
Aanvraagformulier voor de mededeling van vertrouwelijke
gegevens tussen statistische autoriteiten

Naam van de statistische autoriteit die de aanvraag doet: Nationale Bank Van België

Naam en voornaam van de verwerkingsverantwoordelijke (art. GDPR) /  verantwoordelijke voor
de gegevens 1

Functie: Gouverneur
Naam :  Wunsch
Voornaam : Pierre
Adres : De Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel

Tel. : 02/221.56.40
Fax :
E-mail : Office.Governor@nbb.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

In het kader van het Instituut voor de Nationale Rekeningen (opgericht bij de wet van 21 december
1994) is de Nationale Bank van België belast met de taak de nationale en regionale rekeningen van
België op te stellen. Het opstellen van de nationale en regionale rekeningen is ook een Europese
verplichting waaraan ons land moet voldoen (EU Verorderning van 21 mei 2013).

Volgens de wet vertrouwt het INR “aan de Nationale Bank van België het opstellen toe van de
statistische tabellen bedoeld in artikel 108, a), b), d) en e) van deze wet. De Nationale Bank van België
baseert zich daarbij meer bepaald op gegevens verzameld door het Nationaal Instituut voor de Statistiek
en opgesteld door het INR.” (Art. 109, paragraaf 3)

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)
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2/ Gedetailleerde en exacte beschrijving van de nagestreefde statistische doeleinden

De gegevens van de personenbelasting worden gebruikt voor de opmaak van de statistieken in het
kader van de nationale rekeningen van België. Ze worden gebruikt in verschillende onderdelen van de
raming van het geheel van de nationale rekeningen en niet zozeer voor één bepaalde INR statistiek.
In het bijzonder zijn ze nodig voor het opstellen van statistieken over de productie en het intermediair
verbruik van de vrije beroepen.

Bewaartermijn van de gegevens2:  tot beëindiging wettelijk mandaat van de Nationale Bank ter
opstelling nationale rekeningen.

Verantwoording bewaartermijn van de gegevens :

Gezien de gegevens gebruikt worden in het kader van het opstellen van de reële nationale rekeningen
en om te voldoen aan de vereisten van Eurostat met betrekking tot het herzieningsbeleid, is het
noodzakelijk deze gegevens voor langere termijn te bewaren.

Termijn voor de mededeling van de gegevens:

In de loop van maart- 2021

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.

De aanvraag betreft een jaarlijks wederkerende vraag om de laatst beschikbare gegevens van de
personenbelasting te bekomen. Dit om de toegevoegde waarde te ramen van economische agenten
(zelfstandigen) die niet onderworpen zijn aan de BTW en die geen of zeer weinig personeel
tewerkstellen. Concreet betreft het de raming van de toegevoegde waarde in volgende bedrijfstakken:
-  advocaten (nace 69.1)
-  dierenartsen (nace 75)
-  medici en paramedici (nace 86)
-  zelfstandigen in nace 66

2 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

- Baten en lasten van zelfstandigen: rubrieken:

 A/B0700
 A/B5500
 A/B6000
 A/B6060
 A/B6500
 A/B6520
 A/B6560
 A/B6570
 A/B9520
 A/B9530
 A/B9540
 A/B9550
 A/B9560

- Als identificatie-variabele wordt ook het KBO en RSZ nummer (wanneer beschikbaar) van de
zelfstandige gevraagd. Deze identificatie-variabelen worden gebruikt om de gegevens van de
personenbelasting te kunnen koppelen aan het eigen referentie repertorium van actieve ondernemingen
en zelfstandigen. Dit repertorium specifieert voor elke actieve onderneming of zelfstandige de relevante
institutionele sector (S11, S12, S13, S14 of S15) en bedrijfstakclassificatie (op NACE5 niveau).

Het is belangrijk om de koppeling met het eigen referentie repertorium te kunnen maken om
verschillende redenen:

 de sectorclassificatie wordt toegekend na analyse en controle door interne sectorspecialisten
volgens bepaalde criteria (ESR);

 voor de toekenning van bedrijfstakclassificaties worden bepaalde interne beperkingen toegepast
(vb. sommige bedrijfstakken worden uitgesloten van bepaalde sectoren).

Een individuele koppeling van de gegevens van de personenbelasting met het eigen referentie
repertorium verzekert een correcte en intern coherente behandeling van de gegevens tijdens het
ramingsproces van de nationale rekeningen (zowel op vlak van de toe te passen methodologie als op
vlak van toekenning van de economische aggregaten aan de bedrijfstakken en institutionele sectoren).

Wanneer een onderdeel van de populatie van personenbelasting niet geklasseerd wordt zoals in het
eigen referentie repertorium bepaald werd, bestaat een risico op dubbeltellingen.

Tot slot wordt het interne repertorium van bedrijven voor elk individueel ramingsjaar opgesteld en
vervolgens ‘bevroren’ om de raming van een bepaald jaar exact te kunnen repliceren indien dit achteraf
noodzakelijk zou blijken (vb. na methodologische wijzigingen).

- Volgende hulpvariabelen:

 ID_DEMO: gepseudonimiseerde identificatienummer
 CD_CODE_NBB: code die aangeeft of de eenheid BTW-plichtig is en/of werknemers heeft
 YEAR: inkomstenjaar
 CD_REFNIS: NIS-code
 CD_FNC: functiecode (deze code afkomstig uit KBO geeft het beroep van de zelfstandige of

de functie aan. Het gaat hier dan om activiteiten zoals bestuurder, vennoot, commissaris,
maar ook kapper, opticien, wasser, begrafenisondernemer)

- Met een bestand waarbij de nace van het huidige jaar wordt gebruikt én een bestand waarbij de nace
van het jaar 2011 wordt gebruikt.
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Details over het gebruik van de bron kan worden teruggevonden in het “GNI inventory”
(https://www.nbb.be/doc/dq/e_method/m_esr2010_en.pdf) p.730-731.

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
Zie details in het “GNI inventory”
(https://www.nbb.be/doc/dq/e_method/m_esr2010_en.pdf)
p.730-731.

Bewijs van
evenredigheid Nodig voor exhaustiviteit nationale rekeningen

Handtekening van de verwerkingsverantwoordelijke

Opgemaakt te: Brussel Datum: 28 april 2021

Handtekening:

Naam : Pierre Wunsch

Functie: Gouverneur

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                  Datum: 28 april 2021

Handtekening:

Naam : Fabienne Verduyn
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