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Begeleidend protocol 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 Nationale Bank van 

België en het Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse betreffende gegevens uit 

de Centrale voor kredieten aan particulieren 

 

 

I. Advies van de Data Protection Officer (DPO) 

 

1. De DPO van de overheidsinstantie die houder is van de doorgegeven persoonsgegevens, 

heeft een advies uitgebracht:      Positief       

 

2. De DPO van de gewestelijke overheidsinstantie voor wie de doorgegeven 

persoonsgegevens bestemd zijn, heeft een advies uitgebracht:      Positief  

 

II. Identificatie van de bij de gegevensuitwisseling betrokken federale 

overheidsinstantie(s) of private organisatie  

 

Dit protocol wordt opgemaakt tussen de overheidsinstantie die de persoonsgegevens 

doorgeeft die het voorwerp van dit protocol uitmaken:   

 

1. De Nationale Bank van België, afgekort “NBB”, naamloze vennootschap naar Belgisch 

recht, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 

0203.201.340, waarvan de kantoren gelegen zijn te 1000 Brussel, de Berlaimontlaan 

14 en die vertegenwoordigd wordt door de heer Pierre Wunsch, Gouverneur. 

 

En de volgende gewestelijke overheidsinstantie die de persoonsgegevens ontvangt die het 

voorwerp van dit protocol uitmaken:  

 

2. Het Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse van perspective.brussels, afgekort 

“BISA”, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 

0664.820.875, waarvan de kantoren gelegen zijn op het adres Naamsestraat 59, 1000 

Brussel en dat vertegenwoordigd wordt door Astrid Romain, Directrice van het BISA 

(verantwoordelijke voor de statistische verwerking). 
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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 of 

“AVG”), 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.1 

- "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 één 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 

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 

 
1 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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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. 

- “partijen”: NBB en BISA. 

- “derde vertrouwenspersoon”: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, de feitelijke 

vereniging of de overheidsadministratie, niet zijnde de verantwoordelijke voor de 

verwerking met het oog op archivering of onderzoek of statistische doeleinden, die de 

gegevens pseudonimiseert, koppelt en anonimiseert ten behoeve van de partijen. 

- STATBEL : Algemene Directie Statistiek – Statistics Belgium - FOD ECONOMIE, KMO, 

MIDDENSTAND EN ENERGIE, België (North Gate – Koning Albert II-Laan 16, 1000 

BRUSSEL), KBO-nummer van de verwerker: 0314.595.348 die als derde 

vertrouwenspersoon tussenkomt. 

 

IV. Context 

 

- NBB 

 

De NBB is de centrale bank van België. Haar statuut wordt geregeld door de wet van 22 

februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van België, 

hierna de “Organieke wet”. 

 

Naast opdrachten in een verscheidenheid van domeinen, zoals op micro- en macro-

prudentieel vlak, in het statistisch domein en op monetair vlak, staat de NBB in voor het 

beheer van de Centrale voor kredieten aan particulieren, hierna de “CKP”. De CKP registreert 

informatie over alle consumenten- en hypothecaire kredieten die door natuurlijke personen 

voor privédoeleinden werden afgesloten, alsook de eventuele wanbetalingen met betrekking 

tot deze kredieten. De registratie heeft tot doel de preventiemiddelen in de strijd tegen de 

overmatige schuldenlast van particulieren te versterken. 
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- BISA 

 

Het BISA is een afdeling van het Brussels Planningsbureau, een instelling van openbaar nut 

van het type A, genaamd perspective.brussels, opgericht conform de ordonnantie van 29 juli 

2015 houdende oprichting van het Brussels Planningsbureau. 

 

Het BISA is de statistische autoriteit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest krachtens het 

besluit betreffende de coördinatie van de gewestelijke statistiek en de werking van het BISA 

van 26 november 2015.  

 

V. Voorwerp van het protocol 

 

Dit protocol heeft als voorwerp het doorgeven van de in het onderstaande punt IX, 1.- 

opgelijste gegevens van de NBB naar het BISA in het kader van de doeleinden opgelijst onder 

punt VIII. 1). 

VI. Identificatie van de verwerkingsverantwoordelijken en Data Protection Officer 

(DPO)  

 

1. Verwerkingsverantwoordelijken 

 

In het kader van de in dit protocol bedoelde gegevensdoorgifte treden de NBB en het BISA 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 Nationale Bank van België, afgekort “NBB”, naamloze vennootschap naar 

Belgisch recht, geregistreerd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het 

nummer 0203.201.340 en met zetel te 1000 Brussel, de Berlaimontlaan 14. 

2. Het Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse van perspective.brussels, afgekort 

“BISA” , ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 

0664.820.875, waarvan de kantoren gelegen zijn aan de Naamsestraat 59, 1000 

Brussel. 

 

2. Data Protection Officer 

 

1. Data Protection Officer (DPO) van de NBB is mevrouw Fabienne Verduyn (e-mail: 

dataprotection@nbb.be). 

2. Data Protection Officer (DPO) van het BISA is meneer Chris Maertens (e-mail: 
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privacy.dpo@perspective.brussels). 

 

VII. Rechtmatigheid  

 

a. Rechtmatigheid in hoofde van de NBB 

 

De door dit protocol georganiseerde verwerking is rechtmatig omdat deze verwerking 

“noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het 

kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is 

opgedragen” (art. 6, 1, e) AVG).  

 

Krachtens artikel VII.148 van het Wetboek van Economisch Recht is de NBB belast met de 

registratie, in de CKP van 1° de kredietovereenkomsten die vallen onder het toepassingsgebied 

van dit boek (positieve luik) en 2° de wanbetalingen die hieruit voortvloeien (negatieve luik) 

die beantwoorden aan de door de Koning vastgestelde criteria. De registratie heeft tot doel de 

preventiemiddelen in de strijd tegen de overmatige schuldenlast van particulieren te 

versterken. 

 

Overeenkomstig art. 5.1, b) AVG wordt de verdere verwerking voor historische, 

wetenschappelijke en statistische doeleinden steeds verenigbaar geacht met de 

oorspronkelijke doeleinden, op voorwaarde dat de onderzoeker de regels volgt zoals 

beschreven in artikel 89.1 van de AVG. Het onderzoeksdoeleinde wordt dus beschouwd als een 

met de aanvankelijke doeleinden verenigbare rechtmatige verwerking, waarvoor geen 

afzonderlijke rechtsgrond is vereist (cf. overweging 50 bij de AVG). 

 

Overeenkomstig artikel 35, §2, 4° van de Organieke Wet mag de NBB vertrouwelijke informatie 

meedelen “in beknopte of samengevoegde vorm zodat individuele natuurlijke of 

rechtspersonen niet kunnen worden geïdentificeerd”. 

 

b. Rechtmatigheid in hoofde van het BISA  
 

De door dit protocol georganiseerde verwerking is rechtmatig omdat deze verwerking 

“noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang” is krachtens artikel 6.1e) 

van verordening 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 (Algemene Verordening 

Gegevensbescherming - AVG). 

 

De algemene rechtsgrond voor de door het BISA gevraagde gegevensuitwisseling is als volgt: 
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1. Het onderzoeksproject vermeld in punt VIII 1) kadert in een sociaal-economische 

analyse, politieke beslissingsondersteuning en statistisch onderzoek. Dit gebeurt in 

het kader van de opdrachten die aan het BISA worden toevertrouwd door het Besluit 

betreffende de coördinatie van de gewestelijke statistiek en de werking van het 

Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse van 26 november 2015. Meer bepaald,  

voorziet artikel 9 : 

 

“Art. 9. Het Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse is de statistische autoriteit van 

het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het voert de volgende opdrachten uit: 

- het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voorzien van een systeem van seriële kwantitatieve 

gegevens; 

- het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voorzien van hulpmiddelen voor de sociaal-

economische analyse; 

- sociaal-economische en toekomstgerichte macro-economische analyses maken; 

- de statistieken en de resultaten van de analyses van het Instituut ter beschikking stellen 

van het publiek, met inachtneming van de voorwaarden vermeld in artikel 7 van de 

ordonnantie van 3 april 2014 betreffende de gewestelijke statistiek; 

- het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vertegenwoordigen bij de gewestelijke en nationale 

statistische en economische instanties; 

- het openbaar beleid op vraag van de Regering evalueren”. 

  

2. Artikel 1bis 2°, 9 en 24bis van de wet van 4 juli 1962 betreffende de openbare 

statistiek. 

 

De volgende bepalingen zijn ook van toepassing: 

 

(1) De Ordonnantie betreffende de gewestelijke statistiek van 3 april 2014, die het 

BISA onderwerpt aan de algemene beginselen die beschreven staan in artikel 1bis 

van de “wet betreffende de statistiek” van 4 juli 1962, meer bepaald de principes 

van: 

• rechtmatigheid en eerlijkheid; 

• finaliteit; 

• evenredigheid; 

• onpartijdigheid, objectiviteit en professionele onafhankelijkheid. 

(2) Het BISA is onderworpen aan statistische geheimhoudingsplicht (d.w.z. 

bescherming tegen schending van het recht op privacy van individuele statistische 

eenheden) krachtens Hoofdstuk V van het samenwerkingsakkoord tussen de 

Federale Staat, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de 

Duitstalige Gemeenschap, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 

Brussel-Hoofdstad en de Franse Gemeenschapscommissie over de operationele 
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procedures van het Interfederaal Instituut voor de Statistiek, de Raad van bestuur 

en wetenschappelijke comités van het Instituut voor nationale rekeningen van 15 

juli 2014.  

(3) Het BISA behoort tot de statistische autoriteiten van het Interfederaal Instituut 

voor de Statistiek en voldoet aan de voorwaarden van artikel 36 van het 

samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, het Vlaams Gewest, het Waals 

Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Vlaamse Gemeenschap, de 

Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, de Gemeenschappelijke 

Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad en de Franse 

Gemeenschapscommissie over de operationele procedures van het Interfederaal 

Instituut voor de Statistiek, de Raad van bestuur en wetenschappelijke comités van 

het Instituut voor nationale rekeningen van 15 juli 2014, meer bepaald: 

“ 1° De betrokken dienst is georganiseerd bij of krachtens een wet, decreet of een 

ordonnantie of krachtens dergelijke bepalingen; 

2° De betrokken dienst waarborgt de rechten van de aangevers en waakt over de 

eerbiediging van de statistische geheimhouding, meer bepaald: 

I. door een afgevaardigde voor de gegevensbescherming aan te wijzen; 

II. door een gedragscode aan te nemen waarin de regels en richtlijnen worden 

bepaald die aan de leden van de dienst worden opgelegd inzake de 

vertrouwelijkheid, bescherming van de persoonlijke levenssfeer, het zakengeheim 

en de gegevensbescherming. 

3° De statistiekdienst voert zijn opdracht uit met inachtneming van de leidende 

beginselen van de openbare statistiek, conform de praktijkcode voor Europese 

statistieken vastgelegd door de Europese Unie (Eurostat). ” 

 

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

persoonsgegevens  

 

1) Het (de) doeleinde(n) waarvoor het BISA de toegang vraagt tot de gegevens die het 

voorwerp van de verwerking uitmaken: 

De gegevens zullen voor de volgende doeleinden gebruikt worden: 

A/ Het eerste hoofddoel is statistieken en analyses i.v.m. de aankooptransacties van 

onroerend goed per eigenaar op te stellen om de impact van de fiscale hervorming in 

verband met de aankoop van onroerend goed, geheel of gedeeltelijk bestemd tot 

bewoning, in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te kunnen meten.  

 

Dit kadert in de tweede, derde, vierde en laatste opdracht opgesomd in artikel 9 van 

het besluit van 26 november 2015, namelijk “het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

voorzien van hulpmiddelen voor de sociaal-economische analyse”, “sociaal-

economische en toekomstgerichte macro-economische analyses maken”, “de 
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statistieken en de resultaten van de analyses van het Instituut ter beschikking stellen 

van het publiek, met inachtneming van de voorwaarden vermeld in artikel 7 van de 

ordonnantie van 3 april 2014 betreffende de gewestelijke statistieken” en “het 

openbaar beleid op vraag van de Regering evalueren”. Bij aanvang van de nieuwe 

legislatuur (2019-2024) verkondigde de Brusselse Regering in de gewestelijke 

beleidsverklaring: "De Regering zal de impact en de doeltreffendheid van alle 

gewestelijke beleidsinitiatieven laten evalueren om er zeker van te zijn dat zij wel 

degelijk efficiënt zijn. Daartoe zal zij het BISA de nodige middelen geven om regelmatig 

evaluaties uit te voeren". De Regering besliste onder meer dat het BISA de impact dient 

te evalueren van de nieuwe regeling voor het abattement op de registratierechten op 

de doelgroepen en op het budget van het BHG. 

De Brusselse regering heeft het BISA immers gevraagd om een evaluatie uit te voeren 

van de impact van de hervorming van het abattement op de registratierechten bij de 

aankoop van onroerende goederen (geheel of gedeeltelijk bestemd voor bewoning) 

door natuurlijke personen, evenals de impact van het hervormd abattement op de 

begroting, inkomsten en uitgaven van het BHG. 

 

In dit kader zal het BISA onder andere analyseren in hoeverre de hervorming van het 

abattement een impact heeft op de hypotheekleningen met onroerende bestemming 

afgesloten door de kopers (bedrag, quotiteit, looptijd), op basis van de gegevens die 

de NBB zal doorgeven. Voor de kopers betrokken bij aankopen van een woning van 

2010 tot en met 2025, zullen de leningen geanalyseerd worden voor en na aankoop. 

De periode waarvoor gegevens gevraagd worden aan de NBB loopt dus van 2009 tot 

en met 2026.  

 

B/ Het tweede hoofddoel betreft het opmaken van exhaustieve statistieken, door de 

gegevens van de vastgoedtransacties te analyseren of te koppelen aan andere 

administratieve gegevens betreffende de kopers zoals het Rijksregister, de fiscale 

inkomsten, enz. 

Het BISA zal de gegevens enkel en alleen gebruiken voor statistische en wetenschappelijke 

doeleinden. De informatie zal niet gebruikt worden voor administratieve doeleinden of om 

beslissingen te nemen die gevolgen hebben voor de individuele aangevers.   

 

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

verwerking uitmaken, verzameld heeft: 

Krachtens artikel VII.148 van het Wetboek van Economisch Recht is de NBB belast met de 

registratie, in de CKP van 1° de kredietovereenkomsten die vallen onder het 

toepassingsgebied van dit boek (positieve luik) en 2° de wanbetalingen die hieruit 

voortvloeien (negatieve luik) die beantwoorden aan de door de Koning vastgestelde criteria. 
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De registratie heeft tot doel de preventiemiddelen in de strijd tegen de overmatige 

schuldenlast van particulieren te versterken. 

 

De CKP registreert informatie over alle consumenten- en hypothecaire kredieten die door 

natuurlijke personen voor privédoeleinden werden afgesloten, alsook de eventuele 

wanbetalingen met betrekking tot deze kredieten. De registratie heeft tot doel de 

preventiemiddelen in de strijd tegen de overmatige schuldenlast van particulieren te 

versterken. 

 

De gegevens over de kredietovereenkomsten en de identiteit van de kredietnemers worden 

aan de Nationale Bank meegedeeld door de kredietgevers. Het betreft daarbij niet alleen 

banken, maatschappijen die gespecialiseerd zijn in consumentenkrediet of hypothecair 

krediet en kredietkaartmaatschappijen, maar ook verzekeraars die hypothecair krediet 

toekennen en verkopers die verkopen op afbetaling verrichten. 

 

De kredietgevers moeten verplicht het bestand van de Centrale raadplegen alvorens een 

krediet aan een natuurlijke persoon te verlenen. Op die manier krijgt de kredietgever een 

volledig beeld van de kredietverbintenissen van de kandidaat-kredietnemer. Hij kan zo beter 

het kredietrisico evalueren en desgevallend vermijden het krediet "te veel" toe te kennen dat 

de kredietnemer in een toestand van overmatige schuldenlast zou kunnen doen belanden. 

 

Wanneer het krediet afgelopen is of, in voorkomend geval, na het verstrijken van de 

reglementaire bewaartermijnen, worden de gegevens automatisch uit het bestand van de 

Centrale verwijderd. 

 

3) Verenigbaarheid 

 

Art 5 b AVG bepaalt: 

 

“1. Persoonsgegevens moeten: 

 

(…) 

b) voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden worden 

verzameld en mogen 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")”; 
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IX. Categorieën van doorgegeven persoonsgegevens en hun formaat  

 

1.- De data-aanvraag door het BISA beoogt een gegevensoverdracht van gegevens uit de 

CKP die door STATBEL worden gekoppeld aan andere administratieve bestanden (afkomstig 

van de FOD Financiën en van STATBEL zelf) en vervolgens worden geanonimiseerd om door 

te geven aan het BISA. 

 

Het BISA wenst gebruik te maken van onderstaande gegevens voor alle kopers betrokken bij 

alle aankooptransacties van onroerende goederen (een geheelheid in volle eigendom, 

gedeeltelijk/volledig voor bewoning bestemd) door natuurlijke personen afgesloten tussen 

1 januari 2010 en 31 december 2020 in België en daarna voor elke jaar t.e.m. 2026. De 

gevraagde gegevens worden gevraagd voor de kopers (en dus niet voor de verkopers).  

Het BISA zou hierbij ook de metagegevens per variabele nodig hebben om alles correct te 

kunnen interpreteren. 

Om deze gegevens te kunnen bezorgen, zal STATBEL eerst een lijst met fysieke personen naar 

de NBB doorsturen, namelijk alle kopers die betrokken waren bij de hierboven vermelde 

aankooptransacties (bron: FOD Financiën – protocol PIM 2021-552).  Deze lijst bevat het 

Rijksregisternummer en een datum (transactiedatum = aankoopdatum van het onroerend 

goed). 

Gegeven 1 Identificatiegegevens (van STATBEL naar NBB) 

Gegevenscategorie - het Rijksregisternummer dat iedere fysieke persoon identificeert 

Gegeven 2 Gegevens van de aankooptransacties (van STATBEL naar NBB) 

Gegevenscategorie - datum van de transactie (aankoopdatum van onroerende goederen) 

 

In de tweede fase draagt de NBB de gegevens vermeld in dit punt over aan STATBEL. Voor 

verdere details wordt naar punt XI (Modaliteiten inzake de mededeling van de gegevens) van 

dit protocol verwezen. Het BISA vraagt enkel gegevens betreffende de hypothecaire kredieten 

met onroerende bestemming die actief waren 12 maanden voor de transactiedatum en 2 

maanden na de transactiedatum, afgesloten door de kopers betrokken bij de hierboven 

vermelde transacties. Voor deze kredieten vraagt het BISA de gegevens betreffende 3 data:  

- 12 maanden voor de transactiedatum,  

- 2 maanden na de transactiedatum  

- en de laatst gekende situatie. 

Gegeven 1 Identificatiegegevens (van NBB naar STATBEL) 

Gegevenscategorie - het Rijksregisternummer dat iedere fysieke persoon identificeert 

(zoals aangeleverd door Statbel) 

- een pseudo-identificatienummer van iedere fysieke persoon 

(aangeleverd door NBB) 
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- een pseudo-kredietnummer dat iedere kredietovereenkomst 

identificeert (aangeleverd door NBB)2 

Gegeven 2 Gegevens van de kredieten (van NBB naar STATBEL) 

Gegevenscategorie De onderstaande variabelen worden gevraagd voor 3 data, herleid tot de 

eerste dag van de maand: 

- periode 1 = aankoopdatum - 12 maanden 

- periode 2 = aankoopdatum + 2 maanden 

- periode 3 = datum van huidige toestand/laatst gekende situatie 

Variabelen voor deze drie momenten: 

- Het totale geleende bedrag van het hypothecair krediet 

(N_INITIALAMOUNT) 

- De totale looptijd van het hypothecair krediet 

(N_INITIALCREDITLENGTH) 

- Het aantal maanden verlopen tussen de eerste terugbetaling van 

het hypothecair krediet en de periode in kwestie  

(N_PASSEDMONTH) 

- Het verwachte aantal maanden tot het einde van de 

kredietovereenkomst (N_EXPECTEDDURATION) 

- het herfinancieringstype van het hypothecair krediet 

(herfinanciering of niet) (C_REFINANCINGTYPE) 

- identificatienummers van de leningnemers per krediet (met 

aanduiding als deze persoon niet vermeld staat in de lijst van 

kopers doorgegeven door Statbel – voor deze personen zal geen 

rijksregisternummer beschikbaar zijn, enkel een ad hoc uniek 

identificatienummer) 

- de transactiedatum (sleutel voor Statbel) 

(D_TRANSACTIONDATE) 

Variabele enkel voor periode 2: 

- Een vlag die aanduidt of de eerste terugbetaling van het krediet 

vóór de periode in kwestie is gebeurd (0/1) (enkel voor periode 

2) (IS_PAYEDBEFORE) 

De noodzaak van die gegevens in 

het licht van het nagestreefde 

doeleinde motiveren 

(proportionaliteit)  

Een persoonsidentificatienummer moet het mogelijk maken om de 

verkregen gegevens te koppelen (op persoonsniveau) aan andere 

databanken.  

Het identificatienummer van het krediet en de persoonlijke 

identificatienummers staan ook toe om de kredieten en de gegevens van 

verschillende perioden te kruisen en te bepalen of de geïdentificeerde 

koper(s) gedeeltelijk of volledig overeenkomen met de leningnemer(s). 

De gegevens betreffende de leningen dienen enerzijds voor het koppelen 

van de kredieten aan de aankooptransacties: de gegevens van de NBB 

bevatten namelijk geen gegevens wat betreft het onroerend goed waarvoor 

de lening werd afgesloten (geen type van onroerend goed, geen adres). Op 

basis van hypotheses (rekening houdend met oa het bedrag van de lening, 

 
2 “Pseudo-“ betekent dat de gebruikte code verschillend is van wat in de NBB databases gebruikt wordt. Het is 
een ad hoc code die enkel voor deze opdracht zal gegenereerd worden. De koppeling met de interne 
identificatoren zal ook geschrapt worden zodat de doorgestuurde naar STATBEL-gegevens op termijn als 
geanonimiseerd gegevens kan beschouwd worden.  
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de startdatum van de lening ten opzichte van de aankoopdatum, het aantal 

ontleners ten opzichte van het aantal kopers,,…) kan dan met een redelijke 

zekerheid bepaald worden welke leningen betrekking hebben op de 

geanalyseerde aankooptransacties en welke niet. 

Ten tweede dienen de gegevens betreffende de kredieten voor het 

analyseren van de kredieten die betrekking hebben op de geanalyseerde 

aankooptransacties, door enerzijds de brugkredieten te kunnen 

onderscheiden en anderzijds de niet-brugkredieten te kunnen analyseren en 

de evolutie ervan te bestuderen vóór en na hervorming van het abattement 

(leenbedrag, looptijd, quotiteit ten opzichte van het aankoopbedrag). De 

hervorming van het abattement beoogde namelijk een verbeterde toegang 

tot hypothecaire leningen door een verlaging van de (over het algemeen niet 

ontleenbare) aankoopkosten. 

Formaat van de doorgegeven 

gegevens (papier, digitaal, ...) 

Digitaal 

 

2. Het BISA heeft, voor de uitvoering van haar opdrachten (in het bijzonder om de door de 

Brusselse regering verzochte analyse te kunnen uitvoeren), de gegevens voor heel België 

nodig o.w.v. de volgende redenen: 

1/ Het BISA heeft een mandaat om een impactanalyse van de eigenaar-bewoners uit 

te voeren. In een dergelijke analyse wordt een groep begunstigden (i.e. personen die 

een aankoop hebben gedaan onder het geëvalueerd beleid) en een controlegroep 

geanalyseerd. Deze laatste groep is een populatie die statistisch vergelijkbaar is met 

de eerste groep (ongeacht of ze inwoner zijn van het Brussels Gewest). De kalibratie 

gebeurt op basis van de grootte van de steekproef en de verschillende profielen van 

geïdentificeerde kopers.   

2/ Het is voor het BISA ook cruciaal om na te gaan wie koopt in het Brussels Gewest 

en wie het Brussels Gewest verlaat. Van deze groep dient het BISA niet alleen het 

profiel te kennen (bv. inkomensniveau, huishoudtype,…) maar het BISA dient deze 

groep ook te kunnen vergelijken met de kopers uit de andere gewesten. Dit om de 

impact van de geëvalueerde hervorming te kunnen inschatten: mocht het profiel van 

de Brusselse kopers veranderen in de jaren na de hervorming, dan moet er nagegaan 

kunnen worden of dit een fenomeen eigen is aan de hervorming (en dus Brusselse 

kopers) dan wel een algemeen "Belgisch fenomeen" is.  

Deze elementen zijn van essentieel belang voor de opstelling van volledige, coherente 

en vergelijkbare statistieken en om te beschikken over een periode die lang genoeg is 

om sluitende statistieken op te stellen. 

3.- De gegevens vermeld in IX, 1.- zullen door STATBEL worden gekoppeld met de volgende 

gegevens beheerd door STATBEL: 
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Gegeven 1 

Gegevenscategorie  Gegevens vanuit het Rijksregister betreffende de kopers geïdentificeerd in de 

transacties (leeftijd, adres van de woonplaats, nationaliteit, geslacht, huishoudgrootte 

en -type) en de gezinsleden (gecodeerd rijksregisternummer, leeftijd) 

Periode: kopers betrokken bij de transacties tussen 1 januari 2010 en 31 december 2020 

(met jaarlijkse updates tot en met de transacties van 2025) – gegevens die betrekking 

hebben op 2010 tot en met 2028 

- voor de domicilie: op moment van de aankoop tot 3 jaar na aankoop 

- voor de andere gegevens: van 1 januari van het jaar van aankoop tot 1 januari 

van het tweede jaar volgend op de aankoop. 

Gegeven 2  

Gegevenscategorie  Fiscale gegevens betreffende de kopers en, in het geval van gezamenlijke aangiften, 

mede-aangevers op basis van de aangiften in de personenbelasting: 

Periode : kopers betrokken bij de transacties tussen 1 januari 2010 en 31 december 2020 

(met jaarlijkse updates tot en met de transacties van 2025) – gegevens die betrekking 

hebben op 2005 tot en met 2026 

- gecodeerde unieke identificatiecodes van de aangevers en geboortedata 

- inkomsten, aftrekbare uitgaven, personen ten laste en huwelijksquotiënt (voor 

het inkomstenjaar tijdens hetwelke de aankoop plaatsvond) 

- flags op diverse aangiftecodes: codes betreffende fiscale voordelen voor een 

eigen woning (van 5 jaar vóór het aankoopjaar tot één jaar na het aankoopjaar), 

codes die wijzen op voorgaand eigenaarschap van een woning (van 5 jaar vóór 

het aankoopjaar tot één jaar na het aankoopjaar) en codes die toestaan 

internationale ambtenaren te identificeren (voor het inkomstenjaar tijdens 

hetwelke de aankoop plaatsvond) 

 

Immers, in overeenstemming met artikel 20 van de wet van 30 juli 2018 betreffende de 

bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van 

persoonsgegevens, hebben STATBEL en het BISA een protocol ondertekend dat de doorgifte 

van de gegevens vermeld in dit punt formaliseert. Dit protocol wordt gepubliceerd op de 

website van STATBEL en van het BISA. 

De gegevens worden tevens ook gekoppeld met de gegevens betreffende de 

woningtransacties zoals aangeleverd door de FOD Financiën in het kader van protocol PIM 

2021-552. 

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

van die termijn 

 

Voor de eerste oplevering (in de loop van 2021) worden gegevens gevraagd voor de periode 

2010 - 2020: het BISA heeft namelijk longitudinale gegevens nodig om de doelstellingen 

aangehaald in XIII 1) te kunnen uitvoeren. 

De volgende opleveringen (vanaf 2022) betreffen een jaarlijkse "mise à jour" van de 

gegevens tijdens het tweede kwartaal van het jaar en dat gedurende 5 jaar (i.e. de geldigheid 

van het protocol).  
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De gegevens die het BISA uit de CKP ontvangt, worden uiterlijk 8 jaar na de levering van de 

gegevens vernietigd. De termijn van 8 jaar is nodig om de controle van de geproduceerde 

statistieken en analyses te waarborgen en te kunnen beschikken over longitudinale 

gegevens. De afgeleide resultaten (studiegegevens) - die geaggregeerd en dus anoniem zijn 

- worden voor een onbepaalde duur bewaard. 

XI. Modaliteiten inzake de mededeling van de gegevens 

 

De mededeling van de gegevens zal in vier fasen worden uitgevoerd: 

1. In de eerste fase stelt STATBEL een lijst op van de transacties met de 

transactienummers, de aankoopdata en de rijksregisternummers van de kopers. Dan 

draagt STATBEL, na verwijdering van de transactienummers, deze lijst met 

referentieperiodes (aankoopdata) + rijksregisternummers (= directe identificatiecode) 

(zie punt IX) via een beveiligde overdracht via het SFTP-protocol over aan de NBB. 

2. De tweede fase wordt uitgevoerd door de NBB.  Voor iedere geïdentificeerde fysieke 

persoon worden de gewenste kredietgegevens uit de CKP gehaald (zie punt IX).  De 

kredietgegevens worden geanonimiseerd en de fysieke personen worden 

gepseudonimiseerd.  De gegevens worden via een beveiligde overdracht via het SFTP-

protocol overgedragen aan STATBEL. 

3. De derde fase wordt uitgevoerd door STATBEL. STATBEL treedt op als derde 

vertrouwenspersoon om de gegevens vermeld in punt IX, 1.- te koppelen aan andere 

gegevens van o.a. STATBEL door middel van de directe identificatiecode(s) en voegt 

hierbij terug het transactienummer toe. STATBEL zal vervolgens overgaan tot de 

anonimisering van de gegevens.   

De identificeerbare gegevens vermeld in punt IX, 1.- zullen door STATBEL worden 

geanonimiseerd om elke latere identificatie van natuurlijke personen, zelfs 

onrechtstreeks, onmogelijk te maken. Enkel geanonimiseerde gegevens worden 

doorgegeven aan het BISA. 

4. In de vierde fase gebeurt de beveiligde gegevensoverdracht van STATBEL naar het 

BISA. De door het BISA aangevraagde gegevens worden, vóór de overdracht van 

STATBEL naar het BISA, versleuteld met de publieke sleutel van het BISA. Na de 

overdracht van de gegevens door STATBEL, kan het BISA enkel de versleutelde 

gegevens lezen. Het BISA is zeker van de authenticiteit van de gegevens gezien de 

beveiligde overdracht met STATBEL via het SFTP-protocol. Binnen deze beveiligde 

omgeving, de “Landing Zone” genoemd, worden de versleutelde gegevens vervolgens 

gedecrypteerd. Op dat moment zijn de aangevraagde gegevens in het bezit van BISA 

en kunnen de originele gegevens door STATBEL uit de “Landing Zone” worden 

verwijderd. In voorkomend geval mag Belnet.be Fedsender of een gelijkaardige 

technologie worden gebruikt voor de mededeling van de gegevens. 
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XII. Periodiciteit van de gegevensdoorgifte   

 

De periodiciteit van de gegevensdoorgifte zal jaarlijks zijn. 

De eerste studieperiode loopt van 1 januari 2010 tot en met 31 december 2020. Latere 

updates van de gegevens (voor de jaren 2010-2020) en de gegevens voor de volgende jaren 

zullen het mogelijk maken om meer recente periodes te analyseren om tegemoet te komen 

aan de verzoeken van de Regering (inclusief het besluit van december 2019 om de hervorming 

van de registratierechten te evalueren). Het zal ook de bedoeling zijn statistieken te 

produceren die jaarlijks in het tweede kwartaal van het jaar zullen worden bijgewerkt. 

Hiervoor worden gegevens gevraagd voor de volgende jaren voor de productie van de 

jaarlijkse statistieken die door het BISA worden verspreid. 

 

STATBEL 
1/ Koppeling  

2/ Anonimisering 

STATBEL 

BISA 
Verwerking van de 
geanonimiseerde 

gekoppelde gegevens 

NBB 
- Extract kredieten  

- Anonimisering van 
kredietgegevens 

Gegevensoverdracht (identificatiecode van fysieke personen – 

Rijksregisternummer + transactiedatum 

Gegevensoverdracht (identificatiecode van fysieke 

personen – Rijksregisternummer + geanonimiseerde 

kredietgegevens) 

 

Overdracht van geanonimiseerde gegevens 
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XIII. Ontvangerscategorieën  

 

• STATBEL (in haar hoedanigheid van derde vertrouwenspersoon) 

Binnen STATBEL - Dienst Dataverzameling Databanken Burgers 

- Functie: Statistici  

- Reden: Hierbij worden de gegevens voorbereid om een koppeling en pseudonimisering 

van de verschillende databanken mogelijk te maken. De statistische verwerking van de 

gepseudonimiseerde gegevens en de analyses zelf vinden plaats binnen het BISA. 

- Type data: Microdata met rechtstreekse identificatie (niet-gepseudonimiseerde 

microdata) 

Binnen STATBEL - Dienst Datawarehouse 

- Functie: Beheer databestanden  

- Reden: Koppeling en pseudonimisering van de verschillende databanken (artikel 17, 17bis, 

17quater van de Statistiekwet) 

- Type data: Microdata met rechtstreekse identificatie (niet-gepseudonimiseerde 

microdata) 

 

• BISA 

Binnen het BISA: Cel Methodes en Statistiek  

- Functie: Methodoloog 

- Reden: Analyse, modellering, steekproeven en kalibratie in het kader statistieken over de 

natuurlijke personen 

- Type data: Geanonimiseerde microdata 

Binnen het BISA: Cel Evaluatie van het overheidsbeleid , Cel Grondgebied en bevolking  en 

Cel Werk en Economie 

- Functie: Statistici en experten 

- Reden: Statistische analyse, modellering en rapportering  

- Type data: Geanonimiseerde microdata 

Binnen het BISA: Cel Vertegenwoordiging en Statistische comités 

- Functie: Beheer databestanden 

- Reden: Bescherming (artikel 17quater van de Statistiekwet) en klaarmaken van de 

gegevens voor de analyse  

- Type data: Geanonimiseerde microdata 

 

XIV. Doorgifte aan derden  

 

Het BISA kan geanonimiseerde CKP-gegevens leveren aan onderzoekers, na advies van de DPO 

van het BISA en het akkoord van de verwerkingsverantwoordelijke van het BISA.  

 

De wetgeving voorziet dat het BISA aan de volgende instanties gegevens mag leveren omdat 

ook zij onderworpen zijn aan het statistisch geheim:  
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- Het BISA is een statistische autoriteit binnen het Interfederaal Instituut voor de 

Statistiek (IIS). In die hoedanigheid, is het BISA, zoals de andere statistische 

autoriteiten van het IIS, nl. de Vlaamse Statistische Autoriteit (VSA), het Institut wallon 

de l’évaluation, de la prospective et de la statistique (IWEPS) en STATBEL, 

onderworpen aan het statistisch geheim zoals bepaald in de wet betreffende de 

openbare statistiek.  

- Artikel 15 van de Statistiekwet bepaalt dat het BISA gepseudonimiseerde 

studiegegevens voor statistische en wetenschappelijke doeleinden mag leveren aan 

overheidsdiensten (federaal, regionaal en lokaal niveau) en natuurlijke- of 

rechtspersonen die een wetenschappelijk onderzoeksdoel nastreven.  

- Het samenwerkingsakkoord van 15 juli 2014 betreffende het IIS bepaalt dat het BISA 

vertrouwelijke gegevens mag meedelen aan de andere statistische autoriteiten van 

het IIS met het oog op het opmaken van openbare statistieken.  

 

XV. Verwerker  

 

Het BISA vergewist zich ervan dat de verplichtingen die uit dit protocol voortvloeien, 

meegedeeld worden aan de eventuele verwerkers van de partijen, overeenkomstig artikel 28 

van de AVG.  

Het BISA verbindt zich ertoe de naam van de verwerker(s) mee te delen die toegang zal (zullen) 

hebben tot de in dit protocol bedoelde gegevens.  Hetzelfde geldt in geval van verandering 

van de verwerker(s). 

In geval van problemen met de verwerker(s) verbindt het BISA zich ertoe de nodige 

maatregelen te treffen om ervoor te zorgen dat de verwerking in overeenstemming is met de 

wetgeving inzake bescherming van de persoonsgegevens in het algemeen en met de AVG in 

het bijzonder. 

De NBB en het BISA zullen een beroep doen op STATBEL, als derde vertrouwenspartij en 

verwerker, voor de anonimisering van de gegevens vermeld in punt IX, 1.- (na koppeling van 

deze gegevens door STATBEL) en de mededeling van deze gegevens aan het BISA. 

 

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.  
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Door de ondertekening van dit protocol bevestigt het BISA 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. 

 

De NBB heeft op elk ogenblik het recht om, om legitieme redenen, aan het BISA te vragen om 

alle of een deel van de informatiedragers waarop het BISA de informatie van de NBB 

opgeslagen heeft, terug te bezorgen.  Het BISA verbindt zich ertoe de opgevraagde dragers 

onmiddellijk te bezorgen zonder deze te kopiëren. 

 

Het BISA zal de volgende organisatorische maatregelen van het BISA om de data maximaal te 

beschermen: 

- De data zal binnen het BISA enkel gestockeerd worden in het gedeelte van de veilige 

server en de SAS veilige server van perspective.brussels die beheerd wordt door het 

BISA. Kopieën op een harde schijf of drager zijn niet toegelaten. De veilige server en 

de SAS veilige server zijn beveiligd via de standaard veiligheidsprocedures. 

- Alle personeelsleden van het BISA moeten een gedragscode “betreffende de 

vertrouwelijkheid, het bedrijfsgeheim en de bescherming van persoonsgegevens” 

volgen die toegevoegd werd aan de werkregels van perspective.brussels. 

- Perspective.brussels beschikt over een veiligheidsadviseur, een Functionaris voor de 

gegevensbescherming (DPO) en het BISA 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. 

- Het BISA beschikt over een eigen register met verwerkingsactiviteiten (conform art. 30 

van het AVG) 

 

XVII. Melding bij inbreuk op gegevens 

Overeenkomstig de artikelen 33 en 34 van de AVG verbindt BISA zich ertoe in geval van een 

veiligheidsincident de NBB te verwittigen en de nodige ondersteuning te bieden om de schade te 

beperken. 

 

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

 

De gegevensverwerking(en) uitgevoerd door het BISA, naar aanleiding van de 

gegevensdoorgifte bedoeld in dit protocol, maakt (maken) het voorwerp uit van wettelijke 

beperkingen die van toepassing zijn op de rechten van de betrokkenen.   De rechten van de 

betrokkenen zijn dientengevolge gelimiteerd overeenkomstig de volgende wettelijke 

beperkingen:  
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De aanvraag betreft een “latere verwerking van persoonsgegevens voor historische, statistische of 

wetenschappelijke doeleinden” in de zin van overweging 162 van verordening 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 (Algemene Verordening 

Gegevensbescherming - AVG). Meer in het bijzonder is het overeenkomstig artikel 14.5, b) van de AVG niet 

mogelijk om alle betrokkenen de vereiste informatie te bezorgen over de verwerking van hun 

persoonsgegevens. 

 

Het BISA zal wel in alle transparantie alle informatie op hun website (http://bisa.brussels/het-

instituut/kwaliteit-en-veiligheid-van-de-gegevens) plaatsen over het gebruik van de gegevens, 

zoals de NBB dat ook zal doen op haar website (https://www.nbb.be/nl/disclaimer-en-

juridische-informatie/protocollen-voor-de-uitwisseling-van-persoonsgegevens). 

 

Het BISA zal ook een beroep doen op derogaties voor statistische en wetenschappelijke 

doeleinden zoals voorzien in art. 89 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming – 

AVG en de modaliteiten zoals bepaald in de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming 

van natuurlijke personen met betrekking tot de uitwisseling tot de verwerking van 

persoonsgegevens. Concreet zullen de rechten voor de betrokkenen zoals bepaald in de 

artikelen art.16, 17, 18 en 21 van Algemene Verordening Gegevensbescherming – AVG niet 

gelden voor de aangevers. 

 

XIX. Vertrouwelijkheid 

 

Het BISA 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.  

Het BISA en alle personen aan wie het BISA 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 het BISA en de verwerkers kennis moeten nemen 

in het kader van dit protocol, alle documenten die aan het BISA toevertrouwd worden en alle 

vergaderingen waaraan het BISA deelneemt, zijn strikt vertrouwelijk.    

 

Het BISA verbindt zich ertoe alle vertrouwelijke informatie, van welke aard ook, die 

meegedeeld zal worden of waarvan kennisgenomen zal worden krachtens dit protocol, 

geheim te houden, zowel tijdens als na de verwerking.  

 

http://bisa.brussels/het-instituut/kwaliteit-en-veiligheid-van-de-gegevens
http://bisa.brussels/het-instituut/kwaliteit-en-veiligheid-van-de-gegevens
https://www.nbb.be/nl/disclaimer-en-juridische-informatie/protocollen-voor-de-uitwisseling-van-persoonsgegevens
https://www.nbb.be/nl/disclaimer-en-juridische-informatie/protocollen-voor-de-uitwisseling-van-persoonsgegevens
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Het BISA 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.   

 

XX. Intellectuele eigendom – authentieke bron 

 

De NBB is de authentieke bron van de meegedeelde gegevens. Bijgevolg verbindt het BISA zich 

ertoe om de bron van de gegevens als volgt te vermelden: “Gegevens verstrekt door de NBB 

op […].”  

Resultaten geproduceerd op basis van de krachtens dit protocol meegedeelde gegevens 

mogen niet aan derden bekendgemaakt of meegedeeld worden, behalve in gevallen 

vastgelegd in dit protocol of behoudens voorafgaand schriftelijk akkoord van de NBB. 

 

XXI. Wijzigingen en evaluatie van het protocol 

 

Dit protocol mag enkel schriftelijk met het akkoord van de twee partijen gewijzigd worden.   

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.   

 

XXII. Technische ondersteuning – Communicatie  

 

Voor de specifieke technische behoeften die voortvloeien uit het voorwerp van dit protocol 

kunnen de partijen de technische ondersteuning regelen via een SLA. 

XXIII. 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.  

 

Het BISA is verantwoordelijk voor de schade die de NBB 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 NBB mag, indien hij dat verantwoord acht, zonder voorafgaande ingebrekestelling, de 

doorgifte van de in dit protocol bedoelde gegevens opschorten.  

 



21 
 

Bij gebrek aan akkoord tussen de partijen en onverminderd andere wettelijke of regelgevende 

bepalingen, zijn uitsluitend de burgerlijke rechtscolleges van Brussel bevoegd om het geschil 

te beslechten. 

De NBB heeft het recht om het BISA gerechtelijk te vervolgen en de betaling te eisen van 

vergoedingen die de geleden schade naar aanleiding van een foute uitvoering of de niet-

uitvoering van dit protocol dekken. 

 

XXIV. Opzegging 

 

Elke partij kan een einde maken aan dit protocol mits de betekening van een vooropzeg van 

twaalf maanden aan de andere partij per aangetekend schrijven.  

 

XXV. Duur van het protocol en inwerkingtreding 

 

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

duur van 5 jaar.  

Deze machtiging wordt gesloten voor een duur van 5 jaar, dus t.e.m. het jaar 2026. In het 

kader van het beheer van het nieuwe stelsel van registratierechten vragen de regionale 

autoriteiten het BISA om sociaal-economische analyses te doen op basis van de meest recente 

gegevens. Daarnaast vereisen de missies van het BISA ook de toevoeging van de meest recente 

gegevens aan de geproduceerde statistische reeksen, zodra deze beschikbaar zijn voor een 

nieuw jaar (dus t.e.m. 2026). 

 

Opgemaakt te Brussel in twee exemplaren, op 14 december 2021 

 

 

Voor de NBB 

De Gouverneur,  

 

 

 

 

Pierre Wunsch 

  

Voor het BISA 

Directrice van het BISA, 

Verantwoordelijke - statistische verwerking 

 

 

 

Astrid Romain 
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BIJLAGE 1





I. Advies van de Data Protection Officer (DPO)



1. De DPO van de overheidsinstantie die houder is van de doorgegeven persoonsgegevens, heeft een advies uitgebracht:      Positief      



2. De DPO van de gewestelijke overheidsinstantie voor wie de doorgegeven persoonsgegevens bestemd zijn, heeft een advies uitgebracht:      Positief 



II. Identificatie van de bij de gegevensuitwisseling betrokken federale overheidsinstantie(s) of private organisatie 



Dit protocol wordt opgemaakt tussen de overheidsinstantie die de persoonsgegevens doorgeeft die het voorwerp van dit protocol uitmaken:  



1. De Nationale Bank van België, afgekort “NBB”, naamloze vennootschap naar Belgisch recht, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0203.201.340, waarvan de kantoren gelegen zijn te 1000 Brussel, de Berlaimontlaan 14 en die vertegenwoordigd wordt door de heer Pierre Wunsch, Gouverneur.



En de volgende gewestelijke overheidsinstantie die de persoonsgegevens ontvangt die het voorwerp van dit protocol uitmaken: 



2. Het Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse van perspective.brussels, afgekort “BISA”, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0664.820.875, waarvan de kantoren gelegen zijn op het adres Naamsestraat 59, 1000 Brussel en dat vertegenwoordigd wordt door Astrid Romain, Directrice van het BISA (verantwoordelijke voor de statistische verwerking).









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 of “AVG”), 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.[footnoteRef:1] [1:  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.  ] 


· "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 één 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 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.

· “partijen”: NBB en BISA.

· “derde vertrouwenspersoon”: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, de feitelijke vereniging of de overheidsadministratie, niet zijnde de verantwoordelijke voor de verwerking met het oog op archivering of onderzoek of statistische doeleinden, die de gegevens pseudonimiseert, koppelt en anonimiseert ten behoeve van de partijen.

· STATBEL : Algemene Directie Statistiek – Statistics Belgium - FOD ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE, België (North Gate – Koning Albert II-Laan 16, 1000 BRUSSEL), KBO-nummer van de verwerker: 0314.595.348 die als derde vertrouwenspersoon tussenkomt.



IV. Context



· NBB



De NBB is de centrale bank van België. Haar statuut wordt geregeld door de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van België, hierna de “Organieke wet”.



Naast opdrachten in een verscheidenheid van domeinen, zoals op micro- en macro-prudentieel vlak, in het statistisch domein en op monetair vlak, staat de NBB in voor het beheer van de Centrale voor kredieten aan particulieren, hierna de “CKP”. De CKP registreert informatie over alle consumenten- en hypothecaire kredieten die door natuurlijke personen voor privédoeleinden werden afgesloten, alsook de eventuele wanbetalingen met betrekking tot deze kredieten. De registratie heeft tot doel de preventiemiddelen in de strijd tegen de overmatige schuldenlast van particulieren te versterken.











· BISA



Het BISA is een afdeling van het Brussels Planningsbureau, een instelling van openbaar nut van het type A, genaamd perspective.brussels, opgericht conform de ordonnantie van 29 juli 2015 houdende oprichting van het Brussels Planningsbureau.



Het BISA is de statistische autoriteit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest krachtens het besluit betreffende de coördinatie van de gewestelijke statistiek en de werking van het BISA van 26 november 2015. 



V. Voorwerp van het protocol



Dit protocol heeft als voorwerp het doorgeven van de in het onderstaande punt IX, 1.- opgelijste gegevens van de NBB naar het BISA in het kader van de doeleinden opgelijst onder punt VIII. 1).

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



1. Verwerkingsverantwoordelijken



In het kader van de in dit protocol bedoelde gegevensdoorgifte treden de NBB en het BISA 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 Nationale Bank van België, afgekort “NBB”, naamloze vennootschap naar Belgisch recht, geregistreerd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0203.201.340 en met zetel te 1000 Brussel, de Berlaimontlaan 14.

2. Het Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse van perspective.brussels, afgekort “BISA” , ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0664.820.875, waarvan de kantoren gelegen zijn aan de Naamsestraat 59, 1000 Brussel.



2. Data Protection Officer



1. Data Protection Officer (DPO) van de NBB is mevrouw Fabienne Verduyn (e-mail: dataprotection@nbb.be).

2. Data Protection Officer (DPO) van het BISA is meneer Chris Maertens (e-mail: privacy.dpo@perspective.brussels).



VII. Rechtmatigheid 



a. Rechtmatigheid in hoofde van de NBB



De door dit protocol georganiseerde verwerking is rechtmatig omdat deze verwerking “noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is opgedragen” (art. 6, 1, e) AVG). 



Krachtens artikel VII.148 van het Wetboek van Economisch Recht is de NBB belast met de registratie, in de CKP van 1° de kredietovereenkomsten die vallen onder het toepassingsgebied van dit boek (positieve luik) en 2° de wanbetalingen die hieruit voortvloeien (negatieve luik) die beantwoorden aan de door de Koning vastgestelde criteria. De registratie heeft tot doel de preventiemiddelen in de strijd tegen de overmatige schuldenlast van particulieren te versterken.



Overeenkomstig art. 5.1, b) AVG wordt de verdere verwerking voor historische, wetenschappelijke en statistische doeleinden steeds verenigbaar geacht met de oorspronkelijke doeleinden, op voorwaarde dat de onderzoeker de regels volgt zoals beschreven in artikel 89.1 van de AVG. Het onderzoeksdoeleinde wordt dus beschouwd als een met de aanvankelijke doeleinden verenigbare rechtmatige verwerking, waarvoor geen afzonderlijke rechtsgrond is vereist (cf. overweging 50 bij de AVG).



Overeenkomstig artikel 35, §2, 4° van de Organieke Wet mag de NBB vertrouwelijke informatie meedelen “in beknopte of samengevoegde vorm zodat individuele natuurlijke of rechtspersonen niet kunnen worden geïdentificeerd”.



b. Rechtmatigheid in hoofde van het BISA 



De door dit protocol georganiseerde verwerking is rechtmatig omdat deze verwerking “noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang” is krachtens artikel 6.1e) van verordening 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 (Algemene Verordening Gegevensbescherming - AVG).



De algemene rechtsgrond voor de door het BISA gevraagde gegevensuitwisseling is als volgt:



1. Het onderzoeksproject vermeld in punt VIII 1) kadert in een sociaal-economische analyse, politieke beslissingsondersteuning en statistisch onderzoek. Dit gebeurt in het kader van de opdrachten die aan het BISA worden toevertrouwd door het Besluit betreffende de coördinatie van de gewestelijke statistiek en de werking van het Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse van 26 november 2015. Meer bepaald,  voorziet artikel 9 :



“Art. 9. Het Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse is de statistische autoriteit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het voert de volgende opdrachten uit:

· het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voorzien van een systeem van seriële kwantitatieve gegevens;

· het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voorzien van hulpmiddelen voor de sociaal-economische analyse;

· sociaal-economische en toekomstgerichte macro-economische analyses maken;

· de statistieken en de resultaten van de analyses van het Instituut ter beschikking stellen van het publiek, met inachtneming van de voorwaarden vermeld in artikel 7 van de ordonnantie van 3 april 2014 betreffende de gewestelijke statistiek;

· het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vertegenwoordigen bij de gewestelijke en nationale statistische en economische instanties;

· het openbaar beleid op vraag van de Regering evalueren”.

	

2. Artikel 1bis 2°, 9 en 24bis van de wet van 4 juli 1962 betreffende de openbare statistiek.



De volgende bepalingen zijn ook van toepassing:



(1) De Ordonnantie betreffende de gewestelijke statistiek van 3 april 2014, die het BISA onderwerpt aan de algemene beginselen die beschreven staan in artikel 1bis van de “wet betreffende de statistiek” van 4 juli 1962, meer bepaald de principes van:

· rechtmatigheid en eerlijkheid;

· finaliteit;

· evenredigheid;

· onpartijdigheid, objectiviteit en professionele onafhankelijkheid.

(2) Het BISA is onderworpen aan statistische geheimhoudingsplicht (d.w.z. bescherming tegen schending van het recht op privacy van individuele statistische eenheden) krachtens Hoofdstuk V van het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad en de Franse Gemeenschapscommissie over de operationele procedures van het Interfederaal Instituut voor de Statistiek, de Raad van bestuur en wetenschappelijke comités van het Instituut voor nationale rekeningen van 15 juli 2014. 

(3) Het BISA behoort tot de statistische autoriteiten van het Interfederaal Instituut voor de Statistiek en voldoet aan de voorwaarden van artikel 36 van het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad en de Franse Gemeenschapscommissie over de operationele procedures van het Interfederaal Instituut voor de Statistiek, de Raad van bestuur en wetenschappelijke comités van het Instituut voor nationale rekeningen van 15 juli 2014, meer bepaald:

“ 1° De betrokken dienst is georganiseerd bij of krachtens een wet, decreet of een ordonnantie of krachtens dergelijke bepalingen;

2° De betrokken dienst waarborgt de rechten van de aangevers en waakt over de eerbiediging van de statistische geheimhouding, meer bepaald:

I. door een afgevaardigde voor de gegevensbescherming aan te wijzen;

II. door een gedragscode aan te nemen waarin de regels en richtlijnen worden bepaald die aan de leden van de dienst worden opgelegd inzake de vertrouwelijkheid, bescherming van de persoonlijke levenssfeer, het zakengeheim en de gegevensbescherming.

3° De statistiekdienst voert zijn opdracht uit met inachtneming van de leidende beginselen van de openbare statistiek, conform de praktijkcode voor Europese statistieken vastgelegd door de Europese Unie (Eurostat). ”



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



1) Het (de) doeleinde(n) waarvoor het BISA de toegang vraagt tot de gegevens die het voorwerp van de verwerking uitmaken:

De gegevens zullen voor de volgende doeleinden gebruikt worden:

A/ Het eerste hoofddoel is statistieken en analyses i.v.m. de aankooptransacties van onroerend goed per eigenaar op te stellen om de impact van de fiscale hervorming in verband met de aankoop van onroerend goed, geheel of gedeeltelijk bestemd tot bewoning, in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te kunnen meten. 



Dit kadert in de tweede, derde, vierde en laatste opdracht opgesomd in artikel 9 van het besluit van 26 november 2015, namelijk “het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voorzien van hulpmiddelen voor de sociaal-economische analyse”, “sociaal-economische en toekomstgerichte macro-economische analyses maken”, “de statistieken en de resultaten van de analyses van het Instituut ter beschikking stellen van het publiek, met inachtneming van de voorwaarden vermeld in artikel 7 van de ordonnantie van 3 april 2014 betreffende de gewestelijke statistieken” en “het openbaar beleid op vraag van de Regering evalueren”. Bij aanvang van de nieuwe legislatuur (2019-2024) verkondigde de Brusselse Regering in de gewestelijke beleidsverklaring: "De Regering zal de impact en de doeltreffendheid van alle gewestelijke beleidsinitiatieven laten evalueren om er zeker van te zijn dat zij wel degelijk efficiënt zijn. Daartoe zal zij het BISA de nodige middelen geven om regelmatig evaluaties uit te voeren". De Regering besliste onder meer dat het BISA de impact dient te evalueren van de nieuwe regeling voor het abattement op de registratierechten op de doelgroepen en op het budget van het BHG.

De Brusselse regering heeft het BISA immers gevraagd om een evaluatie uit te voeren van de impact van de hervorming van het abattement op de registratierechten bij de aankoop van onroerende goederen (geheel of gedeeltelijk bestemd voor bewoning) door natuurlijke personen, evenals de impact van het hervormd abattement op de begroting, inkomsten en uitgaven van het BHG.



In dit kader zal het BISA onder andere analyseren in hoeverre de hervorming van het abattement een impact heeft op de hypotheekleningen met onroerende bestemming afgesloten door de kopers (bedrag, quotiteit, looptijd), op basis van de gegevens die de NBB zal doorgeven. Voor de kopers betrokken bij aankopen van een woning van 2010 tot en met 2025, zullen de leningen geanalyseerd worden voor en na aankoop. De periode waarvoor gegevens gevraagd worden aan de NBB loopt dus van 2009 tot en met 2026. 



B/ Het tweede hoofddoel betreft het opmaken van exhaustieve statistieken, door de gegevens van de vastgoedtransacties te analyseren of te koppelen aan andere administratieve gegevens betreffende de kopers zoals het Rijksregister, de fiscale inkomsten, enz.

Het BISA zal de gegevens enkel en alleen gebruiken voor statistische en wetenschappelijke doeleinden. De informatie zal niet gebruikt worden voor administratieve doeleinden of om beslissingen te nemen die gevolgen hebben voor de individuele aangevers.  



2) Het (de) doeleinde(n) waarvoor de NBB de gegevens die het voorwerp van de verwerking uitmaken, verzameld heeft:

Krachtens artikel VII.148 van het Wetboek van Economisch Recht is de NBB belast met de registratie, in de CKP van 1° de kredietovereenkomsten die vallen onder het toepassingsgebied van dit boek (positieve luik) en 2° de wanbetalingen die hieruit voortvloeien (negatieve luik) die beantwoorden aan de door de Koning vastgestelde criteria. De registratie heeft tot doel de preventiemiddelen in de strijd tegen de overmatige schuldenlast van particulieren te versterken.



De CKP registreert informatie over alle consumenten- en hypothecaire kredieten die door natuurlijke personen voor privédoeleinden werden afgesloten, alsook de eventuele wanbetalingen met betrekking tot deze kredieten. De registratie heeft tot doel de preventiemiddelen in de strijd tegen de overmatige schuldenlast van particulieren te versterken.



De gegevens over de kredietovereenkomsten en de identiteit van de kredietnemers worden aan de Nationale Bank meegedeeld door de kredietgevers. Het betreft daarbij niet alleen banken, maatschappijen die gespecialiseerd zijn in consumentenkrediet of hypothecair krediet en kredietkaartmaatschappijen, maar ook verzekeraars die hypothecair krediet toekennen en verkopers die verkopen op afbetaling verrichten.



De kredietgevers moeten verplicht het bestand van de Centrale raadplegen alvorens een krediet aan een natuurlijke persoon te verlenen. Op die manier krijgt de kredietgever een volledig beeld van de kredietverbintenissen van de kandidaat-kredietnemer. Hij kan zo beter het kredietrisico evalueren en desgevallend vermijden het krediet "te veel" toe te kennen dat de kredietnemer in een toestand van overmatige schuldenlast zou kunnen doen belanden.



Wanneer het krediet afgelopen is of, in voorkomend geval, na het verstrijken van de reglementaire bewaartermijnen, worden de gegevens automatisch uit het bestand van de Centrale verwijderd.



3) Verenigbaarheid



Art 5 b AVG bepaalt:



“1. Persoonsgegevens moeten:



(…)

b) voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden worden verzameld en mogen 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")”;







IX. Categorieën van doorgegeven persoonsgegevens en hun formaat 



1.- De data-aanvraag door het BISA beoogt een gegevensoverdracht van gegevens uit de CKP die door STATBEL worden gekoppeld aan andere administratieve bestanden (afkomstig van de FOD Financiën en van STATBEL zelf) en vervolgens worden geanonimiseerd om door te geven aan het BISA.



Het BISA wenst gebruik te maken van onderstaande gegevens voor alle kopers betrokken bij alle aankooptransacties van onroerende goederen (een geheelheid in volle eigendom, gedeeltelijk/volledig voor bewoning bestemd) door natuurlijke personen afgesloten tussen 1 januari 2010 en 31 december 2020 in België en daarna voor elke jaar t.e.m. 2026. De gevraagde gegevens worden gevraagd voor de kopers (en dus niet voor de verkopers). 

Het BISA zou hierbij ook de metagegevens per variabele nodig hebben om alles correct te kunnen interpreteren.

Om deze gegevens te kunnen bezorgen, zal STATBEL eerst een lijst met fysieke personen naar de NBB doorsturen, namelijk alle kopers die betrokken waren bij de hierboven vermelde aankooptransacties (bron: FOD Financiën – protocol PIM 2021-552).  Deze lijst bevat het Rijksregisternummer en een datum (transactiedatum = aankoopdatum van het onroerend goed).

		Gegeven 1 Identificatiegegevens (van STATBEL naar NBB)



		Gegevenscategorie

		· het Rijksregisternummer dat iedere fysieke persoon identificeert



		Gegeven 2 Gegevens van de aankooptransacties (van STATBEL naar NBB)



		Gegevenscategorie

		· datum van de transactie (aankoopdatum van onroerende goederen)







In de tweede fase draagt de NBB de gegevens vermeld in dit punt over aan STATBEL. Voor verdere details wordt naar punt XI (Modaliteiten inzake de mededeling van de gegevens) van dit protocol verwezen. Het BISA vraagt enkel gegevens betreffende de hypothecaire kredieten met onroerende bestemming die actief waren 12 maanden voor de transactiedatum en 2 maanden na de transactiedatum, afgesloten door de kopers betrokken bij de hierboven vermelde transacties. Voor deze kredieten vraagt het BISA de gegevens betreffende 3 data: 

· 12 maanden voor de transactiedatum, 

· 2 maanden na de transactiedatum 

· en de laatst gekende situatie.

		Gegeven 1 Identificatiegegevens (van NBB naar STATBEL)



		Gegevenscategorie

		· het Rijksregisternummer dat iedere fysieke persoon identificeert (zoals aangeleverd door Statbel)

· een pseudo-identificatienummer van iedere fysieke persoon (aangeleverd door NBB)

· een pseudo-kredietnummer dat iedere kredietovereenkomst identificeert (aangeleverd door NBB)[footnoteRef:2] [2:  “Pseudo-“ betekent dat de gebruikte code verschillend is van wat in de NBB databases gebruikt wordt. Het is een ad hoc code die enkel voor deze opdracht zal gegenereerd worden. De koppeling met de interne identificatoren zal ook geschrapt worden zodat de doorgestuurde naar STATBEL-gegevens op termijn als geanonimiseerd gegevens kan beschouwd worden. ] 




		Gegeven 2 Gegevens van de kredieten (van NBB naar STATBEL)



		Gegevenscategorie

		De onderstaande variabelen worden gevraagd voor 3 data, herleid tot de eerste dag van de maand:

· periode 1 = aankoopdatum - 12 maanden

· periode 2 = aankoopdatum + 2 maanden

· periode 3 = datum van huidige toestand/laatst gekende situatie

Variabelen voor deze drie momenten:

· Het totale geleende bedrag van het hypothecair krediet (N_INITIALAMOUNT)

· De totale looptijd van het hypothecair krediet (N_INITIALCREDITLENGTH)

· Het aantal maanden verlopen tussen de eerste terugbetaling van het hypothecair krediet en de periode in kwestie  (N_PASSEDMONTH)

· Het verwachte aantal maanden tot het einde van de kredietovereenkomst (N_EXPECTEDDURATION)

· het herfinancieringstype van het hypothecair krediet (herfinanciering of niet) (C_REFINANCINGTYPE)

· identificatienummers van de leningnemers per krediet (met aanduiding als deze persoon niet vermeld staat in de lijst van kopers doorgegeven door Statbel – voor deze personen zal geen rijksregisternummer beschikbaar zijn, enkel een ad hoc uniek identificatienummer)

· de transactiedatum (sleutel voor Statbel) (D_TRANSACTIONDATE)

Variabele enkel voor periode 2:

· Een vlag die aanduidt of de eerste terugbetaling van het krediet vóór de periode in kwestie is gebeurd (0/1) (enkel voor periode 2) (IS_PAYEDBEFORE)



		De noodzaak van die gegevens in het licht van het nagestreefde doeleinde motiveren (proportionaliteit) 

		Een persoonsidentificatienummer moet het mogelijk maken om de verkregen gegevens te koppelen (op persoonsniveau) aan andere databanken. 

Het identificatienummer van het krediet en de persoonlijke identificatienummers staan ook toe om de kredieten en de gegevens van verschillende perioden te kruisen en te bepalen of de geïdentificeerde koper(s) gedeeltelijk of volledig overeenkomen met de leningnemer(s).

De gegevens betreffende de leningen dienen enerzijds voor het koppelen van de kredieten aan de aankooptransacties: de gegevens van de NBB bevatten namelijk geen gegevens wat betreft het onroerend goed waarvoor de lening werd afgesloten (geen type van onroerend goed, geen adres). Op basis van hypotheses (rekening houdend met oa het bedrag van de lening, de startdatum van de lening ten opzichte van de aankoopdatum, het aantal ontleners ten opzichte van het aantal kopers,,…) kan dan met een redelijke zekerheid bepaald worden welke leningen betrekking hebben op de geanalyseerde aankooptransacties en welke niet.

Ten tweede dienen de gegevens betreffende de kredieten voor het analyseren van de kredieten die betrekking hebben op de geanalyseerde aankooptransacties, door enerzijds de brugkredieten te kunnen onderscheiden en anderzijds de niet-brugkredieten te kunnen analyseren en de evolutie ervan te bestuderen vóór en na hervorming van het abattement (leenbedrag, looptijd, quotiteit ten opzichte van het aankoopbedrag). De hervorming van het abattement beoogde namelijk een verbeterde toegang tot hypothecaire leningen door een verlaging van de (over het algemeen niet ontleenbare) aankoopkosten.



		Formaat van de doorgegeven gegevens (papier, digitaal, ...)

		Digitaal







2. Het BISA heeft, voor de uitvoering van haar opdrachten (in het bijzonder om de door de Brusselse regering verzochte analyse te kunnen uitvoeren), de gegevens voor heel België nodig o.w.v. de volgende redenen:

1/ Het BISA heeft een mandaat om een impactanalyse van de eigenaar-bewoners uit te voeren. In een dergelijke analyse wordt een groep begunstigden (i.e. personen die een aankoop hebben gedaan onder het geëvalueerd beleid) en een controlegroep geanalyseerd. Deze laatste groep is een populatie die statistisch vergelijkbaar is met de eerste groep (ongeacht of ze inwoner zijn van het Brussels Gewest). De kalibratie gebeurt op basis van de grootte van de steekproef en de verschillende profielen van geïdentificeerde kopers.  

2/ Het is voor het BISA ook cruciaal om na te gaan wie koopt in het Brussels Gewest en wie het Brussels Gewest verlaat. Van deze groep dient het BISA niet alleen het profiel te kennen (bv. inkomensniveau, huishoudtype,…) maar het BISA dient deze groep ook te kunnen vergelijken met de kopers uit de andere gewesten. Dit om de impact van de geëvalueerde hervorming te kunnen inschatten: mocht het profiel van de Brusselse kopers veranderen in de jaren na de hervorming, dan moet er nagegaan kunnen worden of dit een fenomeen eigen is aan de hervorming (en dus Brusselse kopers) dan wel een algemeen "Belgisch fenomeen" is. 

Deze elementen zijn van essentieel belang voor de opstelling van volledige, coherente en vergelijkbare statistieken en om te beschikken over een periode die lang genoeg is om sluitende statistieken op te stellen.

3.- De gegevens vermeld in IX, 1.- zullen door STATBEL worden gekoppeld met de volgende gegevens beheerd door STATBEL:

		Gegeven 1



		Gegevenscategorie 

		Gegevens vanuit het Rijksregister betreffende de kopers geïdentificeerd in de transacties (leeftijd, adres van de woonplaats, nationaliteit, geslacht, huishoudgrootte en -type) en de gezinsleden (gecodeerd rijksregisternummer, leeftijd)

Periode: kopers betrokken bij de transacties tussen 1 januari 2010 en 31 december 2020 (met jaarlijkse updates tot en met de transacties van 2025) – gegevens die betrekking hebben op 2010 tot en met 2028

· voor de domicilie: op moment van de aankoop tot 3 jaar na aankoop

· voor de andere gegevens: van 1 januari van het jaar van aankoop tot 1 januari van het tweede jaar volgend op de aankoop.



		Gegeven 2 



		Gegevenscategorie 

		Fiscale gegevens betreffende de kopers en, in het geval van gezamenlijke aangiften, mede-aangevers op basis van de aangiften in de personenbelasting:

Periode : kopers betrokken bij de transacties tussen 1 januari 2010 en 31 december 2020 (met jaarlijkse updates tot en met de transacties van 2025) – gegevens die betrekking hebben op 2005 tot en met 2026

· gecodeerde unieke identificatiecodes van de aangevers en geboortedata

· inkomsten, aftrekbare uitgaven, personen ten laste en huwelijksquotiënt (voor het inkomstenjaar tijdens hetwelke de aankoop plaatsvond)

· flags op diverse aangiftecodes: codes betreffende fiscale voordelen voor een eigen woning (van 5 jaar vóór het aankoopjaar tot één jaar na het aankoopjaar), codes die wijzen op voorgaand eigenaarschap van een woning (van 5 jaar vóór het aankoopjaar tot één jaar na het aankoopjaar) en codes die toestaan internationale ambtenaren te identificeren (voor het inkomstenjaar tijdens hetwelke de aankoop plaatsvond)







Immers, in overeenstemming met artikel 20 van de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, hebben STATBEL en het BISA een protocol ondertekend dat de doorgifte van de gegevens vermeld in dit punt formaliseert. Dit protocol wordt gepubliceerd op de website van STATBEL en van het BISA.

De gegevens worden tevens ook gekoppeld met de gegevens betreffende de woningtransacties zoals aangeleverd door de FOD Financiën in het kader van protocol PIM 2021-552.

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



Voor de eerste oplevering (in de loop van 2021) worden gegevens gevraagd voor de periode 2010 - 2020: het BISA heeft namelijk longitudinale gegevens nodig om de doelstellingen aangehaald in XIII 1) te kunnen uitvoeren.

De volgende opleveringen (vanaf 2022) betreffen een jaarlijkse "mise à jour" van de gegevens tijdens het tweede kwartaal van het jaar en dat gedurende 5 jaar (i.e. de geldigheid van het protocol). 

De gegevens die het BISA uit de CKP ontvangt, worden uiterlijk 8 jaar na de levering van de gegevens vernietigd. De termijn van 8 jaar is nodig om de controle van de geproduceerde statistieken en analyses te waarborgen en te kunnen beschikken over longitudinale gegevens. De afgeleide resultaten (studiegegevens) - die geaggregeerd en dus anoniem zijn - worden voor een onbepaalde duur bewaard.

XI. Modaliteiten inzake de mededeling van de gegevens



De mededeling van de gegevens zal in vier fasen worden uitgevoerd:

1. In de eerste fase stelt STATBEL een lijst op van de transacties met de transactienummers, de aankoopdata en de rijksregisternummers van de kopers. Dan draagt STATBEL, na verwijdering van de transactienummers, deze lijst met referentieperiodes (aankoopdata) + rijksregisternummers (= directe identificatiecode) (zie punt IX) via een beveiligde overdracht via het SFTP-protocol over aan de NBB.

2. De tweede fase wordt uitgevoerd door de NBB.  Voor iedere geïdentificeerde fysieke persoon worden de gewenste kredietgegevens uit de CKP gehaald (zie punt IX).  De kredietgegevens worden geanonimiseerd en de fysieke personen worden gepseudonimiseerd.  De gegevens worden via een beveiligde overdracht via het SFTP-protocol overgedragen aan STATBEL.

3. De derde fase wordt uitgevoerd door STATBEL. STATBEL treedt op als derde vertrouwenspersoon om de gegevens vermeld in punt IX, 1.- te koppelen aan andere gegevens van o.a. STATBEL door middel van de directe identificatiecode(s) en voegt hierbij terug het transactienummer toe. STATBEL zal vervolgens overgaan tot de anonimisering van de gegevens. 	
De identificeerbare gegevens vermeld in punt IX, 1.- zullen door STATBEL worden geanonimiseerd om elke latere identificatie van natuurlijke personen, zelfs onrechtstreeks, onmogelijk te maken. Enkel geanonimiseerde gegevens worden doorgegeven aan het BISA.

4. In de vierde fase gebeurt de beveiligde gegevensoverdracht van STATBEL naar het BISA. De door het BISA aangevraagde gegevens worden, vóór de overdracht van STATBEL naar het BISA, versleuteld met de publieke sleutel van het BISA. Na de overdracht van de gegevens door STATBEL, kan het BISA enkel de versleutelde gegevens lezen. Het BISA is zeker van de authenticiteit van de gegevens gezien de beveiligde overdracht met STATBEL via het SFTP-protocol. Binnen deze beveiligde omgeving, de “Landing Zone” genoemd, worden de versleutelde gegevens vervolgens gedecrypteerd. Op dat moment zijn de aangevraagde gegevens in het bezit van BISA en kunnen de originele gegevens door STATBEL uit de “Landing Zone” worden verwijderd. In voorkomend geval mag Belnet.be Fedsender of een gelijkaardige technologie worden gebruikt voor de mededeling van de gegevens.

STATBEL

1/ Koppeling 

2/ Anonimisering

STATBEL

BISA

Verwerking van de geanonimiseerde gekoppelde gegevens

NBB

· Extract kredieten 
- Anonimisering van kredietgegevens

Gegevensoverdracht (identificatiecode van fysieke personen – Rijksregisternummer + transactiedatum

Gegevensoverdracht (identificatiecode van fysieke personen – Rijksregisternummer + geanonimiseerde kredietgegevens)


Overdracht van geanonimiseerde gegevens



                                

XII. Periodiciteit van de gegevensdoorgifte  



De periodiciteit van de gegevensdoorgifte zal jaarlijks zijn.

De eerste studieperiode loopt van 1 januari 2010 tot en met 31 december 2020. Latere updates van de gegevens (voor de jaren 2010-2020) en de gegevens voor de volgende jaren zullen het mogelijk maken om meer recente periodes te analyseren om tegemoet te komen aan de verzoeken van de Regering (inclusief het besluit van december 2019 om de hervorming van de registratierechten te evalueren). Het zal ook de bedoeling zijn statistieken te produceren die jaarlijks in het tweede kwartaal van het jaar zullen worden bijgewerkt. Hiervoor worden gegevens gevraagd voor de volgende jaren voor de productie van de jaarlijkse statistieken die door het BISA worden verspreid.



XIII. Ontvangerscategorieën 



· STATBEL (in haar hoedanigheid van derde vertrouwenspersoon)

Binnen STATBEL - Dienst Dataverzameling Databanken Burgers

· Functie: Statistici 

· Reden: Hierbij worden de gegevens voorbereid om een koppeling en pseudonimisering van de verschillende databanken mogelijk te maken. De statistische verwerking van de gepseudonimiseerde gegevens en de analyses zelf vinden plaats binnen het BISA.

· Type data: Microdata met rechtstreekse identificatie (niet-gepseudonimiseerde microdata)

Binnen STATBEL - Dienst Datawarehouse

· Functie: Beheer databestanden 

· Reden: Koppeling en pseudonimisering van de verschillende databanken (artikel 17, 17bis, 17quater van de Statistiekwet)

· Type data: Microdata met rechtstreekse identificatie (niet-gepseudonimiseerde microdata)



· BISA

Binnen het BISA: Cel Methodes en Statistiek 

· Functie: Methodoloog

· Reden: Analyse, modellering, steekproeven en kalibratie in het kader statistieken over de natuurlijke personen

· Type data: Geanonimiseerde microdata

Binnen het BISA: Cel Evaluatie van het overheidsbeleid , Cel Grondgebied en bevolking  en Cel Werk en Economie

· Functie: Statistici en experten

· Reden: Statistische analyse, modellering en rapportering 

· Type data: Geanonimiseerde microdata

Binnen het BISA: Cel Vertegenwoordiging en Statistische comités

· Functie: Beheer databestanden

· Reden: Bescherming (artikel 17quater van de Statistiekwet) en klaarmaken van de gegevens voor de analyse 

· Type data: Geanonimiseerde microdata



XIV. Doorgifte aan derden 



Het BISA kan geanonimiseerde CKP-gegevens leveren aan onderzoekers, na advies van de DPO van het BISA en het akkoord van de verwerkingsverantwoordelijke van het BISA. 



De wetgeving voorziet dat het BISA aan de volgende instanties gegevens mag leveren omdat ook zij onderworpen zijn aan het statistisch geheim: 



· Het BISA is een statistische autoriteit binnen het Interfederaal Instituut voor de Statistiek (IIS). In die hoedanigheid, is het BISA, zoals de andere statistische autoriteiten van het IIS, nl. de Vlaamse Statistische Autoriteit (VSA), het Institut wallon de l’évaluation, de la prospective et de la statistique (IWEPS) en STATBEL, onderworpen aan het statistisch geheim zoals bepaald in de wet betreffende de openbare statistiek. 

· Artikel 15 van de Statistiekwet bepaalt dat het BISA gepseudonimiseerde studiegegevens voor statistische en wetenschappelijke doeleinden mag leveren aan overheidsdiensten (federaal, regionaal en lokaal niveau) en natuurlijke- of rechtspersonen die een wetenschappelijk onderzoeksdoel nastreven. 

· Het samenwerkingsakkoord van 15 juli 2014 betreffende het IIS bepaalt dat het BISA vertrouwelijke gegevens mag meedelen aan de andere statistische autoriteiten van het IIS met het oog op het opmaken van openbare statistieken. 



XV. Verwerker 



Het BISA vergewist zich ervan dat de verplichtingen die uit dit protocol voortvloeien, meegedeeld worden aan de eventuele verwerkers van de partijen, overeenkomstig artikel 28 van de AVG. 

Het BISA verbindt zich ertoe de naam van de verwerker(s) mee te delen die toegang zal (zullen) hebben tot de in dit protocol bedoelde gegevens.  Hetzelfde geldt in geval van verandering van de verwerker(s).

In geval van problemen met de verwerker(s) verbindt het BISA zich ertoe de nodige maatregelen te treffen om ervoor te zorgen dat de verwerking in overeenstemming is met de wetgeving inzake bescherming van de persoonsgegevens in het algemeen en met de AVG in het bijzonder.

De NBB en het BISA zullen een beroep doen op STATBEL, als derde vertrouwenspartij en verwerker, voor de anonimisering van de gegevens vermeld in punt IX, 1.- (na koppeling van deze gegevens door STATBEL) en de mededeling van deze gegevens aan het BISA.



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 het BISA 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.



De NBB heeft op elk ogenblik het recht om, om legitieme redenen, aan het BISA te vragen om alle of een deel van de informatiedragers waarop het BISA de informatie van de NBB opgeslagen heeft, terug te bezorgen.  Het BISA verbindt zich ertoe de opgevraagde dragers onmiddellijk te bezorgen zonder deze te kopiëren.



Het BISA zal de volgende organisatorische maatregelen van het BISA om de data maximaal te beschermen:

· De data zal binnen het BISA enkel gestockeerd worden in het gedeelte van de veilige server en de SAS veilige server van perspective.brussels die beheerd wordt door het BISA. Kopieën op een harde schijf of drager zijn niet toegelaten. De veilige server en de SAS veilige server zijn beveiligd via de standaard veiligheidsprocedures.

· Alle personeelsleden van het BISA moeten een gedragscode “betreffende de vertrouwelijkheid, het bedrijfsgeheim en de bescherming van persoonsgegevens” volgen die toegevoegd werd aan de werkregels van perspective.brussels.

· Perspective.brussels beschikt over een veiligheidsadviseur, een Functionaris voor de gegevensbescherming (DPO) en het BISA 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.

· Het BISA beschikt over een eigen register met verwerkingsactiviteiten (conform art. 30 van het AVG)



XVII. Melding bij inbreuk op gegevens

Overeenkomstig de artikelen 33 en 34 van de AVG verbindt BISA zich ertoe in geval van een veiligheidsincident de NBB te verwittigen en de nodige ondersteuning te bieden om de schade te beperken.



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



De gegevensverwerking(en) uitgevoerd door het BISA, naar aanleiding van de gegevensdoorgifte bedoeld in dit protocol, maakt (maken) het voorwerp uit van wettelijke beperkingen die van toepassing zijn op de rechten van de betrokkenen.   De rechten van de betrokkenen zijn dientengevolge gelimiteerd overeenkomstig de volgende wettelijke beperkingen: 



De aanvraag betreft een “latere verwerking van persoonsgegevens voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden” in de zin van overweging 162 van verordening 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 (Algemene Verordening Gegevensbescherming - AVG). Meer in het bijzonder is het overeenkomstig artikel 14.5, b) van de AVG niet mogelijk om alle betrokkenen de vereiste informatie te bezorgen over de verwerking van hun persoonsgegevens.



Het BISA zal wel in alle transparantie alle informatie op hun website (http://bisa.brussels/het-instituut/kwaliteit-en-veiligheid-van-de-gegevens) plaatsen over het gebruik van de gegevens, zoals de NBB dat ook zal doen op haar website (https://www.nbb.be/nl/disclaimer-en-juridische-informatie/protocollen-voor-de-uitwisseling-van-persoonsgegevens).



Het BISA zal ook een beroep doen op derogaties voor statistische en wetenschappelijke doeleinden zoals voorzien in art. 89 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming – AVG en de modaliteiten zoals bepaald in de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de uitwisseling tot de verwerking van persoonsgegevens. Concreet zullen de rechten voor de betrokkenen zoals bepaald in de artikelen art.16, 17, 18 en 21 van Algemene Verordening Gegevensbescherming – AVG niet gelden voor de aangevers.



XIX. Vertrouwelijkheid



Het BISA 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. 

Het BISA en alle personen aan wie het BISA 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 het BISA en de verwerkers kennis moeten nemen in het kader van dit protocol, alle documenten die aan het BISA toevertrouwd worden en alle vergaderingen waaraan het BISA deelneemt, zijn strikt vertrouwelijk.   



Het BISA verbindt zich ertoe alle vertrouwelijke informatie, van welke aard ook, die meegedeeld zal worden of waarvan kennisgenomen zal worden krachtens dit protocol, geheim te houden, zowel tijdens als na de verwerking. 



Het BISA 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.  



XX. Intellectuele eigendom – authentieke bron



De NBB is de authentieke bron van de meegedeelde gegevens. Bijgevolg verbindt het BISA zich ertoe om de bron van de gegevens als volgt te vermelden: “Gegevens verstrekt door de NBB op […].” 

Resultaten geproduceerd op basis van de krachtens dit protocol meegedeelde gegevens mogen niet aan derden bekendgemaakt of meegedeeld worden, behalve in gevallen vastgelegd in dit protocol of behoudens voorafgaand schriftelijk akkoord van de NBB.



XXI. Wijzigingen en evaluatie van het protocol



Dit protocol mag enkel schriftelijk met het akkoord van de twee partijen gewijzigd worden.  

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.  



XXII. Technische ondersteuning – Communicatie 



Voor de specifieke technische behoeften die voortvloeien uit het voorwerp van dit protocol kunnen de partijen de technische ondersteuning regelen via een SLA.

XXIII. 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. 



Het BISA is verantwoordelijk voor de schade die de NBB 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 NBB mag, indien hij dat verantwoord acht, zonder voorafgaande ingebrekestelling, de doorgifte van de in dit protocol bedoelde gegevens opschorten. 



Bij gebrek aan akkoord tussen de partijen en onverminderd andere wettelijke of regelgevende bepalingen, zijn uitsluitend de burgerlijke rechtscolleges van Brussel bevoegd om het geschil te beslechten.

De NBB heeft het recht om het BISA gerechtelijk te vervolgen en de betaling te eisen van vergoedingen die de geleden schade naar aanleiding van een foute uitvoering of de niet-uitvoering van dit protocol dekken.



XXIV. Opzegging



Elke partij kan een einde maken aan dit protocol mits de betekening van een vooropzeg van twaalf maanden aan de andere partij per aangetekend schrijven. 



XXV. Duur van het protocol en inwerkingtreding



Dit protocol treedt in werking op de datum van ondertekening en wordt gesloten voor een duur van 5 jaar. 

Deze machtiging wordt gesloten voor een duur van 5 jaar, dus t.e.m. het jaar 2026. In het kader van het beheer van het nieuwe stelsel van registratierechten vragen de regionale autoriteiten het BISA om sociaal-economische analyses te doen op basis van de meest recente gegevens. Daarnaast vereisen de missies van het BISA ook de toevoeging van de meest recente gegevens aan de geproduceerde statistische reeksen, zodra deze beschikbaar zijn voor een nieuw jaar (dus t.e.m. 2026).



Opgemaakt te Brussel in twee exemplaren, op 14 december 2021



		

Voor de NBB

De Gouverneur, 









Pierre Wunsch

		 

Voor het BISA

Directrice van het BISA,

Verantwoordelijke - statistische verwerking







Astrid Romain
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