
 
 

Aanvraagformulier  
geaggregeerde data  

Via dit formulier kunnen geaggregeerde gegevens aangevraagd worden bij Statbel. Een correct ingevulde 
aanvraag moet enerzijds de snelle en efficiënte mededeling van de gevraagde gegevens mogelijk maken, 
maar anderzijds stelt het Statbel ook in staat om een correcte inschatting te maken op het vlak van 
gegevensbescherming. 

Op basis van de modaliteiten van de aanvraag en de daarmee verbonden risico’s zal het DPO-comité van 
Statbel oordelen of er al dan niet een vertrouwelijkheidscontract dient afgesloten te worden. Het is 
daarom belangrijk dat alle relevante informatie omtrent de bescherming van de gegevens op beknopte 
maar niettemin accurate manier wordt opgegeven.  

Hoe dit formulier in te vullen:  

- De facultatieve items moeten Statbel in staat stellen om snel een vertrouwelijkheidscontract op 
te stellen indien het DPO-comité van oordeel is dat een contract noodzakelijk is.  

- Gelieve bij het punt “1. Omschrijving van de data - Evenredigheid” een summiere beschrijving van 
de onderzoekcontext te geven en om concreet aan te geven welke data van Statbel beoogd wordt. 

- Indien de data enkel dient voor intern gebruik, dan hoeft u het luik “2. Verspreidingsmodaliteiten” 
niet in te vullen.  

- Bij punt “3. Interne veiligheidsmaatregelen” volstaat een schatting van het aantal personen dat 
een directe toegang heeft tot de data. 

- Periodiciteit betreft de frequentie waarmee u updates nodig heeft (vb. eenmalige aanvraag, 
maandelijks, jaarlijks, …).  

- De bewaartermijn betreft de duur dat de gegevens in geaggregeerde vorm bewaard zullen blijven 
om het onderzoek te kunnen uitvoeren alvorens deze vernietigd worden.  

- Andere aspecten die relevant kunnen zijn met betrekking tot de bescherming van de gegevens 
vermeldt u onder het item ‘Andere: omschrijf’.    

Neem contact op met de betrokken Statbel-statisticus of statbel.datarequests@economie.fgov.be indien 
u verder vragen heeft. 

  



 

Nummer contract Voorbehouden aan Statbel 
Duid de reden van uw aanvraag aan: 

☒ 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 Interface Demography – Vrije Universiteit Brussel 
Juridisch statuut* Klik hier om tekst te typen. 
KBO-nummer* Klik hier om tekst te typen. 

Adres* 

Straat Pleinlaan 
Nummer 2 
Bus / 
Postcode 1050 
Gemeente Etterbeek 
Land België 

 
Wettelijk vertegenwoordiger van de instelling (facultatief) 
Naam Klik hier om tekst te typen. 
Voornaam Klik hier om tekst te typen. 
Functie Klik hier om tekst te typen. 
 
Aanvrager/Contactpersoon (verplicht) 
Naam Verhaeghe 
Voornaam Pieter-Paul 
Functie Professor sociologie 
E-mailadres Pieter-Paul.Verhaeghe@vub.be 
Telefoonnummer +32 473 86 53 75 

 

 

☒ Ik aanvaard dat Statbel mijn gegevens zal gebruiken om deze 

aanvraag te verwerken 

 

1. OMSCHRIJVING VAN DE GEVRAAGDE DATA 
Databases Data over de etnische samenstelling van de bevolking op het niveau 

van de statistisch sector; voor alle sectoren in België; en voor de jaren 
2000 tem 2020 (dus 21 jaren). Hierbij wordt een opsplitsing gemaakt 
op basis van herkomstgroep (CD_DSCNT) en herkomstnationaliteit 
(CD_DSCNT_NATLTY). Het gaat om de geaggregeerde data op 
sectorniveau (bij voorkeur krijgen we ook de zeer kleine absolute 
aantallen op sectorniveau – dus ook indien kleiner dan 5 of 10 
inwoners om ‘zuivere’ analyses te kunnen maken). 

Variabelen + detail 1. Variabele CD_DSCNT 



2. Variabele CD_DSCNT_NATLTY 
De variabelen CD_DSCNT en CD_DSCNT_NATLTY zouden we graag 
gekruist ontvangen per statistische sector. 
Wat de herkomstnationaliteiten (CD_DSCNT_NATLTY) betreft, zijn we 
zeker geïnteresseerd in volgende 25 nationaliteiten: Italiaans, Spaans, 
Grieks, Portugees, Nederlands, Frans, Duits, Pools, Roemeens, 
Slovaaks, Bulgaars, Russisch, Indisch, Chinees, Congolees, Rwandees, 
Israël, Syrië, Irak, Brazilië, Marokkaans, Algerijns, Tunesisch en Turks. 
De overige nationaliteiten vragen we op in brede nationaliteitsgroepen 
(overige Europa, overige Afrika, overige Azië, overige Amerika, overige 
Oceanië, ontbrekend en staatloze) 

Evenredigheid De geaggregeerde data worden gebruikt om per gemeente de etnische 
residentiële segregatie te onderzoeken. 1. We berekenen voor 
verschillende etnische groepen (‘herkomstnationaliteiten’) de trend en 
het patroon van residentiële segregatie. 2. We brengen deze 
segregatiepatronen in verband met andere geaggregeerde, officiële 
data van de gemeente (bv. sociaaleconomische status of 
woningpatrimonium). 3. We onderzoeken het verband tussen de 
etnische residentiële segregatie in een gemeente en het niveau van 
discriminatie in dezelfde gemeente (= met data over discriminatie 
verzameld via correspondentietesten). De onderzoeksresultaten zullen 
via wetenschappelijke artikels en persberichten worden verspreid. 

 
2. VERSPREIDINGSMODALITEITEN 

Beschrijving geplande 
verspreidingsproducten 

Data enkel voor intern gebruik 

Veiligheidsmaatregelen  Data enkel voor intern gebruik. 
 

3. INTERNE VEILIGHEIDSMAATREGELEN 
Opslag gegevens  De gegevens worden opgeslagen op een beveiligde One Drive van de 

Vrije Universiteit Brussel. De map met de aangeleverde geaggregeerde 
data wordt extra met een wachtwoord beveiligd.  

Aantal personen met 
toegang tot gegevens 

Drietal personen: Pieter-Paul Verhaeghe, Rafael Costa en Billie 
Martiniello 

 
4. ANDERE BEPALINGEN 

Periodiciteit  Eénmaal 
Bewaartermijn Maximum drie jaar 
Andere: omschrijf Niet van toepassing 

 

Voor de aanvrager,  Pieter-Paul Verhaeghe 
Professor Sociologie 

Datum: 6/05/2021 

 



 

 

 

Handtekening 

 

 


