
STATISTIEK
VLAANDEREN

GELOOFWAARDIGE CIJFERS 
VOOR EEN STERKE DEMOCRATIE
Een strategie voor Vlaamse openbare statistiek



STATISTIEK
VLAANDEREN
Havenlaan 88 bus 20
1000 Brussel

December 2017



1

INLEIDING

Met de unanieme parlementaire goedkeuring van het decreet Vlaamse Openbare Statistieken 
in februari 2016 en de oprichting van een Vlaamse Statistische Autoriteit is er een nieuw en 
ambitieus kader gecreëerd voor het openbarestatistiekbeleid in Vlaanderen. Het decreet legt 
de krijtlijnen vast voor een nieuw hoofdstuk in de opbouw van een kwaliteitsvolle, onafhan-
kelijke Vlaamse openbarestatistiekfunctie1.

Een onafhankelijke Vlaamse Statistische Autoriteit die geleid wordt door de Vlaamse hoofd-
statisticus, speelt daarin een centrale rol. De voornaamste functies van de autoriteit zijn:
 
• de publicatie en verspreiding van openbare statistieken;
• de coördinatie van statistieken voor de meeste Vlaamse overheidsinstanties;
• de afstemming met de andere regionale en federale statistische autoriteiten;
• het mee bepalen van Belgische standpunten op internationale statistiekfora.

Het decreet Vlaamse Openbare Statistieken is geïnspireerd en gebaseerd op een aantal leid-
inggevende, internationaal aanvaarde principes over openbare statistiek, zoals uitgedrukt 
in de Praktijkcode voor Europese Statistieken (Eurostat)2, de Recommendation of the OECD 
Council on Good Statistical Practice3 en de Fundamental Principles of Official Statistics van de 
Verenigde Naties4. Die principes bevatten een aantal vereisten voor de institutionele context 
van de openbare statistiek, en een aantal kwaliteitsverwachtingen. Aangezien het Vlaamse 
openbarestatistiekbeleid tot op heden niet of slechts gedeeltelijk binnen die internationale 
verwachtingen werd gekaderd, betekent dat een stevige koerswijziging voor de ontwikkeling, 
productie en verspreiding van de Vlaamse openbare statistiek. 

Deze Visienota Vlaamse openbare statistiek schetst het kader voor een visie op het open-
barestatistieklandschap in Vlaanderen van de toekomst. De visie is gebaseerd op interna-
tionale statistiekprincipes, zoals die in het decreet zijn opgenomen, en op een groot aantal 
gesprekken met een brede groep van belanghebbenden over de huidige opzet van de open-
bare statistiek in Vlaanderen. 

De uiteindelijke doelstelling van het gecoördineerde netwerk van openbarestatistiekprodu-
centen bestaat erin voldoende, kwaliteitsvolle, onafhankelijke en betrouwbare openbare 
statistieken ter beschikking te stellen. Dat zorgt voor geloofwaardigheid en vertrouwenswaar-
digheid van de cijfers bij burgers, gezinnen, verenigingen, bedrijven en overheidsinstanties, 
zodat we met de statistieken aan de slag kunnen gaan in een democratische samenleving.

Deze nota belicht een brede strategie voor de realisatie van die doelstelling, met vier richting-
gevende principes, die in samenhang met het decreet gelezen moeten worden: 

• openbare statistiek is er voor iedereen;
• we leveren meer statistieken, van hoge kwaliteit en met een planmatige benadering;
• we zijn transparant en werken onafhankelijk;
• we werken innovatief en richten onze blik naar de toekomst. 

Een strategie moet natuurlijk ook in praktijk gebracht worden. Er is duidelijk werk aan de 
winkel om de hierna uitgetekende visie te realiseren. In een tweede, afzonderlijke nota wordt 
deze visie verder uitgewerkt door een concreet doelstellingenkader vast te leggen. Maar die 
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doelstellingen kunnen niet verwezenlijkt worden zonder een duidelijke strategie die gedurende 
de volgende jaren een leidraad wil bieden. 

Dit alles zou niet mogelijk zijn zonder het uitstekende werk van een aanzienlijk aantal col-
lega’s binnen heel de Vlaamse overheid die zich dag in dag uit bezighouden met statistie-
kontwikkeling, -productie en -verspreiding. Als we niet zouden kunnen voortbouwen op hun 
inzet, toewijding en kwaliteitsvol werk, zou het niet mogelijk zijn om het nieuwe hoofdstuk 
te schrijven.

Roeland Beerten
Hoofdstatisticus
Statistiek Vlaanderen
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1. WAT IS OPENBARE STATISTIEK?

In onze huidige digitale samenleving wordt een stortvloed van data en cijfermateriaal gege-
nereerd. Dat is ook zo binnen de overheid: een goede, performante overheid moet nu eenmaal 
veel en goede informatie hebben om te weten in welke richting het schip vaart en of het op 
koers is.

Maar niet elk cijfer dat binnen de overheid wordt gegenereerd, is een openbare statistiek. 
Openbaar houdt in dat statistiek een openbaar nut en gebruik heeft. Dat nut geldt in de 
eerste plaats voor de kerncijfers over Vlaanderen: de statistieken die belangrijk zijn voor het 
essentiële democratische debat. Ze moeten de aftoetsing aan de criteria van kwaliteit, onaf-
hankelijkheid, relevantie en respect voor privacy met verve kunnen doorstaan. Ze worden 
daarom uitdrukkelijk geproduceerd en verspreid binnen het kader van de Praktijkcode voor 
Europese Statistieken, die de criteria voorschrijft. Vanuit een centrale positie binnen een 
gedecentraliseerd systeem van statistiekontwikkeling, -productie en -verspreiding bestaat de 
taak van de Vlaamse Statistische Autoriteit erin om in samenspraak met de departementen 
en agentschappen die kerncijfers te coördineren, te produceren en te verspreiden voor een 
zo breed mogelijk doelpubliek, en om ervoor te zorgen dat de openbare statistieken de prak-
tijkcode naleven. De concrete afbakening van de statistieken die tot de kerncijfers behoren, 
en dus onder de praktijkcode vallen, is een complexe taak die in overleg met het netwerk van 
openbarestatistiekproducenten en met statistiekgebruikers verder uitgewerkt zal worden.

Statistici en analisten binnen de overheid vervullen ook een ondersteunende rol bij de verw-
erking en ontsluiting van andere waardevolle informatie die niet onder de praktijkcode valt, 
maar die al te dikwijls binnen de overheid zit opgesloten. Ze kunnen helpen om die informatie 
voor een zo breed mogelijk publiek beschikbaar, interoperabel en herbruikbaar te maken. Dat 
moet gebeuren in samenspraak met andere coördinerende instanties en initiatieven binnen 
de Vlaamse overheid, conform de regelgeving inzake hergebruik van overheidsinformatie5 en 
in overeenstemming met de basisprincipes van open data, maar met de nodige gegevensbes-
cherming om individuele privacy te waarborgen6. De uiteindelijke ambitie is om alle publiek 
beschikbare informatie in open formaten ter beschikking te stellen.

Ten slotte wordt het concept statistiek hier tegelijkertijd relatief breed gedefinieerd. Het is 
niet alleen de rol van openbarestatistiekproducenten om de naakte cijfers te produceren. Het 
is ook onze taak om bredere analyses uit te voeren door statistieken thematisch samen te 
brengen, trends uit te tekenen, cijfers in een geografisch kader te plaatsen, en dus een bredere 
context te verschaffen. Het verschaffen van die context is dus evenzeer een kerntaak van het 
netwerk van openbarestatistiekproducenten. Statistische basisgegevens kunnen verbeterd 
worden door inzichten uit de analyse, en analysewerk kan verbeterd worden door betere 
basisgegevens. In deze visienota moet ‘statistiek’ in die brede zin worden gelezen: het verzam-
elen, beschrijven en analyseren van relevante data.
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2. OPENBARE STATISTIEK IN VLAANDEREN

Zoals eerder al gezegd, kan de nieuwe decretale opzet voor openbare statistiek in Vlaanderen 
bouwen op een lange en brede ervaring van statistiekontwikkeling, -productie en -verspre-
iding binnen de Vlaamse overheid. De Vlaamse overheid heeft een gedecentraliseerd sys-
teem van openbare statistiek: de verschillende entiteiten (departementen en agentschappen) 
binnen elk beleidsdomein zijn ervoor verantwoordelijk statistieken te produceren die op hun 
beleidsdomein betrekking hebben7. De capaciteit wordt dus zelfstandig ingezet, al naargelang 
van de concrete behoeften aan analyse en statistieken binnen elk beleidsdomein8.

Daarnaast is er binnen de Vlaamse overheid altijd een centrale entiteit geweest die een expli-
ciete en specifieke opdracht had om onderzoek en analysewerk te verrichten voor de Vlaamse 
overheid. De voorbije jaren heeft de Studiedienst van de Vlaamse Regering (SVR) die rol ver-
vuld en gezorgd voor de aanlevering van een aantal surveys (bv. het survey Sociaal-culturele 
verschuivingen, SCV), een aantal publicaties, zoals de Vlaamse Regionale Indicatoren (VRIND) 
en een aantal kortere analysestukken (SVR-verkenningen en SVR-st@ts). Daarnaast fungeerde 
de Studiedienst ook als centraal aanspreekpunt voor het verstrekken van informatie en exper-
tise aan zowel interne als externe statistiekgebruikers.

Met de goedkeuring van het decreet Vlaamse Openbare Statistieken en de oprichting van de 
Vlaamse Statistische Autoriteit is de rol van een centrale coördinerende entiteit explicieter 
geworden, en is de Studiedienst van de Vlaamse Regering onlangs getransformeerd tot de 
Vlaamse Statistische Autoriteit. 

Die nieuwe centrale entiteit heeft de nieuwe decretale opdracht om het brede netwerk van 
gedecentraliseerde statistiekproductie met coherentere benadering te organiseren, en om in 
samenspraak met andere entiteiten binnen de Vlaamse overheid een aantal nieuwe principes 
over openbare statistiek in te voeren. Dat betekent niet dat de ontwikkeling, productie en 
publicatie van statistieken en analyses worden gecentraliseerd binnen de Vlaamse Statistische 
Autoriteit. De eigenheid van het gedecentraliseerde systeem blijft behouden en de individu-
ele beleidsdomeinen blijven verantwoordelijk voor de ontwikkeling, de productie en de ver-
spreiding van hun statistieken. Wel worden er binnen het brede netwerk een aantal nieuwe 
afspraken gemaakt om Vlaamse openbarestatistiekontwikkeling, -productie en -verspreiding 
te stroomlijnen en te laten aansluiten bij de internationale regelgeving en bij de principes die 
verder in deze nota worden voorgesteld.

De visie die in deze nota wordt vooropgesteld, heeft betrekking op het volledige gecoördineerde 
netwerk van statistiekproducenten binnen de Vlaamse overheid. De Vlaamse Statistische 
Autoriteit vervult een centrale en ondersteunende rol om die visie samen met het volledige 
netwerk beter te kunnen realiseren.
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3. DE ROL VAN OPENBARE STATISTIEK IN DE DEMOCRATISCHE   
    SAMENLEVING

Voldoende, kwaliteitsvolle en betrouwbare openbare statistieken vormen een essentieel 
onderdeel van elke democratische samenleving. Ze liggen aan de basis van veel beslissingen, 
zowel in de openbare sector als in de privésector, en die beslissingen hebben vaak belangrijke 
gevolgen voor het dagelijkse leven van elke burger. Ze zijn belangrijk om onze samenleving, 
onze positie in de wereld en onze economie beter te begrijpen, en om het overheidsbeleid te 
plannen en te evalueren. Kwaliteitsvolle openbare statistieken zijn in zekere zin even belan-
grijk als zuiver water, of als een geloofwaardige munteenheid: zonder het bestaan ervan zou 
een democratische samenleving niet kunnen functioneren9.

In het huidige digitale informatietijdperk, waarin een eindeloze vloed aan data en informatie 
wordt geproduceerd, en waarbij velerlei cijfers de wereld worden ingestuurd, is het erg belan-
grijker om duidelijkheid te scheppen over kerngegevens die door iedereen als geloofwaardig 
beschouwd kunnen worden. In de recente discussies over de opkomst van een sterkere post 
truth-cultuur waarin ‘fake news’ en ‘alternatieve feiten’ worden gepresenteerd alsof ze even-
waardig zijn aan objectieve cijfers, is het duidelijk dat het gevaar op de loer ligt. Als iedereen 
op een willekeurige manier cijfers produceert, verspreidt en gebruikt om zijn gelijk te halen, 
zonder enige centrale maatstaf van neutraliteit en betrouwbaarheid, is het einde zoek.

Hoewel een sterke post truth-cultuur niet onmiddellijk het publieke debat in Vlaanderen 
beheerst, is het niettemin belangrijk om te onthouden dat ook minder extreme voorbeelden 
van slordig cijfergebruik niet zonder gevolgen zijn. Ondanks het toenemende besef van het 
belang van goede statistieken om beslissingen te ondersteunen, zijn er nog regelmatig voor-
beelden te vinden van hoe belangrijke beslissingen niet cijfermatig onderbouwd zijn, of van 
hoe beleidsactoren cijfers verbergen of partijdig kaderen naargelang het hen het beste uit-
komt. In extreme gevallen krijgen we dan in de plaats van evidencebased policy making 
het omgekeerde scenario, namelijk policybased evidence making. Vanzelfsprekend is dat op 
langere termijn schadelijk voor een goed functionerende democratie. Als beleidskeuzes niet 
langer op de werkelijke situatie gebaseerd zijn, zoals die is opgenomen in geloofwaardige 
openbare statistieken, staat de democratie op de helling. Net zoals een openbare auditfunctie 
vervult openbare statistiek een essentiële rol in de versterking van onze democratie vanuit 
een bijzondere aandacht voor transparantie, vertrouwen, legitimiteit en geloofwaardigheid10. 
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4. DE VIER PIJLERS VAN EEN OPENBARESTATISTIEKBELEID
    IN VLAANDEREN

Hoe kan het nieuwe openbarestatistiekbeleid in Vlaanderen ervoor zorgen dat onze statis-
tieken door de democratische samenleving worden aanvaard en dat ze worden beschouwd 
als een houvast en een betrouwbare maatstaf? Waarom zijn openbare statistieken beter dan 
sommige andere cijfers? 

Om ervoor te zorgen dat de bevolking geloof hecht aan onze statistieken, moeten onze open-
bare statistieken op de eerste plaats geloofwaardig zijn. Het is moeilijk om die geloofwaardig-
heid op te bouwen. Ze is kostbaar maar broos, en kan dus snel sneuvelen. Als statistiekprodu-
cent binnen de overheid moeten we die geloofwaardigheid verdienen. De rol van de overheid 
bestaat erin een context te creëren om die geloofwaardigheid te onderbouwen.

We moeten er ook voor zorgen dat onze statistieken vertrouwenswaardig zijn: geloofwaar-
digheid in deze context betekent dan ook meteen vertouwenswaardigheid. We streven dus 
geloofwaardigheid na voor openbare statistieken die tegelijk vertrouwenswaardig zijn.

De visie die in dit document centraal staat, heeft als expliciete doelstelling om de geloof-
waardigheid en vertrouwenswaardigheid van onze openbare statistieken te versterken en te 
onderhouden. De principes die hier worden vooropgesteld, zijn essentieel om een geloofwaar-
dige en vertrouwenswaardige openbarestatistiekontwikkeling, -productie en -verspreiding 
voor Vlaanderen uit te bouwen, en zullen in de verdere planning en ontwikkeling van het 
netwerk van openbarestatistiekproducenten gebruikt worden als toetssteen. De visie steunt 
op vier pijlers: 

• openbare statistiek is voor iedereen;
• we leveren meer relevante statistieken, met hoge kwaliteit en met een planmatige 

benadering;
• we zijn onafhankelijk en transparant;
• we werken innovatief en richten onze blik op de toekomst. 

We beschrijven die vier pijlers gedetailleerd in de volgende rubrieken. 
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4.1 Openbare statistiek is er voor iedereen

Openbare statistiek staat ten dienste van de hele samenleving. Daarom besteden we 
niet alleen aandacht aan de behoeften van de overheid op het vlak van statistische 
informatie, maar houden we ook rekening met de behoeften van de brede Vlaamse 
samenleving. Hoewel we deel uitmaken van de Vlaamse overheid, moet openbare sta-
tistiek voor een zo breed mogelijke waaier van gebruikers nuttig en toegankelijk zijn: 
het is een publiek goed. Het overheidsbeleid kan zeker prioriteiten aangeven, maar het 
is niet louter de overheid die bepaalt welke statistieken we plannen, produceren en 
publiceren. 

4.1.1 Openbare statistiek als een publiek goed

Het woord ‘statistiek’ verwijst etymologisch gezien naar de staat11. In het verleden werd statis-
tiek als ‘de wetenschap van de staat’ door autocraten gebruikt om hun politieke en militaire 
macht uit te oefenen, te bestendigen en uit te breiden. Het concept van een volkstelling of een 
census is dan ook al meer dan tweeduizend jaar oud: het was de enige manier om te weten 
te komen hoeveel mankracht er beschikbaar was voor een leger, of hoeveel belastingen er 
geïnd konden worden.

Met de verlichting ontstond er een nieuwe visie die de autocratische opvatting over de staat 
begroef. Dat ging gepaard met een verschuiving in de opvatting over het doel van ‘de weten-
schap van de staat’. In plaats van een maat voor de kracht en de macht van een staat werd 
statistiek steeds meer bekeken als een maat voor ‘het geluk van de samenleving’:

”an inquiry into the state of a country for the purposes of ascertaining the quantum 
of happiness enjoyed by its inhabitants and the means of its future improvement”.12

Met de opkomst van democratische staatsstelsels en, meer recentelijk, een tijdperk waarin 
de consument centraal wordt gesteld, is de statistiek zelf ook meer democratisch. Cijfers zijn 
niet alleen belangrijk voor degenen in een machtspositie, maar voor elk element van een 
democratisch bestel. Statistiek evolueerde door de tijd van een instrument van de staat naar 
een publiek goed voor de hele samenleving13. 

Dat principe van openbare statistiek als publiek goed wordt vandaag de dag sterk onder-
schreven door de brede internationale gemeenschap. De Verenigde Naties stellen14:

“Official statistics provide an indispensable element in the information system of a 
democratic society, serving the Government, the economy and the public with data 
about the economic, demographic, social and environmental situation. To this end, 
official statistics that meet the test of practical utility are to be compiled and made 
available on an impartial basis by official statistical agencies to honour citizens’ entit-
lement to public information.”

Zo heeft de UK Statistics Authority in het Verenigd Koninkrijk wettelijk de opdracht gekregen 
om openbare statistiek te promoveren en te vrijwaren als een ‘public good’ :

“...the Board is to have the objective of promoting and safeguarding the production 
and publication of official statistics that serve the public good.”15
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In Nederland heeft het Centraal Bureau voor Statistiek de volgende missie16:

“CBS heeft als taak het publiceren van betrouwbare en samenhangende statistische 
informatie, die inspeelt op de behoefte van de samenleving.”

Ten slotte omschrijft de Algemene Directie Statistiek (ADS) van de federale overheid in België 
haar visie als volgt17: 

“Om aan de informatiebehoeften van de overheid, de bedrijfswereld en de burgers te voldoen, 
biedt de AD Statistiek actuele cijfers over de toestand van het land aan.

Relevante statistieken zijn voor iedereen essentieel om efficiënt te plannen en doelge-
richt te handelen. Daarnaast hebben studenten, onderzoekers en iedereen die kennis 
wil opbouwen, nood aan cijfers en statistieken. De informatie bestrijkt vele domeinen: 
klimaat, bevolking, samenleving, economie, financiën, landbouw, industrie, vervoer en 
verkeer, diensten, de informatiemaatschappij…”

4.1.2 Openbare statistiek als behulpzame en relevante dienstverlening

Het toekomstige openbarestatistiekbeleid in Vlaanderen moet die realiteit van publieke 
inspraak hoe dan ook een plaats durven te geven, en moet openbare statistiek beschouwen 
als niet alleen relevant voor het regeringsbeleid. Hoewel openbare statistiek geproduceerd 
wordt binnen de overheid, moet die productie ook rekening houden met de behoeften en 
wensen van de bredere samenleving. Die brede samenleving moet inspraak kunnen hebben op 
verschillende niveaus: zowel op het vlak van beslissingen over prioriteiten inzake ontwikkeling 
(welke statistieken zijn er nodig?) en productie (hoe kunnen statistieken het best geprodu-
ceerd worden?) als op het vlak van verspreiding (statistieken moeten zo breed mogelijk versp-
reid worden, en toegespitst zijn op verschillende soorten van gebruikers). Natuurlijk betekent 
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dit niet dat het regeringsbeleid helemaal geen rol mag spelen. Statistische prioriteiten moeten 
rekening houden met het regeringsbeleid, maar het mag niet louter het regeringsbeleid zijn 
dat de prioriteiten stelt.

Het nastreven van een zo breed mogelijke inspraak bij alle componenten van openbare statis-
tiek zorgt ervoor dat onze statistieken relevant zijn voor alle gebruikers: zowel voor experts 
als voor burgers in hun dagelijkse leefwereld. De relevantie verschilt natuurlijk naargelang 
van de doelgroep voor wie de openbare statistieken worden geproduceerd: experts hebben 
meestal meer gedetailleerde informatie nodig dan de man in de straat. Burgers liggen mees-
tal niet wakker van abstract cijfermateriaal. Als een publiek debat met statistieken wordt 
gestaafd, is een openbarestatistiekproducent ervoor verantwoordelijk dat de statistieken 
die gebruikt worden, relevant zijn voor alle gebruikers: zowel voor het beleid als voor de 
leefwereld van burgers. Cijfermateriaal moet aansluiten bij wat er leeft. Als openbarestatis-
tiekproducenten moeten we aan alle burgers eenvoudig kunnen verwoorden hoe het met 
hun directe omgeving, Vlaanderen en de wereld gaat. Zonder voldoende aandacht voor de 
relevantie van onze cijfers zal het vertrouwen van burgers in experts en hun cijfers langzaam 
maar zeker wegebben18.

De visie op openbare statistiek die hier wordt vooropgesteld, is een visie van behulpzaam-
heid en relevantie voor de brede samenleving. Als openbarestatistiekproducenten willen 
we een behulpzame, gebruiksvriendelijke dienstverlening aanbieden, die een brede waaier 
gebruikers de mogelijkheid biedt om op een verantwoorde en onderbouwde manier beslissin-
gen te nemen, zowel binnen als buiten de overheid. Het eindoordeel over het nut van een 
gecoördineerd netwerk van openbarestatistiekproducenten zal gebaseerd zijn op het nut dat 
alle gebruikers uit onze dienstverlening halen.

Dat betekent dat we gaan werken voor een brede waaier van gebruikers. Bij het uitvoerings-
besluit dat het decreet Vlaamse Openbare Statistieken ondersteunt, is een Raad voor Vlaamse 
Openbare Statistiek opgericht, die statistiekgebruikers uit een aantal sectoren vertegenwoor-
digt: de academische wereld, het middenveld, sociaaleconomische organisaties, steden en 
gemeenten, en de overheid. Die raad zal in de toekomst een belangrijke rol spelen in de con-
cretisering van gebruikersoverleg, en zal een aantal processen en mechanismen uitwerken 
waardoor het principe van een brede inspraak kan worden gerealiseerd. 

4.1.3 Gelijke toegang voor iedereen

Een laatste aandachtspunt vloeit voort uit het principe van statistiek als een publiek goed in 
een democratische samenleving (zie 4.1.1). Dat principe moet ook doorwerken in de publicatie 
van openbare statistieken: ze moeten toegankelijk zijn voor iedereen. Dat betekent dat er 
aandacht moet worden geschonken aan verschillende vormen van ontsluiting: statistische 
informatie moet geschikt zijn voor alle types gebruikers, ongeacht hun expertiseniveau. Maar 
het betekent ook dat statistieken in principe voor iedereen op hetzelfde moment moeten 
kunnen worden gepubliceerd: gebruikers binnen en buiten de overheid krijgen op hetzelfde 
moment toegang tot de informatie. Voor de overheid kan er in een beperkte vorm van bev-
oorrechte toegang worden voorzien op voorwaarde dat die toegang op transparante wijze 
wordt verleend. 
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Dit principe van gelijke toegang tot openbare statistiek wordt ook internationaal voorop-
gesteld, bijvoorbeeld in de Praktijkcode voor Europese Statistieken19:

“Alle gebruikers hebben op hetzelfde tijdstip dezelfde toegang tot statistische infor-
matie. Bevoorrechte toegang voor externe gebruikers voor de publicatie van statis-
tische informatie is beperkt en wordt onder controle gehouden en gepubliceerd. Als 
er lekken optreden, worden de toegangsregelingen herzien om de onpartijdigheid te 
waarborgen.”
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4.2 We leveren meer statistieken, met hoge kwaliteit, en werken meer 
planmatig

We zorgen ervoor dat wat we produceren van een zo hoog mogelijke kwaliteit is en 
zo veel mogelijk de informatiebehoeften dekt. We gaan proactief na op welke domei-
nen we meer statistieken moeten produceren om een betere kennis over Vlaanderen 
op te bouwen. Er bestaan internationale kwaliteitsstandaarden over de productie en 
verspreiding van openbare statistiek. Momenteel worden die meestal impliciet gevolgd, 
maar soms ook niet. Onze ambitie is om kwaliteit centraal te stellen in wat we doen. 
We gaan daarom duidelijker plannen hoe we onze productie en verspreiding zullen 
aanpakken, en daarover duidelijk en tijdig met de buitenwereld communiceren. 

4.2.1 We leveren een groter aantal en meer relevante statistieken

Omdat de statistiekproductie in de Vlaamse overheid op gedecentraliseerde wijze is georgan-
iseerd, bestaat er momenteel geen entiteit die het overzicht heeft. Bijgevolg is het onduidelijk 
welke leemtes er qua informatievoorzieningen bestaan, waar er eventueel statistieken dubbel 
worden geproduceerd, en of de statistieken die geproduceerd worden, relevant zijn voor een 
brede gebruikersbasis. Een van de voornaamste taken van de Vlaamse Statistische Autoriteit 
bestaat erin een gecoördineerd systeem van statistiekontwikkeling, 
-productie en -publicatie op te zetten. Binnen de Vlaamse overheid, waarbij statistiek gede-
centraliseerd wordt ontwikkeld, geproduceerd en verspreid, wordt er erkend dat de beleids-
domeinen het best geplaatst zijn om hun eigen statistieken te beheren. Uiteindelijk zit de 
expertise over de beleidsmaterie in de departementen en agentschappen, en de statistiek-
productie moet op die expertise kunnen voortbouwen. Als het overzicht en de coördinatie 
ontbreken, is er echter geen coherente benadering meer om het volledige plaatje te kennen.

Die coördinatietaak is ongetwijfeld ambitieus gezien het grote aantal entiteiten binnen de 
Vlaamse overheid. Maar we willen toch verder gaan dan alleen coördineren van wat er nu 
al bestaat. De uiteindelijke ambitie voor Vlaanderen moet zijn om een volwaardige Vlaamse 
infrastructuur voor openbare statistiek te ontwikkelen die flexibel en snel op informatiebe-
hoeften kan inspelen. We moeten dus ook nagaan wat de leemtes qua statistiekproductie 
zijn, om voor die leemtes een oplossing te kunnen bieden. Meer bruikbare statistieken over 
de echte en belangrijke problemen en opportuniteiten in Vlaanderen zullen een belangrijke 
bijdrage leveren aan betere beslissingen in de toekomst, en zullen dus uiteindelijk bijdragen 
tot zowel economische als maatschappelijke vooruitgang.

Het opsporen van die leemtes vergt een meer proactieve aanpak en een sterker engagement 
vanuit de wereld van de openbare statistiek met huidige en toekomstige maatschappelijke 
debatten. In een breed en continu overleg willen we gebruikers dus aansporen om de infor-
matiebehoeften op het vlak van toekomstige trends en evoluties in Vlaanderen aan te geven, 
zodat we als openbarestatistiekproducenten die informatie beschikbaar kunnen stellen. We 
willen een proactieve en flexibele dienstverlening verschaffen die inspeelt op nieuwe ontwik-
kelingen en actuele debatten. Daarnaast willen we een sterkere rol spelen in het uitklaren van 
onduidelijke en incoherente cijfers over actuele en toekomstige kwesties. 
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4.2.2 We volgen internationale kwaliteitsstandaarden 

Het decreet Vlaamse Openbare Statistieken legt duidelijke kwaliteitsvereisten op die geba-
seerd zijn op de Praktijkcode voor Europese Statistieken. We willen dus ook de kwaliteit 
van onze statistieken verhogen door ze te toetsen aan internationaal erkende standaarden. 
Natuurlijk wil dat niet zeggen dat de statistieken die we momenteel produceren, niet van 
hoge kwaliteit zijn. Door onze statistische producten te laten aansluiten bij de systematische 
internationale standaarden hebben we echter de mogelijkheid om systematisch voort te 
bouwen op onze sterke punten en onze zwakke punten te verbeteren.

In de praktijkcode zijn de volgende vijf brede kwaliteitsstandaarden opgenomen:

• relevantie: onze openbare statistieken moeten voldoen aan de behoeften van een brede 
waaier van gebruikers. Ze moeten meten wat in onze economie en samenleving belangrijk 
is.

• nauwkeurigheid en betrouwbaarheid: het is vanzelfsprekend dat openbare statis-
tieken geproduceerd moeten worden volgens geijkte methodologische standaarden. 
Wetenschappelijke standaarden worden strikt nageleefd, zodat statistieken zo goed 
mogelijk meten wat ze willen meten. 

• tijdigheid en punctualiteit: statistieken bieden een momentopname. Er moet voldoende 
tijd uitgetrokken worden voor de productie ervan, zodat ze aan de kwaliteitsvereisten 
voldoen. De kloof tussen meting en publicatie moet zo klein mogelijk worden gehouden. 
Ze mag alleen bestaan uit de tijd die het productieproces vereist. 

• samenhang en vergelijkbaarheid: openbare statistieken moeten een verhaal over de con-
text vertellen: ze zijn altijd een momentopname, maar ze passen ook binnen een tijds- en 
geografische context, die meegegeven moet worden als dat mogelijk is.

• toegankelijkheid en duidelijkheid: openbare statistieken moeten op een duidelijke manier 
gepresenteerd en gepubliceerd worden. Duidelijke uitleg over wat ze meten en de bep-
erkingen van die meting moeten worden meegegeven. Ze moeten toegankelijk zijn voor 
alle soorten gebruikers: van experts tot gewone burgers.

Bij het nastreven van die kwaliteitsstandaarden is het ten slotte belangrijk om te onthouden 
dat openbare statistieken worden geproduceerd op basis van data die betrekking hebben 
op burgers, bedrijven, organisaties of andere maatschappelijke actoren. Datageneratie is in 
onze huidige technologische context exponentieel toegenomen, en het biedt een enorme toe-
gevoegde waarde om die data via statistische processen om te zetten in bruikbare informatie. 
Data, zo wordt gezegd, is de nieuwe munteenheid van onze digitale samenleving, of nog: data 
is the new oil. Maar net door die grotere beschikbaarheid worden data ook meer kwetsbaar 
en kunnen er gemakkelijker inbreuken gepleegd worden op de privacy van burgers, bedrijven 
en andere maatschappelijke actoren die hun data aan de overheid toevertrouwen. 
Openbarestatistiekproducenten moeten maximale privacy waarborgen aan degenen die data 
aanleveren. Als we daarin tekortschieten, wordt het zo goed als onmogelijk om nog goede, 
kwaliteitsvolle data te verkrijgen.
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4.2.3 We werken planmatig en efficiënt, maar met voldoende middelen

Een betere coördinatie voor openbare statistiek in Vlaanderen vereist een betere planning 
voor de ontwikkeling, productie en publicatie van statistieken. Onze ambitie bestaat erin een 
meer programmatische en strategische aanpak voor statistiekproducenten aan te moedigen. 
Dat soort aanpak schept een kader om op lange termijn een duurzaam systeem van openbare 
statistiek te creëren, in plaats van louter ad hoc in te spelen op actuele informatiebehoeften, 
of alleen te werken met jaarlijkse programma’s. Die duurzame benadering biedt een stevig 
kader om beter te kunnen bepalen welke statistieken er op lange termijn nodig dan wel 
niet meer nodig zullen zijn. Om die planmatige aanpak te ondersteunen, is er bij de Vlaamse 
Statistische Autoriteit een Coördinatiecomité Vlaamse Openbare Statistiek opgericht, dat die 
planning voor de Vlaamse overheid moet waarmaken. 

Zoals binnen elke overheid wordt het systeem van openbare statistiek in Vlaanderen gecon-
fronteerd met een moeilijke financiële context. We moeten de beperkte middelen efficiënt 
inzetten en planmatig te werk gaan. We moeten duidelijke prioriteiten stellen: statistieken 
waar geen of minder behoefte aan is, moeten we durven stop te zetten om aldus middelen 
vrij te maken voor de productie van nieuwe statistieken met een hogere prioriteit.

Binnen die context is het ten slotte ook belangrijk dat we als statistiekproducenten de waarde 
van ons werk moeten kunnen - en durven - aangeven. Dat betekent dat we de relevantie van 
onze statistieken moeten kunnen aantonen aan de beleidsmakers die uiteindelijk beslissen 
over de middelen waarmee we werken. We moeten duidelijk zijn over de waarde en het nut 
van openbare statistiek voor de overheid en voor de bredere samenleving. We moeten een 
positieve argumentatie geven voor voldoende middelen om een volwaardige openbare statis-
tische infrastructuur te kunnen uitbouwen en onderhouden.
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4.3 We werken onafhankelijk en zijn transparant

Een van de voornaamste onderscheidende kenmerken van openbare statistieken is 
dat ze geloofwaardig en vertrouwenswaardig zijn, en door heel de samenleving als 
dusdanig worden erkend. Ze moeten niet alleen van goede kwaliteit zijn, maar ook 
ontwikkeld, geproduceerd en verspreid worden zonder enige vorm van politieke inmen-
ging. We streven naar maximale transparantie in zowel de ontwikkeling, productie 
als verspreiding van statistiek, met duidelijke afspraken tussen het politieke en het 
ambtelijke niveau. 

4.3.1 Een breed draagvlak voor professionele onafhankelijkheid

Een belangrijke voorwaarde om geloofwaardigheid in onze openbare statistieken te kunnen 
verdienen is dat ze op een professioneel onafhankelijke wijze worden geproduceerd. Burgers 
moeten vertrouwen kunnen hebben in onpartijdige cijfers die niet voortvloeien uit een poli-
tieke ideologie of uit een te nauwe band met het beleid dat bij de bevolking gerechtvaardigd 
moet worden. Sterker nog: ook als er geen sprake van politieke inmenging bij de productie 
of verspreiding van statistiek is, moet de perceptie van onafhankelijkheid van het open-
barestatistieksysteem sterk worden gegarandeerd. De geloofwaardigheid van onze statis-
tieken is een broze verworvenheid en negatieve percepties kunnen er snel afbreuk aan doen.

Het principe van professionele onafhankelijkheid bij openbare statistiek wordt nadrukkelijk 
erkend door de internationale politieke gemeenschap. In de context van openbarestatistiek-
productie bij de overheid impliceert professionele onafhankelijkheid politieke onafhankelijk-
heid. Louter de verdenking van politieke invloed op de ontwikkeling, productie of verspreiding 
van openbare statistiek is schadelijk voor het vertrouwen in en de geloofwaardigheid van de 
cijfers.

Die onafhankelijkheid is in het decreet Vlaamse Openbare Statistieken opgenomen, en wordt 
als eerste principe in de Praktijkcode voor Europese Statistieken vooropgesteld20:

“Professionele onafhankelijkheid van statistische autoriteiten ten opzichte van andere 
beleidsbepalende, regelgevende en bestuurlijke departementen en instanties, alsook 
ten opzichte van de private sector, waarborgt de geloofwaardigheid van de Europese 
statistieken.”

In de praktijk betekent dit dat beslissingen over de ontwikkeling, productie en verspreid-
ing van openbare statistieken bij het gecoördineerde netwerk van openbarestatistiekprodu-
centen en niet bij politieke of andere bestuurlijke instanties liggen. Die professionele onaf-
hankelijkheid uit zich in louter professionele keuzes op het vlak van statistische methoden, 
normen en procedures die worden toegepast, en op het vlak van de inhoud en het moment 
van publicatie van statistische informatie. “Louter professioneel” betekent dus dat keuzes 
omtrent statistiekontwikkeling, -productie en -verspreiding niet beïnvloed mogen worden 
door bestuurlijke of politieke factoren en instanties.

Op het vlak van de inhoud van statistische informatie betekent dit dat de cijfers zelf door 
statistische experts op een onafhankelijke manier geproduceerd moeten worden. De taak van 
statistische experts bestaat erin om het cijfermateriaal onpartijdig te beschrijven. Niet ieder-
een heeft immers voldoende kennis van statistiek om de cijfers te kunnen duiden. Bovendien 
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moet de duiding beschrijvend, neutraal en onpartijdig zijn. Er moet een duidelijk onderscheid 
gemaakt worden tussen de statistische commentaar die statistische experts geven, en de pol-
itieke commentaar op de cijfers die politici of beleidsexperts geven. Statistische commentaar 
wordt onafhankelijk van politieke duiding en beleidscommentaar geproduceerd, en wordt er 
duidelijk van gescheiden op het moment van publicatie.

Beslissingen over wanneer en hoe de cijfers en de beschrijving ervan gepubliceerd worden, 
is de exclusieve bevoegdheid van het netwerk van openbarestatistiekproducenten: politieke 
redenen of nieuwswaardigheid mogen geen rol spelen bij het bepalen van het tijdstip van 
de publicatie. Het enige principe dat daarbij bepalend mag zijn, is dat statistieken zo snel 
mogelijk nadat ze verzameld zijn en nadat de kwaliteit ervan gecontroleerd is, openbaar 
gemaakt moeten worden.

De professionele onafhankelijkheid van openbare statistieken vrijwaren is bijgevolg niet alleen 
de rol van statistische experten of analisten. Het belang van die onafhankelijkheid moet door 
iedereen die binnen het politieke en bestuurlijke systeem van de overheid werkt, erkend en 
nagestreefd worden. Alleen door een breed draagvlak voor onafhankelijkheid te creëren is het 
mogelijk om openbare statistieken geloofwaardig te maken en te houden.

4.3.2 Transparantie in ontwikkeling, productie en publicatie 

Door een betere strategische planning en coördinatie willen we een coherenter en duurzamer 
systeem voor Vlaamse openbare statistieken tot stand brengen. Samen met die meer plan-
matige aanpak willen we ook meer transparantie brengen, zowel op strategisch als op oper-
ationeel vlak. We willen onze strategische planning regelmatig bij de buitenwereld aftoetsen. 
Op operationeel vlak moeten we meer transparantie creëren over wat onze ontwikkeling, 
productie en verspreiding inhouden: ook hier staat de gebruiker centraal.

In onze planning moeten we duidelijk aangeven hoe ons statistische programma wordt 
ontwikkeld. Gebruikers moeten in het ontwikkelingsproces een duidelijke stem krijgen. De 
prioriteiten moeten bij de buitenwereld worden afgetoetst, zowel voor de productie van 
nieuwe statistieken als voor de stopzetting van bestaande.

Ook in de productie van onze openbare statistiek moet er transparant gewerkt worden: onze 
databronnen, onze methoden en technieken van analyse en verwerking moeten transparant 
zijn en openstaan voor aftoetsing bij de buitenwereld binnen de vereisten voor de privacy 
van data. 

Ten slotte moeten we nagaan hoe we beter aan de buitenwereld kunnen bekendmaken wan-
neer we statistieken zullen publiceren. Momenteel heerst er nogal wat onduidelijkheid over 
wanneer er nieuwe statistieken worden gepubliceerd. Dat leidt soms tot verwarring bij de 
gebruikers. In de toekomst willen we meer duidelijkheid scheppen over wanneer onze statis-
tieken worden gepubliceerd. We willen ook nadenken over hoe we onze publicatieplanning 
beter kunnen communiceren.
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4.4 We werken innovatief en richten onze blik op de toekomst 

In een samenleving waarin steeds meer data worden gegenereerd door ons alledaagse doen 
en laten is het belangrijk dat we op de hoogte blijven van nieuwe technologieën en ontwik-
kelingen op het vlak van nieuwe databronnen en statistische methodologieën. Dat betekent 
dat we innovatief aan de slag gaan met externe experts, organisaties en partnerships om een 
voortdurend lerende organisatie te zijn die flexibel kan inspelen op de complexe behoeften 
van gebruikers.

4.4.1 Innovatie 

De databronnen die voor de productie van statistiek binnen de overheid gebruikt kunnen 
worden, zijn de voorbije decennia aan het wijzigen. Traditioneel heeft openbare statistiek 
altijd sterk een beroep gedaan op volkstellingen of surveys bij personen of bedrijven om data 
te genereren. Dat klassieke model van tellingen of steekproeven wordt internationaal steeds 
meer vervangen door een strategie waarin twee andere datatypes een belangrijkere rol gaan 
spelen ter aanvulling van tellingen en surveys: reeds bestaande administratieve data en - 
meer recentelijk - big data. Die evolutie wordt ook wel eens omschreven als een evolutie van 
designed data, waarbij de statistische expert de dataverzameling volledig zelf kan bepalen, 
naar organic data, waarbij de inbreng van statistische expertise miniem is, en er een beroep 
wordt gedaan op reeds bestaande data21. 
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Deels is die beweging gedreven door efficiëntieredenen (surveys zijn duur), deels door de ver-
mindering van de last voor burgers en bedrijven (het meewerken aan surveys vraagt tijd en 
inspanning van respondenten). Recentelijk is een graduele daling in responspercentages ook 
een drijfveer. Die daling vormt een mogelijke bedreiging voor de kwaliteit van surveydata. De 
nieuwe datatypes bieden op die vlakken een aantal voordelen: de data worden gegenereerd 
als een bijproduct van andere dan statistische doeleinden (bijvoorbeeld registratiedatabanken 
voor operationele dienstverlening van de overheid) en ze zijn dus goedkoop. Ze vergen minder 
of geen inspanning van burgers, en ze zijn sneller beschikbaar. Met de nieuwe data zijn er 
echter ook bepaalde kwaliteitsproblemen: administratieve data worden niet altijd verzameld 
voor statistische doeleinden, en bij big data kunnen er nog veel vraagtekens geplaatst worden 
over de mate waarin ze kunnen bijdragen aan de openbare statistiek.

Het is in elk geval onze ambitie om meer met andere datatypes te werken, en na te gaan hoe 
we die het best kunnen combineren met onze surveys om de kwaliteit te behouden en om 
efficiënter te werken. Er zit momenteel veel onontgonnen potentieel voor de productie van 
openbare statistieken in tal van databronnen binnen de Vlaamse overheid. Dat potentieel 
wordt niet altijd benut door een gebrek aan coördinatie, kennis en statistisch denken over 
overheidsdata. 

Ten slotte willen we ook op het vlak van nieuwe technieken en methodologieën ambitieuzer 
worden. De voorbije jaren is er een explosie van nieuwe technieken en IT-processen gewe-
est die dikwijls onder de noemer datascience hun toepasbaarheid hebben aangetoond. Ook 
daarin willen we beter worden. We willen werken met experts, zowel binnen als buiten de 
overheid, om het potentieel van die nieuwe technieken te valoriseren, bijvoorbeeld op het 
vlak van innoverende technieken inzake datavisualisatie, datafusie en small area estimation.

Om dat alles te realiseren, is er een duidelijke en doordachte strategie nodig voor de onder-
steuning van de statistische experts en analisten binnen de Vlaamse overheid. We willen in 
samenspraak met de andere entiteiten van de Vlaamse overheid een duidelijke strategie voor 
formele en informele training ontwikkelen die de statistische experts en analisten binnen de 
Vlaamse overheid de mogelijkheid biedt om de nieuwe ontwikkelingen optimaal te exploreren 
en te gebruiken. 

4.4.2 Partnerships

Een innovatieve strategie voor Vlaamse openbare statistiek moet erkennen dat niet alle kennis 
en kunde op het vlak van nieuwe ontwikkelingen in openbare statistiek binnen de Vlaamse 
overheid zelf ontwikkeld kunnen worden. Innovatieve capaciteit zit ook bij andere actoren die 
buiten de Vlaamse overheid met data werken, en die nieuwe ontwikkelingen kunnen doorvo-
eren of initiëren. We willen expliciet een meer naar buiten gerichte organisatie worden, die 
actief partnerships opbouwt met andere actoren die geïnteresseerd zijn in de productie van 
kwaliteitsvolle data.

Dat zijn bijvoorbeeld andere openbarestatistiekinstellingen in andere landen die innovatief 
werk verrichten op het vlak van administratieve data en big data voor gebruik binnen open-
bare statistieken. Scandinavië en Nederland hebben op het vlak van administratieve data 
enkele decennia ervaring in vergelijking met wat we binnen de Vlaamse overheid momenteel 
doen. Op het vlak van big data verrichten het Verenigd Koninkrijk en Nederland innovatief 
werk, alsook een aantal initiatieven binnen Eurostat. En ook in België is er op federaal niveau 
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veel expertise aanwezig. In het Interfederaal Instituut voor de Statistiek, dat de vier statis-
tische autoriteiten binnen België coördineert, is er een belangrijke expertise aanwezig waaruit 
we inspiratie kunnen putten.

Vlaanderen beschikt ook over een rijke ervaring en expertise binnen de datasciencewereld. 
Zowel in de academische wereld als bij een aantal commerciële bedrijven worden er inspan-
ningen geleverd om het datapotentieel beter te ontginnen en om data te genereren die nuttig 
kunnen zijn voor de productie van openbare statistieken. We willen met kwaliteitsvolle part-
nerships een cultuur van cocreatie bevorderen, binnen de grenzen van wat mogelijk is binnen 
de openbare statistiek (bijvoorbeeld op het vlak van privacywetgeving).

4.4.3 Externe review en audit

Een sterkere externe focus betekent dat we moeten durven openstaan voor verbetering, en 
innovatie moeten omhelzen. Zaken blijven doen omdat ze bogen op een jarenlange traditie is 
op zich geen goede leidraad voor een kwaliteitsvolle openbare statistiek, en uiteindelijk dus 
ook niet voor het opbouwen van vertrouwen erin. Een innovatieve organisatie moet feedback 
durven te vragen, en moet openstaan voor externe review en audit.

Opnieuw is het engagement van statistiekgebruikers van groot belang. Gebruikers zijn dik-
wijls de meest kritische stemmen op het vlak van beschikbaarheid en kwaliteit van openbare 
statistieken. We moeten die stemmen een plaats durven te geven in ons plannings- en produc-
tieproces voor openbare statistiek. Terechte vragen en opmerkingen van gebruikers kunnen 
leiden tot verbeteringen in onze statistieken die voor iedereen van belang zijn.

Een meer formeel voorbeeld van een review is de vijfjaarlijkse cyclus van Eurostat Peer 
Reviews, die wordt uitgevoerd door een panel van experts, aangesteld door Eurostat. Die 
reviews vormen een periodieke controle op de Europese lidstaten om na te gaan in hoeverre 
de Praktijkcode voor Europese Statistieken wordt nageleefd. In de laatste peer review voor 
België22 werd de nieuwe geïnterfederaliseerde structuur voor openbare statistiek in België 
genoteerd, en werd er aangegeven dat de volgende ronde van de peer review (2020) een audit 
over de invoering van de praktijkcode binnen de Vlaamse overheid zal inhouden.
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5. DE VISIE SAMENGEVAT 

Deze visie is een strategische beschrijving van hoe we binnen de Vlaamse overheid openbare 
statistiek willen coördineren, produceren en verspreiden. Samengevat beschrijft de visie vier 
grote principes:

1. Openbare statistiek staat ten dienste van de hele samenleving. Daarom besteden we niet 
alleen aandacht aan de behoeften van de overheid op het vlak van statistische informatie, 
maar houden we ook rekening met de behoeften van de brede Vlaamse samenleving. 
Hoewel we deel uitmaken van de Vlaamse overheid, moet openbare statistiek voor een zo 
breed mogelijke waaier van gebruikers nuttig en toegankelijk zijn: het is een publiek goed. 
Het overheidsbeleid kan zeker prioriteiten aangeven, maar het is niet louter de overheid 
die bepaalt welke statistieken we plannen, produceren en publiceren. 

2. We zorgen ervoor dat wat we produceren van een zo hoog mogelijke kwaliteit is en zo veel 
mogelijk de informatiebehoeften dekt. We gaan proactief na op welke domeinen we meer 
statistieken moeten produceren om een betere kennis over Vlaanderen op te bouwen. Er 
bestaan internationale kwaliteitsstandaarden over de productie en verspreiding van open-
bare statistiek. Momenteel worden die meestal impliciet gevolgd, maar soms ook niet. Onze 
ambitie is om kwaliteit centraal te stellen in wat we doen. We gaan daarom duidelijker 
plannen hoe we onze productie en verspreiding zullen aanpakken, en daarover duidelijk 
en tijdig met de buitenwereld communiceren. 

3. Een van de voornaamste onderscheidende kenmerken van openbare statistieken is dat 
ze geloofwaardig en vertrouwenswaardig zijn, en door heel de samenleving als dusdanig 
worden erkend. Ze moeten niet alleen van goede kwaliteit zijn, maar ook ontwikkeld, 
geproduceerd en verspreid worden zonder enige vorm van politieke inmenging. We streven 
naar maximale transparantie in zowel de ontwikkeling, productie als verspreiding van 
statistiek, met duidelijke afspraken tussen het politieke en het ambtelijke niveau. 

4. In een samenleving waarin steeds meer data worden gegenereerd door ons alledaagse 
doen en laten is het belangrijk dat we op de hoogte blijven van nieuwe technologieën en 
ontwikkelingen op het vlak van nieuwe databronnen en statistische methodologieën. Dat 
betekent dat we innovatief aan de slag gaan met externe experts, organisaties en part-
nerships om een voortdurend lerende organisatie te zijn die flexibel kan inspelen op de 
complexe behoeften van gebruikers.

Die principes geven de krijtlijnen aan waarin we gaan werken. Die krijtlijnen op zich zijn uit-
eraard niet voldoende om aan te geven hoe we onze decretale opdracht kunnen waarmaken. 
De visie moet omgezet worden in de praktijk. Hoe we dat gaan doen, staat beschreven in 
een tweede nota die een aantal concrete doelstellingen vastlegt die binnen de geschetste 
visie zullen worden uitgewerkt. Net zoals in deze visienota zullen die concrete doelstellingen 
worden afgetoetst bij en besproken met alle relevante partners binnen en buiten de overheid. 

De Vlaamse samenleving heeft recht op kwaliteitsvolle, relevante en onafhankelijke openbare 
statistieken om goede beslissingen te ondersteunen. Deze visienota stelt voorop wat er moet 
gebeuren om dat recht te kunnen realiseren. We rekenen op een breed draagvlak voor de 
principes in deze visienota om in de toekomst betere beslissingen te kunnen nemen voor een 
sterke democratische samenleving.
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