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Aanvraagformulier voor de mededeling van vertrouwelijke
gegevens tussen statistische autoriteiten
Samenwerkingsakkoord van 15 juli 2014 betreffende het IIS
Naam van de statistische autoriteit die de aanvraag doet: VSA
Naam en voornaam van de verwerkingsverantwoordelijke (art. 4, 7) GDPR) of de wettelijke
vertegenwoordiger1
Functie: Hoofdstatisticus
Naam: Beerten
Voornaam: Roeland
Adres: Havenlaan 80 bus 100, 1000 Brussel
Tel.: +32(0)492230041
E-mail: roeland.beerten@vlaanderen.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 bijlage 2
Toe te voegen vertrouwelijkheidscontract
Tel.:
Fax:
E-mail:
De verwerkingsverantwoordelijke of de wettelijke vertegenwoordiger 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.
Doel van de verwerking
1/ Rechtsgrond
- Samenwerkingsakkoord van 15 juli 2014 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse
Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse
Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van
Brussel-Hoofdstad en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de nadere regels voor de
werking van het Interfederaal Instituut voor de statistiek, van de raad van bestuur en de
Wetenschappelijke Comités van het Instituut voor de nationale rekeningen
- Kaderprotocol betreffende de modaliteiten voor de mededeling van persoonsgegevens door Statbel
aan de Vlaamse Statistische Autoriteit (VSA) 2020/041c
- Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de Vlaamse openbare statistieken van 22 april 2016
- Besluit van de Vlaamse Regering van 21 januari 2022 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse
Regering van 22 april 2016 betreffende de Vlaamse openbare statistieken, wat betreft aanpassing aan
het decreet van 2 juli 2021
- Decreet betreffende de Vlaamse openbare statistieken van 19 februari 2016, dat opgeheven werd en
waarvan inhoud overgenomen werd in het
- Bestuursdecreet van 7 december 2018, meer bepaald Afdeling 8. Organisatie van het statistiekbeleid,
Artikel III.107. t.e.m. 113
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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).
Doorhalen wat niet van toepassing is.
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- Decreet van 2 juli 2021 tot wijziging van het Bestuursdecreet van 7 december 2018, dat wijzigingen
en toevoegingen aanbracht aan o.a. Afdeling 8. Organisatie van het statistiekbeleid, Artikel III.107.
t.e.m. 113
De gegevens zullen gebruikt worden voor de voorbereiding en uitwerking van advies voor de Task
Force Oekraïne. De aantallen en spreiding zullen opgevolgd worden alsook het profiel van
Oekraïense vluchtelingen (aantal alleenstaanden, aantal minderjarigen, leeftijd, woonsituatie, etc.).
Een analyse van de instroom en de uitstroom zal worden gemaakt.
De aanvraag kadert in de decretale opdracht van de Vlaamse Statistische Autoriteit (VSA), met name
de ontwikkeling van kwaliteitsvolle openbare statistieken in functie van specifieke gebruikersbehoeften
van de overheid of andere gebruikersgroepen.
2/ Gedetailleerde en exacte beschrijving van de nagestreefde statistische doeleinden
Het gebruik van de aangevraagde data zal zich in de eerste plaats toespitsen op de stand en evolutie
van de Oekraïense vluchtelingenbevolking, zowel wat de aantallen, de spreiding als de stromen
betreft. Zowel cross-sectionele als panelanalyses zullen worden gemaakt. De geaggregeerde
resultaten zullen het de Task Force Oekraïne mogelijk maken om een geïnformeerd beleid uit te
werken op basis van objectieve gegevens.
Bewaartermijn van de gegevens3
5 jaar na ontvangst van de laatste gegevensset
Verantwoording bewaartermijn van de gegevens
De gegevens zullen in eerste instantie gebruikt worden in verband met de opvolging van de
crisissituatie die zich op dit ogenblik afspeelt. Op later tijdstip zullen de gegevens verder geanalyseerd
worden om dieper inzicht te krijgen in bevolkingsbewegingen tijdens een vluchtelingencrisis. Daarom
kunnen er herbewerkingen nodig zijn.
Op termijn is het de bedoeling om de verwerkte statistische gegevens op te slaan in het Statistisch
Datawarehouse (S-DWH) van de VSA. Het S-DWH van de VSA zal voldoen aan alle beveiligingseisen
volgens het GSBPM-model. Enkel een voldoende lange bewaartermijn staat garant voor onderzoek
van tijdreeksen op lange termijn.
Zolang dit S-DWH nog in ontwikkeling is worden de (verwerkte statistische) gegevens op een
beveiligde locatie geplaatst.
Termijn voor de mededeling van de gegevens
Gegevenslevering graag zo snel mogelijk zodra de gegevens beschikbaar zijn.
Gedetailleerde beschrijving van de gevraagde gegevens (categorieën van betrokken personen,
functionele
gegevenscategorieën
m.b.t.
persoonsgegevens,
soort
gegevens,
referentieja(a)r(en), frequentie en opsomming van de gegevens, eventuele frequentie van de
gegevensaanvraag)
Met het oog op de bovenstaande onderzoeksdoelstellingen willen wij beschikking krijgen over alle
gevalideerde en gecodeerde variabelen met betrekking tot de Oekraïense vluchtelingen zoals deze
wekelijks worden geselecteerd uit het Rijksregister.
Categorie van betrokken personen: alle individuen met een Oekraïense nationaliteit ingeschreven in
het Rijksregister vanaf 3 maart 2022
Functionele gegevenscategorieën m.b.t. persoonsgegevens: Persoonlijke identificatiegegevens;
Persoonlijke bijzonderheden; Huwelijk of huidige vorm van samenleven; Bijzonderheden betreffende
de andere familie- of gezinsleden
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Op het einde van de verwerking dienen de gegevens en back-ups 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 back-ups nog voor afloop van
de termijn te worden vernietigd, met name zodra de statistische doeleinden zijn verwezenlijkt.
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Soort gegevens: administratieve gegevens afkomstig van het Rijksregister
Het betreft gepseudonimiseerde gegevens (= zonder directe identificatie).
De pseudonummers in de gevraagde gegevens moeten identiek zijn aan de pseudonummers in reeds
ontvangen gegevens betreffende Demobel, zodat een correcte koppeling van de gegevens binnen de
statistische autoriteit mogelijk is (bv. voor longitudinaal onderzoek).
Referentieja(a)r(en): 2022 en volgende jaren, namelijk zo lang als de betreffende statistieken door de
Task Force Oekraïne opgevraagd worden
Frequentie van de gegevens: Wekelijks
Opsomming van de gegevens: Zie “Lijst van de gevraagde variabelen”
We wensen altijd alle variabelen te ontvangen die zich in deze bestanden bevinden. Indien nieuwe,
voor onze aanvraag relevante variabelen in de toekomst aan de bestanden worden toegevoegd, dekt
de huidige aanvraag deze ook.
Frequentie van de gegevensvraag: Eenmalig
Lijst van de gevraagde variabelen
Gegevens op het niveau van het individu. Na inhoudelijk overleg met de verantwoordelijke bij Statbel,
worden de volgende variabelen gevraagd:
D_DEMO, DT_REFDATE, CD_REFNIS, CD_SEX, DT_BTH, MS_AGE, CD_CNTRY_BTH,
CD_NATLTY, CD_FST_NATLTY, CD_CIV, CD_REG, ID_HH, ID_HH_MEMBR, ID_DEMO_HH_HD,
CD_REL_HH_HD,
HH_TYPE_LIPRO,
HH_POS_LIPRO,
DT_TRN_STRT
DT_TRN_STOP,
CD_SECTOR_P9, TX_ADDR_NUM_RES, + Gezin waarbij wordt verbleven
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.
Gepseudonimiseerde micro-gegevens op het niveau van
individuen die nodig voor het opvolgen van de aantallen,
Gevraagde
Exacte behoefte
spreiding en stromen van Oekraïense vluchtelingen en die
variabelen
kunnen gekoppeld worden aan de andere
Demobelgegevens.
Bij gebruik van geaggregeerde data is het onmogelijk
statistieken te ontwikkelen op basis van specifieke behoefte
Bewijs van evenredigheid van kenmerken en categorieën. De gevraagde variabelen
zijn noodzakelijk voor het gedetailleerd in kaart brengen van
de vluchtelingenbevolking uit Oekraïne.
Handtekening van de verwerkingsverantwoordelijke of de wettelijke vertegenwoordiger
Opgemaakt te: Brussel
Datum:
Handtekening:

Naam: Roeland Beerten

Digitaal ondertekend door

Roeland Beerten Roeland Beerten (Signature)
Datum: 2022.05.02 13:20:48
(Signature)
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Functie: Hoofdstatisticus
Advies van de DPO (Data Protection Officer – Functionaris voor gegevensbescherming)
Ondergetekende DPO is op de hoogte van de aanvraag en de beoogde verwerking(en) van de
gegevens en heeft hierover een positief advies uitgebracht.
Opgemaakt te: Brussel
Datum:
Handtekening

Naam: Steven Callaars

ondertekend door
Steven Callaars Digitaal
Steven Callaars (Signature)
Datum: 2022.05.02 13:27:56
(Signature)
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