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 Begeleidend protocol 2022/136c inzake gegevensverwerking in de 
zin van artikel 20 van de wet van 30 juli 2018 betreffende de 
bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de 

verwerking van persoonsgegevens,  
Tussen de Algemene Directie Energie van de Federale 

Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie en 
Algemene Directie Statistiek – Statistics Belgium van de FOD 

Economie, KMO, Middenstand en Energie betreffende gegevens 
over de personen met sociaal tarief voor elektriciteit en/of 

aardgas 

 
 

I. Advies van de Data Protection Officer (DPO) 
 
1. De DPO van de federale overheidsinstantie die houder is van de overdragen 

persoonsgegevens, heeft een advies uitgebracht: advies nr. 22/77 van 13 oktober 2022 
(zie bijlagen). 

 
2. De DPO van de federale overheidsinstantie of van de private organisatie voor wie de 

overdragen persoonsgegevens bestemd zijn, heeft een advies uitgebracht (zie bijlagen). 
 
(Invullen als het advies van minstens een van de DPO’s niet wordt gevolgd) De 
verwerkingsverantwoordelijken hebben besloten om het advies van minstens een van de 
DPO’s niet te volgen en dit protocol toch te ondertekenen om de volgende redenen1: 
……………………. 

 
II. Identificatie van de bij de gegevensuitwisseling betrokken federale 

overheidsinstantie(s) of private organisatie  
 
Dit protocol wordt opgemaakt tussen de federale overheidsinstantie die de 
persoonsgegevens overdraagt die het voorwerp van dit protocol uitmaken:   
 

1. De Algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., 

Middenstand en Energie, geregistreerd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen 

onder het nummer 0314.595.348, met kantoren gevestigd in de Koning Albert II-laan 

16, 1000 Brussel, vertegenwoordigd door Mevrouw Séverine WATERBLEY, Voorzitter 

van het Directiecomité, hierna “AD Energie” genoemd; 

 
 
 

 
1 Artikel 20, §2 van de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met 
betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. 
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En de volgende federale overheidsinstantie of private organisatie die de persoonsgegevens 
ontvangt die het voorwerp van dit protocol uitmaken:   

2. Algemene Directie Statistiek – Statistics van de FOD Economie, KMO, Middenstand en 

Energie, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 

0314.595.348, waarvan de kantoren gelegen zijn in de Koning Albert II–Laan 16 in 1000 

Brussel en die vertegenwoordigd wordt door de heer Philippe MAUROY, Directeur-

generaal a.i. 

 
De partijen zijn het volgende overeengekomen: 
 

III. Definities 
 
Overeenkomstig artikel 4 van de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en 

de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband 

met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens 

en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming), 

wordt, in het kader van dit protocol, verstaan onder: 

- "ontvanger": de natuurlijke persoon of rechtspersoon, de overheidsinstantie, de dienst 

of een ander orgaan, al dan niet een derde, aan wie/waaraan de persoonsgegevens 

worden verstrekt.   

Overheidsinstanties die mogelijk persoonsgegevens ontvangen in het kader van een 

bijzonder onderzoek overeenkomstig het Unierecht of het lidstatelijke recht, gelden 

echter niet als ontvangers; de verwerking van die gegevens door die 

overheidsinstanties strookt met de gegevensbeschermingsregels die op het 

betreffende verwerkingsdoel van toepassing zijn.2 

- "persoonsgegevens": alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare 

natuurlijke persoon.  Als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon 

die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een 

identificator, zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online 

identificator, of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, 

fysiologische genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van 

die natuurlijke persoon.  

-  "verwerkingsverantwoordelijke": de natuurlijke persoon of rechtspersoon, de 

overheidsinstantie, de dienst of een ander orgaan die/dat, alleen of samen met 

anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking vaststelt. Wanneer de 

doelstellingen van en de middelen voor deze verwerking in het Unierecht of het 

 
2 Hieraan moet worden toegevoegd, zoals uiteengezet in de memorie van toelichting van de voormelde wet 
van 30 juli 2018, dat de inlichtingen- en veiligheidsdiensten en de overheden bedoeld in ondertitel 3 van titel 3 
van de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van persoonsgegevens, geen ontvangers zijn, in de zin 
van de definitie van de Verordening.  De inlichtingen- en veiligheidsdiensten en de overheden bedoeld in 
ondertitel 3 van titel 3 zijn dan ook uitgesloten van de vermelding in het protocol.   
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lidstatelijke recht worden vastgesteld, kan daarin worden bepaald wie de 

verwerkingsverantwoordelijke is of volgens welke criteria deze wordt aangewezen. 

- "verwerker": de natuurlijke persoon of rechtspersoon, de overheidsinstantie, de dienst 

of een ander orgaan die/dat ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke 

persoonsgegevens verwerkt. 

- "derde": een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst 

of een ander orgaan, niet zijnde de betrokkene, noch de 

verwerkingsverantwoordelijke, noch de verwerker, noch de personen die onder 

rechtstreeks gezag van de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker gemachtigd 

zijn om de persoonsgegevens te verwerken. 

- "verwerking": een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot 

persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via 

geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, 

opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door 

middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, 

aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens. 

In het kader van de toepassing van dit protocol wordt bovendien verstaan onder: 

- "doeleinde": doel waarvoor de gegevens verwerkt worden.   

 

IV. Context 
 
Statbel 
 
De Algemene Directie Statistiek - Statistiek België (Statbel) van de FOD Economie, KMO, 
Middenstand en Energie is het Belgische statistiekbureau dat instaat voor het verzamelen, 
produceren en verspreiden van betrouwbare en relevante statistieken over de Belgische 
economie, samenleving en territorium. 
 
Voor de productie van statistieken maakt Statbel zoveel als mogelijk gebruik van bestaande 
administratieve databanken. 
De wettelijke opdracht van Statbel worden geregeld door de wet van 4 juli 1962 betreffende 
de openbare statistiek. 
Statbel kan, op basis van de gegevens dat het zelf heeft ingezameld via enquêtes en 
administratieve gegevens, databestanden samenstellen om statistieken uit op te maken.    
Om dit te realiseren heeft Statbel toegang tot alle gegevens waarover administraties en 
overheden beschikken. 3   

 
3 Artikel 9 van de wet van 4 juli 1962 met betrekking tot de openbare statistiek. 
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Statbel heeft wettelijk gezien kosteloos toegang tot alle administratieve bestanden, het recht 
om deze bestanden te verwerken en de gegevens te gebruiken voor het produceren en 
verspreiden van Europese statistieken. 4 
 
Statbel zal de bekomen gegevens alleen gebruiken voor statistische of wetenschappelijke 
doeleinden. 
 
AD Energie 
 

De AD Energie is via de programmawet van 27 april 2007 belast met het automatisch 

toekennen van het sociaal tarief voor elektriciteit en/of aardgas aan huishoudens. In het kader 

van deze opdracht beschikt de AD Energie over een lijst van huishoudens die in aanmerking 

komen, het aansluitingsadres en de periode. Huishoudens die het sociaal tarief via een 

papieren attest aanvragen zijn niet opgenomen in de lijst. 

 
V. Voorwerp van het protocol 

 
Dit protocol heeft als voorwerp de overdracht van de in het onderstaande punt IX opgelijste 

gegevens van personen met sociaal tarief voor elektriciteit en/of aardgas naar Statbel in het 

kader van hun de wettelijke opdracht als statistische autoriteit. 

 

VI. Identificatie van de verwerkingsverantwoordelijken en Data Protection Officer 
(DPO)  

 
1. Verwerkingsverantwoordelijken 

 
In het kader van de in dit protocol bedoelde gegevensoverdracht treden de AD Energie en 

Statbel op als afzonderlijke verwerkingsverantwoordelijken, namelijk als organen die 

respectievelijk de doeleinden en de middelen van de verwerking van de desbetreffende 

persoonsgegevens bepalen.  

 
In het kader van de uitvoering van dit protocol zijn de verwerkingsverantwoordelijken in de zin 

van de algemene verordening gegevensbescherming: 

 

1.  De Algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., 

Middenstand en Energie, geregistreerd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen 

onder het nummer 0314.595.348, met kantoren gevestigd in de Koning Albert II-laan 

16, 1000 Brussel, vertegenwoordigd door Mevrouw Séverine WATERBLEY, Voorzitter 

van het Directiecomité, hierna “AD Energie” genoemd; 

 
4 Artikel 17bis Verordening (EU) 2015/759 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2015 
tot wijziging van Verordening (EG) nr. 223/2009 betreffende de Europese statistiek. 
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2. De Algemene Directie Statistiek – Statistics van de FOD Economie, KMO, 

Middenstand en Energie, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen 

onder het nummer 0314.595.348, waarvan de kantoren gelegen zijn in de Koning 

Albert II–Laan 16 in 1000 Brussel en die vertegenwoordigd wordt door de heer P. 

MAUROY, Directeur-generaal, a.i. 

 
2. Data Protection Officer 

 
 
De Data Protection Officer van de FOD Economie is Jean-Christophe Salembier (e-mail 

dpo@economie.fgov.be). 

 

De Data Protection Officer van Statbel is Erik Meersseman (e-mail 

statbel.dpo@economie.fgov.be en erik.meersseman@economie.fgov.be). 

 
VII. Rechtmatigheid  

 
De via dit protocol beoogde een Statistische verwerking die noodzakelijk is voor de vervulling 
van een wettelijke verplichting en noodzakelijk voor het vervullen van een taak van algemeen 
belang waaraan Statbel is onderworpen. De wettelijke basis5 is: de wet van 4 juli 1962 
betreffende de openbare statistiek6, hierna de "Statistiekwet" genoemd, in het bijzonder de 
artikelen 1, 6°7 en 24bis8  van de Statistiekwet. 
 
Overweging 50 van de AVG stelt dat er voor de verwerking in het kader van statistische 
doeleinden geen andere afzonderlijke rechtsgrond vereist dan die op grond waarvan de 
verzameling van persoonsgegevens werd toegestaan. Het gaat om de programmawet van 27 
april 2007 die de AD Energie belast met het automatisch toekennen van het sociaal tarief voor 
elektriciteit en/of aardgas aan huishoudens rechtvaardigt dus ook de verwerking van deze 
gegevens door Statbel. 

 
5 In de memorie van toelichting bij bovengenoemde wet van 30 juli 2018 is aangegeven dat met rechtsgrond 
wordt bedoeld elke nationale of supranationale wettekst die ertoe kan leiden dat een administratie gegevens 
moet verwerken om haar taken in brede zin uit te voeren. Met rechtsgrond wordt dus niet bedoeld een tekst die 
specifiek een gegevensverwerking of een gegevensoverdracht voorschrijft, maar meer in het algemeen een 
wettelijke bepaling die alleen door middel van gegevensverwerking kan worden verwezenlijkt. 
6 Wet van 4 juli 1962 betreffende de openbare statistiek, M.B., 20 juli 1962.  
7 Artikel 1, 6°, van de Statistiekwet definieert secundaire gegevensverwerking als volgt: “secundaire 
gegevensverzameling: de werkwijze die erin bestaat bij een openbare of particuliere instelling een volledige of 
gedeeltelijke kopie te verkrijgen van door die instelling uitgewerkte documenten of gegevensbestanden, zodat 
het Nationaal Instituut voor de Statistiek ze kan gebruiken in het kader van de opdracht die het door deze wet 
krijgt toegewezen.” 
8 Artikel 24bis van de Statistiekwet: " Elk nationaal, gewestelijk, gemeenschaps-, provinciaal of gemeentelijk 
bestuur en elke dienst of instelling van openbaar nut ondergeschikt aan een dergelijk bestuur zijn verplicht hun 
kosteloze medewerking te verlenen aan de tenuitvoerlegging van de in hoofdstukken Ibis tot IVbis bedoelde 
onderzoekingen. Zij verlenen het Nationaal Instituut voor de statistiek kosteloos toegang tot de individuele 
gegevens in hun bezit, met inbegrip van het door hen gebruikte identificatienummer. (…)." 
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Statbel treedt ook op als nationaal instituut voor de statistiek ("NSI")9 in de zin van 
Verordening (EG) nr. 223/200910. 
Verordening (EU) 2015/75911 voegt ook een nieuw artikel 17 bis toe aan bovengenoemde 
Verordening (EG) nr. 223/2009. Artikel 17bis luidt als volgt: 

"0m de responslast te verminderen, hebben de NSI's, de andere nationale instanties 
als bedoeld in artikel 4 en de Commissie (Eurostat) het recht op snelle en kosteloze 
toegang tot en gebruik van alle administratieve bestanden en op de integratie van die 
administratieve bestanden in statistieken, voor zover dit noodzakelijk is voor de 
ontwikkeling, productie en verspreiding van Europese statistieken, die in 
overeenstemming met artikel 1 in het Europees statistisch programma zijn 
vastgesteld.” 

 
Hoewel Verordening nr. 2015/759 het begrip "administratieve bestanden" niet definieert, 
bevatten de overwegingen 12, 14 en 15 van deze verordening een bijkomende toelichting12. 
Volgens Statbel heeft de Europese wetgever bewust geen definitie gegeven om het begrip " 
administratieve bestanden " zo ruim mogelijk te interpreteren. 
 
Lijst met specifieke reglementeringen: 
 

- Verordening (EG) Nr. 763/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 9 juli 2008 
betreffende volks- en woningtellingen (Census). 

- Verordening (EG) Nr. 1177/2003 van het Europees Parlement en de Raad van 16 juni 
2003 inzake de communautaire statistiek van inkomens en levensomstandigheden 
(EU-SILC). 

 
9 Uit het koninklijk besluit van 20 november 2003 tot vaststelling van de naam en de bevoegdheden van de 
Algemene Directie Statistiek van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie blijkt 
dat de term "Nationaal Instituut voor de Statistiek" in alle andere besluiten wordt vervangen door de term 
"Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie". 
10 Verordening (EG) nr. 223/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 2009 betreffende de 
Europese statistiek en tot intrekking van Verordening (EG, Euratom) nr. 1101/2008 betreffende de mededeling 
van onder het statistisch geheim vallende gegevens aan het Bureau voor de Statistiek van de Europese 
Gemeenschappen, Verordening (EG) nr. 322/97 van de Raad betreffende de communautaire statistiek en Besluit 
89/382/EEG, Euratom van de Raad tot oprichting van een Comité statistisch programma van de Europese 
Gemeenschappen, PB L 87 van 31.3.2009, blz. 164-173. 
11 Verordening (EU) 2015/759 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2015 tot wijziging van 
Verordening (EG) nr. 223/2009 betreffende de Europese statistiek (PB L 123 van 19.5.2015, blz. 90-97). 
12 "(12) Om de lasten voor statistische instanties en de respondenten te verminderen, moeten de NSI's en andere 
nationale instanties snel en kosteloos toegang hebben tot en gebruik kunnen maken van administratieve 
bestanden, ook die welke langs elektronische weg worden opgeslagen, en die bestanden kunnen integreren in 
statistieken. 
(14) De NSI's moeten verder in een vroeg stadium worden geraadpleegd over het ontwerp van nieuwe 
administratieve bestanden waaruit gegevens kunnen worden geput voor statistische doeleinden, en over 
geplande wijzigingen in of de beëindiging van bestaande administratieve bronnen. Zij moeten van de eigenaren 
van administratieve gegevens ook relevante metagegevens ontvangen en normalisatiewerkzaamheden 
coördineren betreffende administratieve bestanden die relevant zijn voor de productie van statistische gegevens. 
(15) De vertrouwelijkheid van gegevens uit administratieve bestanden moet worden beschermd overeenkomstig 
de gemeenschappelijke beginselen en richtsnoeren die van toepassing zijn op alle vertrouwelijke gegevens die 
worden gebruikt voor de productie van Europese statistieken. Tevens moeten er met betrekking tot die gegevens 
kaders voor de beoordeling van de kwaliteit en transparantiebeginselen worden opgesteld en openbaar 
gemaakt." 
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- Verordening (EU) 2016/792 van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2016 
betreffende geharmoniseerde indexcijfers van de consumptieprijzen en van de 
huizenprijzen en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 2494/95 van de Raad. 

 
VIII. Controle van het (de) doeleinde(n) met het oog op de overdracht van de 

persoonsgegevens  
 

1) Het (de) doeleinde(n) waarvoor Statbel de toegang vraagt tot de gegevens die het 
voorwerp van de verwerking uitmaken: 
 
Statbel zal de gegevens alleen voor statistische en wetenschappelijke doeleinden 
gebruiken: 
 

• Het opstellen van exhaustieve statistieken door gegevens over de personen 
met sociaal tarief voor elektriciteit en/of aardgas (in overeenstemming met 
wettelijke opdracht) te koppelen aan andere administratieve gegevens, zoals 
het Rijksregister, het kadaster, arbeidsmarktgegevens, onderwijsgegevens, 
enz. 

• Het toevoegen van informatie uit de personen met sociaal tarief voor 
elektriciteit en/of aardgas aan gegevens die door Statbel zelf worden 
verzameld door middel van enquêtes, teneinde de vragenlijsten of enquêtes te 
verkorten en zo de last voor de bevolking en de bedrijven te verminderen. 

• De kwaliteit van de statistieken te verbeteren door gegevens uit over de 
personen met sociaal tarief voor elektriciteit en/of aardgas in statistische 
modellen op te nemen bij het trekken van steekproeven of het kalibreren van 
de resultaten. 

 
2) Het (de)doeleinde(n) waarvoor de AD Energie de gegevens die het voorwerp van de 

verwerking uitmaken, verzameld heeft: 

Het sociaal tarief is een maatregel om personen of gezinnen die behoren tot bepaalde 

categorieën van rechthebbenden te helpen om hun energiefactuur te betalen. 

In het kader van de programmawet van 27 april 2007 identificeert de AD Energie van de FOD 

Economie automatisch welke huishoudens in aanmerking komen van het sociaal tarief voor 

elektriciteit en/of aardgas. Om de drie maanden deelt de AD Energie aan de 

energieleveranciers het volgende mee: 

• De lijst met huishoudens die bij hen klant zijn die recht hebben op het sociaal tarief; 
• De lijst met aansluitingspunten; 
• De periode dat het sociaal tardief geldig is. 

De AD Energie stelt ook een online toepassing ter beschikking die burgers toelaat om na te 
gaan of het automatisch recht op het sociaal tarief wordt toegepast. 
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Artikel 5, lid 1, b), van de AVG bepaalt dat persoonsgegevens voor welbepaalde, uitdrukkelijk 
omschreven en gerechtvaardigde doeleinden worden verzameld en vervolgens niet verder op 
een met die doeleinden onverenigbare wijze worden verwerkt; de verdere verwerking met 
het oog op archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of 
statistische doeleinden wordt overeenkomstig artikel 89, lid 1, niet als onverenigbaar met de 
oorspronkelijke doeleinden beschouwd („doelbinding”). 
 
De partijen bevestigen dan ook dat de doeleinden waarvoor de gegevens overdragen worden, 
overeenkomstig dit protocol, compatibel zijn met de doeleinden waarvoor de gegevens 
aanvankelijk verzameld werden.  
 
 

IX. Categorieën van meegedeelde persoonsgegevens en hun formaat  
 
Via dit protocol heeft Statbel toegang tot alle gegevens over personen met een sociaal tarief 
voor elektriciteit en/of aardgas om statistieken op te stellen, onverminderd de bepalingen van 
artikel 24quinquies van de statistiekwet die bepaalde doeleinden beperken, zoals het seksueel 
gedrag, de overtuiging of activiteit op politiek, levensbeschouwelijk of godsdienstig gebied, 
het ras of de etnische afstamming.13. 
 

Gegeven 1   

Gegevenscategorie  Rijksregisternummer van de rechthebbende   

De noodzaak van die 

gegevens in het licht van 

het nagestreefde 

doeleinde motiveren 

(proportionaliteit)  

Om een correcte identificatie mogelijk te maken van personen 

met een sociaal tarief in de statistieken voor de 

consumptieprijsindex, het huishoudbudgetonderzoek en de 

enquête naar inkomsten en levensomstandigheden. 

  

Formaat van de 

overdragen gegevens 

(papier, digitaal, ...) 

Digitaal 

  

Gegeven 2    

Gegevenscategorie  Tijdsaanduiding van de gegevens (maand of trimester)   

De noodzaak van die 

gegevens in het licht van 

het nagestreefde 

Over welke momentopname van gegevens het gaat, dit op de 

juiste periode te kunnen gebruiken voor statistische 

doeleinden. 

  

 
13 Het doel van het protocol is Statbel toegang te verlenen tot alle gegevens (bestaande en toekomstige), met 
uitzondering van gegevens die Statbel in staat stellen statistieken op te stellen die verboden zijn door artikel 
24quinquies van de Statistiekwet. 
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doeleinde motiveren 

(proportionaliteit)  

Formaat van de 

overdragen gegevens 

(papier, digitaal, ...) 

Digitaal 

  

Gegeven 3    

Gegevenscategorie  Productcode aansluitingspunten   

De noodzaak van die 

gegevens in het licht van 

het nagestreefde 

doeleinde motiveren 

(proportionaliteit)  

Om een correcte identificatie mogelijk te maken of het gaat 

over elektriciteit en/of aardgas. 

  

Formaat van de 

overdragen gegevens 

(papier, digitaal, ...) 

Digitaal 

  

Gegeven 4  

Gegevenscategorie  Periode van recht op sociaal tarief 

De noodzaak van die 

gegevens in het licht van 

het nagestreefde doeleinde 

motiveren 

(proportionaliteit)  

Om een correcte identificatie mogelijk te maken van de 

duurtijd waarop men recht heeft op het sociaal tarief. 

Formaat van de overdragen 

gegevens (papier, digitaal, 

...)  

Digitaal 

Gegeven 5  

Gegevenscategorie  EAN-code aansluitingspunten 

De noodzaak van die 

gegevens in het licht van 

het nagestreefde doeleinde 

motiveren 

(proportionaliteit)  

Om een correcte identificatie mogelijk te maken van de EAN-

code van het leveringspunt voor elektriciteit of aardgas. Elke 

elektriciteits- en aardgasmeter die aangesloten is op het 

distributienet, heeft dus een aparte EAN-code. 
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Formaat van de overdragen 

gegevens (papier, digitaal, 

...)  

Digitaal 

X. Termijn voor bewaring van de gegevens en verantwoording van de noodzaak van 
die termijn 

 

De gegevens worden in niet-gepseudonimiseerde vorm bewaard voor de duur van de 
dataverzamelings-, controle- en koppelingsfase. De gegevens worden nadien 
gepseudonimiseerd. 

Statbel voorziet een maximale bewaartermijn voor de gegevens in gepseudonimiseerde vorm 
van 15 jaar (met mogelijkheid om de termijn in onderling overleg te verlengen) en verwijst 
hiervoor naar de uitzondering die artikel 5 (e) van de GDPR die voorziet dat persoonsgegevens 
voor langere tijd bewaard kunnen worden voor statistisch onderzoek. De technische en 
organisatorische maatregelen die Statbel neemt zijn vastgelegd in artikel 2 van het koninklijk 
besluit van 13 juni 2014.  

Statbel verantwoordt de langere bewaartermijn alsvolgt: 

• De termijnen voor het nakomen van de Europese regelgeving; 

• De gegevens zullen worden verwerkt door de verschillende statistische diensten in 
verschillende fasen, die elk eigen termijnen in acht nemen; 

• De wettelijke opdrachten van Statbel waaronder het optreden als vertrouwde derde 
voor andere instanties, en deze opdrachten zijn niet beperkt in de tijd (zie ook artikel 
9 van de Statistiekwet): "Art. 9 Het Nationaal Instituut voor de Statistiek kan, op basis 
van de gegevens die het in het kader van zijn onderzoek heeft verzameld en de 
gegevens die het heeft verkregen uit de administratieve registers, databanken 
aanleggen en bijhouden. 

• Te dien einde kan het Nationaal Instituut voor de Statistiek, onder de voorwaarden 
bepaald overeenkomstig artikel 17 quater, § 2, toegang krijgen tot de gegevens die in 
het bezit zijn van alle administraties en openbare instanties. 

• De mogelijkheid om met historische gegevens te werken is een voordeel voor de 
koppelingen tussen bovengenoemde enquêtes en de gegevens over de personen met 
sociaal tarief voor elektriciteit en/of aardgas. 

Niet-gepseudonimiseerde persoonsgegevens moeten zodanig worden opgeslagen dat zij niet 
langer zonder aanvullende informatie aan een specifieke betrokkene kunnen worden 
gekoppeld, op voorwaarde dat deze aanvullende informatie afzonderlijk wordt bewaard en 
onderworpen is aan technische en organisatorische maatregelen om ervoor te zorgen dat de 
persoonsgegevens niet worden gekoppeld aan een geïdentificeerde of identificeerbare 
natuurlijke persoon. 

 
XI. Modaliteiten inzake de mededeling van de gegevens 

 
De ICT-dienst van de FOD Economie beheert zowel de servers van de AD Energie als de servers 
van Statbel en zal een kopie van de gegevens van de AD Energie die deel uitmaken van dit 
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protocol plaatsen in het Datawarehouse van Statbel dat eveneens beheerd wordt door de ICT-
dienst van de FOD Economie.  

 

XII. Periodiciteit van de gegevensoverdracht  
 
De gegevens zullen maandelijks of per trimester ter beschikking gesteld worden, in functie van 

de beschikbaarheid van de gegevens bij de AD Energie. Deze periodiciteit is gerechtvaardigd 

door het feit dat het om een maandelijkse statistiek gaat. 

 
XIII. Ontvangerscategorieën  

 
Alleen de medewerkers van de volgende afdelingen hebben toegang tot de gevraagde 
gegevens: 
 

• Statistici van de dienst "Dataverzameling Databanken Burgers". 

• De medewerkers van de dienst "Datawarehouse & Data Support ". 

• De methodologen van de dienst "Methodologie". 

• Statistici van de dienst "Economische statistieken". 

• Statistici van de dienst "Sociale Statistieken”. 
 
De medewerkers van bovengenoemde diensten hebben toegang tot de persoonsgegevens op 
voorwaarde dat zij dit nodig hebben om aan de in dit protocol opgenomen finaliteiten te 
kunnen voldoen. 
 

XIV. Overdracht aan derden  
 
Het protocol machtigt Statbel om gegevens aan derden mee te delen, op voorwaarde dat 
Statbel de bepalingen van de wet van 4 juli 1962 betreffende de openbare statistiek, het 
Samenwerkingsakkoord van het Interfederaal Instituut voor de Statistiek14 en de Europese 
statistische regelgeving in acht neemt.  
 
Voor elke overdracht aan derden zal Statbel, overeenkomstig artikel 194 van de wet van 30 
juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de 
verwerking van persoonsgegevens, de AD Energie informeren door hen een kopie te bezorgen 
van het advies van zijn functionaris voor gegevensbescherming en de toelating gegeven door 
de verwerkingsverantwoordelijke. 
 

 
14 Wet van 17 juli 2015 houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, het 
Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse 
Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de nadere regels voor de werking van 
het Interfederaal Instituut voor de Statistiek, de raad van bestuur en de Wetenschappelijke Comités van het 
Instituut voor de Nationale Rekeningen, M.B., 29 juli 2015. 
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Statbel preciseert dat het, in overeenstemming met de regelgeving, zowel 
gepseudonimiseerde15 als niet-gepseudonimiseerde16 gegevens aan bepaalde autoriteiten 
mag meedelen, aangezien zij ook gebonden zijn aan de statistische geheimhouding.  
 
Om het beginsel van dataminimalisatie te respecteren, zal de voorkeur worden gegeven aan 
gepseudonimiseerde gegevens, tenzij het onderzoek alleen kan worden uitgevoerd met niet-
gepseudonimiseerde gegevens.  
 
Statbel heeft in dit verband een procedure voorzien waar elke mededeling van gegevens, na 
advies van de functionaris voor gegevensbescherming, gepaard gaat met het afsluiten van een 
vertrouwelijkheidscontract met de verwerkingsverantwoordelijke van de ontvangende 
instantie. 
 

XV. Verwerker  
 
Er wordt geen beroep gedaan op een of meerdere verwerkers. 

XVI. Veiligheid 
 
Overeenkomstig de artikelen 32 tot 34 van de AVG verbinden de partijen zich ertoe hun 

persoonsgegevens te beschermen tegen elke inbreuk op de veiligheid die, hetzij per ongeluk, 

hetzij onrechtmatig, leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde 

verstrekking van of ongeoorloofde toegang tot de desbetreffende gegevens.  

 

Door de ondertekening van dit protocol bevestigt Statbel de passende technische en 

organisatorische maatregelen te hebben genomen en ervoor gezorgd te hebben dat de ICT-

infrastructuren waarmee de bij de verwerking van de persoonsgegevens betrokken 

uitrustingen verbonden zijn, de vertrouwelijkheid en de integriteit van die persoonsgegevens 

garanderen. 

 

 
15 Het betreft : 1° aan de federale overheidsdiensten of aan de instellingen van openbaar nut die onderworpen 
zijn aan het gezag, de controlebevoegdheid of het administratief toezicht van de staat, met uitzondering van de 
belastingadministraties; 2° aan de ministeriële departementen van gemeenschappen en gewesten, aan de 
instellingen van openbaar nut die onderworpen zijn aan het gezag, de controlebevoegdheid of het administratief 
toezicht van de gemeenschappen en gewesten of aan de Brusselse instellingen bedoeld in artikel 60 van de 
bijzondere wet van 12 januari 1989, met uitzondering van de belastingadministraties; 3° aan de provincie- of 
gemeentebesturen, met uitsluiting van de belastingdiensten; 4° aan natuurlijke en rechtspersonen die een 
wetenschappelijk onderzoeksdoel nastreven, wanneer een daartoe strekkende aanvraag wordt ingediend, 
tezamen met een welomschreven onderzoeksproject dat aan de geldende wetenschappelijke normen 
beantwoordt, een voldoende gedetailleerde opsomming van de te raadplegen gegevens omvat, de 
analysemethodes beschrijft en een raming geeft van de vereiste tijd (zie artikel 15 van de Statistiekwet). 
16 Dit zijn de statistische autoriteiten die lid zijn van het Interfederaal Instituut voor de Statistiek: de Vlaamse 
Statistische Autoriteit, het Institut wallon de l'évaluation, de la prospective et de la statistique, het Institut 
Bruxellois de Statistique et d'Analyse en de Algemene Directie Statistiek van de Nationale Bank van België, het 
Federaal Planbureau en het Prijzenobservatorium van de FOD Economie, op voorwaarde dat de vraag naar 
gegevens betrekking heeft op activiteiten die vallen binnen het mandaat van het Instituut voor Nationale 
Rekeningen (zie artikel 15 ter van de Statistiekwet). 
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In geval van een veiligheidsincident verbindt Statbel zich ertoe onmiddellijk de FOD Economie 

te verwittigen door contact op te nemen met: 

- de Voorzitter van het Directiecomité, op het mailadres president@economie.fgov.be  

- de DPO van de FOD Economie, op het mailadres dpo@economie.fgov.be   

 

De specifieke maatregelen inzake gegevensbescherming die van toepassing zijn op deze 

gegevensverwerking en door de partijen worden vastgelegd: 

 
- De data zal enkel gestockeerd worden in het gedeelte van het SAS Datawarehouse van 

de FOD Economie dat beheerd wordt door Statbel. Kopieën op een harde schijf of 
drager zijn niet toegelaten. Het Datawarehouse is beveiligd via de standaard 
veiligheidsprocedures. 

- Alle manipulaties worden gelogd. 
- Alle toegangen tot het Datawarehouse worden om de 6 maanden geëvalueerd.  
- Alle personeelsleden van Statbel hebben een confidentialiteitsverklaring ondertekend 

dat toegevoegd werd aan het contract of de benoeming. 
- Enkele de dienst Datawarehouse & Data Support is bevoegd om microdata mee te 

delen aan derden. De mededeling gebeurt enkele na akkoord van de DPO en de 
juridische dienst. 

- Enkel de dienst Datawarehouse & Data Support kent de formule om de 
gepseudonimiseerde bestanden te depseudonimiseren.     

- De FOD Economie beschikt over een veiligheidsadviseur, een IT Security Officer en 
Functionaris voor de gegevensbescherming (DPO). 

- Statbel beschikt over een eigen gecertifieerde Functionaris voor de 
gegevensbescherming (DPO) voor alle aspecten die verband houden met de wet van 4 
juli 1962 betreffende de openbare statistiek. 

- De FOD Economie beschikt over een register met verwerkingsactiviteiten (conform art. 
30 van het AVG). 

 
XVII. Wettelijke beperkingen van toepassing op de rechten van de betrokkenen 

 
Er zijn wettelijke beperkingen, aangenomen overeenkomstig artikel 23 van de AVG, die gelden 

voor de rechten van de betrokkenen. 

 

De gegevensverwerking(en) uitgevoerd door de overheidsinstantie of private organisatie die 

de gegevens ontvangt, naar aanleiding van de gegevensoverdracht bedoeld in dit protocol, 

maakt (maken) het voorwerp uit van wettelijke beperkingen die van toepassing zijn op de 

rechten van de betrokkenen.    

 

De betrokken personen hebben het recht: 

1. om toegang te krijgen tot hun persoonlijke gegevens. 17. 

 
17 Artikel 15 van Verordening (EU) nr. 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 
betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en 
betreffende het vrije verkeer van gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG. 

mailto:president@economie.fgov.be
mailto:dpo@economie.fgov.be
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2. de rectificatie te verkrijgen van hun onjuiste persoonsgegevens die op hen 

betrekking hebben. 18.  

3. de beperking van de verwerking van hun persoonsgegevens in bepaalde door het 

AVG voorziene gevallen te verkrijgen. 19 

4. zich te verzetten tegen de verwerking van hun persoonsgegevens in bepaalde door 

het AVG voorziene gevallen. 20 

5. niet het voorwerp te zijn van een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking, met 

inbegrip van profilering, gebaseerde beslissing die rechtsgevolgen heeft voor of van 

invloed is op hen21, behalve wanneer een dergelijke beslissing noodzakelijk is voor 

de sluiting of uitvoering van een overeenkomst, wettelijk is toegestaan of op hun 

instemming berust.  

6. in bepaalde door het AVG22 voorziene gevallen de verwijdering van hun 

persoonsgegevens te verkrijgen.  

 

Met betrekking tot de punten 2, 3 en 4 beroept Statbel zich op een derogatie23  voor statistisch 

onderzoek24. De betrokkenen worden via de Statbel-website op de hoogte gebracht van de 

beperking van hun rechten.  

 

Statbel dient de statistieken correct en efficiënte op te maken. De administratieve gegevens 

die Statbel inzamelt via databanken, worden onmiddellijk (pseudo)anoniem gemaakt. Enkel 

als uit een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek blijkt dat er gegronde redenen zijn, is Statbel 

bereid om inzage te geven tot administratieve gegevens. Statbel is eveneens bereid om 

burgers te informeren over het soort administratieve gegevens waarover ze beschikt. Statbel 

zal de burger ook informeren over de leverancier van administratieve gegevens waar hij zijn 

rechten kan laten gelden. Foutieve gegevens worden immers best aan de bron gecorrigeerd. 

Uiteraard zal Statbel nadien gebruik maken van de gecorrigeerde gegevens. 

Burgers kunnen Statbel niet verzoeken om de administratieve gegevens te wissen of kunnen 

Statbel geen beperkingen opleggen bij het verwerken van informatie. Enkel op die manier kan 

Statbel correcte en stabiele statistieken opmaken voor de volledige bevolking. Burgers kunnen 

Statbel niet vragen om informatie door te geven aan een andere organisatie aangezien Statbel 

op basis van Europese en Belgische wetgeving gebonden is aan het statistisch geheim. 

 

De partijen verbinden zich ertoe te voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit de 

uitoefening van de rechten van de betrokkene.   

 
18 Art.16, ibid. 
19 Artikel 18, ibid. 
20 Artikel 21, ibid. 
21 Artikel 22, ibid. 
22 Artikel 17, ibid. 
23 Een derogatie is een toestemming van de EU om op een bepaalde wijze van algemeen vastgestelde norm te 
mogen afwijken. 
24 Artikel 89, ibid en artikelen 186 – 208 van de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke 
personen met betrekking tot de uitwisseling tot de verwerking van persoonsgegevens. 



15 
 

 
XVIII. Vertrouwelijkheid 

 
Statbel en de verwerkers garanderen de vertrouwelijkheid van de gegevens en de resultaten 

van de verwerking ervan in het kader van dit protocol.  

 

Daaruit volgt dat deze gegevens en de verwerkingsresultaten: 

• enkel gebruikt zullen worden indien nodig en overeenkomstig de in dit protocol 

beschreven doeleinden, 

• niet langer bewaard zullen worden dan de voor de verwerking nodige bewaringsduur,  

 

Statbel en alle personen of instellingen aan wie Statbel gegevens meedeelt, zijn gebonden door 

het beroepsgeheim met betrekking tot de informatie die zij zouden hebben kunnen krijgen 

krachtens dit protocol. 

 

Alle informatie waarvan het personeel van Statbel en de verwerkers kennis moeten nemen in 

het kader van dit protocol, alle documenten die aan de partner toevertrouwd worden en alle 

vergaderingen waaraan de partner deelneemt, zijn strikt vertrouwelijk.    

 

Statbel verbindt zich ertoe alle vertrouwelijke informatie, van welke aard ook, die meegedeeld 

zal worden of waarvan kennis genomen zal worden krachtens dit protocol, geheim te houden, 

zowel tijdens als na de verwerking.  

 

Statbel staat ervoor garant dat zijn personeel en verwerker(s) die informatie vertrouwelijk 

behandelen en verbindt zich ertoe deze informatie niet aan derden mee te delen.  Enkel de 

gegevens die strikt noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de taken, zullen meegedeeld 

worden aan het personeel en de verwerker(s) van de partner.   

XIX. Kosten en facturering 
 
Statbel heeft recht op kosteloze en onmiddellijke toegang tot alle administratieve bestanden 
en het recht om deze bestanden te gebruiken en gegevens te integreren in statistieken voor 
zover dit noodzakelijk is voor de ontwikkeling, productie en verspreiding van Europese 
statistieken. 25 

 
 

XX. Wijzigingen en evaluatie van het protocol 
 
Dit protocol mag enkel schriftelijk met het akkoord van de twee partijen gewijzigd worden.   
 

 
25 Artikel 17 bis van Verordening (EU) 2015/759 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 
2015 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 223/2009 betreffende de Europese statistiek. 
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Alle aanpassingen zullen in werking treden vanaf de datum die in het aangepaste protocol 
vastgelegd zal worden.  
 
Indien de partijen het nodig achten, zal dit protocol herzien worden.   
 

XXI. Geschillen en sancties 
 
In geval van toepassingsproblemen of bij overtreding van dit protocol verbinden de partijen 
zich ertoe overleg te plegen en samen te werken teneinde zo snel mogelijk tot een minnelijke 
schikking te komen.  
 
Statbel is verantwoordelijk voor de schade die de AD Energie zou lijden als de partner zelf, de 

verwerker of de personeelsleden van de partner de verplichtingen in het kader van dit protocol 

niet zouden naleven.   

 

De AD Energie mag, indien hij dat verantwoord acht, zonder voorafgaande ingebrekestelling, 
de overdracht van de in dit protocol bedoelde gegevens opschorten.  
 

XXII. Opzegging 
 
Elke partij kan een einde maken aan dit protocol mits de betekening van een vooropzeg van 6 

maanden aan de andere partij per aangetekend schrijven.  

 
XXIII. Duur van het protocol en inwerkingtreding 

 
Dit protocol treedt in werking op de datum van ondertekening en wordt gesloten voor 

onbepaalde duur. 

Opgemaakt te Brussel op (zie datum elektronische handtekening) in zovele exemplaren als er partijen 

zijn bij het contract, waarbij elke partij erkent er een origineel exemplaar van te hebben gekregen. 

 
Voor de Algemene Directie Statistiek – 

Statistics Belgium 
Voor de AD Energie, 

 
 
 
 
 
 
 

De heer P. MAUROY, 
Directeur-generaal a.i. 

 
 
 
 
 
 
 

Mevrouw S. WATERBLEY 
Voorzitter Directiecomité FOD Economie 
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