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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: Nationale Bank van België

Naam en voornaam van de verwerkingsverantwoordelijke (art. GDPR) of de wettelijke
vertegenwoordiger 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 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

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 Verordening 549/2013 van 21 mei 2013).

Daarnaast is de Nationale Bank van België eveneens bevoegd voor het opstellen van de
betalingsbalans, van de externe vermogenspositie en van de statistieken inzake de internationale
handel in diensten en de buitenlandse directe investeringen van België (Belgische wet van 28 februari
2002).

2/ Gedetailleerde en exacte beschrijving van de nagestreefde doeleinden

Globalisering heeft een grote en toenemende invloed op de samenstelling van de nationale rekeningen,
de betalingsbalans, de externe vermogenspositie, de internationale handel in diensten en de

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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buitenlandse directe investeringen. De toenemende internationale verwevenheid maakt dat het meten
van de economische en financiële relaties met het buitenland steeds meer informatie en kennis vereist.
Het brengt bovendien nieuwe uitdagingen mee voor de statisticus om de macro-economische scope
van de ondernemingen correct te capteren binnen de verschillende opgemaakte statistieken.

Vanuit Eurostat wordt bovendien bijkomende druk gelegd om de kwaliteit van de opgemaakte
statistieken omtrent globalisering te verhogen. Onderstaande aangevraagde gegevens kunnen hiertoe
helpen bij het interpreteren van bepaalde stromen van en tussen bepaalde lidstaten en/of geven een
beter zicht op de activiteiten van een entiteit binnen een bepaalde multinationale groep. De gevraagde
gegevens zijn bijgevolg nodig binnen de eigenlijke analyses uitgevoerd in de Nationale Bank ter
verbetering van de kwaliteit van de geproduceerde statistieken, waaronder ook in de directe
contactopname met de ondernemingen wanneer bepaalde inconsistenties met andere databronnen
worden ontdekt.

Bewaartermijn van de gegevens2: tot beëindiging wettelijk mandaat van de Nationale Bank ter
opstelling nationale rekeningen en de statistieken van de betalingsbalans, de externe
vermogenspositie, de internationale handel in diensten en de buitenlandse directe investeringen.

Verantwoording bewaartermijn van de gegevens
Gezien de gegevens gebruikt worden in het kader van het opstellen van de nationale rekeningen en
de statistieken van de betalingsbalans, de externe vermogenspositie, de internationale handel in
diensten en de buitenlandse directe investeringen en om te voldoen aan de vereisten van Eurostat,
is het noodzakelijk deze gegevens voor langere termijn te bewaren.

Termijn voor de mededeling van de gegevens:
In de loop van mei 2022.

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. Indien het om niet-gepseudonimiseerde gegevens gaat,
dan dient dit gemotiveerd te worden.

De aanvraag heeft betrekking op het verkrijgen van informatie op ondernemingsniveau uit de Prodcom-
gegevens (Products of the European Community) die Statbel verzamelt uit een maandelijkse enquête
in het kader van Belgische en Europese wettelijke verplichtingen (Koninklijk besluit van 20 februari 2008
betreffende een maandelijkse enquête naar de industriële productie en Verordening (EEG) nr. 3924/91
van de Raad van 19 december 1991 betreffende de totstandbrenging van een communautaire enquête
naar de industriële productie).

De Nationale Bank zou graag de gegevens op een maandelijkse frequentie willen verkrijgen vanaf het
referentiejaar 2017 en dit voor de ganse populatie.

De aanvraag heeft betrekking op de lijst van onderstaande variabelen:

Over het geheel opgevraagde variabelen:
TAFBV Maakloonwerk geleverd aan ondernemingen in België
TSI Industriële behandelingen en diensten, geleverd aan derden

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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LIVCOM Handelsleveringen
LFFE Leveringen van producten, voor rekening van de onderneming, in loonarbeid vervaardigd door
ondernemingen die in het buitenland gevestigd zijn

Productievariabelen die worden opgevraagd per rubriek van de “PRODCOM-lijst”:
CD_PRODCOM Prodcom-code
PTQ Totale productie hoeveelheid
LVQ Leveringen aan derden hoeveelheid
LVV Leveringen aan derden waarde
TAFEQ Maakloonwerk geleverd aan ondernemingen in het buitenland hoeveelheid
TAFEV Maakloonwerk geleverd aan ondernemingen in het buitenland waarde

Gegeven dat deze gegevens gebruikt zullen worden in de analyse van individuele ondernemingen
(aanvragen gebeuren op basis van het btw-nummer welk op zijn beurt gekoppeld is met het eigen
referentie repertorium van actieve ondernemingen en zelfstandigen), is het bijgevolg niet mogelijk om
de gegevens te pseudonimiseren. Hierdoor zou de koppeling met de analyses volledig verloren gaan,
waardoor niet meer de juiste conclusies kunnen getrokken worden en bijgevolg geen kwalitatieve
verbeteringen kunnen aangebracht worden aan de statistieken.

Lijst van de gevraagde variabelen (indien exhaustieve gegevens)

Handtekening van de verwerkingsverantwoordelijke of de wettelijke vertegenwoordiger
Opgemaakt te: Brussel Datum: 20 april 2022

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
en heeft een positief / negatief (4) advies uitgebracht.

Opgemaakt te: Brussel                  Datum: 20 april 2022

Handtekening

Naam : Fabienne Verduyn
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