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Aanvraagformulier voor de mededeling van vertrouwelijke
gegevens voor een opdracht in het kader van het Instituut voor
Nationale Rekeningen
Naam van de instelling die de aanvraag doet: Statbel/Nationale Bank van België/Federaal
Planbureau1
Naam en voornaam van de verwerkingsverantwoordelijke (art. GDPR) of de wettelijke
vertegenwoordiger 2
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 of de wettelijke vertegenwoordiger verklaart dat de aanvraag
gebeurt in het kader van het Instituut voor Nationale Rekeningen, meer bepaald de Belgische
nationale en regionale rekeningen volgens het «Europees Systeem van Rekeningen»
(Europese Verordening nr. 549/2013).
Attest van de verwerkingsverantwoordelijke of de wettelijke vertegenwoordiger: Ja/Nee 1
Cf. pagina 4.

Doel van de verwerking
1/ Rechtsgrond
De rechtsgrond bestaat uit de artikelen 108, e., 109, §3 en 111, §2 van de wet van 21 december 1994
houdende sociale en diverse bepalingen. De artikelen 108, e. en 109, §3 voorzien respectievelijk dat
het INR de statistiek van de bruto regionale producten opstelt en dat deze opdracht door het INR wordt
toevertrouwd aan de Nationale Bank van België. Artikel 109, §3 voorziet daarbij dat de Nationale Bank
van België zich voor het opstellen van deze statistiek baseert op gegevens verzameld door het Nationaal
Instituut voor de Statistiek. Artikel 111, §2 geeft de Nationale Bank van België bovendien, als
geassocieerde instelling van het INR, met het oog op het opstellen van INR-statistieken, meer algemeen
het recht om de vertrouwelijke gegevens te raadplegen die de andere geassocieerde instellingen van
het INR, waaronder Statbel, hebben ingezameld voor INR-doeleinden.
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*Doorhalen wat niet van toepassing is

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 EU2016/679)

2
2/ Gedetailleerde en exacte beschrijving van de nagestreefde doeleinden
De gevraagde informatie zou in de toekomst mogelijk aangewend kunnen worden bij de productie van
de INR-statistiek ‘Regionale verdeling van de Belgische in- en uitvoer van goederen en diensten’ uit
de Regionale Rekeningen, meer bepaald als verdeelsleutel voor (een deel van) de invoer van
reisverkeer naar partnerland, bedrijfstak en arrondissement. Het doel van deze gegevensvraag
bestaat erin deze mogelijkheid te onderzoeken (exploratie data). Indien de informatie bruikbaar blijkt,
volgt een nieuwe gegevensaanvraag m.b.t de recurrente levering van het nodige deel van de
informatie.

Bewaartermijn van de gegevens3: Tot einde onderzoek en maximaal tot 31/12/2023
Verantwoording bewaartermijn van de gegevens
Gegevens zijn nodig tijdens onderzoek.

Termijn voor de mededeling van de gegevens:
Juni 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.
Deze aanvraag betreft informatie uit de enquête naar de reizen, uitsluitend jaarinformatie en vanaf
het referentiejaar 2015.
Resultaten van de enquête naar reizen en vakanties:
Jaar
Arrondissement van de reiziger
Land van bestemming
Onderscheid zakenreizen/ontspanningsreizen
Transportmiddel
Type accommodatie
Pakketreis
Aantal reizen 1-3 nachten
Aantal reizen 4+ nachten
Bestedingen tijdens de reis per categorie
Resultaten van de enquête naar buitenlandse excursies:
Jaar = 2017
Arrondissement van de reiziger
Land van bestemming
Onderscheid zakenreizen/ontspanningsreizen
Transportmiddel
Pakketreis
Aantal excursies
Bestedingen tijdens de excursie per categorie
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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 (indien exhaustieve gegevens)
/

Handtekening van de verwerkingsverantwoordelijke of de wettelijke vertegenwoordiger
Opgemaakt te: Brussel
Datum: 27/05/2021
Handtekening:

Digitally signed by

Naam: Pierre Wunsch
Functie: Gouverneur

[SIG:A] Pierre [SIG:A] Pierre WUNSCH
Date: 2021.05.27
WUNSCH
15:22:01 +02'00'

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
en heeft een positief / negatief (4) advies uitgebracht.
Opgemaakt te: Brussel
Handtekening

[SIG:A]
Fabienne
VERDUYN

Naam : Fabienne Verduyn

Datum: 27/05/2021
Digitally signed by
[SIG:A] Fabienne
VERDUYN
Date: 2021.05.27
14:53:29 +02'00'
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Verklaring van de verwerkingsverantwoordelijke:

Ik, ondergetekende, Pierre Wunsch, verklaar dat alle gevraagde gegevens conform zijn met de missie
van de Nationale Bank van België; meer bepaald het volgend wettelijk kader :
Artikel 108, e. van de wet van 21 december 1994 houdende sociale en diverse bepalingen belast het
Instituut voor de Nationale Rekeningen (‘INR’) ermee om de bruto regionale producten op te stellen.
Op grond van artikel 109, §3 van dezelfde wet vertrouwt het INR deze opdracht toe aan de Nationale
Bank van België.
De data-aanvraag is gebaseerd op het genoemde artikel 109, §3 van de wet van 21 december 1994
houdende sociale en diversie bepalingen, dat bepaalt dat de Nationale Bank van België zich bij het
opstellen van de bruto regionale producten baseert op gegevens die zijn verzameld door het Nationaal
Instituut voor de Statistiek. De data-aanvraag kadert eveneens in het algemene principe dat is
opgenomen in artikel 111, §2 van de wet van 21 december houdende sociale en diverse bepalingen,
volgens hetwelk de geassocieerde instelling van het INR, waaronder de Nationale Bank van België,
voor de uitvoering van hun INR-werkzaamheden het recht hebben de vertrouwelijke gegevens die de
andere geassocieerde instellingen van het INR, waaronder Statbel, hebben ingezameld met het oog
op hun INR-werkzaamheden, te raadplegen en te hergebruiken.

