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1. INLEIDING 

Voor het netwerk Statistiek Vlaanderen (afgekort als SV) organiseert de Vlaamse 

Statistische Autoriteit ook in 2022 verschillende bevragingen, meer bepaald de 

SV-bevraging en de COVID-19-vervolgbevraging, om naar de mening van een 

representatieve groep inwoners van het Vlaamse Gewest te peilen. Met deze 

bevragingen worden een aantal houdingen en kenmerken van de inwoners van het 

Vlaamse Gewest in kaart gebracht. De cijfers worden gepubliceerd op de 

webpagina’s van de Vlaamse Openbare Statistieken 

(www.statistiekvlaanderen.be).   

We hechten veel belang aan de bescherming van je persoonsgegevens en jouw 

privacy. Dit alles kadert in de Europese verordening “Algemene Verordening 

Gegevensbescherming” (afgekort als AVG) die op 25 mei 2018 in werking is 

getreden. Onderstaande tekst vertelt je daarom welke persoonsgegevens we op 

welke manier verwerken om er generieke cijfertabellen van te maken. Tegelijk 

informeren we je wat jouw rechten zijn inzake gegevensverwerking en privacy. We 

voeren alleen analyses uit op een geaggregeerd niveau, namelijk op de 

gebundelde antwoorden van meerdere deelnemers. De gegevens die je invult, 

worden op gepseudonimiseerde wijze verwerkt, alle identificatiegegevens worden 

ofwel vervangen door een code ofwel verwijderd uit de bestanden. Hierdoor wordt 

de vertrouwelijkheid in elk stadium gewaarborgd. We benadrukken dat het 

invullen van deze bevragingen op geen enkele manier gevolgen voor jou zal 

meebrengen. 

Naar de inhoudstafel 

 

2.VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE 

De Vlaamse Statistische Autoriteit (afgekort als VSA) is de zogeheten 

verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG. Dit houdt in dat in beginsel 

de VSA beslist welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat 

gebeurt en op welke manier. 

De VSA is verantwoordelijk voor de behoorlijke en zorgvuldige verwerking van de 

persoonsgegevens van deelnemers aan de bevragingen, in overeenstemming met 

de AVG. 

Naar de inhoudstafel 

 

http://www.statistiekvlaanderen.be/
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3. VERWERKERS 

De Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium van de FOD Economie, K.M.O., 

Middenstand en Energie (afgekort als Statbel) treedt door haar rol van vertrouwde 

derde partij/“Trusted Third Party” (TTP), in het kader van de bevragingen, op als 

verwerker(-onderaannemer). Meer informatie over Statbel kan u vinden op: Statbel 

- Homepage en Statbel - Over ons. 

Om de SV-bevraging en de COVID-19-vervolgbevraging in 2022 uit te voeren 

heeft de VSA via een openbare aanbesteding een verwerker-veldwerkbureau 

aangeduid, meer bepaald Homo Sapiens Sapiens bvba (M.A.S.) (afgekort als het 

veldwerkbureau of het veldwerkbureau M.A.S.). Het veldwerkbureau staat in voor 

de online bevragingen, het drukwerk, de handling en verwerking van de 

bevragingen afgenomen bij de burgers. Meer informatie over de 

gegevensverwerkingen door het veldwerkbureau M.A.S. 

Naar de inhoudstafel 

4. DOELEINDE(N) VAN DE VERWERKING 

Bij jouw deelname aan een bevraging vragen wij je om jouw mening en informatie 

te verstrekken in de vorm van antwoorden op de vragen. Deze gegevens worden 

gebruikt om op geaggregeerd niveau informatie te verstrekken over Vlaamse 

Openbare Statistieken (SV-bevraging) of over COVID-19 (COVID-19-

vervolgbevraging). De resultaten worden bijgevolg verwerkt met het oog op 

statistische doeleinden, alsook voor wetenschappelijk en historisch onderzoek. 

Naar de inhoudstafel 

5. WELKE PERSOONSGEGEVENS EN DOOR WIE VERZAMELD? 

In het kader van de bevragingen worden persoonsgegevens verwerkt in twee 

onderscheiden stromen: 

• persoonsgegevens om de bevraging uit te kunnen sturen (zie 5.1. 

Persoonsgegevens uitsturen bevraging, waarin een bijkomend onderscheid 

gemaakt wordt tussen: 

o 5.1.1. Persoonsgegevens Rijksregister (voor de SV-bevraging); en 

o 5.1.2. Persoonsgegevens respondenten (voor de COVID-19-

vervolgbevraging), en 

• persoonsgegevens in de resultaten (zie 5.2. Persoonsgegevens resultaten). 

5.1. Persoonsgegevens uitsturen bevraging 

https://statbel.fgov.be/nl
https://statbel.fgov.be/nl
https://statbel.fgov.be/nl/over-statbel
https://www.masresearch.eu/index.php/privacy-policy/
https://www.masresearch.eu/index.php/privacy-policy/
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5.1.1. Persoonsgegevens Rijksregister (voor de SV-bevraging) 

Geselecteerde burgers ontvangen een uitnodiging per post met de vraag om aan 

de SV-bevraging deel te nemen. Zij worden aangeschreven op basis van een 

steekproef die getrokken wordt uit het Rijksregister. Met die redenen worden 

volgende persoonsgegevens van het Rijksregister ontvangen door Statbel (zie pijl 

① in het “Schema mededeling”): 

• rijksregisternummer van de burger; 

• naam (voor- en achternaam) van de burger: om deze te kunnen aanschrijven; 

• adres: om de burger correct te bereiken; 

• nationaliteit, geslacht, geboortemaand en -jaar, NIS-code 1ste verblijfplaats 

(met postcode en gemeente) en herkomst: om een perfecte weerspiegeling te 

garanderen zoals in de populatie van inwoners in het Vlaamse Gewest, en dus 

op deze manier te zorgen voor een representatieve steekproef, waarin iedereen 

evenveel kans maakt om deel te nemen. 

Om deze steekproef te kunnen trekken, werd van het Rijksregister een machtiging 

verkregen (Beslissing 046/2021, dd. 27 september 2021). 

Om het evenwicht te bewaren tussen het recht op eerbiediging van het privéleven 

en de mogelijkheid onderzoek te verrichten, werken we voor de SV-bevraging met 

een vertrouwde derde partij als tussenpersoon/onderaannemer (verwerker) die 

zorgt voor de versleuteling van de gegevens, een zogenaamde “Trusted Third 

Party” (TTP). De VSA doet beroep op Statbel als vertrouwde derde partij (TTP) 

waarmee ze een verwerkersovereenkomst afgesloten heeft 

(“Onderaannemingsovereenkomst 2022/059c"). Statbel zal daarom de 

persoonsgegevens uit het Rijksregister die nodig zijn voor het aanschrijven van 

de geselecteerde burgers, bezorgen aan het veldwerkbureau (zie pijl ② in het 

“Schema mededeling”). Het gaat meer bepaald om de naam (voor- en achternaam) 

en het adres van de aan te schrijven burgers. Daarnaast bezorgt Statbel het 

veldwerkbureau ook een door Statbel specifiek voor de SV-bevraging aangemaakt 

pseudonummer per burger. 

Het veldwerkbureau treedt ook op als verwerker aangesteld door de VSA. Het zal 

instaan voor het per post verzenden van de uitnodiging en alle andere drukwerken 

naar de burgers in de steekproef. De door het veldwerkbureau aangestelde 

drukkerij (als subverwerker) krijgt daarvoor de naam (voor- en achternaam) en het 

adres van de burgers uit de steekproef (zie pijl ③ in het “Schema mededeling”). 

Om deze verzending (de SV-bevraging) uit te sturen, zal het veldwerkbureau 

beroep doen op bpost. De gegevensoverdracht tussen (de verwerker) het 

https://www.ibz.rrn.fgov.be/fileadmin/user_upload/nl/rr/machtigingen/2021/Beslissing_046-2021.pdf
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fassets.vlaanderen.be%2Fimage%2Fupload%2Fv1652346011%2F2022_059c_overeenkomst_TTP_Stabel_en_VSA_voor_SV-_en_COVID-19-bevraging_jo5pqm.pdf&amp;data=05%7C01%7Cdries.verlet%40vlaanderen.be%7C1072de725fd746aedf8308da33f7eb6a%7C0c0338a695614ee8b8d64e89cbd520a0%7C0%7C0%7C637879437137854665%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&amp;sdata=wm7NlhZhk5XjGqiaFWInG2UFkjrHU6d9JKjk09hbihA%3D&amp;reserved=0
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veldwerkbureau en de (verwerkingsverantwoordelijke) VSA wordt geregeld in een 

verwerkersovereenkomst. De gegevensoverdracht tussen het veldwerkbureau en 

de drukkerij (die als subverwerker optreedt) wordt geregeld in een aparte 

verwerkersovereenkomst tussen deze partijen. 

Statbel zal in navolging van de afgesloten verwerkersovereenkomst met de VSA 

ook persoonsgegevens uit het Rijksregister aan de VSA bezorgen, zodat de VSA 

de kwaliteit van die gegevens kan controleren (zie pijl ④ in het “Schema 

mededeling”). 

Het gaat meer bepaald om de nationaliteit, geslacht, geboortemaand en –jaar, de 

woonplaats (op grond van de NIS-code gemeente of stad en deelgemeente), de 

herkomst van de aan te schrijven burgers en om het pseudonummer per burger 

(dat door Statbel specifiek voor de SV-bevraging aangemaakt werd). De VSA 

controleert daarmee een aantal basisgegevens (geslacht en leeftijd) alsook de 

volledigheid van de ingevulde vragenlijst. Daarnaast bekijkt de VSA de kwaliteit 

van de feitelijk gerealiseerde steekproef, door de verhoudingen binnen die 

steekproef te vergelijken met de verhoudingen in de geplande steekproef en in de 

totale populatie van alle 18-plussers in het Vlaamse Gewest die in private 

huishoudens wonen (bijvoorbeeld wat nationaliteit betreft). 

 

 
 

Naar de inhoudstafel 
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5.1.2. Persoonsgegevens respondenten (voor de COVID-19-vervolgbevraging) 

Het proces omschreven in 5.1.1. Persoonsgegevens Rijksregister (voor de SV-

bevraging) (zie pijlen ① tot en met ④ in het “Schema mededeling”) was ook van 

toepassing op de burgers die geselecteerd werden voor de COVID-19-bevraging 

(in het voorjaar van 2021). 

Bij de behandeling van die COVID-19-bevraging registreerde het veldwerkbureau 

(dat optreedt als verwerker aangesteld door de VSA) onder andere welke 

deelnemers aan de bevraging (ook wel “respondenten” genoemd) aangegeven 

hebben dat ze gecontacteerd mogen worden voor een COVID-19-

vervolgbevraging.  

De VSA ontving van het veldwerkbureau, zoals omschreven in 5.3. 

Pseudonimisering persoonsgegevens resultaten, uitsluitend het 

gepseudonimiseerde databestand (zie pijl ⑤ in het “Schema mededeling”) over de 

COVID-19-bevraging. In dat gepseudonimiseerde databestand waren geen naam 

en adresgegevens opgenomen maar wel pseudonummers (die door Statbel 

specifiek voor de COVID-19-bevraging aangemaakt werden). 

Aan de hand van dat gepseudonimiseerde databestand stelde de VSA een lijst op 

van pseudonummers, met betrekking tot respondenten die aangegeven hebben 

dat ze gecontacteerd mogen worden voor een COVID-19-vervolgbevraging. Die 

lijst met pseudonummers stuurde de VSA in het voorjaar van 2022 naar Statbel. 

Statbel zal uit geactualiseerde persoonsgegevens die ze van het Rijksregister 

ontving, zoals omschreven in 5.1.1. Persoonsgegevens Rijksregister (voor de SV-

bevraging) (zie pijl ① in het “Schema mededeling”), uitsluitend de 

persoonsgegevens die nodig zijn voor het aanschrijven van de burgers (die 

gecontacteerd mogen worden voor een COVID-19-vervolgbevraging) bezorgen 

aan het veldwerkbureau (zie pijl ② in het “Schema mededeling”). Het gaat meer 

bepaald om de naam (voor- en achternaam) en het adres van de aan te schrijven 

burgers. Daarnaast bezorgt Statbel het veldwerkbureau ook het pseudonummer 

per aan te schrijven burger, dat identiek is aan het pseudonummer dat gebruikt 

werd bij de COVID-19-bevraging (zodat de gepseudonimiseerde resultaten uit de 

COVID-19-vervolgbevraging, door de VSA in een latere fase, gekoppeld kunnen 

worden aan dezelfde respondenten uit de COVID-19-bevraging). 

Die burgers ontvangen een uitnodiging per post met de vraag om (in het voorjaar 

van 2022) aan de COVID-19-vervolgbevraging deel te nemen. 
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Het veldwerkbureau zal instaan voor het per post verzenden van de uitnodiging 

en alle andere drukwerken naar die burgers. De door het veldwerkbureau 

aangestelde drukkerij (als subverwerker) krijgt daarvoor de naam (voor- en 

achternaam) en het adres van die burgers (zie pijl ③ in het “Schema mededeling”). 

Om deze verzending (de bevraging) uit te sturen, zal het veldwerkbureau beroep 

doen op bpost. De gegevensoverdracht tussen (de verwerker) het veldwerkbureau 

en de (verwerkingsverantwoordelijke) VSA wordt geregeld in een 

verwerkersovereenkomst. De gegevensoverdracht tussen het veldwerkbureau en 

de drukkerij (die als subverwerker optreedt) wordt geregeld in een aparte 

verwerkersovereenkomst tussen deze partijen. 

Statbel zal in navolging van de afgesloten verwerkersovereenkomst met de VSA 

ook persoonsgegevens uit het Rijksregister aan de VSA bezorgen, zodat de VSA 

de kwaliteit van die gegevens kan controleren (zie pijl ④ in het “Schema 

mededeling”). 

Het gaat meer bepaald om de nationaliteit, geslacht, geboortemaand en –jaar, de 

woonplaats (op grond van de NIS-code gemeente of stad en deelgemeente), de 

herkomst van de aan te schrijven burgers en om het pseudonummer per burger 

(dat door Statbel specifiek voor de COVID-19-bevraging aangemaakt werd en dat 

door de VSA in een latere fase gebruikt dient te worden om de 

gepseudonimiseerde resultaten uit de COVID-19-vervolgbevraging te kunnen 

koppelen aan dezelfde respondenten uit de COVID-19-bevraging). De VSA 

controleert daarmee een aantal basisgegevens (geslacht en leeftijd) alsook de 

volledigheid van de ingevulde vragenlijst. Daarnaast bekijkt de VSA de kwaliteit 

van de feitelijk gerealiseerde steekproef, door de verhoudingen binnen die 

steekproef te vergelijken met de verhoudingen in de geplande steekproef en in de 

totale populatie van alle 18-plussers in het Vlaamse Gewest die in private 

huishoudens wonen (bijvoorbeeld wat nationaliteit betreft). 
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Naar de inhoudstafel 

5.2. Persoonsgegevens resultaten 

In de vragenlijst worden vragen gesteld die betrekking hebben op verschillende 

soorten van persoonsgegevens. In wat volgt geven we een overzicht van de 

thema’s die per bevraging aan bod komen. 

 

SV-bevraging 1 / 2021 Voorjaar 2021 Socio-demografische kenmerken (leeftijd, geslacht, 

opleidingsniveau en gezinssamenstelling), informele 

zorg, veiligheidsgevoelens en mijdgedrag, relatie 

overheid-burger, sociale samenhang 

SV-bevraging 2 / 2021 Najaar 2021 Socio-demografische kenmerken (leeftijd, geslacht, 

opleidingsniveau en gezinssamenstelling), 

gezondheid, verenigingsleven, vrijwilligerswerk, 

cultuurparticipatie, sportparticipatie en subjectief 

welzijn 

SV-bevraging3 /  2021 Najaar 2021 Socio-demografische kenmerken (leeftijd, geslacht, 

opleidingsniveau en gezinssamenstelling), 

gezondheid, media, politieke participatie, vertrouwen 

in instellingen en tevredenheid over dienstverlening 

SV-bevraging 4 / 2022 Voorjaar 2022 Socio-demografische kenmerken (leeftijd, geslacht, 

opleidingsniveau en gezinssamenstelling), informele 
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zorg, veiligheidsgevoelens en mijdgedrag, relatie 

overheid-burger, sociale samenhang, subjectief 

welzijn 

SV-bevraging 5 / 2022 Najaar 2022 Socio-demografische kenmerken (leeftijd, geslacht, 

opleidingsniveau en gezinssamenstelling), 

gezondheid, verenigingsleven, vrijwilligerswerk, 

cultuurparticipatie, sportparticipatie en subjectief 

welzijn 

SV-bevraging 6 / 2022 Najaar 2022 Socio-demografische kenmerken (leeftijd, geslacht, 

opleidingsniveau en gezinssamenstelling), 

gezondheid, media, politieke participatie, vertrouwen 

in instellingen en tevredenheid over dienstverlening 

COVID-19-bevraging Voorjaar 2021 Maatschappelijke impact van de COVID-crisis 

meetbaar maken op een diversiteit aan domeinen, 

zoals welzijn, werk, sociale contacten, digitalisering, 

onderwijs, levenslang leren, ... 

COVID-19-

vervolgbevraging 

Voorjaar 2022 Maatschappelijke impact van de COVID-crisis 

doorheen de tijd meetbaar maken op een diversiteit 

aan domeinen, zoals welzijn, werk, sociale contacten, 

digitalisering, levenslang leren, … 

 

Naar de inhoudstafel 

5.3. Pseudonimisering persoonsgegevens resultaten 

Nadat jouw resultaten digitaal of op papier ingevuld zijn, zal het veldwerkbureau 

deze resultaten in eerste instantie verwerken tot een zogenaamd databestand. 

Hierin worden alle antwoorden opgenomen van alle deelnemers aan de bevraging 

(ook wel “respondenten” genoemd). Het veldwerkbureau kreeg al van Statbel enkel 

naam (voor- en achternaam), adresgegevens en pseudonummers, dus geen 

gegevens over geslacht, leeftijd of nationaliteit. Belangrijk is dat er een 

pseudonimisering van het bestand is voorzien. Dit betekent dat men bij de 

dataverzameling elke link verwijdert tussen de persoonsgegevens van het 

Rijksregister zoals ontvangen van Statbel en de gegevens die respondenten (na 

het geven van hun toestemming) invulden. Dit houdt in dat de naam- en de 

adresgegevens van het Rijksregister nooit door het veldwerkbureau worden 

gekoppeld met de resultaten van de bevraging. De VSA ontvangt op zijn beurt van 

het veldwerkbureau uitsluitend het gepseudonimiseerde databestand (zie pijl ⑤ 
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in het “Schema mededeling”). Dit houdt in dat er in het gepseudonimiseerde 

databestand geen naam en adresgegevens zijn opgenomen maar wel de 

pseudonummers (die door Statbel specifiek voor de SV-bevragingen en de COVID-

19-bevraging aangemaakt werden). 

 

 
 

Naar de inhoudstafel 

6. GRONDSLAG VAN DE VERWERKING 

De VSA baseert het verwerken van persoonsgegevens op een van de grondslagen 

uit artikel 6 van de AVG. 

6.1. Persoonsgegevens uitsturen bevraging 

6.1.1. Persoonsgegevens Rijksregister (voor de SV-bevraging) 

Om gebruik te kunnen maken van gegevens uit het Rijksregister, baseert de VSA 

zich op haar rol als statistische instelling. De toegang tot het Rijksregister van de 

natuurlijke personen is gebaseerd op artikel 5, lid 1, 1° van de wet van 8 augustus 

1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen. Dit artikel 

voorziet met name in de toegang voor de Belgische openbare overheden tot de 

informatiegegevens van het Rijksregister die zij gemachtigd zijn te kennen uit 

hoofde van een wet, een decreet of een ordonnantie. 

http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/1983/08/08/1984021127/justel
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/1983/08/08/1984021127/justel
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Art. III.108. van het Bestuursdecreet van 7 december 2018 stelt dat de Vlaamse 

Regering de VSA aanwijst die belast wordt met de coördinatie van de ontwikkeling, 

productie en verspreiding van de Vlaamse openbare statistieken en de 

kwaliteitszorg ervan (zie pijl ⑥ in het “Schema mededeling”). Artikel III.109. 

specifieert dat de Vlaamse openbare statistieken relevant, nauwkeurig en 

betrouwbaar, actueel en stipt, toegankelijk en duidelijk, vergelijkbaar en coherent 

moeten zijn. 

Ook wordt in datzelfde artikel onder andere de kostenefficiëntie bij de 

ontwikkeling, productie en verspreiding van de Vlaams openbare statistieken 

vermeld. 

De VSA werd ondertussen erkend als andere nationale instantie binnen het 

Europees Statistisch Systeem. Bijgevolg valt de VSA onder het toepassingsgebied 

van verordening (EG) nr. 223/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 

11 maart 2009, gewijzigd door verordening (EU) 2015/759 van het Europees 

Parlement en de Raad van 29 april 2015. 

Statbel treedt op als vertrouwde derde partij/“Trusted Third Party” (TTP) en 

ontvangt in die rol de gegevens van het Rijksregister, zoals bepaald in de 

machtiging van het Rijksregister in het kader van de SV-bevraging en de COVID-

19-vervolgbevraging. Voor die rol als TTP verwijzen we naar het koninklijk besluit 

van 13 juni 2014 ten uitvoerlegging van artikel 17quater, §2, van de wet van 4 

juli 1962 betreffende de openbare statistiek.  

De ontvangst van de persoonsgegevens van het Rijksregister door Statbel steunt 

hierdoor op artikel 6, lid 1, sub e, AVG (noodzakelijk voor de vervulling van een 

taak van algemeen belang). De ontvangst van (gepseudonimiseerde) 

persoonsgegevens van het Rijksregister door de VSA, via Statbel, steunt eveneens 

op artikel 6, lid 1, sub e, AVG (noodzakelijk voor de vervulling van een taak van 

algemeen belang). 

Naar de inhoudstafel 

6.1.2. Persoonsgegevens respondenten (voor de COVID-19-vervolgbevraging) 

In de COVID-19-bevraging (in het voorjaar van 2021) werden deelnemers aan de 

bevraging (ook wel “respondenten” genoemd) gevraagd of ze gecontacteerd 

mogen worden voor een COVID-19-vervolgbevraging. Als respondenten ermee 

akkoord gingen (door het aankruisen van het vakje dat bij die vraag hoorde), werd 

dit geregistreerd in het databestand dat het veldwerkbureau opstelde en werden 

https://codex.vlaanderen.be/PrintDocument.ashx?id=1030009&datum=&geannoteerd=false&print=false
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2009/223/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2009/223/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2015/759/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2015/759/oj
https://www.ibz.rrn.fgov.be/fileadmin/user_upload/nl/rr/machtigingen/2021/Beslissing_046-2021.pdf
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2014/06/13/2014011398/justel
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2014/06/13/2014011398/justel
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2014/06/13/2014011398/justel


 
12 

ze in het voorjaar van 2022 per post uitgenodigd voor de COVID-19-

vervolgbevraging. Deze verwerking steunt daardoor op artikel 6, lid 1, sub a, AVG 

(toestemming betrokkene). 

Naar de inhoudstafel 

6.2. Persoonsgegevens resultaten 

Voorafgaand aan het invullen van de SV-bevraging en de COVID-19-

(vervolg)bevraging, worden aangeschreven burgers gevraagd om hun 

“toestemming” te geven, zodat hun persoonsgegevens, zoals hun antwoorden, 

gebruikt/verwerkt kunnen worden in het databestand, dat uiteindelijk door het 

veldwerkbureau gepseudonimiseerd wordt. Op die manier steunt deze verwerking 

op artikel 6, lid 1, sub a, AVG (toestemming betrokkene). 

De verdere verwerking van de gepseudonimiseerde gegevens uit de SV-bevraging 

en de COVID-19-(vervolg)bevraging, voor de opmaak van (Vlaamse openbare) 

statistieken en voor statistisch of wetenschappelijk onderzoek, gebeurt op basis 

van een taak van algemeen belang (artikel 6, lid 1, sub e, AVG), afgeleid uit de 

decretale opdracht van de VSA (zie pijl ⑥ in het “Schema mededeling”). 

Naar de inhoudstafel 

 

7. GEGEVENSVERWERKING BIJ GEBRUIK BEVRAGINGSTOOL 

De bevragingstool waarop de respondenten de gegevens invult, wordt voorzien 

door het veldwerkbureau. Deze bevragingstool gebruikt geen trackingsoftware of 

cookies. Om veiligheidsredenen wordt in de algemene logfile van de server wel 

het dataverkeer gelogd. Meer bepaald worden IP-adres, URL, verwijzende URL 

(inclusief token/inlogcode) en gebruikersagent (inclusief browser, toestel en 

besturingssysteem) opgeslagen. Deze informatie wordt uitsluitend voor 

beveiligingsredenen bewaard en wordt ook alleen daarvoor bekeken. Aan het 

einde van elke maand worden de logfiles van de vorige maand na controle 

verwijderd. 

Als een respondent zijn of haar privacyrechten wenst uit te oefenen, verwijzen we 

door naar punt 11 JOUW PRIVACYRECHTEN. 
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8. BEWAARTERMIJN EN -LOCATIE 

De betrokken partijen mogen de persoonsgegevens niet langer bewaren dan 

noodzakelijk voor het doel van de gegevensverwerking (artikel 5, lid 1, sub e, 

AVG). Dit betekent dat Statbel, het veldwerkbureau en de door het veldwerkbureau 

aangestelde drukkerij de persoonsgegevens uit het Rijksregister én wat betreft 

het veldwerkbureau ook de (persoonsgegevens uit de) resultaten zullen 

vernietigen zodra de gepseudonimiseerde databestanden door Statbel en door het 

veldwerkbureau aan de VSA bezorgd zijn dan wel zodra de uitnodigingen en alle 

andere drukwerken in het kader van de bevragingen gedrukt zijn. Statbel en het 

veldwerkbureau zullen daarna de gepseudonimiseerde databestanden 

vernietigen. 

Deze vernietiging vindt zo spoedig als mogelijk plaats. Vanaf het ogenblik van 

vernietiging beschikt het veldwerkbureau en de door het veldwerkbureau 

aangestelde drukkerij over geen enkel persoonsgegeven meer. Statbel blijft 

slechts over persoonsgegevens beschikken met betrekking tot de 

pseudonummers die ze aan de VSA meedeelde. De VSA bewaart de 

gepseudonimiseerde databestanden van Statbel en van het veldwerkbureau totdat 

de kwaliteitscontrole is afgerond. Dit heeft uiteraard ook impact op de 

mogelijkheid om jouw privacyrechten (zie 11 JOUW PRIVACYRECHTEN) uit te 

oefenen. 

Statbel en de VSA verwerken de door hen ontvangen persoonsgegevens 

uitsluitend binnen België. Ook de back-up van de data wordt in België bewaard. 

Het veldwerkbureau M.A.S. verbindt zich er daarnaast toe om de ontvangen 

persoonsgegevens niet buiten de Europese Economische Ruimte te verwerken. 

Naar de inhoudstafel 
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9. BEVEILIGING PERSOONSGEGEVENS 

Artikel 32 van de AVG verplicht Statbel, de VSA en het veldwerkbureau om 

passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om onder andere 

het verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan. 

Statbel, de VSA en het veldwerkbureau zorgen daarom voor de passende 

beveiliging van de persoonsgegevens die zij verwerken, in lijn met de daarvoor 

geldende wettelijke eisen en richtlijnen. Zo hebben slechts een beperkt aantal 

medewerkers van de betrokken partijen toegang tot de persoonsgegevens uit het 

Rijksregister en persoonsgegevens uit de resultaten. De medewerkers van de VSA 

bewerken de persoonsgegevens enkel wanneer het noodzakelijk is in het kader 

van de opmaak van de Vlaamse Openbare Statistieken waarvoor deze bevragingen 

zijn opgezet (zie pijl ⑥ in het “Schema mededeling”). 

Naar de inhoudstafel 

10. VERSTREKKING AAN DERDEN 

De VSA voorziet de mogelijkheid om statistisch of wetenschappelijk onderzoek 

uit te voeren op de gepseudonimiseerde gegevens (zonder pseudonummers 

aangemaakt door Statbel) van de bevraging. Voor de uitwisseling van 

gepseudonimiseerde persoonsgegevens in het kader van statistisch of 

wetenschappelijk onderzoek wordt een “protocol voor de elektronische 

mededeling van individuele gegevens” afgesloten. Belangrijk hierbij is dat de VSA 

steeds zal onderzoeken welke data van de ingevulde bevraging ook daadwerkelijk 

vereist zijn om de statistische of wetenschappelijke doeleinden te bereiken. 

Hiertoe voorzien we een aanvraagprocedure met het sluiten van een overeenkomst 

(zie pijl ⑦ in het “Schema mededeling”). 

 

https://www.vlaanderen.be/statistiek-vlaanderen/aanvragen-van-microdata-voor-onderzoek
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Naar de inhoudstafel 

11. JOUW PRIVACYRECHTEN 

11.1. Welke rechten? 

Inzake de bescherming en verwerking van gegevens heb je de volgende rechten: 

• recht op informatie wat er met jouw persoonsgegevens gebeurt; 

• recht op inzage en kopie van jouw gegevens. Wat de persoonsgegevens uit de 

resultaten betreft, word je dit recht verzekerd door je de mogelijkheid te 

bieden om na het invullen van de bevraging een kopie van jouw antwoorden te 

downloaden; 

• recht op rectificatie (aanvulling of correctie) van deze gegevens; 

• recht op vergetelheid, of het verwijderen van jouw gegevens (van toepassing 

bij grondslag “toestemming” maar niet bij grondslag “vervulling van een taak 

van algemeen belang”); 

• recht op beperking van verwerking; 

• recht op het intrekken van de toestemming om jouw gegevens bij te houden 

of te verwerken (van toepassing bij grondslag “toestemming” maar niet bij 

grondslag “vervulling van een taak van algemeen belang”); 

• recht op overdraagbaarheid (van toepassing bij grondslag “toestemming” maar 

niet bij grondslag “vervulling van een taak van algemeen belang”). 

Naar de inhoudstafel 
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11.2. Met wie en hoe contact opnemen? 

Als je jouw privacyrechten in het kader van de AVG wil uitoefenen, dan kan je 

steeds contact opnemen met: 

Vlaamse Statistische Autoriteit (VSA) 

t.a.v. de Data Protection Officer (DPO) 

Herman Teirlinckgebouw, Havenlaan 88 bus 100, 1000 Brussel 

e-mail: dpo.sv@vlaanderen.be 

Betreft: Verzoek privacyrechten 

Statbel (Algemene Directie Statistiek – Statistics Belgium) 

t.a.v. de Data Protection Officer (DPO) 

Koning Albert II-laan 16, 1000 Brussel 

e-mail: dpo@economie.fgov.be 

Betreft: Verzoek privacyrechten 

Veldwerkbureau Homo Sapiens Sapiens bvba (M.A.S.) 

Meer informatie over de gegevensverwerkingen door het veldwerkbureau M.A.S 

en contactgegevens 

Naar de inhoudstafel 

 

11.3. Interne afhandeling van jouw verzoeken 

Zoals hiervoor bepaald, kan je jouw verzoeken tot het uitoefenen van jouw rechten 

richten tot elke partij. Er werd evenwel een duidelijke interne 

afhandelingsprocedure afgesproken tussen de betrokken partijen. Dit is nodig 

aangezien Statbel en het veldwerkbureau (quasi) alle persoonsgegevens zullen 

vernietigen zodra ze de gepseudonimiseerde databestanden aan de VSA bezorgd 

hebben. Statbel blijft namelijk slechts over persoonsgegevens beschikken met 

betrekking tot de pseudonummers die ze aan de VSA meedeelde. Daarnaast zal 

de VSA ook enkel over het gepseudonimiseerde databestand beschikken. We 

lichten je dan ook graag de afhandelingsprocedure toe. 

 

 

mailto:dpo.sv@vlaanderen.be
mailto:dpo.sv@vlaanderen.be
mailto:dpo.sv@vlaanderen.be
mailto:dpo@economie.fgov.be
mailto:dpo@economie.fgov.be
mailto:dpo@economie.fgov.be
https://www.masresearch.eu/index.php/privacy-policy/
https://www.masresearch.eu/index.php/privacy-policy/
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Voor verzoeken ingediend vóór overdracht van het gepseudonimiseerde 

databestand aan VSA: 

• Indien een betrokkene zijn verzoek richt aan het veldwerkbureau en/of aan 

Statbel, zullen deze partijen elkaar hiervan onverwijld op de hoogte brengen 

en na onderlinge afstemming, indien mogelijk tegemoet komen aan het 

verzoek van de betrokkene. 

Verwerkingsverantwoordelijke VSA zal van dit verzoek en het resultaat op de 

hoogte gebracht worden door Statbel of het veldwerkbureau. 

• Indien een betrokkene zijn verzoek richt aan verwerkingsverantwoordelijke 

VSA, brengt de VSA dit verzoek onverwijld ter kennis van Statbel en het 

veldwerkbureau. Deze laatste twee partijen zullen na onderlinge afstemming, 

indien mogelijk, tegemoet komen aan het verzoek van de betrokkene. 

Verwerkingsverantwoordelijke VSA zal van dit verzoek en het resultaat op de 

hoogte gebracht worden door Statbel of het veldwerkbureau. 

Voor verzoeken ingediend na overdracht van het gepseudonimiseerde 

databestand aan verwerkingsverantwoordelijke VSA: 

• Indien een betrokkene zijn verzoek richt aan het veldwerkbureau en/of aan 

Statbel, zal de desbetreffende partij dit verzoek onverwijld ter kennis brengen 

aan verwerkingsverantwoordelijke VSA. De VSA zal dit verzoek vervolgens 

beoordelen. 

• Indien een betrokkene zijn verzoek richt aan verwerkingsverantwoordelijke 

VSA, zal deze partij het verzoek beoordelen. 

Naar de inhoudstafel 

 

11.4. Mogelijkheid om klacht in te dienen 

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens of 

over de uitoefening van jouw rechten, dan vragen wij je hierover direct contact 

met ons op te nemen (zie 11.2 Met wie en hoe contact opnemen?). 

Je hebt altijd het recht om een klacht in te dienen bij de 

Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA). Dit is de federale toezichthoudende 

autoriteit op het gebied van persoonsgegevensbescherming. Het 

klachtenformulier kan je na het invullen per post (ter attentie van de 

Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel) of via de 

website versturen. 

https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/acties/klacht-indienen
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Daarnaast kan je over een Vlaamse instantie (zoals de VSA) een klacht indienen 

bij de Vlaamse Toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens 

(VTC), die alleen bevoegd is voor instanties van de Vlaamse overheid. Het 

klachtenformulier kan je na het invullen per post (ter attentie van de Vlaamse 

Toezichtcommissie, Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel) of per e-mail 

versturen. 

Je kan ook bij de rechter beroep instellen tegen de verwerking van je 

persoonsgegevens. 

Naar de inhoudstafel 

12. RELEVANTE DOCUMENTEN 

• Machtiging van het Rijksregister om een steekproef te trekken 

• Onderaannemingsovereenkomst 2020/128c tussen Statbel en de VSA 

 

Naar de inhoudstafel 

13. CONTACTGEGEVENS 

Vlaamse Statistische Autoriteit (VSA) 

t.a.v. de Data Protection Officer (DPO) 

Herman Teirlinckgebouw, Havenlaan 88 bus 100, 1000 Brussel 

e-mail: dpo.sv@vlaanderen.be 

Betreft: Verzoek privacyrechten 

Als je vragen hebt over deze privacyverklaring, kan je via bovenstaande gegevens 

contact met ons opnemen. 

Naar de inhoudstafel 

 

https://overheid.vlaanderen.be/klachtenprocedure-vtc
mailto:contact@toezichtcommissie.be
https://www.ibz.rrn.fgov.be/fileadmin/user_upload/nl/rr/machtigingen/2021/Beslissing_046-2021.pdf
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fassets.vlaanderen.be%2Fimage%2Fupload%2Fv1652346011%2F2022_059c_overeenkomst_TTP_Stabel_en_VSA_voor_SV-_en_COVID-19-bevraging_jo5pqm.pdf&amp;data=05%7C01%7Cdries.verlet%40vlaanderen.be%7C1072de725fd746aedf8308da33f7eb6a%7C0c0338a695614ee8b8d64e89cbd520a0%7C0%7C0%7C637879437137854665%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&amp;sdata=wm7NlhZhk5XjGqiaFWInG2UFkjrHU6d9JKjk09hbihA%3D&amp;reserved=0
mailto:dpo.sv@vlaanderen.be
mailto:dpo.sv@vlaanderen.be
mailto:dpo.sv@vlaanderen.be

