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Betgië in cijf ers

Aanvraagformulier
geaggregeerde data

Via dit formulier kunnen geassregeerde 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

gegevensbescherm ing.

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 "L. 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.

lndien de data enkel dient voor intern gebruik, dan hoeft u het luik "2. Verspreidingsmodaliteiten"

niet in te vullen.

Bij punt "3. lnterne 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.



Voorbehouden aan Statbel
Duid de reden van uw aanvraag aan:

X geaggregeerde data voor intern gebruik

n geaggregeerde data met het oog op verspreiding - open data uitgezonderd
E geaggregeerde data verspreiding via open data

NMBS
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Klik hier om tekst te typen
KIik hier om tekst te typen
Klik hier om tekst te typen

De Wit
Jesse

Expe rt Corporate Strategy
jesse.dewit@ belgiantrain. be

02/s2s.36.82

X lk aanvaard dat Statbel mijn gegevens zal gebruiken om deze

aanvraag te verwerken

Voertuigenpark + Huishoudens (Gezinnen)

Heel België, pergemeente (meest recente divisie) :

1-) Aantal personenwagens per gemeente van de eigenaar
(va naf 08/ 20ß tot 08 / 2021, per jaa r).

2) Aantal personenmotorfietsen per gemeente van de
eigenaar (vanaf O8/2OI3tot 08/2021,, per jaar).

3) Aantal salariswagens per gemeente van de eigenaar of
gebruiker (jaren waarvoor analyse werd gedaan).

Nummer contract

Gegevens van de instelling die de aanvraag doet (* facultat¡ef)

Wettelijk vertegenwoordiger va n de instelli ng (facultatief)

Aa nvrager/Contactpe rsoon (verplicht)

1.. OMSCHRIJVING VAN DE GEVRAAGDE DATA

Adres*

St ra at

Nummer
Bus

Postcode

Gemeente
La nd

Benaming

Juridisch statuut*
KBO-nummer*

Naam

Voornaam
Functie

Naam

Voornaam
Functie

E-mailadres

Telefoonnummer

Databases

Variabelen + detail



4) Aantal huishoudens die ten minste een personenwagen of
pe rso n e n motorfi ets h e bben (va n a f 01/20 13 tot OL / 2021,,

per jaar).

5) Aantal huishoudens die geen personenwagen of
pe rso n e n moto rfi ets h e b be n (v anaf 01, / 2073 Lot OI / 202I,
per jaar).

6) FACULTATIEF: aantal personenwagens en
personenmotorfietsen (samen) per categorie huishouden
(5 catesorieën) vanaf 08/2013 tot 08/2021,, per jaar.

Om de passagiersfluxen van NMBS te analyseren, worden deze ook
gelinkt aan de gegevens van de belangrijkste modale concurrent van

de trein: de auto. Meer bepaald gaat het om een analyse van haar

variabele kosten (parkeerprijzen, brandstofprijzen, tijdverlies
(congestie)), maar ook het autobezit. Voor de variabele "autobezit"
zouden we deze evolutie graag traceren op niveau van de gemeenten

omdat er vermoedelijk significante verschillen zijn in evolutie hierin
stad vs. meer landelijk...

A.d,h.v. vastgestelde verbanden uit het verleden, trachten we
voorspellingen te maken voor passagiersfluxen in toekomst
(+scena rio's).
Klik hier om tekst te typen

Op persoonlijke computer, beschermd.
2

Eenmalige aanvraag

3 iaar

/

2. VERSPREIDINGSMODALITEITEN

Beschrijving geplande
verspreidingsprod ucten

Veiligheidsmaatregelen

3. INTERNE VEILIGHEIDSMAATREGELEN

4. ANDERE BEPALINGEN

Periodiciteit

Bewaartermijn
Andere: omschrijf

Evenredigheid

Opslag gegevens

Aantal personen met
toegang tot gegevens

ç_.'

Voor de aanvrager, Jesse De Wit
Klik hier om tekst te typen.

Datum:4lOSl2O22

Handtekening




