Aanvraagformulier
geaggregeerde data
Nummer contract
Duid de reden van uw aanvraag aan:

Voorbehouden aan Statbel

☐ geaggregeerde data voor intern gebruik
☒ geaggregeerde data met het oog op verspreiding - open data uitgezonderd
☐ geaggregeerde data verspreiding via open data
Gegevens van de instelling die de aanvraag doet (* facultatief)
Benaming
Perspective.brussels
Juridisch statuut*
Para-regionale instelling
KBO-nummer*
0664.820.875
Straat
Naamsestraat
Nummer
59
Bus
Klik hier om tekst te typen.
Adres*
Postcode
1000
Gemeente
Brussel
Land
België
Wettelijk vertegenwoordiger van de instelling (facultatief)
Naam
Nys
Voornaam
Gert
Functie
Adjunct-directeur
Aanvrager/Contactpersoon (verplicht)
Naam
De Mesmaeker
Voornaam
Andreas
Functie
Opdrachthouder Diagnose en Welzijn & Gezondheid
E-mailadres
ademesmaeker@perspective.brussels
Telefoonnummer
0475570858
☒ Ik aanvaard dat Statbel mijn gegevens zal gebruiken om deze aanvraag te
verwerken
1. OMSCHRIJVING VAN DE GEVRAAGDE DATA
Databases
Geboorte
Variabelen + detail
Geboortecijfer: jaren 2012-2013-2014 en jaren 2017-2018-2019
Aantal geboorten: jaren 2012-2013-2014 en jaren 2017-2018-2019
Beide variabelen op niveau statistische sector en voor het hele
grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het
arrondissement Halle-Vilvoorde
Evenredigheid
De opgevraagde data zullen gebruikt worden voor het uitvoeren van een
territoriale diagnose voor de 3 sites van het Brugmann-ziekenhuis te Brussel.
Bedoeling is om aan de hand van een sociaal-demografische analyse een
inschatting te maken van mogelijke toekomstige noden voor het ziekenhuis.
2. VERSPREIDINGSMODALITEITEN
Beschrijving geplande
De statistische data worden niet publiek gemaakt/verspreid. De finale diagnose
verspreidingsproducten
Veiligheidsmaatregelen

zal worden gepubliceerd.
De data wordt opgeslaan in een interne database waarbij de toegangsrechten
beperkt blijven tot de leden van het departement kennis.

3. INTERNE VEILIGHEIDSMAATREGELEN
Opslag gegevens
Perspective
Aantal personen met toegang
30
tot gegevens
4. ANDERE BEPALINGEN
Periodiciteit
De gegevens worden eenmalig opgevraagd. Al is het niet uitgesloten dat we
dezelfde analyse binnen X jaar opnieuw zullen uitvoeren en dan eenzelfde
Bewaartermijn
Andere: omschrijf

aanvraag lanceren.
permanent
/

Pour le Directeur général
Gert Nys
Directeur général adjoint

