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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 statistische autoriteit die de aanvraag doet: Federaal Planbureau
Naam en voornaam van de verwerkingsverantwoordelijke (art. 4, 7) AVG) of de wettelijke
vertegenwoordiger1
Functie: Commissaris van het Plan a.i.
Naam: Weemaes
Voornaam: Saskia
Adres: Belliardstraat 14-18, 1040 Brussel
Tel.: +32 (0) 2 507 73 48
E-mail: sw@plan.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
Toe te voegen vertrouwelijkheidscontract
Tel.:
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).
Doel van de verwerking
1/ Rechtsgrond (rechtmatigheid van de verwerking door de statistische autoriteit)
- In het kader van het Instituut voor de Nationale Rekeningen (opgericht bij de wet van 21 december
1994) is het Federaal Planbureau onder meer belast met de taak input-outputtabellen en andere
satellietrekeningen voor België op te stellen. Het opstellen van de nationale en regionale rekeningen
en bijhorende satellietrekeningen is ook een Europese verplichting waaraan ons land moet voldoen
(EU Verordening 549/2013 van 21 mei 2013).
- Wet van 21 december 1994 Wet houdende sociale en diverse bepalingen, titel VIII Hervorming van
het apparaat voor de statistiek en de economische vooruitzichten van de federale regering (hierna
"INR-wet").
- Kaderprotocol betreffende de modaliteiten voor de mededeling van persoonsgegevens door Statbel
aan het Federaal Planbureau (FPB) in het kader van het Instituut voor Nationale Rekeningen (INR)
2020/071c.
2/ Missie van de statistische autoriteit
Het Federaal Planbureau (FPB) is een onafhankelijke instelling van openbaar nut. Het FPB maakt
studies en vooruitzichten over economische, sociale en milieubeleidskwesties. Ook wordt de integratie
van die beleidskwesties in een context van duurzame ontwikkeling bestudeerd. Naast het maken van
studies en vooruitzichten vervult het FPB ook een aantal statistische taken, hoofdzakelijk in het kader
van het Instituut voor de Nationale Rekeningen (INR).
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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, de AVG EU2016/679 en de wet van 30 juli 2018).
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3/ Gedetailleerde en exacte beschrijving van de nagestreefde statistische doeleinden
In het kader van een mogelijke toekomstige Europese verplichting die onder de missies van het INR
valt, voert het FPB (onder Eurostat Grant 2021-BE-NA – 101055571) een vervolgproject op een
eerder pilootproject uit, waarbij Extended SUIOT (Supply-Use & Input-Output Tables) worden
berekend, rekening houdend met de ondernemingskenmerken grootteklasse en ownership. Hiervoor
dient in kaart gebracht te worden door welke ondernemingen de entiteiten uit het ondernemingsregister gecontroleerd worden.
Bewaartermijn van de gegevens2
Vernietiging van alle in het kader van deze aanvraag ontvangen gegevens(sets) uiterlijk:
5 jaar na ontvangst van de laatste gegevensset.
Verantwoording bewaartermijn van de gegevens
Deze termijn laat toe te antwoorden op eventuele vragen ter verduidelijking vanwege Eurostat na het
afsluiten van het project en eventuele toekomstige INR-verplichtingen verder voor te bereiden.

Gewenste termijn(en) voor het ontvangen van de gegevens
Gegevensmededeling graag zo snel mogelijk zodra de gegevens beschikbaar zijn. Dit geldt voor elk
van de gevraagde gegevenssets apart (jaren 2015-2019 en 2020).
Contactpersoon bij de statistische autoriteit waar de gegevens worden aangevraagd
AF
Gedetailleerde beschrijving van de gevraagde gegevens
Gevraagde gegevens: een selectie van variabelen voor individuele entiteiten (groups & legal units) uit
de Trade by Enterprise Characteristics (TEC) database.
Categorie(ën) van betrokken ondernemingen: alle ondernemingen in de TEC database
Functionele gegevenscategorie(ën) m.b.t. persoonsgegevens (dit is optioneel, ten behoeve van het
verwerkingsregister van de statistische autoriteit): Functionele gegevenscategorie(ën) m.b.t.
persoonsgegevens.
Soort gegevens: Kies een item (en pas het eventueel aan) of typ tekst in.
☒ Gegevens met directe identificatie: Om de entiteiten op een zinvolle manier met andere publieke
info te kunnen linken is een bestand met identificatoren (ondernemingsnummers) voor de
entiteiten noodzakelijk.
☐ Gepseudonimiseerde gegevens (= zonder directe identificatie)
☐ De pseudonummers in de gevraagde gegevens moeten identiek zijn aan de
pseudonummers in reeds ontvangen gegevens betreffende Omschrijf de gegevensset(s)
waarmee de gevraagde gegevensset gekoppeld wordt., zodat een correcte koppeling van de
gegevens binnen de statistische autoriteit mogelijk is (bv. voor longitudinaal onderzoek).
☐ Ondernemingsgegevens die wel beschouwd worden als persoonsgegevens
☒ Ondernemingsgegevens die niet beschouwd worden als persoonsgegevens
☐ Vertrouwelijke geaggregeerde gegevens
Referentieperiode(s): 2015-2019; 2020 (van zodra beschikbaar)
Frequentie van de gegevenslevering: eenmalig
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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
voor 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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☒ 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.
Lijst van de gevraagde variabelen en toelichting waarom de gevraagde variabelen noodzakelijk
zijn om de hierboven omschreven nagestreefde statistische doeleinden te bereiken (in functie
van het AVG-beginsel “minimale gegevensverwerking”): per variabele of cluster van variabelen.
Variabele of cluster van
variabelen

FRM_REFYEAR, ENT_NAME, ENT_SBR_ID, ULEG_KBO_NR, ULEG_SBR_ID,
ENT_HAS_FOREIGN_AFFILIATES, ENT_TYPE_OF_CTRL, GLOBAL_EG_NAME,
GLOBAL_EG_EXT_ID

Toelichting dat de
gevraagde variabele(n)
noodzakelijk is/zijn

Deze selectie van variabelen voor individuele entiteiten (groups & legal
units) uit de Trade by Enterprise Characteristics (TEC) database moeten
toelaten een beeld te krijgen van de controle van Belgische
ondernemingen die tot een groep behoren.

Handtekening van de verwerkingsverantwoordelijke of de wettelijke vertegenwoordiger
Handtekening en datum:

Naam: Saskia Weemaes
Functie: Commissaris van het Plan a.i.
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Advies van de DPO (Data Protection Officer – Functionaris voor gegevensbescherming)
Ondergetekende DPO is op de hoogte van deze aanvraag en de beoogde verwerking(en) van de
gegevens en heeft hierover een positief advies uitgebracht.
Handtekening en datum:

Naam: Jan van der Linden
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Jan van
Jan van der Linden
der Linden (Signature)
Date: 2022.05.18
(Signature) 16:49:36 +02'00'

