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SESSIE 7: AGENDA 

1. Geaggregeerde resultaten 

2. Microgegevens: procedure en doorgave 



AD Statistiek 

WAARSCHUWING 

http://economie.fgov.be 

 
 Bevolking = personen gedomicilieerd op Belgisch 

grondgebied (asielzoekers inbegrepen) 
  => verschilt van wettelijke bevolking 

 Definities van de variabelen en de keuze van de 
modaliteiten zijn conform met de Eurostatregels 

 Nieuwe methodologie 
 
 
 
 
 

De resultaten van de Census zijn niet volledig vergelijkbaar met 
ander statistieken gepubliceerd door AD Statistiek. 
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1. GEAGGREGEERDE RESULTATEN 

 Website: http://census2011.be/ 

http://economie.fgov.be 

http://census2011.be/
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2. MICROGEGEVENS: WETTELIJKE 
PROCEDURE (1/3) 

http://economie.fgov.be 

AD Statistiek  

Technisch en 
juridisch advies 
(15 d) 

Uitspraak over 
machtigingsaan
vraag (30 d)  

Indien 
OK: ⇒Ondertekenen contract 

⇒Toezenden gegevens 
volgens in contract 
afgesproken termijnen 

(Statistisch 
Toezichtscomité) 

Termijn 

AD Statistiek  
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2. MICROGEGEVENS: WETTELIJKE 
PROCEDURE (2/3) 

 Invloed op de snelheid van de verwerking: 
- Na te leven criteria (evenredigheid: d.w.z. de vraag mag het onderzoekskader 

niet overstijgen, doelstellingen duidelijk definiëren, veiligheidsadviseur goedgekeurd 
door CPL, conformiteitsvoorwaarden naleven,...) 
 

- Opstellen van de aanvraag (verstaanbaar, gemotiveerd) 
 

=> Belangrijk om contact op te nemen met AD Statistiek 
 

 
 Standaardformulieren in te vullen 
(http://www.privacycommission.be/nl/machtigingsprocedure-stat) 
 
 

 

 http://economie.fgov.be 
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2. MICROGEGEVENS: DOORGAVE 
(3/3) 

 Beschermingsniveau: 
– Gegevens gecodeerd voor doorgave 
– Zie: http://www.privacycommission.be/nl/machtigingsprocedure-

stat 
 

 Doorgave:  
– SFTP-server of CD-Rom 
– Versleuteld (AES of RSA) 

 

http://economie.fgov.be 

http://www.privacycommission.be/nl/machtigingsprocedure-stat
http://www.privacycommission.be/nl/machtigingsprocedure-stat
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VRAGEN 
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BEDANKT VOOR UW 
AANDACHT 
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