschikbaar inkomen op basis van administratieve inkomens 
- Equivalent beschikbaar inkomen op basis van administratieve inkomens 
- Nieuwe armoededrempel (berekend met nieuwe gewichten en administratieve inkomens) 
- Nieuwe AROP-situatie 
 

 

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 
Gecodeerde, gepseudonimiseerde microgegevens over de 
administratieve inkomens van de huishoudens opgenomen 
in de EU-SILC survey 2013 tot en met 2018. 

 Bewijs van evenredigheid 

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 gedetailleerde simulaties 
van de effecten van de hervorming van de EU-SILC op 
voorgaande edities van de survey. 

 

Handtekening van de verwerkingsverantwoordelijke of de wettelijke vertegenwoordiger 
Opgemaakt te: Brussel Datum:  
 
Handtekening: 
 
 
Naam: Roeland Beerten 
 
Functie: Hoofdstatisticus 

 

Advies van de DPO (Data Protection Officer – Functionaris voor gegevensbescherming) 
Ondergetekende DPO is op de hoogte van de aanvraag en de beoogde verwerking(en) van de 
gegevens en heeft hierover een positief advies uitgebracht. 
 
Opgemaakt te: Brussel Datum:  
 
Handtekening 
 
 
 
Naam: Steven Callaars 
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