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Procedure aanvragen microdata
Contacteer uw Statbel-statisticus of statbel@economie.fgov.be

Dien na het contact een formele data-aanvraag in:
 Document met aanvraagformulier, contract en conformiteitsverklaring: 

https://statbel.fgov.be/nl/over-statbel/privacy/microdata-voor-onderzoek
 De formele aanvraag moet ondertekend zijn door de 

verwerkingsverantwoordelijke (of DPO). 
 De verwerkingsverantwoordelijke is de wettelijke vertegenwoordiger van 

de organisatie die verantwoordelijk is als er iets mis gaat.
 Documenten indienen in Word en PDF via 

statbel.datarequests@economie.fgov.be

Enkel een aanvraag indienen als contact heeft plaatsgevonden met een 
statisticus van Statbel
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Volledig en correcte aanvraag
Aantonen dat de finaliteit enkel statistisch en wetenschappelijk 

onderzoek is. Geen administratieve gevolgen voor de betrokkenen.
• Administraties dienen aan te geven welke technische en 

organisatorische maatregelen ze nemen om dit te garanderen.
• Beleidsvoorbereidend onderzoek valt ook onder deze finaliteit.

De wettelijke basis vermelden indien er een is.

Enkel gepseudonimiseerde gegevens vragen (geen directe identificatie).

Duidelijk aangeven als er een koppeling is met gegevens van andere 
leveranciers, hun goedkeuring en wie er optreedt als vertrouwde derde.

Er is een verkorte procedure indien het gaat om een verlenging of 
uitbreiding van een bestaande overeenkomst.
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Microdata as a service
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Officiële data-
aanvraag Advies Beslissing 

DPO
Verzenden 

contract

Maximaal 30 dagen

 In 2019 al een 80-tal aanvragen behandeld.
 Snelle en efficiënte administratieve afhandeling van de 

aanvraag.
 Multidisciplinair team (DPO, jurist, statistici en DWH)
 Bij vragen ivm de datalevering 
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Trusted third party
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Koppelen van gepseudonimiseerde gegevens
Omwille van privacy redenen gebeurt wetenschappelijk onderzoek op basis 

van gepseudonimiseerde gegevens.
Voor sommige onderzoeken is het doodzakelijk om gegevens van 

verschillende bronnen te koppelen.
Het is niet mogelijk om gepseudonimiseerde gegevens te koppelen.
Wetgever voorziet dat voor de koppeling een beroep kan gedaan worden op 

een vertrouwde derde - Trust Third party - TTP
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Wet van 30 juli 2018
Artikel 202

 §1 Als meerdere bronnen moeten gekoppeld worden zijn er twee 
mogelijkheden voor het anonimiseren of pseudonimiseren van 
gegevens:

• Optie 1: door één van de verantwoordelijken voor de 
oorspronkelijke verwerking.

• Optie 2: door een derde vertrouwenspersoon (TTP)
 § 2. Als meerdere bronnen moeten gekoppeld worden waarvan 

tenminste één van gevoelige gegevens:
• Optie 1: door de verantwoordelijke voor de oorspronkelijke 

verwerking van gevoelige gegevens
• Optie 2: door een derde vertrouwenspersoon (TTP)

Art. 203. De TTP is onafhankelijk en onderworpen aan het beroepsgeheim
in de zin van artikel 458 van het Strafwetboek.
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Werkwijze
 In België zijn Statbel, het DWH van de KSZ en E-Health erkend als TTP.
 Onderzoekers moeten de intentie tot koppeling met andere bronnen en het 

beroep doen op een TTP expliciet vermelden bij hun data-aanvraag.
Een TTP kan pas optreden als er een uitdrukkelijke toelating is van de 

leveranciers van de te koppelen bronnen. 
De TTP:

 Ontvangt de niet-gepseudonimiseerde gegevens van alle te koppelen 
bronnen.

 Koppelt de verschillende gegevens.
 Pseudonimiseert het gekoppelde bestand
 Levert het gepseudonimiseerde bestand aan de onderzoekers 
 Bewaart de sleutel, maar vernietigd alle gegevens.
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