
Naam van de 

producent

(Officiële) benaming 

statistiek

Korte beschrijving inhoud + kernwoorden Regelgevingsbasis van 

het mandaat

Geografische 

dekking

Geografische 

opsplitsing

Wijze gegevens-

verzameling

Benutte 

bronnen

Productie-

frequentie

Deadline voor 

publicatie na de 

referentie-periode

Maand volgende 

update 

Contactpersoon 

producerende 

entiteit

Contactpersoon VSA Commentaar VSP19 / VSP20

TG1. ECONOMIE
SUBTHEMA Buitenlandse handel

INR - DKB, VSA Uitvoer/invoer Statistieken buitenlandse handel volgens het 

communautair concept: het gaat om overschrijdingen 

van goederen over de landsgrenzen.

Wet betreffende de 

Openbare Statistiek en 

KB over de 

maandelijkse statistiek 

van het 

goederenverkeer tusse 

België en de andere 

lidstaten van de EU

T NUTS1 C NBB 1 T+7M Juni 2020 sxpublication@nbb.b

e

thierry.vergeynst@vl

aanderen.be

VSP20

Link naar exportcijfers op 

website FIT opnemen. 

Hoogtechnologische export 

wordt opgenomen in TG 

Onderzoek innovatie.

UNCTAD, 

Eurostat, INR - 

DKB, VSA

Geharmoniseerde 

competitiviteitsindicator

De Vlaamse geharmoniseerde competitiviteitsindicator 

(HCI) is een maat voor de concurrentiekracht, gebaseerd 

op gewogen wisselkoersen en inflatieverschillen ten 

opzichte van de 56 belangrijkste handelspartners.

Decreet VOS V Z UNCTAD, 

Eurostat, INR, 

bewerking SV

1 T+3M Juni 2020 thierry.vergeynst@vla

anderen.be

thierry.vergeynst@vl

aanderen.be

VSP19

https://www.vlaanderen.be/nl/

publicaties/detail/de-vlaamse-

geharmoniseerde-

competitiviteitsindicator-

technische-nota-over-de-

berekeningswijze
UNCTAD, 

Eurostat, INR - 

DKB, VSA

Marktaandelen Het aandeel van een land (of regio) in de totale invoer 

van een referentieland (of groep van referentielanden).

Decreet VOS T, E Z UNCTAD, 

Eurostat, INR, 

bewerking SV

1 T+6M September 2020 dirk.festraets@vlaand

eren.be

thierry.vergeynst@vl

aanderen.be

VSP19

Eigen bewerking o.b.v. divers 

bronnenmateriaal

SUBTHEMA Economie

INR, Eurostat - 

DKB, VSA

Bbp per inwoner Som van de geproduceerde goederen en diensten op 

een jaar tijd in een land of regio in verhouding tot de 

gemiddelde bevolking van dat jaar. Uitgedrukt in 

koopkrachtpariteiten. Ook voor pendel gecorrigeerde 

gegevens.

Decreet VOS T, E NUTS1 AZ INR, 

HERMREG, 

Eurostat, 

bewerking SV

1 T+9M Juli 2020 nationalaccounts@nb

b.be

thierry.vergeynst@vla

anderen.be

dirk.hoorelbeke@vlaa

nderen.be

thierry.vergeynst@vl

aanderen.be

VSP19

De statistiek is gebaseerd op 

divers bronnenmateriaal.

Federaal 

Planbureau - 

DKB, VSA

Reële economische groei De jaarlijkse reële toename van het bruto binnenlands 

product (in %).

Samenwerkingsovereen

komst met FPB

T, E NUTS1 A HERMREG, 

Eurostat.

1 T+9M Juli 2020 thierry.vergeynst@vla

anderen.be

dirk.hoorelbeke@vlaa

nderen.be

thierry.vergeynst@vl

aanderen.be

Instituut voor 

de Nationale 

Rekeningen - 

DKB, VSA

Bruto toegevoegde 

waarde

De bruto toegevoegde waarde is gelijk aan het verschil 

tussen de waarde van de geproduceerde goederen en 

diensten en de waarde van de in het productieproces 

verbruikte goederen en diensten. 

Wet van 21 december 

1994

V A INR 1 T+14M April 2020 nationalaccounts@nb

b.be

thierry.vergeynst@vl

aanderen.be

Instituut voor 

de Nationale 

Rekeningen - 

DKB, VSA

Werkgelegenheid Dit omvat zowel de loontrekkende als de zelfstandige 

werkgelegenheid in een land of regio, ongeacht door 

wie die ingevuld wordt (door personen woonachtig in 

een land of regio, of daarbuiten).

Wet van 21 december 

1994

V A INR 1 T+14M April 2020 nationalaccounts@nb

b.be

thierry.vergeynst@vl

aanderen.be

VSP20

Geen opsplitsing m/v mogelijk

INR - DKB, VSA Loonkost Onder verloning wordt de totale loonsom van 

loontrekkenden verstaan evenals een schatting voor het 

inkomen van zelfstandigen. Dit laatste gebeurt door de 

gemiddelde loonsom per werknemer te 

vermenigvuldigen met het aantal zelfstandigen.

Decreet VOS T NUTS1 A INR, 

bewerking SV

1 T+14M September 2020 nationalaccounts@nb

b.be

thierry.vergeynst@vla

anderen.be

dirk.hoorelbeke@vlaa

nderen.be

thierry.vergeynst@vl

aanderen.be

Instituut voor 

de Nationale 

Rekeningen - 

DKB, VSA

Consumptie en sparen Regionale verdeling van de consumptieve bestedingen 

van de gezinnen, de overheid en de instellingen zonder 

winstoogmerk en de gezinsbesparingen + bruto 

spaarquote

Contract met NBB van 

2009

T NUTS1 A INR 1 T+24M September 2020 nationalaccounts@nb

b.be

thierry.vergeynst@vla

anderen.be

thierry.vergeynst@vl

aanderen.be

Instituut voor 

de Nationale 

Rekeningen - 

DKB, VSA

Uitvoerratio Uitvoer van goederen en diensten in % van het bbp Contract met NBB van 

2009

T NUTS1 A INR 1 T+24M Juni 2020 nationalaccounts@nb

b.be

thierry.vergeynst@vla

anderen.be

thierry.vergeynst@vl

aanderen.be

Instituut voor 

de Nationale 

Rekeningen - 

DKB, VSA

Investeringsratio Totale investeringen in % van het bbp Samenwerkingsovereen

komst met FPB

T, E NUTS1 A INR, 

HERMREG, 

Eurostat, 

bewerking SV

1 T+9M Juli 2020 nationalaccounts@nb

b.be

thierry.vergeynst@vla

anderen.be

dirk.hoorelbeke@vlaa

nderen.be

thierry.vergeynst@vl

aanderen.be

VSP19

De statistiek over investeringen 

slaat hier op de totale macro-

economische investeringen.

INR, Eurostat - 

DKB, VSA

Arbeidsproductiviteit Bbp per werkende (werknemer of zelfstandige). 

Uitgedrukt in koopkrachtpariteiten.

Decreet VOS T, E NUTS1 AZ INR, 

HERMREG, 

Eurostat, 

bewerking SV

1 T+9M Juli 2020 nationalaccounts@nb

b.be

thierry.vergeynst@vla

anderen.be

dirk.hoorelbeke@vlaa

nderen.be

thierry.vergeynst@vl

aanderen.be

VSP19

De statistiek is gebaseerd op 

divers bronnenmateriaal.

Goedgekeurde Vlaamse openbare statistieken in VSP19 en worden behouden in VSP20
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INR, Eurostat - 

DKB, VSA

Werkgelegenheidsgraad De werkgelegenheidsgraad  is de verhouding tussen de 

werkgelegenheid en de bevolking op beroepsactieve 

leeftijd (in %).

Decreet VOS T, E NUTS1 AZ INR, 

HERMREG, 

Eurostat, 

bewerking SV

1 T+9M Juli 2020 nationalaccounts@nb

b.be

thierry.vergeynst@vla

anderen.be

dirk.hoorelbeke@vlaa

nderen.be

thierry.vergeynst@vl

aanderen.be

Eurostat, 

Statbel - DKB, 

VSA

Aandeel bevolking op 

beroepsactieve leeftijd

De verhouding tussen de bevolking van 15-64 jaar en de 

totale bevolking (in %).

Decreet VOS T, E NUTS1 A Statbel, 

Eurostat

1 T+9M Juni 2020 statbel@economie.fg

ov.be

thierry.vergeynst@vla

anderen.be

thierry.vergeynst@vl

aanderen.be

Statbel - DKB, 

VSA

Aantal ondernemingen - Aantal BTW plichtigen

- Netto-groeiratio

- Turbulentie

Decreet VOS T NUTS1 A Statbel, 

bewerking SV

1 T+10M November 2020 statbel@economie.fg

ov.be

michael.goethals@vla

anderen.be

michael.goethals@vla

anderen.be

Statbel - DKB, 

VSA

Oprichtingen van 

bedrijven

- Nieuw ingeschreven BTW plichtige entiteiten

- Doorgroei van bedrijven (overlevingsgraad op 5jaar).

Decreet VOS T NUTS1 A Statbel, 

bewerking SV

1 T+10M November 2020 statbel@economie.fg

ov.be

michael.goethals@vla

anderen.be

michael.goethals@vla

anderen.be

Statbel - DKB, 

VSA

Stopzettingen van 

bedrijven

- Schrappingen van BTW plichtigen

- Aantal faillissementen

Decreet VOS T NUTS1 A Statbel, 

bewerking SV

1 T+10M November 2020 statbel@economie.fg

ov.be

michael.goethals@vla

anderen.be

michael.goethals@vla

anderen.be

SUBTHEMA Financiële omgevingsfactoren

NBB - DKB, VSA Inflatie Nationaal indexcijfer van de consumptieprijzen. T SD Statbel 4 T+1M April 2020 datashop@nbb.be thierry.vergeynst@vl

aanderen.be
ECB - DKB, VSA Wisselkoers Koers van de dollar, pond, yuan, yen en een aantal 

andere munten t.o.v. de euro.

E A ECB 4 T+1M April 2020 www.ecb.int thierry.vergeynst@vl

aanderen.be
ECB - DKB, VSA Rente De marginale beleningsrente: de rentevoet waartegen 

kredietinstellingen te allen tijde overnight tegen 

onderpand en op eigen initiatief kunnen lenen bij de 

nationale centrale bank.

E A ECB 4 T+1M April 2020 www.ecb.int thierry.vergeynst@vl

aanderen.be

VSP20

Ook OLO-rente 10 jaar opnemen.

Naam van de 

producent

(Officiële) benaming 

statistiek

Korte beschrijving inhoud + kernwoorden Regelgevingsbasis van 

het mandaat

Geografische 

dekking

Geografische 

opsplitsing

Wijze gegevens-

verzameling

Benutte 

bronnen

Productie-

frequentie

Deadline voor 

publicatie na de 

referentie-periode

Maand volgende 

update 

Contactpersoon 

producerende 

entiteit

Contactpersoon VSA Commentaar VSP19 / VSP20

TG2. MOBILITEIT
Dep. MOW Personenkilometer 

personenwagen

Evolutie van het aantal personenkilometer met 

personenwagens (incl bestelwagens met passagier)

Decreet VOS V NUTS1 Z Dep. MOW 

via dataroom 

MOW 

1 T+16M April 2020 https://www.mow-

contact.be/

pieter.demaesschalck

@vlaanderen.be

VSP19

Samenwerking met het 

departement MOW voor de 

webpagina.

Dep. MOW Personenkilometer 

autobussen en -cars

Evolutie van het aantal personenkilometer met 

autobussen en -cars

Decreet VOS V NUTS1 Z Dep. MOW 

via dataroom 

MOW 

1 T+16M niet bekend https://www.mow-

contact.be/

pieter.demaesschalck

@vlaanderen.be

VSP19

Samenwerking met het 

departement MOW voor de 

webpagina.

NMBS - DKB, 

VSA

Personenkilometer spoor Vlaams aandeel personenkilometer spoor op basis van 

Belgisch cijfer. Schatting aandeel op basis van trendlijn.

Decreet VOS T Z (Schatting 

Vlaams aandeel 

o.b.v. trendlijn)

1 T + 5M Juni 2020 pieter.demaesschalck

@vlaanderen.be

VSP19

Samenwerking met het 

departement MOW voor de 

webpagina.
Luchthavenaut

oriteiten

Luchthavens - passagiers Evolutie van het aantal passagiers in elk van de 4 

luchthavens op grondgebied Vlaanderen

Decreet VOS V Z (per 

luchthaven)

1 T+1M Januari 2020 https://www.mow-

contact.be/

pieter.demaesschalck

@vlaanderen.be

VSP19

Samenwerking met het 

departement MOW voor de 

webpagina.
Dep. MOW Verplaatsingsgedrag  - 

modale verdeling naar 

afstand

Modale verdeling naar afstand op basis van het 

Onderzoek Verplaatsingsgedrag

Decreet VOS V NUTS1 S Dep. MOW 

via dataroom 

MOW 

1 T+11M December 2019 https://www.mow-

contact.be/

pieter.demaesschalck

@vlaanderen.be

VSP19

Samenwerking met het 

departement MOW voor de 

webpagina.

Dep. MOW Verplaatsingsgedrag - 

modale verdeling 

woon/werkverkeer

Modale verdeling woon/werkverkeer op basis van het 

Onderzoek Verplaatsingsgedrag

Decreet VOS V NUTS1 S Dep. MOW 

via dataroom 

MOW 

1 T+11M December 2019 https://www.mow-

contact.be/

pieter.demaesschalck

@vlaanderen.be

VSP19

Samenwerking met het 

departement MOW voor de 

webpagina.

Dep. MOW Verplaatsingsgedrag - 

motief van 

verplaatsingen

Motief van verplaatsingen op basis van het Onderzoek 

Verplaatsingsgedrag

Decreet VOS V NUTS1 S Dep. MOW 

via dataroom 

MOW 

1 T+11M December 2019 https://www.mow-

contact.be/

pieter.demaesschalck

@vlaanderen.be

VSP19

Samenwerking met het 

departement MOW voor de 

webpagina.
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FOD MV Tonkilometer 

vrachtwagens

Evolutie van het aantal gereden tonkilometer bij 

vrachtwagens. (Niet: het aantal tonkilometer gereden 

door Belgische vrachtwagens.)

Decreet VOS T NUTS1 1 Oktober 2020 marc.kwanten@mobil

it.fgov.be

pieter.demaesschalck

@vlaanderen.be

VSP19

Samenwerking met het 

departement MOW voor de 

webpagina.
Statbel, 

Eurostat - DKB, 

VSA

Tonkilometer spoor Vlaams aandeel tonkilometer spoor op basis van 

Belgisch cijfer. Schatting aandeel op basis van trendlijn.

Decreet VOS T Z (Schatting 

Vlaams aandeel 

obv trendlijn)

1 niet bekend pieter.demaesschalck

@vlaanderen.be

VSP19

Samenwerking met het 

departement MOW voor de 

webpagina. 

Samenwerkingsaanvraag loopt 

nog, publicatiedatum onbekend.
De Vlaamse 

Waterweg

Tonkilometer 

binnenvaart

Evolutie van het aantal tonkilometer via binnenvaart op 

Vlaamse waterwegen

Decreet VOS V NUTS1 Reismeldingen 

van schippers, 

of elektronisch 

of via loket

Vaarvergunni

ngen 

opgesteld 

door DVW 

via dataroom 

MOW

1 Maandelijkse 

publicatie intern

Februari 2020 veerle.peeters@vlaam

sewaterweg.be

pieter.demaesschalck

@vlaanderen.be

Vlaamse 

Havencommissi

e

Goederentrafiek 

zeehavens

Evolutie van de goederentrafiek in elk van de 4 Vlaamse 

zeehavens. Totaal, en ook per goederensoort (container, 

vloeibare bulk, droge bulk, ro-ro, overig stukgoed)

Decreet VOS V Z (per zeehaven) 1 (4) T+2M Februari 2020 jpmerckx@serv.be pieter.demaesschalck

@vlaanderen.be

VSP19

Samenwerking met het 

departement MOW voor de 

webpagina.
INR, NBB en 

RSZ - DKB, VSA

Logistiek - 

werkgelegenheid

Evolutie van de werkgelegenheid in de logistieke sector. Decreet VOS V NUTS1 1 Augustus 2020 pieter.demaesschalck

@vlaanderen.be

VSP19

Samenwerking met het 

departement MOW voor de 

webpagina.
Statbel, 

Departement 

Omgeving en 

VMM

Personenwagenpark Nieuwe inschrijvingen en vloot, op te splitsen naar 

brandstoftype (diesel, benzine, aardgas, batterij-

elektrisch, plug-in hybride, waterstof)

Decreet VOS T LAU2 (SS) 1 T+7M Oktober 2020 krist.omey@economie

.fgov.be

pieter.demaesschalck

@vlaanderen.be

VSP19

Samenwerking met het 

departement MOW voor de 

webpagina.
Dep. MOW Voertuigkilometer Totaal aantal afgelegde voertuigkilometer over de weg 

en opgedeeld in goederenvervoer en personenvervoer (+ 

opdeling snelweg, landelijk en stad)

Decreet VOS V NUTS1 Z Dep. MOW 

via dataroom 

MOW

1 T+16M April 2020 https://www.mow-

contact.be/

pieter.demaesschalck

@vlaanderen.be

VSP19

Samenwerking met het 

departement MOW voor de 

webpagina.
Agentschap 

Wegen en 

Verkeer

Filezwaarte Evolutie van de filezwaarte. De indicator filezwaarte 

geeft aan wat de gemiddelde (gemiddelde dag) omvang 

is van de files op een bepaalde verzameling (groep) van 

wegsegmenten.

Decreet VOS V Z naar 

Antwerpen, 

Brussel, Gent, rest 

van Vlaanderen

B Agentschap 

Wegen en 

Verkeer via 

dataroom 

MOW

12 T+3M December 2019 https://www.mow-

contact.be/

pieter.demaesschalck

@vlaanderen.be

VSP19

Samenwerking met het 

departement MOW voor de 

webpagina.

VSP20

Maandelijkse update
Statbel - DKB, 

VSA

Verkeersongevallen Evolutie van het aantal verkeersongevallen. Decreet VOS T LAU2 Politieregistratie

, aangevuld met 

bijkomende 

informatie van 

de parketten

1 T+7M Augustus 2020 Juan.Roque-

Ramirez@economie.f

gov.be; 

Kjell.Jacobs@economi

e.fgov.be

pieter.demaesschalck

@vlaanderen.be

VSP19

Samenwerking met het 

departement MOW voor de 

webpagina.

Statbel - DKB, 

VSA

Verkeersslachtoffers Evolutie van het aantal verkeersslachtoffers, naar aard 

van verwonding.

Decreet VOS T LAU2 Politieregistratie

, aangevuld met 

bijkomende 

informatie van 

de parketten

1 T+7M Augustus 2020 Juan.Roque-

Ramirez@economie.f

gov.be; 

Kjell.Jacobs@economi

e.fgov.be

pieter.demaesschalck

@vlaanderen.be

VSP19

Samenwerking met het 

departement MOW voor de 

webpagina.

De Vlaamse 

Waterweg

Infrastructuur - 

binnenvaart

Lengte van het Vlaamse binnenvaartnet. Decreet VOS V NUTS1 GIS GIS via 

dataroom 

MOW

1 Maandelijks December 2019 veerle.peeters@vlaam

sewaterweg.be

pieter.demaesschalck

@vlaanderen.be

De Lijn Openbaar bus- en 

tramvervoer: 

reizigersritten

Aantal reizigersritten volgens de nieuwe meetmethode 

(start 2018)

Decreet VOS V NUTS1 1 niet bekend linda.schietekat@delij

n.be

pieter.demaesschalck

@vlaanderen.be

VSP20

Uitgesteld in afwachting van 

eerste resultaten nieuwe 

meetmethode bij De Lijn. 

Nieuwe cijfers beschikbaar in 

2020.

Naam van de 

producent

(Officiële) benaming 

statistiek

Korte beschrijving inhoud + kernwoorden Regelgevingsbasis van 

het mandaat

Geografische 

dekking

Geografische 

opsplitsing

Wijze gegevens-

verzameling

Benutte 

bronnen

Productie-

frequentie

Deadline voor 

publicatie na de 

referentie-periode

Maand volgende 

update 

Contactpersoon 

producerende 

entiteit

Contactpersoon VSA Commentaar VSP19 / VSP20

TG3. LANDBOUW, BOSBOUW EN VISSERIJ
SUBTHEMA Bosbouw

ANB Houtvoorraad Gemiddelde houtvoorraad (m³/ha) Decreet VOS V NUTS 1 A 0,3 T+1J niet bekend leen.govaere@vlaand

eren.be

dirk.smets@vlaander

en.be
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ANB Aantal m³ hout verkocht 

uit openbare bossen

Onderscheid tussen gelabeld en niet gelabeld hout Decreet VOS V NUTS 1 A 0,3 T+1J niet bekend leen.govaere@vlaand

eren.be

dirk.smets@vlaander

en.be

VSP19

De details ivm soorten ‘hout’ 

zijn niet beshcikbaar uit  de 

statistiek houtverkopen. Wel kan 

‘brandhout’ apart. Waarom het 

prijsverschil tussen FSC-gelabeld 

hout of niet? De prijs voor de 

verkochte loten hangt meer af 

van grootte van het lot, de 

exploitatievoorwaarden, 

kwaliteit van de stammen ed.  

Voorstel  omschrijving beperken 

tot : “Opdeling naar gelabeld en 

niet gelabeld hout”
SUBTHEMA Landbouw

Departement 

LV

Landbouwareaal Totale oppervlakte cultuurgrond - Weiden, grasland, 

voedergewassen - Akkerbouw - Tuinbouw - Overige

Decreet VOS V LAU2 soms SA, soms 

CA

FOD 

Economie - 

Statbel: 

landbouw-

enquête

1 T+1J December 2019 kennis@lv.vlaanderen.

be

dirk.smets@vlaander

en.be

VSP19

Overlap met landgebruik en 

bodembedekking, zie omgeving.

Afhankelijk van Europese 

verplichtingen: soms CA en soms 

SA: om de 10 jaar moet er een 

telling gebeuren. Niet elk jaar 

wordt elk onderwerp  bevraagd 

(daarom staat bij sommige 

statistieken Variabel). Deze 

indicatoren hebben dan ook 

'gaten' in de tijdsreeks.
Departement 

LV

Veestapel Runderen, varkens, pluimvee, … Niet enkel absolute 

cijfers, maar ook veedichtheden op gemeenteniveau.

Decreet VOS V LAU2 soms SA, soms 

CA

FOD 

Economie - 

Statbel: 

landbouw-

enquête

1 T+1J December 2019 kennis@lv.vlaanderen.

be

dirk.smets@vlaander

en.be

VSP19

Afhankelijk van Europese 

verplichtingen: soms CA en soms 

SA: om de 10 jaar moet er een 

telling gebeuren. Niet elk jaar 

wordt elk onderwerp  bevraagd 

(daarom staat bij sommige 

statistieken Variabel). Deze 

indicatoren hebben dan ook 

'gaten' in de tijdsreeks.
Departement 

LV

Land- en 

tuinbouwbedrijven

Aantal en gemiddelde oppervlakte, aantal dieren in 

grootvee-eenheden, biolandbouw, … 

Landbouwbedrijven: opsplitsing maken op basis van de 

standaard output (groter en kleiner dan 25.000 euro)

Decreet VOS V LAU2 soms SA, soms 

CA

FOD 

Economie - 

Statbel: 

landbouw-

enquête

1 T+1J December 2019 kennis@lv.vlaanderen.

be

dirk.smets@vlaander

en.be

VSP19

Afhankelijk van Europese 

verplichtingen: soms CA en soms 

SA: om de 10 jaar moet er een 

telling gebeuren. Niet elk jaar 

wordt elk onderwerp  bevraagd 

(daarom staat bij sommige 

statistieken Variabel). Deze 

indicatoren hebben dan ook 

'gaten' in de tijdsreeks. LV geen 

cijfers over stadslandbouw.

Statbel Consumptie land- en 

tuinbouwproducten

Aandeel van voeding in het huishoudbudget. Decreet VOS V NUTS 1 S FOD 

Economie - 

Statbel: 

Huishoudbud

getenquête

0,5 T+9M December 2019 dirk.moons@vlaande

ren.be

VSP19

De data VLAM mogen niet 

gebruikt worden hiervoor, 

omdat deze data extern 

aangekocht worden en slechts 

voor bepaalde doeleinden 

gebruikt mogen worden. Dus 

werden data van de 

Huishoudbudgetenquête 

gebruikt.
Departement 

LV

Aandeel steun in 

inkomen landbouwers

De bijdrage van de subsidies in het bedrijfsinkomen per 

bedrijfstype (akkerbouw, melkvee, groenten in open 

lucht, …

Decreet VOS V NUTS 1 S Departement 

LV - 

Landbouwm

onitoringsnet

werk

0,5 T+2J Januari 2020 kennis@lv.vlaanderen.

be

dirk.smets@vlaander

en.be

Departement 

LV

Omzet en toegevoegde 

waarde landbouw

Eindproductiewaarde, Intermediair verbruik, bruto en 

netto toegevoegde waarde

Decreet VOS V NUTS 1 ASD Departement 

LV

1 T+1J Februari 2020 kennis@lv.vlaanderen.

be

dirk.smets@vlaander

en.be
Departement 

LV

Bedrijfseconomische 

resultaten per sector

Varkens, rundvee, pluimvee, akkerbouw, fruit en 

groenten in openlucht

Decreet VOS V NUTS 1 S Departement 

LV - 

Landbouwm

onitoringsnet

werk

1 T+2J Januari 2020 kennis@lv.vlaanderen.

be

dirk.smets@vlaander

en.be
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Departement 

LV

Agrovoedingsketen Bedrijven, omzet, tewerkstelling, ... Decreet VOS V NUTS 1 A Departement 

Landbouw 

en Visserij op 

basis van 

FOD 

Economie, 

RSZ, RSVZ

0,5 T+2J niet bekend kennis@lv.vlaanderen.

be

dirk.smets@vlaander

en.be

VSP20

Actualisatie tijdelijk niet 

mogelijk: sedert enkele jaren 

bestaat immers de mogelijkheid 

dat ondernemingen die 1 geheel 

vormen op fiscaal vlak een 

gezamenlijke BTW-aangifte 

indienen (ipv elk apart). Dit zorg 

voor administratieve 

vereenvoudiging vanuit de kant 

van de onderneming maar zorgt 

voor extra problemen inzake het 

toewijzen van de BTW-data aan 

een bepaalde onderneming om 

zo de geografische dimensie te 

bepalen. Wat bijvoorbeeld met 

een onderneming die deels in 

Vlaanderen ligt en deels in 

Wallonië en die samen een 

aangifte indienen als BTW-

eenheid. Het ventileren van de 

cijfers naar provinciaal niveau 

maakt dit probleem alleen maar 

groter. Vanuit de NBB en de FOD 

Economie heeft men hiervoor 

een werkgroep opgericht om dit 

probleem statistisch aan te 

pakken. 
Departement 

LV

Agrarische handel Opsplitsing van agrarische handel in diverse 

productcategorieën (akkerbouw, tuinbouw, dierlijk, agro-

industrieel en andere)

Decreet VOS V NUTS 1 A Eurostat 

(Comext) en 

NBB

1 T+6M Juni 2020 kennis@lv.vlaanderen.

be

dirk.smets@vlaander

en.be

Departement 

LV

Handelspartners Aandeel van verschillende landengroepen (buurlanden, 

Rest EU28, MERCOSUR, Verenigde Staten, China, Rusland 

en overige landen) in totale agrarische in- en 

uitvoerwaarde

Decreet VOS V NUTS 1 A Eurostat 

(Comext) en 

NBB

1 T+6M kennis@lv.vlaanderen.

be

dirk.smets@vlaander

en.be

Departement 

LV

Opvolging bedrijfshoofd Aandeel bedrijfshoofden ouder dan 50 met een 

vermoedelijke opvolger

Decreet VOS V NUTS 1 soms SA, soms 

CA

FOD 

Economie - 

Statbel: 

landbouw-

enquête

V T+1J April 2021 kennis@lv.vlaanderen.

be

dirk.smets@vlaander

en.be

VSP19

Afhankelijk van Europese 

verplichtingen: soms CA en soms 

SA: om de 10 jaar moet er een 

telling gebeuren. Niet elk jaar 

wordt elk onderwerp  bevraagd 

(daarom staat bij sommige 

statistieken Variabel). Deze 

indicatoren hebben dan ook 

'gaten' in de tijdsreeks.
Departement 

LV

Tewerkstelling Tewerkstelling in de landbouwsector, in aantal 

personen en voltijdse arbeidskrachten

Decreet VOS V LAU2 soms SA, soms 

CA

FOD 

Economie - 

Statbel: 

landbouw-

enquête

V T+1J December 2021 kennis@lv.vlaanderen.

be

dirk.smets@vlaander

en.be

VSP19

Afhankelijk van Europese 

verplichtingen: soms CA en soms 

SA: om de 10 jaar moet er een 

telling gebeuren. Niet elk jaar 

wordt elk onderwerp  bevraagd 

(daarom staat bij sommige 

statistieken Variabel). Deze 

indicatoren hebben dan ook 

'gaten' in de tijdsreeks.
Departement 

LV

Leeftijd bedrijfshoofd Aandeel bedrijfshoofden van landbouwbedrijven 

volgens leeftijdsklasse

Decreet VOS V LAU2 soms SA, soms 

CA

FOD 

Economie - 

Statbel: 

landbouw-

enquête

V T+1J December 2021 kennis@lv.vlaanderen.

be

dirk.smets@vlaander

en.be

VSP19

Afhankelijk van Europese 

verplichtingen: soms CA en soms 

SA: om de 10 jaar moet er een 

telling gebeuren. Niet elk jaar 

wordt elk onderwerp  bevraagd 

(daarom staat bij sommige 

statistieken Variabel). Deze 

indicatoren hebben dan ook 

'gaten' in de tijdsreeks.
SUBTHEMA Visserij

Departement 

LV

Vissersvloot Aantal vissersvaartuigen en capaciteit in GT en kW Decreet VOS V NUTS 1 A Departement 

LV

1 T+1J Januari 2020 zeevisserij@lv.vlaande

ren.be

dirk.smets@vlaander

en.be
Departement 

LV

Aanvoer vissersvloot Aanvoer (ton) in eigen en vreemde havens Reg 1921/2006 V NUTS 1 A Departement 

LV

1 T+1J Juli 2020 zeevisserij@lv.vlaande

ren.be

dirk.smets@vlaander

en.be

VSP20

Aanvoer en aanvoerwaarde 

vissersvloot ontsloten via een 

webpagina
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Naam van de 

producent

(Officiële) benaming 

statistiek

Korte beschrijving inhoud + kernwoorden Regelgevingsbasis van 

het mandaat

Geografische 

dekking

Geografische 

opsplitsing

Wijze gegevens-

verzameling

Benutte 

bronnen

Productie-

frequentie

Deadline voor 

publicatie na de 

referentie-periode

Maand volgende 

update 

Contactpersoon 

producerende 

entiteit

Contactpersoon VSA Commentaar VSP19 / VSP20

TG4. OMGEVING EN ENERGIE
SUBTHEMA Energie

VEA Energieverbruiken Het bruto binnenlands, primair, finaal, … 

energieverbruik, per sector

Decreet VOS V NUTS 1 A Vlaamse 

Energiebalan

s

1 T+1J December 2019 nadine.dufait@vea.be dirk.smets@vlaander

en.be

VSP20

Energieverbruik en 

energieverbruik per sector 

ontsloten op dezelfde 

webpagina
VEA Verwarmingswijzen 

woning

Met welke brandstof verwarmt de Vlaming zijn woning 

op basis van de VEA-enquête.

Decreet VOS V NUTS 1 A VEA-enquête 1 T+1J December 2019 nadine.dufait@vea.be dirk.smets@vlaander

en.be
VEA Importafhankelijkheid Aandeel van de ingevoerde energie in het primair 

energieverbruik, naar energiebron: petroleum, gas, 

elektriciteit, biomassa, …

Decreet VOS V NUTS 1 A Vlaamse 

Energiebalan

s

1 T+1J December 2019 nadine.dufait@vea.be dirk.smets@vlaander

en.be

VEA Productie(capaciteit) 

elektriciteit

Vergelijking van de productie, het verbruik en de 

productiecapaciteit van elektriciteit per energiebron 

(zon, wind, kernenergie, …)

Decreet VOS V NUTS 1 A Diverse 

bronnen o.a. 

energiebalan

s, inventaris 

hernieuwbar

e energie, 

1 T+1J Mei 2020 nadine.dufait@vea.be dirk.smets@vlaander

en.be

VEA Hernieuwbare energie Het aandeel hernieuwbare energie, opgesplitst naar 

groene stroom, groene warmte en groen transport, en 

opgesplitst naar technologie als zon, wind, biomassa, ...

Decreet VOS V NUTS 1 A Vlaamse 

inventaris 

hernieuwbar

e energie

1 T+1J December 2019 nadine.dufait@vea.be dirk.smets@vlaander

en.be

VREG Energiearmoede Statistieken met betrekking tot wanbetaling 

energiefactuur, budgetmeters, afsluitingen, sociale 

maximumprijzen, …

Art. 5.7.1. Energiebesluit V NUTS1 

(leveranciers)

 LAU2 

(netbeheerders)

A Data van 

distributiene

tbeheerders 

van 

elektriciteit 

en aardgas

Data van 

leveranciers 

van 

elektriciteit 

en aardgas

1 T+6M Juni 2020 hans.berden@vreg.be dirk.smets@vlaander

en.be

https://www.vreg.be/nl/sociale-

statistieken-0

SUBTHEMA Milieu en Natuur

VMM-MIRA Ecologische toestand van 

Vlaamse 

oppervlaktewaterlichame

n

De Europese kaderrichtlijn Water stelt als doel de 

“goede toestand” voor de waterlichamen voorop. Voor 

natuurlijke oppervlaktewateren betekent dit onder meer 

een goede ecologische toestand. De biologische 

kwaliteitselementen fytoplankton, macrofyten, 

fytobenthos, macro-invertebraten en vissen en een 

aantal hydromorfologische, chemische en fysisch-

chemische parameters bepalen de ecologische toestand. 

Kaderrichtlijn water V NUTS 1 A Stroomgebie

dbeheerplan

nen, 

wateruitvoer

ingsprogram

ma's

0,3 T+1J September 2020 b.peeters@vmm.be dirk.smets@vlaander

en.be

VMM-MIRA Waterzuiveringsgraad De zuiveringsgraad is het theoretische percentage van 

de inwoners waarvan het afvalwater, na transport via 

het riolerings- en collecteringsnetwerk, effectief 

gezuiverd wordt in een openbare 

rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI).

Richtijn Stedelijk 

Afvalwater

V LAU2 A VMM 1 T+6M Juni 2020 b.peeters@vmm.be dirk.smets@vlaander

en.be

VMM-MIRA Grondwaterstand De VMM beschikt over een uitgebreid net van 

meetfilters waar de grondwaterstand regelmatig 

opgevolgd wordt, zowel in freatische als niet-freatische 

watervoerende lagen. De meetresultaten van 802 

meetfilters werden individueel statistisch geanalyseerd 

voor de periode 2010-2015.

Kaderrichtlijn water V NUTS 1 A VMM 1 T+2J niet bekend b.peeters@vmm.be dirk.smets@vlaander

en.be

VMM-MIRA Waterverbruik Het waterverbruik naar categorie (totaal excl. 

Koelwater, leidingwater, oppervlaktewater excl. 

koelwater, grondwater, regenwater, koelwater)

Decreet VOS V NUTS 1 A VMM 1 T+2J Juni 2020 b.peeters@vmm.be dirk.smets@vlaander

en.be
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OVAM Verontreinigde gronden 

per saneringsfase

Het aantal verontreinigde gronden per saneringsfase ( 

oriënterend bodemonderzoek, beschrijvend 

bodemonderzoek, bodemsanering nodig, bodemsanering 

afgerond). 

Het decreet VOS als 

algemeen kader voor 

indicatoren. Er kan ook 

worden verwezen naar 

de verplichting zoals 

opgenomen in artikel 5 

van het Bodemdecreet: 

"De OVAM beheert een 

grondeninformatieregis

ter waarin ze gegevens 

over gronden opneemt 

die haar in het kader 

van dit decreet of het 

decreet van 25 april 

2014 betreffende 

complexe projecten 

worden bezorgd."

V NUTS 1 A Grondeninfor

matieregister 

(GIR) 

Vlaanderen

1 T+6M Augustus 2020 mvervaet@ovam.be dirk.smets@vlaander

en.be

VMM-MIRA Verzurende emissies De emissie van SO2, NOX en NH3, afgeleid uit de Emissie 

Inventaris Lucht, worden bij elkaar geteld tot de som 

van potentieel verzurende emissies. Die som wordt 

uitgedrukt in zuurequivalenten (Zeq), waarbij het 

zuurvormend vermogen van elke stof in rekening wordt 

gebracht.

Decreet VOS V NUTS 1 A Emissies-

inventaris 

lucht (VMM) 

1 T+2J November 2020 h.vanhooste@vmm.be dirk.smets@vlaander

en.be

VMM-MIRA Verloren gezonde 

levensjaren door fijn stof

Als indicator om de gezondheidsimpact van de 

blootstelling aan fijn stof te beschrijven kan men de 

DALY gebruiken. De DALY staat voor Disability Adjusted 

Life Year of potentieel verloren gezond levensjaar. In de 

fiche ook ingaan op aantal vroegtijdige sterfgevallen 

door langdurige blootstelling aan PM2,5  

Decreet VOS V NUTS 1 A Berekening 

op basis van 

diverse 

gegevens, 

o.a. 

ziektelast, 

blootstellings

cijfers, …

1 T+2J December 2020 f.vandevenne@vmm.b

e

dirk.smets@vlaander

en.be

VMM-MIRA Broeikasgasemissies Uitgesplitst naar verschillende sectoren, verschillende 

gassen, ETS/niet-ETS.

Decreet VOS V NUTS 1 A Emissies-

inventaris 

lucht (VMM) 

en ETS-

databank 

Departement 

Omgeving

1 T+2J December 2019 j.brouwers@vmm.be dirk.smets@vlaander

en.be

VMM-MIRA Jaargemiddelde 

temperatuur

Voortschrijdend 10-jaar gemiddelde België, Europa, 

mondiaal. Een verhoogde concentratie aan 

broeikasgassen in de atmosfeer zorgt voor een toename 

van de gemiddelde temperatuur op aarde met 

verschuiving van de klimaatzones en wijzigingen in 

extreme weersfenomenen tot gevolg.

Decreet VOS V NUTS 1 A Meetnet KMI, 

indicatorfich

e EMA, 

databank UK 

Met Office 

Hadley 

Centre and 

Climate 

1 T+6M December 2019 j.brouwers@vmm.be dirk.smets@vlaander

en.be

VMM-MIRA Neerslagextremen Aantal dagen met zware neerslag (≥ 20 mm per dag) Decreet VOS V NUTS 1 A Meetnet KMI 1 T+6M December 2019 j.brouwers@vmm.be dirk.smets@vlaander

en.be
INBO Bladontwikkeling eik en 

beuk

Deze indicator bespreekt de evolutie van het begin en 

het einde van de bladontplooiing van eik en beuk. Sinds 

2002 wordt door het INBO fenologische opnames 

gedaan in Meerdaalwoud en Zoniënwoud. Voor deze 

indicator analyseren we de evolutie in de tijd van de 

dag waarop de bomen beginnen in blad te komen en de 

dag waarop ze volledig in blad staan.

Decreet VOS V NUTS 1 A Gebaseerd op 

waarneminge

n 

1 T+1J September 2020 heidi.demolder@inbo.

be

dirk.smets@vlaander

en.be
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VMM-MIRA Koolstofvoetafdruk Alle broeikasgasemissies die wereldwijd ontstaan als 

gevolg van de Vlaamse consumptie.

Decreet VOS V NUTS 1 A Berekening 

op basis van 

diverse 

brongegeven

s

V nb Januari 2021 e.vanderputten@vmm

.be

dirk.smets@vlaander

en.be

OVAM Huishoudelijk afval Hoeveelheid en bestemming (hergebruik, recycleren, 

verbranden, storten, …)

Waste statistics 

regulation 2150/2002 

(Eurostat)

V NUTS 1 A Diverse 

bronnen o.a. 

gemeenten, 

Recydata, 

beheersorgan

ismen, IMJV

1 T+1J niet bekend mvervaet@ovam.be dirk.smets@vlaander

en.be

OVAM Bedrijfsafval Hoeveelheid en bestemming (hergebruik, recycleren, 

verbranden, storten, …)

Decreet VOS V NUTS 1 A Diverse 

bronnen o.a. 

gemeenten, 

Recydata, 

beheersorgan

ismen, IMJV

1 T+1J December 2019 mvervaet@ovam.be dirk.smets@vlaander

en.be

VLM Nitraatresidu Het gewogen gemiddelde nitraatresidu, in kg/ha 

nitraatstikstof. Nitraatstikstof is de hoeveelheid 

reststikstof die in het najaar onder de vorm van nitraat 

achterblijft in de bodem. Indicator om de 

bemestingsstrategie op een perceel te beoordelen. Hoe 

lager het nitraatresidu, hoe kleiner het risico op 

uitspoeling van nitraten naar oppervlakte- en 

grondwater.

Mestdecreet V NUTS 1 A Analyseresult

aten 

nitraatresidu

controles  + 

Gegevens 

Mestdataban

k

1 T+1J December 2019 els.lesage@vlm.be dirk.smets@vlaander

en.be

VMM-MIRA Nitraat in 

oppervlaktewater

Jaargemiddelde nitraatconcentratie in het MAP-meetnet 

en het operationeel meetnet oppervlaktewater, % MAP-

meetpunten en operationele meetpunten met minstens 

één overschrijding van de nitraatnorm van 50 mg/l

Nitraatrichtlijn V NUTS 1 A Resultaten 

MAP-meetnet

1 T+6M December 2019 b.peeters@vmm.be dirk.smets@vlaander

en.be

VMM-MIRA Nitraat in grondwater De gewogen gemiddelde nitraatconcentratie in 

grondwater op filterniveau 1.

Nitraatrichtlijn V NUTS 1 A Resultaten 

MAP-meetnet

1 T+1J December 2019 b.peeters@vmm.be dirk.smets@vlaander

en.be

VMM-MIRA Oppervlakte natuur met 

overschrijding kritische 

last (vermesting en 

verzuring)

Deze indicator toont de evolutie van de oppervlakte 

natuur in Vlaanderen waar de kritische last vermesting 

overschreden wordt. De oppervlakte in overschrijding 

wordt procentueel uitgedrukt ten opzichte van de 

totale oppervlakte, en er wordt een onderscheid 

gemaakt naar bos, heide en soortenrijk grasland.

Decreet VOS V NUTS 1 A Berekening, 

o.a. op basis 

van 

depositiegeg

evens 

1 T+2J November 2020 f.vandevenne@vmm.b

e

dirk.smets@vlaander

en.be

INBO Biodiversiteit Biodiversiteit op basis van de broedvogelindex. Decreet VOS V NUTS 1 Z Waarneming

en, tellingen, 

berekening

1 T+1J December 2019 lieve.vriens@inbo.be dirk.smets@vlaander

en.be

ANB, INBO Oppervlakte onder 

effectief natuurbeheer

Deze indicator volgt de evolutie op van de Vlaamse 

natuur- en bosreservaten, de erkende natuur- en 

bosreservaten, de militaire domeinen met een 

natuurprotocol, de domeinbossen en bossen in 

eigendom van derden met een goedgekeurd beheerplan 

conform de criteria duurzaam bosbeheer en parken in 

eigendom van de Vlaamse overheid of van derden met 

een goedgekeurd beheerplan conform principes 

harmonisch park- en groenbeheer.

Decreet VOS V NUTS 1 A De gegevens 

zijn 

gebaseerd op 

data en 

informatie 

bijgehouden 

door het 

ANB. 

1 T+1J Juli 2020 lieve.vriens@inbo.be dirk.smets@vlaander

en.be

VSP19

De omschrijving kan wijzigen in 

de zeer nabije toekomst. Dat zal 

bekeken worden in context van 

NARA-T.

VSP20

Statistiek behouden, maar zal 

wellicht iets veranderen van 

inhoud.
INBO Bosvitaliteitsindex 

Vlaanderen= Aandeel 

beschadigde bosbomen

Monitoring van Vlaamse bossen in het kader van het 

Europees bosvitaliteitsonderzoek. Dimensies: loofbomen, 

naaldbomen, per boomsoort.

ICP-Forests, EC-

verordening 3528/86, 

EC-verordening 1696/87, 

EC-verordening 

2152/2003

V NUTS 1 Z 

(steekproefmeet

net)

Bosvitaliteits

meetnet 

(level I) en 

meetnet 

intensieve 

monitoring 

bosecosyste

men (level II)

1 T+1J April 2020 lieve.vriens@inbo.be dirk.smets@vlaander

en.be

INBO, APM Rode lijst per groep Rode-Lijstsoorten behoren tot de categorieën met 

verdwijnen bedreigd, bedreigd en kwetsbaar. Momenteel 

zijn er gevalideerde Rode Lijsten beschikbaar voor 

amfibieën, broedvogels, dagvlinders, hogere planten, 

paddenstoelen en korstmossen, libellen, loopkevers, 

reptielen en rechtvleugeligen.

IUCN, Vlaams 

soortdecreet 

(01/09/2009)

V NUTS 1 R Op basis van 

waarneminge

n, tellingen

0,1 T+1J niet bekend lieve.vriens@inbo.be dirk.smets@vlaander

en.be

INBO, APM Aandeel uitheemse 

plantensoorten

De indicator geeft een beeld van de aanwezigheid van 

voor de biodiversiteit problematische uitheemse 

soorten in Vlaanderen en het aandeel hiervan dat zich 

invasief gedraagt in de natuur.

Europese verordening 

exoten

V NUTS 1 R Planten: 

floradataban

k

1 T+1J September 2020 lieve.vriens@inbo.be dirk.smets@vlaander

en.be
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DKB, VSA Nabijheid van groen Aandeel (%) van de totale oppervlakte van de stad/de 

gemeente die ingenomen wordt door woongroen, 

buurtgroen en wijkgroen. Woongroen wordt 

gedefinieerd als elk type groen, ongeacht de grootte. 

Buurtgroen wordt gedefinieerd als groen met een 

minimumoppervlakte van 0,2ha en wijkgroen als groen 

met een minimumoppervlakte van 10ha. Aandeel (%) 

van de inwoners dat binnen een bepaalde afstand van 

woongroen (150m), buurtgroen (400m) en wijkgroen 

(800m) woont.

Decreet VOS V LAU2 S VITO: 

https://ruimt

emodel.vlaan

deren/c/VIT

O%20Landge

bruikbestand

%20Vlaander

en/

0,3 T+3J Maart 2022 Stijn Vanacker greta.sienap@vlaand

eren.be

Departement 

Omgeving

Geluidshinder Aandeel gehinderden door geluid op basis van het 

Schriftelijk Leefomgevingsonderzoek (SLO).

Decreet VOS V NUTS 1 S Resultaten 

SLO-enquête

0,2 T+1J December 2023 gunther.vanbroeck@v

laanderen.be

dirk.smets@vlaander

en.be
VLM Nutriëntenbalans De balans tussen het aanbod van dierlijke mest en de 

afzetruimte op Vlaamse landbouwgrond. Indicator om 

te beoordelen of de plaatsingsruimte voor dierlijke mest 

op landbouwgrond al dan niet overschreden wordt.

Decreet VOS V NUTS 1 A Mestdataban

k

1 T+1J  December 2019 els.lesage@vlm.be dirk.smets@vlaander

en.be

SUBTHEMA Ruimte

Statbel - DKB, 

VSA

Bodemgebruik 

(bebouwde oppervlakte 

en bijbehorende 

terreinen) 

Verdeling van de bebouwde oppervlakte t.o.v. de totale 

oppervlakte

Decreet VOS T LAU2 A ADS (+ 

kadaster) : 

https://statb

el.fgov.be/nl/

themas/leef

milieu/grond

/bodemgebr

uik

1 Mei 2020 greta.sienap@vlaande

ren.be

greta.sienap@vlaand

eren.be

Dept. 

Omgeving i.s.m. 

VITO

Landgebruik Landgebruikbestand Vlaanderen verenigt en combineert 

de informatie uit GIS-bestanden die het landgebruik in 

Vlaanderen typeren.

Decreet VOS V V B VITO: 

https://ruimt

emodel.vlaan

deren/c/VIT

O%20Landge

bruikbestand

%20Vlaander

en/

0,3 T+3J Maart 2022 stijn.vanacker@vlaan

deren.be

greta.sienap@vlaand

eren.be

Dept. 

Omgeving i.s.m. 

Agentschap 

Informatie 

Vlaanderen

Verharding (d.m.v. 

bodemafdekking)

Oppervlakte artificiële bedekking / totale oppervlakte Decreet VOS V LAU2 B Informatie 

Vlaanderen: 

http://www.

geopunt.be/c

atalogus/dat

asetfolder/3f

bc3302-7b8a-

4379-92b5-

d2d5f802b43

9

0,3 T+3J Maart 2022 stijn.vanacker@vlaan

deren.be

greta.sienap@vlaand

eren.be

Dept. 

Omgeving i.s.m. 

VITO

Ruimtebeslag Ruimtebeslag berekend als zijnde de ruimte ingenomen 

door de mens voor huisvesting, industrie, handel, 

transport, recreatie, serres,... 

Decreet VOS V LAU2 B VITO, 

http://www.

geopunt.be/c

atalogus/dat

asetfolder/c/

c895a125-fa0c-

4f3b-8ad1-

8a5de62089fe

0,3 T+3J Maart 2022 stijn.vanacker@vlaan

deren.be

greta.sienap@vlaand

eren.be

VSP20

Ruimtebeslag en bodemgebruik 

lijken op basis van de 

beschrijving ruwweg hetzelfde, 

en lijken ook gewoon reeds 

gevat te worden door 

‘landgebruik’ – als dat tenminste 

voldoende gedetailleerd is of 

kan worden.

Agentschap 

Onroerend 

Erfgoed

Beschermd patrimonium Evolutie aantal definitief beschermde Monumenten, 

Stads – en dorpsgezichten, Cultuurhistorische 

landschappen, Archeologische sites, (vroeger 

archeologische zones), Varend erfgoed, 

Erfgoedlandschappen

Onroerenderfgoeddecre

et

V V A https://moni

tor.onroeren

derfgoed.be

1 T+6M April 2020 korneel.degroote@vla

anderen.be

greta.sienap@vlaand

eren.be

Informatie 

Vlaanderen

Bodembedekking (1m en 

5m resolutie)

Bodembedekking van Vlaanderen gebaseerd op o.a. 

beeldanalyse van luchtfoto

Decreet VOS V V B Informatie 

Vlaanderen: 

http://www.

geopunt.be/c

atalogus/dat

asetfolder/b1

5fec52-6f04-

4758-bef7-

1b9063629aec

0,3 T+3J niet bekend jo.vanvalckenborgh@

kb.vlaanderen.be 

greta.sienap@vlaand

eren.be

Pagina 9 van 46

mailto:els.lesage@vlm.be
mailto:kennis@lv.vlaanderen.be
mailto:pieter.demaesschalck@vlaanderen.be
mailto:greta.sienap@vlaanderen.be
mailto:greta.sienap@vlaanderen.be
mailto:greta.sienap@vlaanderen.be
mailto:greta.sienap@vlaanderen.be
mailto:stijn.vanacker@vlaanderen.be
mailto:stijn.vanacker@vlaanderen.be
mailto:stijn.vanacker@vlaanderen.be
mailto:stijn.vanacker@vlaanderen.be
mailto:greta.sienap@vlaanderen.be
mailto:greta.sienap@vlaanderen.be
mailto:stijn.vanacker@vlaanderen.be
mailto:stijn.vanacker@vlaanderen.be
mailto:greta.sienap@vlaanderen.be
mailto:greta.sienap@vlaanderen.be
https://monitor.onroerenderfgoed.be/
https://monitor.onroerenderfgoed.be/
https://monitor.onroerenderfgoed.be/
mailto:korneel.degroote@vlaanderen.be
mailto:korneel.degroote@vlaanderen.be
mailto:greta.sienap@vlaanderen.be
mailto:greta.sienap@vlaanderen.be
mailto:jo.vanvalckenborgh@kb.vlaanderen.be
mailto:jo.vanvalckenborgh@kb.vlaanderen.be
mailto:greta.sienap@vlaanderen.be
mailto:greta.sienap@vlaanderen.be


Naam van de 

producent

(Officiële) benaming 

statistiek

Korte beschrijving inhoud + kernwoorden Regelgevingsbasis van 

het mandaat

Geografische 

dekking

Geografische 

opsplitsing

Wijze gegevens-

verzameling

Benutte 

bronnen

Productie-

frequentie

Deadline voor 

publicatie na de 

referentie-periode

Maand volgende 

update 

Contactpersoon 

producerende 

entiteit

Contactpersoon VSA Commentaar VSP19 / VSP20

TG5. DEMOGRAFIE
SUBTHEMA Bevolking

Statbel - DKB, 

VSA

Bevolking: totaal en groei Evolutie totale bevolking Decreet VOS T, E LAU2 A Rijksregister 1 T+7M Juli 2020 patrick.lusyne@econo

mie.fgov.be

jo.noppe@vlaandere

n.be
Statbel - DKB, 

VSA

Bevolking naar leeftijd en 

geslacht

Evolutie verdeling naar burgerlijke staat, burgerlijke 

staat naar huishoudpositie, ooit-gehuwden en ooit-

gescheiden

Decreet VOS T, E LAU2 A Rijksregister 1 T+7M Juli 2020 patrick.lusyne@econo

mie.fgov.be

jo.noppe@vlaandere

n.be

Statbel - DKB, 

VSA

Bevolking naar 

burgerlijke staat

Evolutie totale bevolking Decreet VOS T, E LAU2 A Rijksregister 1 T+7M Juli 2020 patrick.lusyne@econo

mie.fgov.be

jo.noppe@vlaandere

n.be

VSP20

Toevoegen burgerlijke staat 

naar huishoudpositie - 

Ontwikkeling op korte termijn 

mogelijk
Statbel - DKB, 

VSA

Bevolking naar 

nationaliteit

Evolutie bevolking per nationaliteitsgroep (Belg, EU, niet-

EU), aantal per gedetailleerde nationaliteitsgroep

Decreet VOS T, E LAU2 A Rijksregister 1 T+7M Juli 2020 patrick.lusyne@econo

mie.fgov.be

jo.noppe@vlaandere

n.be

VSP20

Leeftijdsverdeling voor elke 

burgerlijke staat
Kruispuntbank 

Sociale 

Zekerheid - 

DKB, VSA

Bevolking naar herkomst Evolutie bevolking per herkomstgroep (Belg, EU, niet-

EU), aantal per gedetailleerde herkomstgroep

Decreet VOS T LAU2 A Datawarehou

se 

Arbeidsmarkt 

en Sociale 

Bescherming, 

KSZ

1 T+18M Juni 2020 chris.brijs@ksz-

bcss.fgov.be

jo.noppe@vlaandere

n.be

VSP20

Verkennen gebruik van nieuwe 

gegevens Statbel over eerste 

nationaliteit van vader en 

moeder - Nog studiewerk nodig 

// Recentere gegevens, langere 

tijdsreeksen, verschillende 

varianten van herkomst 

mogelijk (vb. kind van gemengd 

huwelijk)
SUBTHEMA Geboorte en sterfte

Statbel - DKB, 

VSA

Geboorten Aantal levendgeboren, gemiddelde leeftijd moeder bij 

geboorte

KB14/06/1999, 

Internationaal Reg 

205/2014 Reg 1260/2013

T, E LAU2 A Rijksregister 1 T+7M Juli 2020 patrick.lusyne@econo

mie.fgov.be

jo.noppe@vlaandere

n.be

VSP20

Toevoeging leefvorm van 

moeder bij de geboorte , 

Verkenning van vruchtbaar- 

heid naar opleidingsniveau. 

Opsplitsing Geboorten en 

vruchtbaarheid in twee aparte 

statistieken. - Geboorten naar 

onderwijs: ontwikkeling op 

korte termijn mogelijk // 

Belangrijke covariaten van 

vruchtbaarheid
Statbel - DKB, 

VSA

Sterfte Evolutie sterftecijfers KB 17/06/1999 MB 

11/08/2000, 

Internationaal Reg 

205/2014

T, E LAU2 A Rijksregister 1 T+7M Juli 2020 patrick.lusyne@econo

mie.fgov.be

jo.noppe@vlaandere

n.be

VSP20

Opsplitsen naar sterfte en 

levensverwachting- 

Ontwikkeling op korte termijn 

mogelijk

Statbel - DKB, 

VSA

Vruchtbaarheid Totale vruchtbaarheidscijfer en naar leeftijd moeder KB14/06/1999, 

Internationaal Reg 

205/2014 Reg 1260/2013

T, E LAU2 A Rijksregister 1 T+7M September 2020 patrick.lusyne@econo

mie.fgov.be

jo.noppe@vlaandere

n.be

Statbel - DKB, 

VSA

Levensverwachting Levensverwachting KB 17/06/1999 MB 

11/08/2000, 

Internationaal Reg 

205/2014

T, E LAU2 A Rijksregister 1 T+7M September 2020 patrick.lusyne@econo

mie.fgov.be

jo.noppe@vlaandere

n.be

SUBTHEMA Migratie

Statbel - DKB, 

VSA

Internationale migraties Evolutie per groep (Belgen, vreemdelingen), opdeling 

naar componenten (immigratie strikte zin, 

herinschrijvingen, veranderingen van 

register/emigraties strikte zin, schrappingen, 

verandering van register)

Decreet VOS T, E LAU2 A Rijksregister 1 T+7M Juli 2020 patrick.lusyne@econo

mie.fgov.be

jo.noppe@vlaandere

n.be

VSP19

Indien mogelijk opname reden 

eerste verblijf

VSP20

Verkennen van mogelijke 

nieuwe statistiek over return 

migration, duur verblijf - Nog 

studiewerk nodig // Geeft een 

genuanceerder beeld van de 

tijdelijkheid van migratie
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DVZ en CGVS - 

DKB, VSA

Asiel Aantal asielaanvragen: evolutie en top 10 

nationaliteiten, aantal erkenningen: evolutie en top 10 

nationaliteiten

Decreet VOS T, E NUTS0 A DVZ en CGVS 1 T+2M Januari 2020 jo.noppe@vlaandere

n.be

VSP19

Te bekijken of dit vervangen kan 

worden door verblijfsstatuut 

asiel bij reden internationale 

migratie;

Terminologie is gewijzigd: 

internationale bescherming ipv 

asiel

VSP20

Verkennen van gebruik jaarlijkse 

registerwijzigingen - Verder te 

exploreren op langere termijn // 

Regionale gegevens, individuen, 

meer achtergrondvariabelen

Statbel - DKB, 

VSA

Interne migraties Binnenlandse migratiebewegingen in/uit: tussen 

gewesten, tussen Belgische gemeenten

Decreet VOS T LAU2 A Rijksregister 1 T+7M Juli 2020 patrick.lusyne@econo

mie.fgov.be

jo.noppe@vlaandere

n.be

VSP20

Toevoeging inzake 

interregionale migratie naar 

nationaliteit - Ontwikkeling op 

korte termijn mogelijk
SUBTHEMA Relaties en huishoudens

Statbel - DKB, 

VSA

Huwelijken Aantal huwelijken, aantal omzettingen van wettelijke 

samenwoningen in huwelijk, huwelijkscijfer, gemiddelde 

leeftijd 1ste huwelijk 

Decreet VOS T, E LAU2 A Rijksregister 1 T+7M November 2020 patrick.lusyne@econo

mie.fgov.be

jo.noppe@vlaandere

n.be

VSP20

Opsplitsing van de statistieken 

in meerdere om  enerzijds 

huwelijken/wettelijke/feitelijke 

samenwoningen uit elkaar te 

halen en anderzijds om 

transities en verdelingen te 

onderscheiden - Ontwikkeling 

op korte termijn mogelijk
Statbel - DKB, 

VSA

Echtscheidingen Aantal echtscheidingen, aantal huwelijken beëindigd 

door overlijden, echtscheidingscijfer, gemiddelde leeftijd 

bij 1ste echtscheiding 

Decreet VOS T, E LAU2 A Rijksregister 1 T+7M November 2020 patrick.lusyne@econo

mie.fgov.be

jo.noppe@vlaandere

n.be

VSP20

Opsplitsing van de statistieken 

in meerdere om  enerzijds 

huwelijken/wettelijke/feitelijke 

samenwoningen uit elkaar te 

halen en anderzijds om 

transities en verdelingen te 

onderscheiden - Ontwikkeling 

op korte termijn mogelijk
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Statbel - DKB, 

VSA

Huishoudens Aantal private huishoudens naar omvang en type, 

aantal paren, aantal gezinnen, aantal collectieve 

huishoudens, gemiddelde huishoudomvang

Decreet VOS T, E LAU2 A Rijksregister 1 T+7M September 2020 patrick.lusyne@econo

mie.fgov.be

jo.noppe@vlaandere

n.be

VSP20

Toevoeging collectieve 

huishoudens en gemiddelde 

huishoudomvang. Verkenning 

mogelijkheden van nieuwe 

Eurostat typologie ontwikkeld 

door Statbel op basis van 

afstamming - Verkenning  van 

nieuwe Eurostat typologie 

ontwikkeld door Statbel op basis 

van afstamming: verder 

exploreren op lange termijn
Statbel - DKB, 

VSA

Inwoners naar 

huishoudpositie

Aantal naar positie in huishouden, aandeel 

alleenwonenden, personen met inwonende partner, 

personen met inwonende kinderen

Decreet VOS T, E LAU2 A Rijksregister 1 T+7M September 2020 patrick.lusyne@econo

mie.fgov.be

jo.noppe@vlaandere

n.be

VSP20

Verkenning mogelijkheden van 

nieuwe Eurostat typologie 

ontwikkeld door Statbel op basis 

van afstamming - Verkenning 

mogelijkheden van nieuwe 

Eurostat typologie ontwikkeld 

door Statbel op basis van 

afstamming: verder exploreren 

op lange termijn
Statbel - DKB, 

VSA

Nieuwe wettelijke 

samenwoningen

Aantal nieuwe wettelijke samenwoningen Decreet VOS T, E LAU2 A Rijksregister 1 T+7M November 2020 patrick.lusyne@econo

mie.fgov.be

jo.noppe@vlaandere

n.be
Statbel - DKB, 

VSA

Wettelijke 

samenwoningen 

beëindigen

Aantal stopzettingen van wettelijke samenwoningen 

beëindigd door scheiding, aantal stopzettingen van 

wettelijke samenwoningen beëindigd door overlijden

Decreet VOS T, E LAU2 A Rijksregister 1 T+7M November 2020 patrick.lusyne@econo

mie.fgov.be

jo.noppe@vlaandere

n.be

SUBTHEMA Vooruitzichten

DKB, VSA Bevolkingsvooruitzichten Aantal personen per gemeente zoals geprojecteerd Decreet VOS V LAU2 A,Z Rijksregister, 

eigen 

projecties

0,3 T+15M April 2021 edwin.pelfrene@vlaan

deren.be

jo.noppe@vlaandere

n.be

Naam van de 

producent

(Officiële) benaming 

statistiek

Korte beschrijving inhoud + kernwoorden Regelgevingsbasis van 

het mandaat

Geografische 

dekking

Geografische 

opsplitsing

Wijze gegevens-

verzameling

Benutte 

bronnen

Productie-

frequentie

Deadline voor 

publicatie na de 

referentie-periode

Maand volgende 

update 

Contactpersoon 

producerende 

entiteit

Contactpersoon VSA Commentaar VSP19 / VSP20

TG6. ONDERWIJS EN VORMING
SUBTHEMA Andere statistieken onderwijs

BOV Problematische 

afwezigheden in lager, 

voltijds gewoon en 

deeltijds secundair 

onderwijs

Aandeel leerlingen dat ten minste 30 halve dagen 

ongewettigd afwezig is

Decreet VOS N LAU2 A Gegevens uit 

de 

databanken 

van AGODI

1 T+2m Oktober 2020 Agodi dirk.festraets@vlaan

deren.be

VSP19

Aanlevering webfiche.

DKB, VSA - BOV Prognose 

schoolbevolking

Prognose schoolbevolking op basis van demografische 

vooruitberekeningen

Decreet VOS N LAU2 P Prognoses 

VSA

V April 2021 dirk.festraets@vlaand

eren.be

dirk.festraets@vlaan

deren.be

VSP19

Webfiche.

VSP20

De capaciteitsmonitor, met 

demografische prognoses o.b.v. 

interne gegevens van het 

departement O&V, bevat 

nauwkeuriger gegevens (naar 

vestigingsplaats) dan de 

prognoses schoolbevolking (naar 

woonplaats) o.b.v. SV-gegevens. 

De capaciteitsmonitor wordt 

evenwel niet jaarlijks 

geactualiseerd, dus is het beter 

de SV-gegevens te blijven 

gebruiken. Er kan wel een link 

met doorverwijzing naar de 

capaciteitsmonitor opgenomen 

worden op de webpagina. 

Hierover dienen ook afspraken 

gemaakt te worden over de 

themagroepen heen.

BOV Aanwezigheid 

ingeschreven kleuters in 

kleuteronderwijs

Aandeel 3-, 4- en 5-jarige ingeschreven kleuters in 

kleuteronderwijs  dat minimumaantal halve dagen 

aanwezig is

Decreet VOS N LAU2 A Gegevens uit 

de 

databanken 

van AGODI

1 T+7m Januari 2020 Agodi dirk.festraets@vlaan

deren.be

VSP19

Aanlevering webfiche.

BOV Pupil-teacher ratio Verhouding aantal leerlingen/studenten ten opzichte 

van aantal leerkrachten/docenten in het kleuter-, lager, 

secundair en hoger onderwijs 

Decreet VOS N,E NUTS1 A Departement 

Onderwijs en 

Vorming/OES

O

1 T+24m September 2020 stafdiensten.onderwij

s@vlaanderen.be

dirk.festraets@vlaan

deren.be

VSP19

Publicatiedatum Education at a 

Glance
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BOV Scores PISA Gemiddelde score, scores top performers & low 

achievers (Programme for International Student 

Assessment (PISA)

Decreet VOS N,E NUTS1 S Departement 

Onderwijs en 

Vorming

0,3 PISA: deadlines 

worden internationaal 

bepaald

December 2019 strategischonderwijs

beleid@vlaanderen.be

dirk.festraets@vlaan

deren.be

VSP19

Publicatiedatum wordt door 

internationale organisaties 

bepaald
BOV Starters hoger onderwijs, 

naar opleidingsniveau 

moeder

Verdeling starters hoger onderwijs naar 

opleidingsniveau moeder (laag-, midden- of 

hooggeschoold)

Decreet VOS N NUTS1 A Departement 

Onderwijs en 

Vorming

1 T+15m November 2020 strategischonderwijs

beleid@vlaanderen.be

dirk.festraets@vlaan

deren.be

VSP19

Aanlevering webfiche.

BOV Scores TIMSS, PIRLS Gemiddelde score, scores top performers & low 

achievers Trends in International Mathematics and 

Science Study (TIMSS), Progress in International Reading 

Literacy Study (PIRLS)

Decreet VOS N,E NUTS1 S Departement 

Onderwijs en 

Vorming

0,25/0,2 TIMSS/PIRLS: 

deadlines worden 

internationaal 

bepaald

niet bekend strategischonderwijs

beleid@vlaanderen.be

dirk.festraets@vlaan

deren.be

VSP19

Publicatiedatum wordt door 

internationale organisaties 

bepaald

VSP20

Voor de publicatie van TIMSS in 

2020 zullen  de internationale 

afspraken en protocollen 

gevolgd worden.
VLIR Personeelsleden 

universiteiten

Aantal personen en VTE aan Vlaamse universiteiten. 

Dimensies: statuut, personeelscategorie, leeftijd, 

geslacht, …

Decreet VOS N NUTS1 A Personeelssta

tistieken 

VLIR

1 T+1 November 2020 Els.titeca@vlir.be Karolien.Weekers@vl

aanderen.be

SUBTHEMA EAK/vroegtijdige schoolverlaters

Statbel - BOV Vroegtijdige 

schoolverlaters (op basis 

van EAK-enquête)

Aandeel 18-24-jarigen zonder kwalificatie en die geen 

opleiding volgen

Decreet VOS V,E NUTS1 S Enquête naar 

de 

Arbeidskrach

ten (EAK) 

Statbel, LFS 

Eurostat

1 Statbel Juni 2020 Statbel dirk.festraets@vlaan

deren.be

BOV Vroegtijdige 

schoolverlaten (O&V)

Aandeel schoolverlaters zonder kwalificatie (in bepaald 

schooljaar, in aanmerking komende leeftijdscategorie: 18-

25 jarigen)

Decreet VOS N LAU2 A Departement 

Onderwijs en 

Vorming

1 T +13M Maart 2020 strategischonderwijs

beleid@vlaanderen.be

dirk.festraets@vlaan

deren.be

VSP19

Aanlevering webfiche

VSP20

Kan wel interessanter worden 

als statistiek gecombineerd 

wordt met 

achtergrondkenmerken van 

leerlingen. Hier nog afspraken 

over maken en aftoetsen met 

het departement O&V. 

Statbel - BOV Bevolking naar 

onderwijsniveau 

(scholingsgraad)

Totale bevolking (15/25-64 jaar) naar scholingsgraad 

(kort-, midden- en hooggeschoold) + aandeel 

hooggeschoolden 20-24-jarigen, 25-29-jarigen, 30-34-

jarigen en 20-34-jarigen

Decreet VOS V,E NUTS1 S Enquête naar 

de 

Arbeidskrach

ten (EAK) 

Statbel, LFS 

Eurostat

1 Statbel Mei 2020 Statbel dirk.festraets@vlaan

deren.be

Statbel - BOV Levenslang leren Aandeel bevolking 25-64 jaar dat deelneemt aan 

opleiding, in de 4 weken/12 maand voorafgaand aan de 

enquête

Decreet VOS V,E NUTS1 S Enquête naar 

de 

Arbeidskrach

ten (EAK) 

Statbel, LFS 

Eurostat

1 Statbel Juni 2020 Statbel dirk.festraets@vlaan

deren.be

SUBTHEMA Statistisch Jaarboek Onderwijs

BOV Schoolbevolking in 

instellingen erkend en 

gefinancierd door de 

Vlaamse Gemeenschap - 

basis- en secundair 

onderwijs

Inschrijvingen in het Vlaams onderwijs per 

onderwijsniveau. (Dimensies: onderwijsniveau, geslacht, 

leeftijd, geografische indelingen, onderwijsnetten, 

onderwijsvormen, studierichtingen, voltijds/deeltijds, 

gewoon/buitengewoon,…)

Controle van de 

leerplicht & bepaling 

van de omkadering & 

financiering van de 

onderwijsinstelingen.

N NUTS2 A Statistisch 

jaarboek van 

het Vlaams 

onderwijs

1 T+7M (afhankelijk van 

onderwijsniveau)

Augustus 2020 stafdiensten.onderwij

s@vlaanderen.be

dirk.festraets@vlaan

deren.be

VSP19

De regelgevingsbasis van het 

mandaat verwijst naar de 

verzameling van de gegevens, 

het statistisch jaarboek is geen 

wettelijke verplichting maar 

vloeit voort uit de taak van 

algemeen belang om officiële 

onderwijsstatistieken voor 

historische en beleidsdoeleinden 

te publiceren’
BOV Schoolse vorderingen in 

instellingen erkend en 

gefinancierd door de 

Vlaamse Gemeenschap

Aandeel leerlingen in het gewoon lager- en secundair 

onderwijs met schoolse vertraging, schoolse voorsprong 

en op leeftijd.

Decreet VOS N NUTS2 A Statistisch 

jaarboek van 

het Vlaams 

onderwijs

1 T+7M Augustus 2020 stafdiensten.onderwij

s@vlaanderen.be

dirk.festraets@vlaan

deren.be

VSP20

Kan wel interessanter worden 

als statistiek gecombineerd 

wordt met 

achtergrondkenmerken van 

leerlingen, Hier nog afspraken 

over maken en aftoetsen met 

het departement O&V. 
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BOV Leerlingenkenmerken Aandeel leerlingen in het gewoon kleuter- en 

leerplichtonderwijs dat (al dan niet) voldoet aan de 

decretaal bepaalde socio-economische indicatoren (SES)

Financieringsdecreet N NUTS2 A Statistisch 

jaarboek van 

het Vlaams 

onderwijs

1 T+13M Maart 2020 stafdiensten.onderwij

s@vlaanderen.be

dirk.festraets@vlaan

deren.be

VSP19

De regelgevingsbasis van het 

mandaat verwijst naar de 

verzameling van de gegevens, 

het statistisch jaarboek is geen 

wettelijke verplichting maar 

vloeit voort uit de taak van 

algemeen belang om officiële 

onderwijsstatistieken voor 

historische en beleidsdoeleinden 

te publiceren’
BOV Studiebewijzen hoger Aantal getuigschriften, certificaten, diploma's Decreet VOS N NUTS1 A Statistisch 

jaarboek van 

het Vlaams 

onderwijs

1 T+6M Maart 2020 stafdiensten.onderwij

s@vlaanderen.be

dirk.festraets@vlaan

deren.be

BOV Onderwijsinstellingen Aantal en aard van de erkende en gefinancierde 

onderwijsinstellingen. (Dimensies: onderwijsniveau, 

onderwijsnet, geografische indelingen, …)

Erkenning en 

financiering van de 

instellingen.

N NUTS2 A Statistisch 

jaarboek van 

het Vlaams 

onderwijs

1 T+1M April 2020 stafdiensten.onderwij

s@vlaanderen.be

dirk.festraets@vlaan

deren.be

VSP19

De regelgevingsbasis van het 

mandaat verwijst naar de 

verzameling van de gegevens, 

het statistisch jaarboek is geen 

wettelijke verplichting maar 

vloeit voort uit de taak van 

algemeen belang om officiële 

onderwijsstatistieken voor 

historische en beleidsdoeleinden 

te publiceren’
BOV Personeelsleden 

tewerkgesteld in het 

Vlaams onderwijs

Aantal personen en budgettaire FTE personeelsleden uit 

het Vlaams onderwijs. Dimensies: statuut, 

personeelscategorie, leeftijd, geslacht, onderwijsniveau, 

onderwijsnet, …

Derde betalerssysteem: 

het Ministerie verzorgt 

de uitbetaling van de 

lonen van het 

onderwijspersoneel.

N NUTS1 A Statistisch 

jaarboek van 

het Vlaams 

onderwijs

1 T+7M Oktober 2020 stafdiensten.onderwij

s@vlaanderen.be

dirk.festraets@vlaan

deren.be

VSP19

De regelgevingsbasis van het 

mandaat verwijst naar de 

verzameling van de gegevens, 

het statistisch jaarboek is geen 

wettelijke verplichting maar 

vloeit voort uit de taak van 

algemeen belang om officiële 

onderwijsstatistieken voor 

historische en beleidsdoeleinden 

te publiceren’
BOV Onderwijsbegroting Middelen besteed aan onderwijs in de brede zin van het 

woord: werkingsmiddelen voor instellingen, salarissen, 

investeringen,… Vormt de basis voor de berekening van 

onderwijsindicatoren (vb. kostprijs per leerling). 

Dimensies: onderwijsniveau, onderwijsnet, 

uitgavencategorie, …

Uitgavendecreet N NUTS1 A Statistisch 

jaarboek van 

het Vlaams 

onderwijs

1 T+3M Februari 2020 stafdiensten.onderwij

s@vlaanderen.be

dirk.festraets@vlaan

deren.be

VSP19

De publicatie bevat de cijfers 

van de intiële begroting van het 

jaar zelf.

VSP20

In het Statistisch Jaarboek 

Onderwijs en Vorming (O&V) 

staan niet altijd gevalideerde 

data. Afweging maken tussen 

kwaliteit en tijdigheid. 
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BOV Aantal aanvragen en 

aantal toegekende school- 

en studietoelagen

School- en studietoelagen die worden aangevraagd, 

toegekend en geweigerd. Gemiddelde toegekende 

bedragen.

Uitbetaling van studie- 

en schooltoelagen

N NUTS1 A Statistisch 

jaarboek van 

het Vlaams 

onderwijs

1 T+3M November 2020 stafdiensten.onderwij

s@vlaanderen.be

dirk.festraets@vlaan

deren.be

VSP19

De regelgevingsbasis van het 

mandaat verwijst naar de 

verzameling van de gegevens, 

het statistisch jaarboek is geen 

wettelijke verplichting maar 

vloeit voort uit de taak van 

algemeen belang om officiële 

onderwijsstatistieken voor 

historische en beleidsdoeleinden 

te publiceren’

VSP20

In het Statistisch Jaarboek 

Onderwijs en Vorming (O&V) 

staan niet altijd gevalideerde 

data (bijvoorbeeld 

schooltoelagen waar men 4 jaar 

de tijd heeft om te updaten). 

Afweging maken tussen 

kwaliteit en tijdigheid. Dit moet 

nog nagegaan worden.

Opmerking : de gegevens over 

schooltoelagen (lager en 

secundair onderwijs) gaan op 

termijn niet langer bij het 

departement Onderwijs en 

Vorming bijgehouden worden 

(zal ingekanteld worden bij 

kinderbijslag); de studietoelagen 

(hoger onderwijs) nog wel. 

Vanaf schooljaar 2019-2020 zal 

het hoger beroepsonderwijs en 

de specifieke lerarenopleiding 

(deel dat nu in 

volwassenenonderwijs zit) 

overgeheveld worden naar het 

hoger onderwijs. Vanaf dan zal 

dit voor de aanvragen van 

studietoelagen de logica (en dus 
BOV Schoolbevolking in 

instellingen erkend en 

gefinancierd door de 

Vlaamse Gemeenschap - 

hoger onderwijs

Inschrijvingen in het Vlaams onderwijs per 

onderwijsniveau. 

Bepaling van de 

omkadering & 

financiering van de 

onderwijsinstelingen.

N NUTS2 A Statistisch 

jaarboek van 

het Vlaams 

onderwijs

1 T+6M Maart 2020 stafdiensten.onderwij

s@vlaanderen.be

dirk.festraets@vlaan

deren.be

VSP19

De regelgevingsbasis van het 

mandaat verwijst naar de 

verzameling van de gegevens, 

het statistisch jaarboek is geen 

wettelijke verplichting maar 

vloeit voort uit de taak van 

algemeen belang om officiële 

onderwijsstatistieken voor 

historische en beleidsdoeleinden 

te publiceren’
BOV Studiebewijzen secundair Aantal getuigschriften, certificaten, diploma's Decreet VOS N NUTS1 A Statistisch 

jaarboek van 

het Vlaams 

onderwijs

1 T+24M Augustus 2020 stafdiensten.onderwij

s@vlaanderen.be

dirk.festraets@vlaan

deren.be

BOV Schoolbevolking in 

instellingen erkend en 

gefinancierd door de 

Vlaamse Gemeenschap - 

volwassenenonderwijs

Inschrijvingen in het Vlaams onderwijs per 

onderwijsniveau.

Bepaling van de 

omkadering & 

financiering van de 

onderwijsinstelingen.

N NUTS2 A Statistisch 

jaarboek van 

het Vlaams 

onderwijs

1 T+6M September 2020 stafdiensten.onderwij

s@vlaanderen.be

dirk.festraets@vlaan

deren.be

VSP19

De regelgevingsbasis van het 

mandaat verwijst naar de 

verzameling van de gegevens, 

het statistisch jaarboek is geen 

wettelijke verplichting maar 

vloeit voort uit de taak van 

algemeen belang om officiële 

onderwijsstatistieken voor 

historische en beleidsdoeleinden 

te publiceren’
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BOV Schoolbevolking in 

instellingen erkend en 

gefinancierd door de 

Vlaamse Gemeenschap - 

Deeltijds Kunstonderwijs 

(DKO)

Inschrijvingen in het Vlaams onderwijs per 

onderwijsniveau. (Dimensies: onderwijsniveau, geslacht, 

leeftijd, geografische indelingen, onderwijsnetten, 

onderwijsvormen, studierichtingen, voltijds/deeltijds, 

gewoon/buitengewoon,…)

Controle van de 

leerplicht & bepaling 

van de omkadering & 

financiering van de 

onderwijsinstelingen.

N NUTS2 A Statistisch 

jaarboek van 

het Vlaams 

onderwijs

1 T+7M niet bekend stafdiensten.onderwij

s@vlaanderen.be

dirk.festraets@vlaan

deren.be

VSP19

De regelgevingsbasis van het 

mandaat verwijst naar de 

verzameling van de gegevens, 

het statistisch jaarboek is geen 

wettelijke verplichting maar 

vloeit voort uit de taak van 

algemeen belang om officiële 

onderwijsstatistieken voor 

historische en beleidsdoeleinden 

te publiceren’

Naam van de 

producent

(Officiële) benaming 

statistiek

Korte beschrijving inhoud + kernwoorden Regelgevingsbasis van 

het mandaat

Geografische 

dekking

Geografische 

opsplitsing

Wijze gegevens-

verzameling

Benutte 

bronnen

Productie-

frequentie

Deadline voor 

publicatie na de 

referentie-periode

Maand volgende 

update 

Contactpersoon 

producerende 

entiteit

Contactpersoon VSA Commentaar VSP19 / VSP20

TG7.1. ARBEID, INKOMEN EN SOCIALE BESCHERMING, SOCIALE SAMENHANG EN INTEGRATIE
SUBTHEMA Arbeidsmarkt en -participatie

WSE Bevolking naar socio-

economische positie 

(administratieve data)

Bevolking 15-64 naar socio-economische positie 

(werkend, werkloos, niet-actief), in aantallen

Decreet VOS V LAU2 A, Z Administratie

ve data 

Vlaamse 

Arbeidsreken

ing

1 T+14M Mei 2020 willem.deklerck@wse.

vlaanderen.be

jo.noppe@vlaandere

n.be

Statbel - DKB, 

VSA

Bevolking naar socio-

economische positie 

(EAK)

Bevolking 15+ naar socio-economische positie (werkend, 

werkloos, niet-actief), in percentages; verdere opdeling 

van niet-actieven

Decreet VOS T, E NUTS1 S EAK-enqûete, 

LFS

1 T+6M Juni 2020 Anja.Termote@econo

mie.fgov.be

jo.noppe@vlaandere

n.be

VSP20

Eventueel ook 15-64 jaar 

toevoegen
Statbel - DKB, 

VSA

Werkzaamheidsgraad Aandeel werkenden in de bevolking op arbeidsleeftijd 

(20-64) in %

Decreet VOS T, E NUTS1 S EAK-enqûete, 

LFS

1 T+6M April 2020 Anja.Termote@econo

mie.fgov.be

jo.noppe@vlaandere

n.be

VSP20

Eventueel ook aanvullen met 

aandeel werkenden tov totale 

bevolking

Publicatiedatum = 

publicatiedatum Statbel

Statbel - DKB, 

VSA

ILO-werkloosheidsgraad Aandeel werklozen in de beroepsbevolking (= 

werkenden en werklozen) (15-64) in %

Decreet VOS T, E NUTS1 S EAK-enqûete, 

LFS

1 T+6M April 2020 Anja.Termote@econo

mie.fgov.be

jo.noppe@vlaandere

n.be

VSP20

Publicatiedatum = 

publicatiedatum Statbel
VDAB VDAB-werkloosheid Aantal van de bij VDAB ingeschreven niet-werkende 

werkzoekenden die wonen in Vlaanderen; opdeling naar 

werkloosheidsduur

Decreet van 7 mei 2004, 

houdende de 

oprichting van het 

publiekrechtelijk 

vormgegeven extern 

verzelfstandigd 

agentschap Vlaamse 

Dienst voor 

Arbeidsbemiddeling, 

inzonderheid op artikel 

5

V LAU2 A Arvastat 1 T+2M Januari 2020 kris.degraef@vdab.be jo.noppe@vlaandere

n.be

SERV Werkbaar werk Aandeel werkenden met werkbaar werk (%) en 4 

onderliggende werkbaarheidsdimensies (%) 

Decreet VOS V NUTS1 S Stichting 

Innovatie en 

Arbeid (STV) 

van de SERV

0,33 T+9M Januari 2020 svanderhaeghe@serv.

be

jo.noppe@vlaandere

n.be

Statbel - DKB, 

VSA

Beroepsstatuut Aandeel zelfstandigen en werknemers bij de werkenden Decreet VOS T, E NUTS1 S EAK-enqûete, 

LFS

1 T+6M Juni 2020 Anja.Termote@econo

mie.fgov.be

jo.noppe@vlaandere

n.be
Statbel - DKB, 

VSA

Type contract Aandeel werkenden volgens type contract: vast, 

onbepaalde duur, bepaalde duur, flexibel contract

Decreet VOS T, E NUTS1 S EAK-enqûete, 

LFS

1 T+6M Juni 2020 Anja.Termote@econo

mie.fgov.be

jo.noppe@vlaandere

n.be

VSP20

Eventueel ook uitbreiden met 

personen met bijberoep

Statbel - DKB, 

VSA

Aspecten van werkplaats- 

en werktijdregeling

Aandeel werknemers (20-64 jaar) met avondwerk, 

nachtwerk, zaterdagwerk, zondagwerk, ploegenarbeid 

en thuiswerk

Decreet VOS T, E NUTS1 S EAK-enqûete, 

LFS

1 T+6M Juni 2020 Anja.Termote@econo

mie.fgov.be

jo.noppe@vlaandere

n.be
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Statbel & TOR - 

DKB, VSA

Tijdsbesteding Aantal uren per week besteed aan beroepsarbeid, 

gezinsarbeid, sociale arbeid, persoonlijke verzorging, 

vrije tijd, opleiding

Decreet VOS T, E NUTS1 S TOR, EAK-

enqûete, LFS

0,2 nb niet bekend Anja.Termote@econo

mie.fgov.be

jo.noppe@vlaandere

n.be

Statbel - DKB, 

VSA

Deeltijdarbeid Aandeel deeltijds werkenden Decreet VOS T, E NUTS1 S EAK-enqûete, 

LFS

1 T+6M Juni 2020 Anja.Termote@econo

mie.fgov.be

jo.noppe@vlaandere

n.be
Statbel - DKB, 

VSA

Uren beroepsarbeid Aandeel werkenden volgens aantal uur per week Decreet VOS T, E NUTS1 S EAK-enqûete, 

LFS

1 T+6M Juni 2020 Anja.Termote@econo

mie.fgov.be

jo.noppe@vlaandere

n.be
SUBTHEMA Armoede en sociale bescherming

Statbel - DKB, 

VSA

Personen onder de 

armoededrempel

Aantal en aandeel personen (%) met een 

gestandaardiseerd beschikbaar huishoudinkomen onder 

de nationale armoededrempel na sociale transfers

Decreet VOS T, E NUTS1 S EU-SILC-

survey

1 T+8M Juni 2020 Genevieve.Geenens@e

conomie.fgov.be 

jo.noppe@vlaandere

n.be

Statbel - DKB, 

VSA

Werkintensiteit gezin Werkintensiteit op basis van beroepsarbeid van alle 

volwassen gezinsleden tgo potentieel beroepsarbeid 

gezin

Decreet VOS T, E NUTS1 S EU-SILC-

survey

1 T+8M Juni 2020 Genevieve.Geenens@e

conomie.fgov.be 

jo.noppe@vlaandere

n.be

Statbel - DKB, 

VSA

Personen in materiële 

deprivatie

Aantal en aandeel personen (%) dat leeft in gezin dat 

een van volgende items mist omwille van financiële 

redenen: 1 week vakantie buitenshuis per jaar, een 

maaltijd met vis, vlees, kip of vegetarisch alternatief om 

de 2 dagen, een wasmachine, een kleuren-tv, een 

telefoon/GSM, een auto, de rekeningen voor huur, 

hypotheek, nutsvoorzieningen of andere aankopen 

kunnen betalen, het huis degelijk kunnen verwarmen, 

een beperkte onverwachte financiële uitgave kunnen 

doen.

Decreet VOS T, E NUTS1 S EU-SILC-

survey

1 T+8M Juni 2020 Genevieve.Geenens@e

conomie.fgov.be 

jo.noppe@vlaandere

n.be

Statbel - DKB, 

VSA

Personen in subjectieve 

armoede

Aantal en aandeel personen (%) dat leeft in gezin 

waarvan de referentiepersoon van het huishouden 

aangeeft dat men (zeer) moeilijk rondkomt met het 

beschikbare huishoudinkomen

Decreet VOS T, E NUTS1 S EU-SILC-

survey

1 T+8M September 2020 Genevieve.Geenens@e

conomie.fgov.be 

jo.noppe@vlaandere

n.be

Kruispuntbank 

Sociale 

Zekerheid - 

DKB, VSA

Sociale uitkeringen Aantal en aandeel personen met uitkering voor 

pensioen, werkloosheid en arbeidsongeschiktheid

Decreet VOS T LAU2 A Datawarehou

se 

Arbeidsmarkt 

en Sociale 

Bescherming, 

KSZ

1 T+18M Juni 2020 chris.brijs@ksz-

bcss.fgov.be

jo.noppe@vlaandere

n.be

POD MI, FPD, 

FOD SZ, KSZ - 

DKB, VSA

Sociale bijstand Aantal personen met (equivalent) leefloon, 

Inkomensgarantie voor ouderen/gewaarborgd inkomen 

voor bejaarden, inkomensvervangende 

tegemoetkoming/integratietegemoetkoming

Decreet VOS T LAU2 A POD MI, FPD, 

FOD SZ, KSZ

1 T+18M September 2020 chris.brijs@ksz-

bcss.fgov.be

jo.noppe@vlaandere

n.be

SUBTHEMA Inkomen

Instituut voor 

de Nationale 

Rekeningen - 

DKB, VSA

Inkomen (volgens de 

nationale rekeningen)

Primaire inkomen verdiend uit arbeid en kapitaal en het 

secundaire inkomen dat tot stand komt na sociale 

transfers: uitgedrukt in euro (intra-Belgisch) en in euro 

koopkrachtpariteiten gebaseerd op de finale 

consumptie (Europese vergelijking)

Wet van 21 december 

1994

T, E NUTS3 A Statbel 1 T+26M September 2020 statbel@economie.fg

ov.be

thierry.vergeynst@vl

aanderen.be

VSP19

Binnen België: reeks ook 

corrigeren voor inflatie.

Statbel - DKB, 

VSA

Individuele inkomens 

(SILC)

Beroepsinkomen en totaal persoonlijk inkomen per 

individu. Evolutie corrigeren voor inflatie.

Decreet VOS T, E NUTS1 S EU-SILC-

survey

1 T+8M September 2020 Genevieve.Geenens@e

conomie.fgov.be 

jo.noppe@vlaandere

n.be
Statbel - DKB, 

VSA

Huishoudinkomen (SILC) Beschikbaar huishoudinkomen: totaal en per lid van het 

huishouden, evolutie en verdeling. Evolutie corrigeren 

voor inflatie.

Decreet VOS T, E NUTS1 S EU-SILC-

survey

1 T+8M September 2020 Genevieve.Geenens@e

conomie.fgov.be 

jo.noppe@vlaandere

n.be

Statbel - DKB, 

VSA

Inkomensongelijkheid: 

S80/S20

Verhouding tussen gestandaardiseerd gezinsinkomen 

van 20% met hoogste inkomen en 20% met laagste 

inkomen

Decreet VOS T, E NUTS1 S EU-SILC-

survey

1 T+8M Juni 2020 Genevieve.Geenens@e

conomie.fgov.be 

jo.noppe@vlaandere

n.be

Statbel - DKB, 

VSA

Individuele inkomens 

(SILC)

Beroepsinkomen en totaal persoonlijk inkomen per 

individu. Evolutie corrigeren voor inflatie.

Decreet VOS T, E NUTS1 S EU-SILC-

survey

1 T+8M September 2020 Genevieve.Geenens@e

conomie.fgov.be 

jo.noppe@vlaandere

n.be
SUBTHEMA Sociale samenhang

DKB, VSA Sociale contacten Aandeel personen (18+) naar frequentie van contacten 

met buren, vrienden/kennissen, familie, in %

Decreet VOS V Z: groepen 

gemeenten 

volgens ruimtelijk 

structuurplan

S SCV-survey 1 T+7M Februari 2020 ann.carton@vlaander

en.be

jo.noppe@vlaandere

n.be

In 2019 is er geen survey 

afgenomen.

DKB, VSA Actieve deelname 

verenigingen

Aandeel personen (18+) dat actief deelneemt aan de 

activiteiten van 1 of meer verenigingen, in %; opdeling 

naar soort verenigingen

Decreet VOS V Z: groepen 

gemeenten 

volgens ruimtelijk 

structuurplan

S SCV-survey 1 T+7M Februari 2020 ann.carton@vlaander

en.be

jo.noppe@vlaandere

n.be

In 2019 is er geen survey 

afgenomen.

DKB, VSA Politieke participatie Aandeel personen (18+) dat politiek actief is (op basis 

van lijst van mogelijke activiteiten), in %

Decreet VOS V Z: groepen 

gemeenten 

volgens ruimtelijk 

structuurplan

S SCV-survey 1 T+7M Februari 2020 ann.carton@vlaander

en.be

jo.noppe@vlaandere

n.be

In 2019 is er geen survey 

afgenomen.

VSP20

Statistiek ook publiceren onder 

een nieuw subthema 

'participatie en besluitvorming 

bij het thema 'overheid'
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DKB, VSA Vertrouwen in 

medemens

Aandeel personen (18+) dat eens is met aantal stellingen 

over vertrouwen in mensen, in %

Decreet VOS V Z: groepen 

gemeenten 

volgens ruimtelijk 

structuurplan

S SCV-survey 1 T+7M Februari 2020 ann.carton@vlaander

en.be

jo.noppe@vlaandere

n.be

In 2019 is er geen survey 

afgenomen.

DKB, VSA Vertrouwen in 

instellingen

Aandeel personen (18+) dat eens is met aantal stellingen 

over vertrouwen in instellingen, in %

Decreet VOS V Z: groepen 

gemeenten 

volgens ruimtelijk 

structuurplan

S SCV-survey 1 T+7M Februari 2020 ann.carton@vlaander

en.be

jo.noppe@vlaandere

n.be

In 2019 is er geen survey 

afgenomen.

Naam van de 

producent

(Officiële) benaming 

statistiek

Korte beschrijving inhoud + kernwoorden Regelgevingsbasis van 

het mandaat

Geografische 

dekking

Geografische 

opsplitsing

Wijze gegevens-

verzameling

Benutte 

bronnen

Productie-

frequentie

Deadline voor 

publicatie na de 

referentie-periode

Maand volgende 

update 

Contactpersoon 

producerende 

entiteit

Contactpersoon VSA Commentaar VSP19 / VSP20

TG7.2. WONEN
SUBTHEMA Bewoners (+ ondersteuning)

EU-SILC, 

Steunpunt 

Wonen i.s.m. 

Agentschap 

Wonen-

Vlaanderen

Woningtypologie Aantallen en aandelen van de woningmarkt volgens 

woningtypologie

Decreet VOS T,E // V V S SILC, 

Woonsurvey

1 T + 1J niet bekend eva.debusschere@vla

anderen.be; 

veerle.geurts@vlaand

eren.be

annelies.jacques@vla

anderen.be 

VSP20

Via de webpagina extra 

doorverwijzen naar cijfers rond 

de totale woningvoorraad. De 

huidige statistiek geeft enkel 

een zicht op de bewoonde 

woningen.
EU-SILC, 

Steunpunt 

Wonen i.s.m. 

Agentschap 

Wonen-

Vlaanderen

Eigenaarschap woning Aantallen woningen die bewoond worden door 

eigenaars-bewoners, private huurders en sociale 

huurders

Decreet VOS T,E // V V S SILC, 

Woonsurvey

1 T + 1J niet bekend eva.debusschere@vla

anderen.be; 

veerle.geurts@vlaand

eren.be

annelies.jacques@vla

anderen.be 

VMSW Woningen sociale sector Aantal woningen SHM's, woningen verhuurd via SVK, 

woningen openbare besturen e.d.

Decreet VOS V LAU2 R databank 

VMSW, 

databank 

agentschap 

Wonen

1 T + 1J Mei 2020 peter.vandenbosch@v

msw.be; 

eva.debusschere@vla

anderen.be; 

veerle.geurts@vlaand

eren.be

greta.sienap@vlaand

eren.be

VSP20

Er zijn 3 soorten sociale 

woningen, van 2 reeksen is de 

kwaliteit ok, van de derde, de 

woningen van de gemeenten 

e.d., ontbreken wat gegevens. 

Indien mogelijk vullen we deze 

3e soort aan. 
Agentschap 

Wonen-

Vlaanderen

Huursubsidies Aantal huishoudens dat geniet van een Vlaamse 

huursubsidie

Decreet VOS V V A databank 

Agentschap 

Wonen

1 T + 1J Juli 2020 eva.debusschere@vla

anderen.be; 

veerle.geurts@vlaand

eren.be

annelies.jacques@vla

anderen.be 

VSP20

Totaal aantal begunstigden zal 

in beeld gebracht worden in 

plaats van het aantal nieuwe 

begunstigden. 
SUBTHEMA Woningkwaliteit

Steunpunt 

Wonen i.s.m. 

Agentschap 

Wonen-

Vlaanderen

Fysische staat woning Aandeel woningen dat volgens de synthese-index 

fysische staat van de woning het oordeel ‘slecht’ of ‘zeer 

slecht’ krijgt, afzonderlijk voor de private huur, sociale 

huur en eigenaars

Decreet VOS V V S Woonsurvey 1 T + 1J niet bekend eva.debusschere@vla

anderen.be; 

veerle.geurts@vlaand

eren.be

annelies.jacques@vla

anderen.be 

EU-SILC, 

Steunpunt 

Wonen i.s.m. 

Agentschap 

Wonen-

Vlaanderen

Gebrek aan woonruimte Aandeel van de huishoudens dat een gebrek aan ruimte 

heeft, waarbij een gebrek aan ruimte gedefinieerd 

wordt als minder dan 1 kamer per lid van het 

huishouden (badkamer, toilet, … niet meegerekend)

Decreet VOS T,E // V V S SILC, 

Woonsurvey

1 T + 1J niet bekend eva.debusschere@vla

anderen.be; 

veerle.geurts@vlaand

eren.be

annelies.jacques@vla

anderen.be 

Steunpunt 

Wonen i.s.m. 

Agentschap 

Wonen-

Vlaanderen

Woningen ontoereikende 

kwaliteit

Aandeel woningen van ‘ontoereikende kwaliteit’, 

afzonderlijk voor private huur, sociale huur en 

eigenaars

Decreet VOS V V S Woonsurvey 1 T + 1J niet bekend eva.debusschere@vla

anderen.be; 

veerle.geurts@vlaand

eren.be

annelies.jacques@vla

anderen.be 

Agentschap 

Wonen-

Vlaanderen

Woningen ongeschikt 

verklaard

Aantal besluiten tot ongeschikt- of 

onbewoonbaarverklaring

Decreet VOS V V A databank 

Agentschap 

Wonen

1 T + 1J Juli 2020 eva.debusschere@vla

anderen.be; 

veerle.geurts@vlaand

eren.be

annelies.jacques@vla

anderen.be 

SUBTHEMA Woningmarkt en woningvoorraad

Statbel - DKB, 

VSA

Woningvoorraad Totaal aantal beschikbare woningen Decreet VOS T LAU2 A statbel.fgov.b

e/nl/themas

/bouwen-

wonen/gebo

uwenpark

1 T + 10M November 2020 Frederik.Hosten@eco

nomie.fgov.be

greta.sienap@vlaand

eren.be
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Departement 

Omgeving 

Vlaanderen

Beschikbare 

woonpercelen

Aantal nog beschikbare woonpercelen in woongebieden 

en woonuitbreidingsgebieden

Decreet  27 maart 2009 

betreffende het grond- 

en pandenbeleid

V LAU2 A Register 

onbebouwde 

percelen

1 December 2019 isabelle.loris@vlaande

ren.be

greta.sienap@vlaand

eren.be

VSP20

Via de webpagina extra 

doorverwijzen naar cijfers over 

zowel de oppervlakte als het 

aantal percelen, zowel in 

woongebied als 

woonuitbreidingsgebied per 

gemeente.
Statbel - DKB, 

VSA

Vergunningen 

nieuwbouw

Aantal uitgereikte vergunningen voor nieuwbouw Decreet VOS T LAU2 A statbel.fgov.b

e/nl/themas

/bouwen-

wonen/bouw

vergunninge

n

1 T + 3M Mei 2020 Frederik.Hosten@eco

nomie.fgov.be

greta.sienap@vlaand

eren.be

Statbel - DKB, 

VSA

Vergunningen renovatie Aantal uitgereikte vergunningen voor renovatie Decreet VOS T LAU2 A statbel.fgov.b

e/nl/themas

/bouwen-

wonen/bouw

vergunninge

n

1 T + 3M Mei 2020 Frederik.Hosten@eco

nomie.fgov.be

greta.sienap@vlaand

eren.be

Statbel - DKB, 

VSA

Aantal verkochte 

woningen

Aantal verkochte (gewone) woonhuizen, appartementen, 

villa's

Decreet VOS T LAU2 A statbel.fgov.b

e/nl/themas

/bouwen-

wonen/vastg

oedprijzen

1 T + 3/4M Mei 2020 Frederik.Hosten@eco

nomie.fgov.be

greta.sienap@vlaand

eren.be

VSP20

Statbel heeft een nieuwe reeks 

rond verkochte woningen 

gepubliceerd naast de oude 

reeks. De nieuwe reeks bevat 

gegevens vanaf 2010, werkt met 

mediaanprijs in plaats van 

gemiddelde prijs en is gebaseerd 

op gegevens uit verkoopaktes en 

niet meer op gegevens uit het 

kadaster. We werken verder met 

de nieuwe reeks die Statbel 

heeft gepubliceerd omdat de 

categorisering beter is dan in de 

oude reeks, de oude reeks 

waarschijnlijk niet lang meer 

geüpdatet zal worden en Statbel 

zelf voorstelt om met de nieuwe 

reeks verder te werken.

Statbel - DKB, 

VSA

Bouwgrondprijs + aantal 

verkochte bouwgronden

Aantal verkochte bouwgronden + gemiddelde prijs per 

m²

Decreet VOS T LAU2 A statbel.fgov.b

e/nl/themas

/bouwen-

wonen/vastg

oedprijzen

1 nb December 2020 Frederik.Hosten@eco

nomie.fgov.be

greta.sienap@vlaand

eren.be

VSP19

Voorlopig niet beschikbaar: een 

groot deel van de bouwgronden 

(meer dan 50%) is aan een 

'restcategorie' toegewezen, 

zonder onderscheid tussen 

landbouwgrond, industrie, 

bouwgrond,.. 

Statbel - DKB, 

VSA

Woningprijs Gemiddelde (en mediaan) prijzen van woningen en 

appartementen

Decreet VOS T LAU2 A statbel.fgov.b

e/nl/themas

/bouwen-

wonen/vastg

oedprijzen

1 T + 3/4M Mei 2020 Frederik.Hosten@eco

nomie.fgov.be

greta.sienap@vlaand

eren.be

VSP20

Ook hier aanpassing aan de 

nieuwe reeks van Statbel (zie 

aantal verkochte woningen), en 

werken met mediaanprijzen.
SUBTHEMA Woonkost

EU-SILC, 

Steunpunt 

Wonen i.s.m. 

Agentschap 

Wonen-

Vlaanderen

Gemiddelde huurprijs Gemiddelde huurprijzen van huizen en appartementen Decreet VOS T,E // V V S SILC, 

Woonsurvey

1 T + 1J niet bekend eva.debusschere@vla

anderen.be; 

veerle.geurts@vlaand

eren.be

annelies.jacques@vla

anderen.be 

Agentschap 

Wonen-

Vlaanderen

Hedonische 

huurprijsindex

Hedonische huurprijsindex voor woningen en 

appartementen

Decreet VOS V V Z Huurschatter 1 T + 1J Juli 2020 eva.debusschere@vla

anderen.be; 

veerle.geurts@vlaand

eren.be

annelies.jacques@vla

anderen.be 

EU-SILC, 

Steunpunt 

Wonen i.s.m. 

Agentschap 

Wonen-

Vlaanderen

Woonquote Het aandeel van de huishoudens met een woonquote 

hoger dan 30%, zonder rekening te houden met 

bijkomende lasten, afzonderlijk voor de private huur, 

sociale huur en eigenaars

Decreet VOS T,E // V V S SILC, 

Woonsurvey

1 T + 2J niet bekend eva.debusschere@vla

anderen.be; 

veerle.geurts@vlaand

eren.be

annelies.jacques@vla

anderen.be 

NBB - DKB, VSA Wanbetalingen 

hypothecair krediet

Het aandeel van geregistreerde wanbetalingen van 

hypothecaire kredieten in verhouding tot het totaal 

aantal hypothecaire kredieten

Decreet VOS V V A databank 

NBB

1 Januari 2020 greta.sienap@vlaand

eren.be
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Naam van de 

producent

(Officiële) benaming 

statistiek

Korte beschrijving inhoud + kernwoorden Regelgevingsbasis van 

het mandaat

Geografische 

dekking

Geografische 

opsplitsing

Wijze gegevens-

verzameling

Benutte 

bronnen

Productie-

frequentie

Deadline voor 

publicatie na de 

referentie-periode

Maand volgende 

update 

Contactpersoon 

producerende 

entiteit

Contactpersoon VSA Commentaar VSP19 / VSP20

TG7.3. VRIJE TIJD, SPORT, CULTUUR, TOERISME EN MEDIA
SUBTHEMA Cultuur en jeugd(werk)

DKB, VSA Cultuur- en 

vrijetijdsaanbod

Het vrijetijdsaanbod in Vlaanderen zoals ingevoerd in 

de  UiTdatabank van Cultuurnet Vlaanderen. Berekening 

per 1.000 inwoners

Decreet VOS V LAU2 R UiTdatabank 1 T+2j Augustus 2020 joke.meeus@cjsm.vlaa

nderen.be

annelies.jacques@vla

anderen.be 

CJSM Aantal 

jeugdwerkinitiatieven 

Aantal jeugdwerkinitiatieven/jeugdwerkindex 

(intitiatieven per 1.000 jongeren) 

Decreet VOS V LAU2 C Lokale 

monitor 

CJSM

V T+1j Juni 2021 joke.meeus@cjsm.vlaa

nderen.be

annelies.jacques@vla

anderen.be 

DKB, VSA Cultuurparticipatie Algemene cultuurparticipatiegraad (in % van de 

Vlaamse bevolking) op basis van een aantal vaste items 

in de SCV-survey. Voor een aantal onderdelen is een 

lange tijdsreeks mogelijk (op niveau al dan niet 

deelnemen, ja/neen): Bioscoopbezoek, 

bibliotheekbezoek, podiumkunsten, concert

Decreet VOS N Z 

(Urbanisatiegraad

)

S SCV-survey 1 T+7M Februari 2020 annelies.jacques@vla

anderen.be 

In 2019 is er geen survey 

afgenomen.

DKB, VSA Deelname 

verenigingsleven

Algemene actieve deelname aan het verenigingsleven op 

basis van een lijst van 24 verenigingen + optie andere.

Decreet VOS N Z 

(Urbanisatiegraad

)

S SCV-survey 1 T+7M Februari 2020 jo.noppe@vlaanderen

.be

annelies.jacques@vla

anderen.be 

In 2019 is er geen survey 

afgenomen.

CJSM Leden- en 

bezoekersaantallen

Aantal geregistreerde leden bibliotheken, bezoekers 

cultuurcentra, bezoekers erkende musea, bezoekers 

bioscopen, leden socio-culturele verenigingen en leden 

jeugdbewegingen 

Decreet VOS V LAU2, NUTS1 A administratie

ve 

databanken 

CJSM

1 T+2j December 2019 joke.meeus@cjsm.vlaa

nderen.be

annelies.jacques@vla

anderen.be 

VSP20

Welke eventuele wijzigingen 

worden voorzien?

RSZ - DKB, VSA Culturele tewerkstelling Aantal vestigingen en de daaraan gekoppelde 

tewerkstelling in de culturele sector

Decreet VOS V NUTS1 A VKBO 1 T+1j Augustus 2020 joke.meeus@cjsm.vlaa

nderen.be

annelies.jacques@vla

anderen.be 
SUBTHEMA Media
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DKB, VSA Bezitsprofiel 

(beschikbaarheid van 

media in het gezin)

Aandeel burgers die in huis beschikken over volgende 

toestellen: radio, televisie, smartphone, krant,  internet. 

Mediabezit, digitale kloof eerste graad.

Decreet VOS N NUTS1 SP SCV-survey 1 T+7M Februari 2020 ahmed.abdelhakim@v

laanderen.be

ahmed.abdelhakim@

vlaanderen.be

In 2019 is er geen survey 

afgenomen.

DKB, VSA Gebruiksprofiel 

(algemeen gebruik van 

media door de persoon)

Aandeel burgers die volgende media gebruikt hebben in 

de voorbije maand onafhankelijk van de plaats van dat 

gebruik: internet; een radiotoestel; een televisietoestel; 

een smartphone; een papieren krant; mogelijks ook een 

aangekocht digitaal dagblad of digitale dagbladartikels. 

Mediagebruik, mediageletterdheid.

Decreet VOS N NUTS1 SP SCV-survey 1 T+7M Februari 2020 ahmed.abdelhakim@v

laanderen.be

ahmed.abdelhakim@

vlaanderen.be

In 2019 is er geen survey 

afgenomen.

DKB, VSA Breedte van het gebruik Aantal internettoepassingen die men minstens enkele 

keren per jaar gebruikt/gebruikte: o.a. voor 

communicatie; om informatie te zoeken over een 

onderwerp of over goederen en diensten, om met de 

overheid in contact te komen, voor financiële diensten 

zoals internetbankieren, om goederen aan te kopen of 

te verkopen voor privé-doeleinden, om spelletjes te 

spelen, voor e-media, om muziek, clips, films te 

downloaden, om iets bij te leren, om het nieuws of de 

actualiteit te volgen, om een reële afstand virtueel te 

overbruggen via videoconferencing of telewerken, om 

eigen gemaakte videofilms, weblogs, websites, … aan te 

bieden op het internet. Mogelijks ook om deel te nemen 

aan virtuele gemeenschappen. Digitale kloof tweede 

graad, internetgebruik.

Decreet VOS N NUTS1 SP SCV-survey 1 T+7M Februari 2020 ahmed.abdelhakim@v

laanderen.be

ahmed.abdelhakim@

vlaanderen.be

VSP19

Wanneer er geen huidig gebruik 

is, maar wel een gebruik in het 

verleden wordt naar dat gebruik 

gepeild. Voor deze respondenten 

is T+8M niet correct. Dit komt 

weinig voor. In 2019 zal er geen 

survey afgenomen worden.

DKB, VSA Nieuwsgebruiksprofiel bij 

wekelijks gebruik

Aandeel burgers die minstens één keer per week nieuws 

consumeren via televisienieuws, radionieuws, krant, 

internetnieuws, of via sociale media zoals facebook of 

Twitter. Dit profiel betreft het aandeel burgers in 

functie van de combinaties van nieuwsbronnen. 

Nieuwsbronnen, nieuws.

Decreet VOS N NUTS1 SP SCV-survey 1 T+7M Februari 2020 ahmed.abdelhakim@v

laanderen.be

ahmed.abdelhakim@

vlaanderen.be

In 2019 is er geen survey 

afgenomen.

VRM - DKB, VSA Erkende radiozenders Aantal erkende radiozenders bij de VRM op 1/1 van het 

jaar.

Decreet VOS N NUTS1 A VRM-

databank 

erkenningen/

aanmeldinge

n

1 T+2M Februari 2020 dirk.peereman@vrm.b

e

ahmed.abdelhakim@

vlaanderen.be

DKB, VSA Vertrouwen in de media In welke mate heeft men vertrouwen in de juistheid van 

de berichtgeving in krantenartikels of 

tijdschriftenartikels, radioprogramma’s, 

televisieprogramma’s, webpagina’s op het internet die 

nieuws brengen; nieuwsberichten op sociale media. 

Kwaliteit media, vertrouwen in de media, perceptie 

juistheid berichtgeving media.

Decreet VOS N NUTS1 SP SCV-survey 1 T+7M Februari 2020 ahmed.abdelhakim@v

laanderen.be

ahmed.abdelhakim@

vlaanderen.be

In 2019 is er geen survey 

afgenomen.

VRM - DKB, VSA Televisiezenders Aantal erkende/aangemelde lineaire televisiezenders 

(aantal aangemeld versus operationeel) bij de VRM op 

1/1 van het jaar.

Decreet VOS N NUTS1 A VRM-

databank 

erkenningen/

aanmeldinge

n

1 T+2M Februari 2020 dirk.peereman@vrm.b

e

ahmed.abdelhakim@

vlaanderen.be

SUBTHEMA Sport

Sport 

Vlaanderen

Aantal sportclubs Aantal sportclubs volgens de sportdatabank van Sport 

Vlaanderen

Decreet VOS V LAU2 A Sportdataban

k 

1 T+1j Maart 2020 jasper.truyens@sport.

vlaanderen

pieter.demaesschalck

@vlaanderen.be
Sport 

Vlaanderen

Aantal 

sportinfrastructuur

Aantal sportinfrastructuur volgens de SPAKKI-databank Decreet VOS V LAU2 A SPAKKI 1 T+1j Maart 2020 jasper.truyens@sport.

vlaanderen

pieter.demaesschalck

@vlaanderen.be
DKB, VSA Sportparticipatie Algemene participatiegraad aan sport (inclusief 

wandelen en fietsen)

Decreet VOS N Z 

(Urbanisatiegraad

)

S SCV-survey 1 T+7M Februari 2020 pieter.demaesschalck

@vlaanderen.be

In 2019 is er geen survey 

afgenomen.

DKB, VSA; Sport 

Vlaanderen

Deelname georganiseerd 

sportaanbod

Actief lidmaatschap van een sportvereniging (SCV) Decreet VOS N Z 

(Urbanisatiegraad

), NUTS 1

S,A SCV-survey 1 T+7M Februari 2020 jo.noppe@vlaanderen

.be

pieter.demaesschalck

@vlaanderen.be

In 2019 is er geen survey 

afgenomen.

VSP20

Opgesplitst in twee statistieken: 

a) actief lidmaatschap van een 

sportvereniging op basis van 

SCV en b) ledenaantallen 

sportclubs obv administratieve 

data

Nado 

Vlaanderen

Overtreders doping Aantal positieve dopingpraktijken ten opzichte van het 

aantal gecontroleerden

Decreet VOS V NUTS1 A NADO 

Vlaanderen

4 T+1j Maart 2020 jasper.truyens@sport.

vlaanderen

pieter.demaesschalck

@vlaanderen.be
Sport 

Vlaanderen

Topsportindex Medailles op grote internationale wedstrijden vormen 

een graadmeter voor het succes van het topsportbeleid. 

Prestaties op deze kampioenschappen in Olympische en 

Paralympische disciplines kunnen gemeten worden met 

de internationale topsportindex. Elk land krijgt punten 

voor medailles en voor top 8-plaatsen op EK-WK-OS.

Decreet VOS V NUTS1 A Sport 

Vlaanderen

1 T+1j Maart 2020 jasper.truyens@sport.

vlaanderen

pieter.demaesschalck

@vlaanderen.be
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Sport 

Vlaanderen

Aantal gediplomeerde 

trainers

Aantal gekwalificeerde trainers/lesgevers bij de 

sportclubs

Decreet VOS V NUTS1 A VKBO 1 T+1j December 2019 jasper.truyens@sport.

vlaanderen

pieter.demaesschalck

@vlaanderen.be
RSZ, VSA Tewerkstelling in de 

sport

Aantal vestigingen en de daaraan gekoppelde 

tewerkstelling in de sportsector

Decreet VOS V LAU2 A KBO 1 T+1J Augustus 2020 Michael.goethals@vla

anderen.be

pieter.demaesschalck

@vlaanderen.be

VSP20

In 2018 door themagroep 

goedgekeurd en ook webpagina 

aangemaakt, maar niet 

opgenomen in lijst VOS VSP19.

DKB, VSA; Sport 

Vlaanderen

Ledenaantallen 

sportclubs

Ledenaantallen van sportclubs, met specifieke aandacht 

voor jonge leden en dus jeugdsport.

Decreet VOS V NUTS 1 A Sportdataban

k

1 T+1J December2019 jasper.truyens@sport.

vlaanderen

pieter.demaesschalck

@vlaanderen.be

SUBTHEMA Toerisme

Statbel, 

Toerisme 

Vlaanderen

Overnachtingen door 

verblijfstoeristen

Aantal overnachtingen door verblijfstoeristen in 

commerciële logiesinstellingen.

VERORDENING (EU) Nr. 

692/2011 VAN HET 

EUROPEES PARLEMENT 

EN DE RAAD van 6 juli 

2011 betreffende 

Europese statistieken 

over toerisme en tot 

intrekking van Richtlijn 

95/57/EG van de Raad.

KB van 12/01/2015 

waarbij een 

maandelijkse statistiek 

van het toerisme en het 

hotelwezen 

voorgeschreven wordt.

T, E LAU2 CS Statistiek 

Toeristische 

overnachting

en 

Statbel/Toeri

sme in cijfers 

Toerisme 

Vlaanderen

1 T+3m Juli 2020 sofie.wauters@toeris

mevlaanderen.be

Karolien.Weekers@vl

aanderen.be

Statbel, 

Toerisme 

Vlaanderen

Aankomsten door 

verblijfstoeristen

Aantal aankomsten van verblijfstoeristen in 

commerciële logiesinstellingen.

VERORDENING (EU) Nr. 

692/2011 VAN HET 

EUROPEES PARLEMENT 

EN DE RAAD van 6 juli 

2011 betreffende 

Europese statistieken 

over toerisme en tot 

intrekking van Richtlijn 

95/57/EG van de Raad.

KB van 12/01/2015 

waarbij een 

maandelijkse statistiek 

van het toerisme en het 

hotelwezen 

voorgeschreven wordt.

T, E LAU2 CS Statistiek 

Toeristische 

aankomsten 

Statbel/ 

Toerisme in 

Cijfers 

Toerisme 

Vlaanderen

1 T+3m Juli 2020 sofie.wauters@toeris

mevlaanderen.be

Karolien.Weekers@vl

aanderen.be

RSZ/RSVZ, DKB-

VSA

Tewerkstelling in de 

toeristisch-recreatieve 

sector

Tewerkstelling in de toeristisch-recreatieve sector 

(werknemers & zelfstandigen)

Decreet VOS T, E B, V, W A RSZ en RSVZ 1 T+2j November 2020 Karolien.Weekers@vla

anderen.be

Karolien.Weekers@vl

aanderen.be

Toerisme 

Vlaanderen

Logiesaanbod Logiescapaciteit per type logiesvorm, uitgedrukt in 

aantal slaapplaatsen

Decreet VOS T, E LAU2 A Logiesaanbo

d Toerisme 

Vlaanderen

1 T+6m Juli 2020 sofie.wauters@toeris

mevlaanderen.be

Karolien.Weekers@vl

aanderen.be

VSP20

In plaats van bron: Statbel, zal 

voortaan bron:Toerisme 

Vlaanderen worden gebruikt. Bij 

overstap naar bron Toerisme 

Vlaanderen wordt de wijze van 

gegevensverzameling een 

administratief register
Statbel, DKB-

VSA

Vakantiearmoede Aandeel personen dat zich geen week vakantie kan 

veroorloven

Decreet VOS V NUTS1 S Enquête naar 

de 

Arbeidskrach

ten (EAK) 

Statbel, LFS 

Eurostat

1 T+8M September 2020 Karolien.Weekers@vla

anderen.be

Karolien.Weekers@vl

aanderen.be

Naam van de 

producent

(Officiële) benaming 

statistiek

Korte beschrijving inhoud + kernwoorden Regelgevingsbasis van 

het mandaat

Geografische 

dekking

Geografische 

opsplitsing

Wijze gegevens-

verzameling

Benutte 

bronnen

Productie-

frequentie

Deadline voor 

publicatie na de 

referentie-periode

Maand volgende 

update 

Contactpersoon 

producerende 

entiteit

Contactpersoon VSA Commentaar VSP19 / VSP20

TG7.4. GEZONDHEID, ZORG EN WELZIJN, VEILIGHEID EN CRIMINALITEIT
SUBTHEMA Criminaliteit en veiligheid

Federale 

politie, 

Politionele 

informatie & 

ICT - DKB, VSA

Criminaliteitsstatistieken Aantal bij de politie geregistreerde 

criminaliteitsgegevens, op basis van de PV's.

Decreet VOS T LAU 2 A Federale 

politie

1 T+5M Juli 2020 DRI.Business.PoliceAc

counting@police.belg

ium.eu

dirk.moons@vlaande

ren.be

VSP20

Opletten met algemene 

criminaliteitsgraad, zoeken naar 

betere maat
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DKB, VSA (On)veiligheidsgevoel en 

mijdgedrag

Aandeel van de bevolking dat zich onveilig voelt in de 

eigen buurt en het aandeel dat aangeeft bepaalde 

plekken in de gemeente te mijden omwille van de 

veiligheid.

Decreet VOS V, B NUTS 2 S SCV-survey 1 T+7M Februari 2020 ann.carton@vlaander

en.be

dries.verlet@vlaande

ren.be

In 2019 is er geen survey 

afgenomen.

SUBTHEMA Gezondheid

VAZG, Afdeling 

Informatie en 

Zorgberoepen, 

Sciensano

Subjectieve gezondheid - 

bevolking

Aandeel van de bevolking met (zeer) goede gezondheid 

en met (zeer) slechte gezondheid.

Decreet VOS T NUTS 2 S Health 

Interview by 

survey (HIS)

0,2 T+2y Juli 2024 https://hisia.wiv-

isp.be/SitePages/Out

put.aspx

martine.corijn@vlaan

deren.be

DKB, VSA Subjectief welzijn - 

bevolking

Aandeel van de bevolking dat zijn welzijn als (zeer) goed 

percipieert en dat dit als (zeer) slecht ervaart.

Decreet VOS V, B NUTS 2 S SCV-survey 1 T+7M Februari 2020 ann.carton@vlaander

en.be

martine.corijn@vlaan

deren.be

In 2019 is er geen survey 

afgenomen.
IMA, VSA Chronische aandoening Personen met een statuut van persoon met chronische 

aandoening in de Belgische ziekteverzekering.

Decreet VOS T LAU2 R IMA-databank 1 T+2J December 2019 https://ima-

aim.be/?lang_ok=oui

martine.corijn@vlaan

deren.be

VSP20

Chronische aandoening 

opsplitsen naar geslacht
VAZG, Afdeling 

Informatie en 

Zorgberoepen, 

Sciensano

Lichamelijke pijn - 

bevolking

Aandeel van de bevolking dat de afgelopen 4 weken 

lichamelijke pijn heeft gehad.

Decreet VOS T NUTS 2 S HIS 0,2 T+2y Juli 2024 https://hisia.wiv-

isp.be/SitePages/Out

put.aspx

martine.corijn@vlaan

deren.be

VAZG, Afdeling 

Informatie en 

Zorgberoepen, 

Sciensano

Psychische 

gezondheidsproblemen - 

angst

Aandeel van de bevolking dat de afgelopen week 

gehinderd werd door 17 items inzake angst/depressie.

Decreet VOS T NUTS 2 S HIS 0,2 T+2y December 2019 https://hisia.wiv-

isp.be/SitePages/Out

put.aspx

martine.corijn@vlaan

deren.be

VAZG, Afdeling 

Informatie en 

Zorgberoepen, 

Sciensano

Positieve psychische 

gezondheid - energie

Aandeel van de bevolking dat zich de afgelopen 4 weken 

levenslustig voelde, veel energie had, zich uitgeput 

voelde of altijd moe.

Decreet VOS T NUTS 2 S HIS 0,2 T+2y December 2019 https://hisia.wiv-

isp.be/SitePages/Out

put.aspx

martine.corijn@vlaan

deren.be

VAZG, Afdeling 

Informatie en 

Zorgberoepen, 

Sciensano

Sociale contacten - 

bevolking

Aandeel van de bevolking dat sociale contacten 

(on)bevredigend vindt. Hoe vaak er doorgaans 

contacten zijn met verwanten, vrienden, kinderen, 

kennissen. En wat het niveau van de sociale 

ondersteuning is.

Decreet VOS T NUTS 2 S HIS 0,2 T+2y December 2019 https://hisia.wiv-

isp.be/SitePages/Out

put.aspx

martine.corijn@vlaan

deren.be

VSP20

Intern te overleggen met 

Themagroep 7.1

VAZG, Afdeling 

Informatie en 

Zorgberoepen, 

Sciensano

Beweging, rust en 

voeding - bevolking

Aandeel van de bevolking dat voldoende 

lichaamsbeweging had en dat overgewicht of obesitas 

heeft.

Decreet VOS T NUTS 2 S HIS 0,2 T+2y Oktober 2024 https://hisia.wiv-

isp.be/SitePages/Out

put.aspx

martine.corijn@vlaan

deren.be

VSP20

Verder opsplitsen, want zijn 2 

statistieken

VAZG, Afdeling 

Informatie en 

Zorgberoepen, 

Sciensano

Middelengebruik - 

bevolking

Aandeel van de wekelijkse alcoholgebruikers Decreet VOS T NUTS 2 S HIS 0,2 T+2y Oktober 2024 https://hisia.wiv-

isp.be/SitePages/Out

put.aspx

martine.corijn@vlaan

deren.be

Statbel + 

Sciensona

Doodsoorzaken Absoluut aantal overlijdens en direct gestandaardiseerd 

sterftecijfer voor 7 doodsoorzaken, naar geslacht.

KB 17 juni 1999; EC 

Verordening 328/2011 

T NUTS 1 A AZG en 

Statbel

1 T+24M Mei 2020 gegevens@zorg-en-

gezondheid.be 

martine.corijn@vlaan

deren.be

Statbel + 

Sciensona, 

Standardized 

Procedures for 

mortality 

analysis

Gezonde 

levensverwachting

De gezonde levensverwachting op leeftijd 30, 50, 65, 70 

gebaseerd op 'activity limitation'.

Decreet VOS T NUTS 1 A Statbel en 

Sciensona

1 T+2y Mei 2020 https://spma.wiv-

isp.be

martine.corijn@vlaan

deren.be

VAZG, Afdeling 

Informatie en 

Zorgberoepen, 

Sciensano

Gezondheidsgerelateerde 

beperkingen

Aandeel personen dat omwille van een langdurige 

ziekte, aandoening of handicap belemmerd is in de 

dagelijkse bezigheden.

Decreet VOS T NUTS 2 S HIS 0,2 T+2y Juli 2024 https://hisia.wiv-

isp.be/SitePages/Out

put.aspx

martine.corijn@vlaan

deren.be

IMA, VSA Langdurige of ernstige 

aandoening: suikerziekte 

Aantal met suikerziekte, naar geslacht, leeftijd Decreet VOS T NUTS 2 S IMA-databank 0,2 T+2y December 2019 https://ima-

aim.be/?lang_ok=oui

martine.corijn@vlaan

deren.be

VSP20

Types suikerziekte 

onderscheiden? 
Kankerregister, 

VSA

Langdurige of ernstige 

aandoening: kanker

Aantal met prostaat- en borstkanker, naar leeftijd Decreet VOS T NUTS 2 S Kankerregiste

r

0,2 T+2y December 2019 https://kankerregiste

r.org/Cijfers_over_ka

nker

martine.corijn@vlaan

deren.be

SUBTHEMA Zorg en ondersteuning

Agentschap 

Jongerenwelzij

n

Zorg en ondersteuning 

voor jongeren

Aantal kinderen en jongeren waarvoor er niet 

rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp in een voorziening 

en pleegzorg is opgestart

Decreet VOS N NUTS 2 A Agentschap 

Jongerenwelz

ijn

1 T+9M niet bekend kirsten.dereymaeker

@jongerenwelzijn.be

dirk.moons@vlaande

ren.be

VSP20

Eventueel uitbreiden met leeftijd 

en geslacht
IMA, VSA Zorg en ondersteuning 

voor ouderen - Aantal 

personen verblijvend in 

een woonzorgcentrum

Bevolking in woonzorgcentra: het aantal inwoners van 

65 jaar en ouder dat op 31 maart in een 

woonzorgcentrum verbleef, zoals geregistreerd bij de 

verschillende ziekenfondsen.

Decreet VOS T NUTS 3 R IMA-databank 1 T+2J April 2020 https://ima-

aim.be/?lang_ok=oui

dirk.moons@vlaande

ren.be
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VAPH Zorg en ondersteuning 

voor personen met een 

handicap

Het aantal meerderjarige personen met een handicap 

dat een persoonsvolgend budget ter beschikking heeft 

op 31 december

Decreet VOS N NUTS 1 (enkel VG) A Vlaams 

Agentschap 

voor 

Personen 

met een 

Handicap 

(VAPH)

1 T+7M Juli 2020 dries.bleysvaph.be dirk.moons@vlaande

ren.be

VSP20

Eventueel uitbreiden met leeftijd 

en geslacht.

Voor het VAPH hoeft de 

toevoeging 'op 31 december' niet 

in de titel te staan, maar het 

moet ergens wel duidelijk zijn 

dat het getal een 

momentopname is (nl. het 

aantal op de datum van 31 

december 2019) en bijvoorbeeld 

niet een jaaroverzicht is, dus 

niet 'het aantal gedurende het 

jaar 2019'.
VAZG, Afdeling 

Informatie en 

Zorgberoepen, 

Sciensano

Ziekenhuisbedden - 

opnames

Aandeel van de bevolking dat aangeeft een klassieke 

ziekenhuisopname of een daghospitalisatie te hebben 

gehad.

Decreet VOS T NUTS 2 S HIS 0,2 T+2y Januari 2020 https://hisia.wiv-

isp.be/SitePages/Out

put.aspx

dirk.moons@vlaande

ren.be

VAZG, Afdeling 

Informatie en 

Zorgberoepen, 

Sciensano

Huisartsen en geneesheer-

specialisten - contacten 

subjectief

Huisarts en specialistencontacten subjectieve meting Decreet VOS T NUTS 2 S HIS 0,2 T+2y Januari 2020 https://hisia.wiv-

isp.be/SitePages/Out

put.aspx

dirk.moons@vlaande

ren.be

VSP20

Ook statistiek over contacten 

met specialisten opnemen in 

webpagina
DKB, VSA Informele zorg Aandeel van de bevolking dat mantelzorg geeft aan 

familie, vriend of buur. Het aantal uren dat 

mantelzorgers zorg bieden.

Decreet VOS V, B NUTS 2 S SCV-survey 1 T+7M Februari 2020 ann.carton@vlaander

en.be

dirk.moons@vlaande

ren.be

In 2019 is er geen survey 

afgenomen.

Kind & Gezin Zorg en ondersteuning 

voor kinderen - alle 

opvang

Aantal en aandeel kinderen dat opgevangen wordt. 

Door formele en informele opvang.

Decreet VOS N NUTS 2 S Kind & Gezin 

bestelt dat 

survey-

onderzoek

0,2 Juli 2022 diederik.vancoppenol

le@kindengezin.be

dirk.moons@vlaande

ren.be

VSP19

De cijfers zijn niet jaarlijks 

beschikbaar.

Kind & Gezin Zorg en ondersteuning 

voor kinderen - formele 

opvang

Aantal formele kinderopvangplaatsen en het aantal 

kinderen dat gebruik maakt van die formele 

opvangplaatsen.

Decreet VOS N LAU 2 A Kind & Gezin 1 T+6M Juni 2020 diederik.vancoppenol

le@kindengezin.be

dirk.moons@vlaande

ren.be

Naam van de 

producent

(Officiële) benaming 

statistiek

Korte beschrijving inhoud + kernwoorden Regelgevingsbasis van 

het mandaat

Geografische 

dekking

Geografische 

opsplitsing

Wijze gegevens-

verzameling

Benutte 

bronnen

Productie-

frequentie

Deadline voor 

publicatie na de 

referentie-periode

Maand volgende 

update 

Contactpersoon 

producerende 

entiteit

Contactpersoon VSA Commentaar VSP19 / VSP20

TG8. ONDERZOEK, INNOVATIE EN DIGITALE VAARDIGHEDEN
SUBTHEMA Digitale vaardigheden

Eurostat, 

Statbel - DKB, 

VSA

% ondernemingen met 

een internetverbinding, 

naar de maximale 

overeengekomen 

downloadsnelheid van de 

snelste vaste 

internetconnectie

Vragenlijst 2014: 'Wat is de contractueel afgesproken 

maximale downloadsnelheid van de snelste 

internetverbinding in uw ondernemen? (1 byte=8bit) 

Minder dan 2MB/s, minstens 2 MB/s maar minder dan 10 

MB/s, minstens 10 MB/s maar minder dan 30 MB/s, 

minstens 30 MB/s maar minder dan 100 MB/s, minstens 

100 MB/s

Internationaal Reg 

847/2007

T, E NUTS1 S Enquête 

gebruik van 

ICT bij 

onderneming

en en voor e-

commerce, 

Statbel-

Eurostat

1 T+9M Februari 2020 marieanne.moreas@vl

aanderen.be

marieanne.moreas@v

laanderen.be

VSP19

De ICT-enquête is een Belgische 

verplichting (Statbel), geen 

Vlaamse.

Eurostat, 

Statbel - DKB, 

VSA

Aandeel huishoudens 

met een 

breedbandaansluiting in 

huis naar soort: vast, 

mobiel

Vragenlijst 2016: '2. Welke types internetverbinding 

worden bij u thuis effectief gebruikt? BBFIX: een ADSL, 

VDSL, SHDSL of ander DSL-type (snel internet 

rechtstreeks aangesloten op de telefoonlijn); een vaste 

breedbandverbinding via kabel, glasvezel, Ethernet, PLC 

enz., een vaste internetverbinding via satelliet of wifi; 

BBMOB: een mobiele breedbandverbinding (ten minste 3 

G, bv. UMTS, LTE, mobiele WIMAX) van een gsm-netwerk 

via een gsm, smartphone of via een ander apparaat met 

een USB-sleutel (dongel), gsm- of smartphonemodem of 

een kaart (bv. via een desktop, laptop of tablet met een 

geïntegreerde simkaart)

Internationaal Reg. 

808/2004

T, E NUTS1 S Enquête ICT - 

en 

internetgebr

uik bij 

huishoudens 

en 

individuen, 

Statbel-

Eurostat

1 T+9M April 2020 marieanne.moreas@vl

aanderen.be

marieanne.moreas@v

laanderen.be

VSP19

De ICT-enquête is een Belgische 

verplichting (Statbel), geen 

Vlaamse.

Eurostat, 

Statbel - DKB, 

VSA

Bevolkingsaandeel dat 

nooit internet gebruikte

Vragenlijst 2016: 'Met internet gebruiken bedoelen we in 

de volgende vragen zowel e-mailen, surfen als chatten. 

9. Hebt uzelf het internet ooit al gebruikt? Het maakt 

niet uit of dit thuis, op het werk of elders was. Ook het 

toestel waarmee dit gebeurde, is hier van geen belang. 

Ja-nee'

Internationaal Reg. 

808/2004

T, E NUTS1 S Enquête ICT - 

en 

internetgebr

uik bij 

huishoudens 

en 

individuen, 

Statbel-

Eurostat

1 T+9M April 2020 marieanne.moreas@vl

aanderen.be

marieanne.moreas@v

laanderen.be

VSP19

De ICT-enquête is een Belgische 

verplichting (Statbel), geen 

Vlaamse.

Eurostat, 

Statbel - DKB, 

VSA

Percentage individuen 

met internetgebruik 

tijdens de 3 laatste 

maanden  naar 

gebruiksfrequentie

Vragenlijst 2016: De mensen die in vraag 11 aangegeven 

hebben dat ze in de laatste 3 maanden het internet 

hebben gebruikt, krijgen volgende vraag: 'Hoe dikwijls 

gebruikte u het internet tijdens de laatste drie 

maanden? Waar en op welke manier maakt niet uit. 

Elke dag of bijna elke dag; minstens 1 keer per week, 

maar niet elke dag; minstens 1 keer per maand, maar 

niet elke week, minder dan 1 keer per maand'

Internationaal Reg. 

808/2004

T, E NUTS1 S Enquête ICT - 

en 

internetgebr

uik bij 

huishoudens 

en 

individuen, 

Statbel-

Eurostat

1 T+9M April 2020 marieanne.moreas@vl

aanderen.be

marieanne.moreas@v

laanderen.be

VSP19

De ICT-enquête is een Belgische 

verplichting (Statbel), geen 

Vlaamse.
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Eurostat, 

Statbel - DKB, 

VSA

Aandeel burgers die 

geconfronteerd werden 

met 

beveiligingsproblemen 

bij het internetgebruik

In 2015 gaat het over: een computer- of virusinfectie 

met een verlies aan gegevens of tijd; misbruik van op 

het internet geplaatste persoonlijke informatie of een 

andere vorm van de schending van de privacy; 

financiële schade als gevolg van frauduleuze berichten 

(phishing) of het ongemerkt omleiden naar valse 

websites om gevoelige informatie te verwerven 

(pharming); financiële schade als gevolg van het 

frauduleus gebruik van een betaalkaart; de blootstelling 

van kinderen aan ongeschikte websites; het via het 

internet in contact komen van kinderen met potentieel 

gevaarlijke personen

Internationaal Reg. 

808/2004

T, E NUTS1 S Enquête ICT - 

en 

internetgebr

uik bij 

huishoudens 

en 

individuen, 

Statbel-

Eurostat

V T+9M April 2020 marieanne.moreas@vl

aanderen.be

marieanne.moreas@v

laanderen.be

VSP19

Wordt niet jaarlijks opgenomen 

in de enquête. Bedoeling is om 

de beschikbare items rond 

digitaal vertrouwen en 

veiligheid op te nemen. De ICT-

enquête is een Belgische 

verplichting (Statbel), geen 

Vlaamse.

VSP20

Nieuwe update niet gekend. 

Maximaal 5 jaar behouden 

zonder update. Wijziging in 

vragenlijst 2019. ‘Online 

problemen bij het 

internetgebruik bij burgers’ en 

‘Financieel verlies ten gevolge 

van identiteitsdiefstal, 

frauduleuze berichten of het 

omleiden naar een valse 

website’. Als het opgenomen is 

in de Nederlandstalige 

vragenlijst.

Eurostat, 

Statbel - DKB, 

VSA

Aandeel burgers die een 

aantal beveiligingsacties 

uitvoeren op het internet

Het maken van een backup van bestanden; het wijzigen 

van instellingen van uw webbrowser om de aanmaak 

van cookies op uw computer te verhinderen of te 

beperken; het gebruik van antitrackingsoftware 

(antispyware) om het volgen van uw 

internetactiviteiten te beperken.

Internationaal Reg. 

808/2004

T, E NUTS1 S Enquête ICT - 

en 

internetgebr

uik bij 

huishoudens 

en 

individuen, 

Statbel-

Eurostat

V T+9M April 2020 marieanne.moreas@vl

aanderen.be

marieanne.moreas@v

laanderen.be

VSP19

Wordt niet jaarlijks opgenomen 

in de enquête. Bedoeling is om 

de beschikbare items rond 

digitaal vertrouwen en 

veiligheid op te nemen. De ICT-

enquête is een Belgische 

verplichting (Statbel), geen 

Vlaamse.

VSP20

Nieuwe update niet gekend. 

Maximaal 5 jaar behouden 

zonder update. In vragenlijst 

2019 alleen maken van back-ups 

van bestanden van de computer 

op een externe drager of naar 

een opslagruimte op het 

internet – deel van bestaande 

VOS 

Eurostat, 

Statbel - DKB, 

VSA

% ondernemingen met 

een formeel gedefinieerd 

ICT-veiligheidsbeleid

Internationaal Reg 

847/2007

T, E NUTS1 S Enquête 

gebruik van 

ICT bij 

onderneming

en en voor e-

commerce, 

Statbel-

Eurostat

V T+9M Februari 2020 marieanne.moreas@vl

aanderen.be

marieanne.moreas@v

laanderen.be

VSP19

Wordt niet jaarlijks opgenomen 

in de enquête. De ICT-enquête is 

een Belgische verplichting 

(Statbel), geen Vlaamse.

VSP20

Gegeven GDPR kan er van 

uitgegaan worden dat iedereen 

een plan/beleid heeft. Mischien 

wel interessant om het nog even 

op te blijven volgen.

Eurostat, 

Statbel - DKB, 

VSA

Digitale vaardigheden bij 

de mensen die het 

internet gebruikten in 

het voorbije kwartaal 

(DSI): lage, basis en hoge 

digitale vaardigheden; 

voor informatie, 

communicatie, 

probleemoplossing en 

software vaardigheden 

(basis en meer dan basis)

Berekening volgens Eurostat Internationaal Reg. 

808/2004

T, E NUTS1 S Enquête ICT - 

en 

internetgebr

uik bij 

huishoudens 

en 

individuen, 

Statbel-

Eurostat

1 T+9M April 2020 marieanne.moreas@vl

aanderen.be

marieanne.moreas@v

laanderen.be

VSP19

Berekening statistiek kan 

variëren over de tijd. De ICT-

enquête is een Belgische 

verplichting (Statbel), geen 

Vlaamse.

SUBTHEMA Innovatie

BOV Diploma’s in wiskunde, 

wetenschappen en 

technologische 

richtingen

Aantal diploma’s in wiskunde, wetenschappen en 

technologische richtingen in % van het totaal aantal 

diploma's in het hoger onderwijs.

Vlaamse Gemeenschap

Decreet VOS N,E NUTS1 A Databank 

Onderwijs

1 T+24M Oktober 2020 peter.viaene@vlaande

ren.be

thierry.vergeynst@vl

aanderen.be

VSP20

Uitsplitsing naar geslacht wordt 

onderzocht
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ECOOM Wetenschappelijke 

publicaties

- Aantal wetenschappelijke publicaties per 10.000 

inwoners.

- Publicatieprofiel.

Decreet van 25/4/2014 

tot wijziging van 

diverse bepalingen van 

het decreet van 30 april 

2009 betreffende de 

organisatie en 

financiering van het 

wetenschaps- en 

innovatiebeleid en tot 

opheffing van diverse 

andere bepalingen

T, E A Science 

Citation 

Index 

Expanded, 

Social 

Science 

Citation 

Index, Arts 

and 

Humanities 

Ciation Index

1 T+24M September 2020 peter.viaene@vlaande

ren.be

thierry.vergeynst@vl

aanderen.be

VSP20

Geen uitsplitsing naar geslacht 

mogelijk

ECOOM Octrooiaanvragen Aantal EPO octrooiaanvragen per miljoen inwoners Decreet van 25/4/2014 

tot wijziging van 

diverse bepalingen van 

het decreet van 30 april 

2009 betreffende de 

organisatie en 

financiering van het 

wetenschaps- en 

innovatiebeleid en tot 

opheffing van diverse 

andere bepalingen

T, E NUTS1 A European 

Patent Office

1 T+48M September 2020 peter.viaene@vlaande

ren.be

thierry.vergeynst@vl

aanderen.be

VSP20

Momenteel alleen EPO (European 

Patent Office). Is het nuttig om 

andere indicatorensets toe te 

voegen? - Indien het doel is om 

te gaan kijken naar de 

internationale gerichtheid van 

onze technologie-ontwikkeling 

zijn bvb PCT-patenten 

interessant. Dat zijn patenten 

die aangevraagd worden via de 

wereldwijde Patent Cooperation 

Treaty en die per definitie in de 

meeste gevallen internationale 

ambities hebben. Daarenboven 

signaleert het feit van via PCT te 

gaan ook een zekere kwaliteit / 

waarde van het patent. - Vanuit 

ECOOM wordt gepleit één 

indicator te gebruiken, waarin 

de verschillende componenten 

gecombineerd worden. Dat kan 

via triadic patents ofwel patents 

binnen de ‘IP5’. Triadic wil 

zeggen dat het om patenten 

gaat binnen families waarin 

zowel EPO als USPTO als JPO 

vertegenwoordigd zijn. IP5 is 

een verbreding daarvan, door 

toevoeging van Korea (KIPO) en 

China (SIPO). Triadic of IP5 

gegevens behelzen zowel de 

internationale component als de 

kwaliteitscomponent. Met triadic 

of IP5 te gaan tellen, worden 

dan wel geen EPO patenten 

meer geteld waarvoor er geen 

familielid is in Japan en USPTO.  

Het is dus een strengere telling, 
Statbel - DKB, 

VSA

Aandeel van de 

tewerkstelling in 

(medium) high-tech 

industrie en 

kennisintensieve HT 

diensten

Aandeel werkenden woonachtig in een land of regio in:

- (medium) HT industrie: NACE 20, 21 en 26-30 (chemie, 

farmacie, computers, elektrische apparaten, machines 

en werktuigen, transportmiddelen),

- kennisintensieve HT diensten: NACE 59-63, 72 

(telecommunicatie, audio & video, informatica, 

wetenschappelijk onderzoek).

Decreet VOS T, E NUTS1 S EAK 1 T+24M September 2020 statbel@economie.fg

ov.be

thierry.vergeynst@vl

aanderen.be

VSP20

Uitsplitsing naar geslacht wordt 

onderzocht

NBB - DKB, VSA Export van (medium) – 

high-tech goederen

Statistieken buitenlandse handel volgens het 

communautair concept: het gaat om overschrijdingen 

van goederen over de landsgrenzen. De high-tech 

uitvoer wordt gedefinieerd volgens de SITC rev.4 

classificatie.

Decreet VOS T, E NUTS1 C NBB 1 T+7M September 2020 sxpublication@nbb.b

e

thierry.vergeynst@vl

aanderen.be

https://ec.europa.eu/eurostat/c

ache/metadata/Annexes/htec_e

sms_an5.pdf

Eurostat, 

Statbel - DKB, 

VSA

% ondernemingen met 

een ERP-softwarepakket 

om informatie tussen 

verschillende functionele 

delen van de 

onderneming te delen.

Vragenlijst 2014: 'Gebruikt uw onderneming een ERP-

softwarepakket? Een ERP (Enterprise Resource 

Planning)-softwarepakket  wordt gebruikt voor het 

delen van informatie tussen de verschillende afdelingen 

van uw onderneming (bv. boekhouding, planning, 

productie, marketing, ...)'

Internationaal Reg 

847/2007

T, E NUTS1 S Enquête 

gebruik van 

ICT bij 

onderneming

en en voor e-

commerce, 

Statbel-

Eurostat

V T+9M Februari 2020 marieanne.moreas@vl

aanderen.be

marieanne.moreas@v

laanderen.be

VSP19

Dit item wordt niet jaarlijks in 

de enquête opgenomen. Dus 

september 2019 voor zover het 

opgenomen was. De ICT-enquête 

is een Belgische verplichting 

(Statbel), geen Vlaamse.
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Eurostat, 

Statbel - DKB, 

VSA

% ondernemingen die 

een CRM-

softwaretoepassing 

gebruiken

Vragenlijst 2014: 'Gebruikt uw onderneming een CRM-

softwaretoepassing om (CRM= customer relationship 

management): a. klantengegevens te verzamelen, te 

bewaren en ter beschikking te stellen van verschillende 

afdelingen van uw onderneming; b. klantgegevens te 

analyseren voor marketingdoeleinden (bv. prijsstelling, 

promotieacties, keuze van distributiekanalen, ...)'

Internationaal Reg 

847/2007

T, E NUTS1 S Enquête 

gebruik van 

ICT bij 

onderneming

en en voor e-

commerce, 

Statbel-

Eurostat

V T+9M Februari 2020 marieanne.moreas@vl

aanderen.be

marieanne.moreas@v

laanderen.be

VSP19

Dit item wordt niet jaarlijks in 

de enquête opgenomen. Dus 

september 2019 voor zover het 

opgenomen was. De ICT-enquête 

is een Belgische verplichting 

(Statbel), geen Vlaamse.

Eurostat, 

Statbel - DKB, 

VSA

Aandeel van de omzet 

afkomstig van 

bestellingen verkregen 

via e-commerce in zijn 

geheel, opgesplitst naar 

websales (B2B, B2C, B2G)  

en verkopen van het EDI-

type

Aard van de consumenten: consumenten van de private 

markt (B2C), andere ondernemingen (B2B) en publieke 

overheden (B2G). Laatste 2 samen bevraagd. Vragenlijst 

2014: 'Electronic Data Interchange (EDI) is een 

elektronische gegevensuitwisseling tussen ICT-systemen 

van uw bedrijf en die van derden. Het betreft de 

verzending en/of ontvangst van berichten (bv. 

bestellingen, facturen, betalingstransacties, 

produktbeschrijvingen, vervoersdocumenten, 

belastingaangiften) in een standaardformaat geschikt 

voor automatische verwerking (bv. EDI, EDIFACT, 

ODETTE, TRADACOMS, XML, xCBL, cXML, ebXML). De EDI-

berichten zijn geschikt voor automatische verwerking. 

Handgetypte afzonderlijke berichten zijn geen EDI-

berichten.' Onderscheid tussen EDI-verkoop en 

webverkoop. Webverkoop is verkoop via een 

onlinewinkel(webshop) of via webformulieren op een 

website of een extranet (in 2014) of via apps 

(toegevoegd na 2014). Men vraagt naar een schatting 

van het percentage van de totale omzet in het 

voorgaande kalenderjaar. 

Internationaal Reg 

847/2007

T, E NUTS1 S Enquête 

gebruik van 

ICT bij 

onderneming

en en voor e-

commerce, 

Statbel-

Eurostat

1 T+9M Februari 2020 marieanne.moreas@vl

aanderen.be

marieanne.moreas@v

laanderen.be

VSP19

Jaarlijks voor zover het item 

opgenomen wordt in de 

enquête. De ICT-enquête is een 

Belgische verplichting (Statbel), 

geen Vlaamse.

DKB, VSA Belang van de industrie 

naar bruto toegevoegde 

waarde en 

werkgelegenheid

Aandeel van de volgende NACE rev.2 in de totale 

economie: NACE 05 (winning van delfstoffen) t.e.m. 

NACE 33 (reparatie en installatie van machines), behalve 

NACE 19 (cokes & petroleumraffinage) die onder energie 

thuishoort.

Decreet VOS T, E NUTS1 A HERMREG, 

Eurostat.

1 T+9M September 2020 thierry.vergeynst@vla

anderen.be

dirk.hoorelbeke@vlaa

nderen.be

thierry.vergeynst@vl

aanderen.be

DKB, VSA Evolutie van de 

productiviteit in de 

industrie

De verhouding van de bruto toegevoegde waarde tot de 

werkgelegenheid volgens de NACE hiervoor gedefinieerd.

Decreet VOS T, E NUTS1 A HERMREG, 

Eurostat.

1 T+9M Juli 2020 thierry.vergeynst@vla

anderen.be

dirk.hoorelbeke@vlaa

nderen.be

thierry.vergeynst@vl

aanderen.be

Eurostat, 

Statbel - DKB, 

VSA

Aandeel bedrijven dat 

big data analyseert 

vanuit om het even 

welke bron

Internationaal Reg 

847/2007

T, E NUTS1 S Enquête 

gebruik van 

ICT bij 

onderneming

en en voor e-

commerce, 

Statbel-

Eurostat

V T+9M Februari 2020 thierry.vergeynst@vla

anderen.be

thierry.vergeynst@vl

aanderen.be

VSP19

Momenteel alleen bevraagd in 

2016. De ICT-enquête is een 

Belgische verplichting (Statbel), 

geen Vlaamse.

Eurostat, 

Statbel - DKB, 

VSA

Aandeel bedrijven dat 

big data analyseert via 

slimme apparaten of 

sensoren

Internationaal Reg 

847/2007

T, E NUTS1 S Enquête 

gebruik van 

ICT bij 

onderneming

en en voor e-

commerce, 

Statbel-

Eurostat

V T+9M Februari 2020 thierry.vergeynst@vla

anderen.be

thierry.vergeynst@vl

aanderen.be

VSP19

Momenteel alleen bevraagd in 

2016. De ICT-enquête is een 

Belgische verplichting (Statbel), 

geen Vlaamse.

Eurostat, 

Statbel - DKB, 

VSA

Aandeel burgers dat 

goederen, diensten of 

inhoud via het internet 

heeft aangekocht naar 

de oorsprong van de 

verkoper (nationaal, EU, 

rest van de wereld)

Vragenlijst 2016: 24. Wanneer kocht of bestelde u voor 

het laatst via een website of via een app goederen voor 

privégebruik? Laatste 3 maanden, 3-12 maanden, meer 

dan een jaar geleden, nooit iets via het internet gekocht 

of besteld. Voor degenen die een aankoop deden in het 

voorbije jaar, wordt de vraag gesteld naar de vestiging 

van de verkoper (= postadres van de verkoper die de 

goederen of diensten levert of voor de digitale goederen 

het adres van de firma die de goederen of diensten 

online aanbiedt): België, ander EU-land, niet-EU-land, 

land van herkomst van de verkoper is onbekend

Internationaal Reg. 

808/2004

T, E NUTS1 S Enquête ICT - 

en 

internetgebr

uik bij 

huishoudens 

en 

individuen, 

Statbel-

Eurostat

1 T+9M April 2020 marieanne.moreas@vl

aanderen.be

marieanne.moreas@v

laanderen.be

VSP19

Jaarlijks voor zover het item 

opgenomen wordt in de 

enquête. De ICT-enquête is een 

Belgische verplichting (Statbel), 

geen Vlaamse.

SUBTHEMA Onderzoek
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ECOOM O&O intensiteit Aandeel van de uitgaven voor onderzoek en 

ontwikkeling in het bbp

Decreet van 25/4/2014 

tot wijziging van 

diverse bepalingen van 

het decreet van 30 april 

2009 betreffende de 

organisatie en 

financiering van het 

wetenschaps- en 

innovatiebeleid en tot 

opheffing van diverse 

andere bepalingen

Beschikking nr. 

1608/2003/EG Europees 

Parlement en de Raad 

van 22 juli 2003 

betreffende de 

productie en de 

ontwikkeling van een 

communautaire 

statistiek inzake 

wetenschap en 

technologie / 

Uitvoeringsverordening 

(EU) nr. 995/2012 

Commissie van 26 

oktober 2012 tot 

vaststelling van 

uitvoeringsvoorschrifte

n van Beschikking nr. 

T, E SZ O&O 

bevraging, 

CIS enquête

1 T+24M Juni 2020 peter.viaene@vlaande

ren.be

thierry.vergeynst@vl

aanderen.be

Dep. EWI Overheidskredieten voor 

O&O

Het gaat om het budget voor wetenschaps- en 

innovatiebeleid in de Vlaamse begroting.

Absolute bedragen, aandelen componenten en in % bbp 

voor internationale vergelijking

De overeenkomst (doc. 

CFS/STAT/92/5) inzake 

"het federaal overzicht 

van de 

begrotingskredieten 

voor wetenschapsbeleid 

en de uitgaven voor 

O&O door de Belgische 

overheden", 

goedgekeurd door de 

Commissie "Federale 

Samenwerking" tijdens 

de vergadering van 11 

maart 1993

T, E A Vlaamse 

begroting

1 T+12M Mei 2020 peter.viaene@vlaande

ren.be

thierry.vergeynst@vl

aanderen.be

ECOOM O&O personeel Het totale O&O-personeel is samengesteld uit het O&O-

personeel van de bedrijven (inclusief de Collectieve 

Onderzoekscentra), de overheden, de instellingen voor 

hoger onderwijs en de instellingen zonder 

winstoogmerk.

Uitgedrukt in voltijdse equivalenten.

Decreet van 25/4/2014 

tot wijziging van 

diverse bepalingen van 

het decreet van 30 april 

2009 betreffende de 

organisatie en 

financiering van het 

wetenschaps- en 

innovatiebeleid en tot 

opheffing van diverse 

andere bepalingen

Beschikking nr. 

1608/2003/EG Europees 

Parlement en de Raad 

van 22 juli 2003 

betreffende de 

productie en de 

ontwikkeling van een 

communautaire 

statistiek inzake 

wetenschap en 

technologie / 

Uitvoeringsverordening 

(EU) nr. 995/2012 

Commissie van 26 

oktober 2012 tot 

vaststelling van 

uitvoeringsvoorschrifte

n van Beschikking nr. 

V SZ O&O 

bevraging, 

CIS enquête

1 T+24M Juni 2020 peter.viaene@vlaande

ren.be

thierry.vergeynst@vl

aanderen.be

VSP20

Uitsplitsing naar geslacht 

toevoegen mits schattingen
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Naam van de 

producent

(Officiële) benaming 

statistiek

Korte beschrijving inhoud + kernwoorden Regelgevingsbasis van 

het mandaat

Geografische 

dekking

Geografische 

opsplitsing

Wijze gegevens-

verzameling

Benutte 

bronnen

Productie-

frequentie

Deadline voor 

publicatie na de 

referentie-periode

Maand volgende 

update 

Contactpersoon 

producerende 

entiteit

Contactpersoon VSA Commentaar VSP19 / VSP20

TG9. OVERHEID
SUBTHEMA Financiën en bestuur

BKB - ABB + 

BFB-dept FB

Ontvangsten Ontvangsten Vlaamse overheid (rekening), Vlaamse 

lokale besturen (jaarrekening)

Decreet VOS

besturen delen die mee 

op basis van art. 250 

DLB

V (lokale 

besturen), N 

(Vlaamse 

overheid)

LAU2 (lokale 

besturen), NUTS1 

(Vlaamse 

overheid)

A Financiële 

analysetool 

(ABB, lokale 

besturen), 

Dep FB 

(Vlaamse 

overheid), 

INR

1 J+1 November 2020 henk.goossens@fb.vla

anderen.be

katJA.borre@bz.vlaan

deren.be

dirk.festraets@vlaan

deren.be

BKB - ABB + 

BFB-dept FB

Fiscale autonomie Gewestbelastingen + gewestelijke opcentiemen Vlaamse 

overheid (rekening); lokale belastingen (OOV en APB) en 

lokale autonomie

Decreet VOS

besturen delen die mee 

op basis van art. 250 

DLB

V (lokale 

besturen), N 

(Vlaamse 

overheid)

LAU2 (lokale 

besturen), NUTS1 

(Vlaamse 

overheid)

A Financiële 

analysetool 

(ABB, lokale 

besturen), 

Dep FB 

(Vlaamse 

overheid), 

INR

1 J+1 November 2020 henk.goossens@fb.vla

anderen.be

katJA.borre@bz.vlaan

deren.be

dirk.festraets@vlaan

deren.be

BKB - ABB + 

BFB-dept FB

Uitgaven Uitgaven Vlaamse overheid (rekening), Vlaamse lokale 

besturen (jaarrekening)

Decreet VOS

besturen delen die mee 

op basis van art. 250 

DLB

V (lokale 

besturen), N 

(Vlaamse 

overheid)

LAU2 (lokale 

besturen), NUTS1 

(Vlaamse 

overheid)

A Financiële 

analysetool 

(ABB, lokale 

besturen), 

Dep FB 

(Vlaamse 

overheid), 

INR

1 J+1 November 2020 henk.goossens@fb.vla

anderen.be

katJA.borre@bz.vlaan

deren.be

dirk.festraets@vlaan

deren.be

VSP20

Herbekijken i.f.v. 

geconsolideerde cijfers. Komt 

voor het VSP 2020 te vroeg. Het 

onderzoek loopt of dit technisch 

mogelijk is. Momenteel is het 

onmogelijk om met de 

beschikbare data een 

kwalitatieve geconsolideerde 

rapportering te maken voor de 

Vlaamse overheid en de lokale 

besturen die BBC toepassen. Het 

is niet mogelijk de onderlinge 

stromen tussen Vlaanderen en 

de lokale besturen er uit te 

filteren. Ook om de onderlinge 

stromen tussen de lokale 

besturen die BBC toepassen uit 

de data te filteren zijn de 

momenteel beschikbare data 

onvoldoende. Die onderlinge 

transacties tussen de lokale 

besturen die BBC toepassen 

zullen vanaf het boekjaar 2020 

in kaart kunnen worden 

gebracht omdat de 

rekeningenstelsels in BBC 2020 

in die optiek werden aangepast. 

Vanaf dat boekjaar zullen de 

cijfers van de lokale besturen 

die BBC toepassen ook met een 

redelijke zekerheid kunnen 

aangeven wat de stromen zijn 

naar de Vlaamse overheid en 

naar de lokale besturen die BBC 

niet toepassen (bv. politiezones, 

brandweerzones, IGS, 
BKB - ABB + 

BFB-dept FB

Investeringen Eigen investeringen,  investeringssubsidies Vlaamse 

overheid (rekening), Vlaamse lokale besturen 

(jaarrekening)

Decreet VOS

besturen delen die mee 

op basis van art. 250 

DLB

V (lokale 

besturen), N 

(Vlaamse 

overheid)

LAU2 (lokale 

besturen), NUTS1 

(Vlaamse 

overheid)

A Financiële 

analysetool 

(ABB, lokale 

besturen), 

Dep FB 

(Vlaamse 

overheid), 

INR

1 J+1 November 2020 henk.goossens@fb.vla

anderen.be

katJA.borre@bz.vlaan

deren.be

dirk.festraets@vlaan

deren.be

BKB - AgO, 

Afdeling HR-

technologie en 

Data

Personeel - Vlaamse 

overheid

Personeelsleden Vlaamse overheid Decreet VOS V NUTS1 A Agentschap 

Overheidsper

soneel - HR 

Technologie 

en Data

1 J+1 Mei 2020 personeelsforum@kb.

vlaanderen.be

dirk.moons@vlaande

ren.be

VSP20

Anders formuleren en in de 

uitwerking de data voor de VO 

meer specificeren
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BKB - ABB + 

BFB-dept FB

Financiële toestand Financiële toestand Vlaamse overheid (ESR-

vorderingensaldo volgens rekening), Vlaamse lokale 

besturen (budgettair saldo en gecumuleerd budgettair 

saldo, volgens jaarrekening)

Decreet VOS

besturen delen die mee 

op basis van art. 250 

DLB

V (lokale 

besturen), N 

(Vlaamse 

overheid)

LAU2 (lokale 

besturen), NUTS1 

(Vlaamse 

overheid)

A Financiële 

analysetool 

(ABB, lokale 

besturen), 

Dep FB 

(Vlaamse 

overheid), 

INR

1 J+1 November 2020 henk.goossens@fb.vla

anderen.be

katja.borre@bz.vlaan

deren.be

dirk.festraets@vlaan

deren.be

BKB - ABB + 

BFB-dept FB

Geconsolideerde schuld Geconsolideerde brutoschuld Vlaamse overheid, 

financiële schuld Vlaamse lokale overheden

Decreet VOS

besturen delen die mee 

op basis van art. 250 

DLB

V (lokale 

besturen), N 

(Vlaamse 

overheid)

LAU2 (lokale 

besturen), NUTS1 

(Vlaamse 

overheid)

A Financiële 

analysetool 

(ABB, lokale 

besturen), 

Dep FB 

(Vlaamse 

overheid), 

INR

1 J+1 November 2020 kristien.hantson@fb.v

laanderen.be

hughues.mommens@f

b.vlaanderen.be

dirk.festraets@vlaan

deren.be

BKB- ABB Personeel - lokale 

besturen

Personeelsleden Vlaamse gemeenten en provincies  

(zowel personeelsbestand als beschikbaarheid)

Decreet VOS V LAU2 A Agentschap 

Binnenlands 

Bestuur 

1 J+1 Mei 2020 personeelsforum@kb.

vlaanderen.be

dirk.moons@vlaande

ren.be

SUBTHEMA Ontwikkelingssamenwerking en buitenlands beleid

Departement 

Buitenlandse 

Zaken

Vlaamse officiële 

ontwikkelingshulp (ODA)

Vlaamse officiële ontwikkelingssamenwerking (ODA), in 

euro en in aandeel ten opzichte van de totale Belgische 

ODA.

Kaderdecreet (art. 23, 

24) inzake 

ontwikkelingssamenwer

king beschouwt het 

jaarlijkse ODA-rapport 

als een decretaal 

verplichte rapportering 

aan het Vlaams 

Parlement. 

V/N NUTS 1? A Departement 

Buitenlandse 

Zaken: 

databank 

Vlaamse ODA

1 T + 4M April 2020 simon.calcoen@vlaan

deren.be

myriam.vanweddinge

n@vlaanderen.be

VSP20

Relatief maken aan de totale 

uitgaven

OESO - dept. 

Buitenlandse 

Zaken

Hulpafhankelijkheid 

Vlaamse partnerlanden 

De verhouding tussen de ontvangen ODA en het BBP 

van de partnerlanden van de Vlaamse 

ontwikkelingssamenwerking (nu: Malawi, Mozambique 

en Zuid-Afrika)

Decreet VOS Andere? Andere: 

partnerlanden 

Vlaamse 

ontwikkelingssam

enwerking

A OECD DAC 

Aid at a 

glance

1 T + 24M Mei 2020 simon.calcoen@vlaan

deren.be

myriam.vanweddinge

n@vlaanderen.be

Europese 

Commissie - 

DKB, VSA

Steun EU Aandeel respondenten dat denkt dat deel uitmaken van 

de EU een goede/slechte zaak is.

Decreet VOS T, E NUTS 1 S Eurobaromet

er

2 De eerste gegevens 

kunnen in principe 

een aantal maanden 

na het veldwerk 

verkregen worden. De 

overige cijfers zijn pas 

beschikbaar als het 

embargo opgeheven 

wordt.

Maart 2020 myriam.vanweddinge

n@vlaanderen.be

karolien.weekers@vla

anderen.be

SUBTHEMA Relatie burger-overheid

DKB, VSA Tevredenheid met het 

beleid

Evolutie van de tevredenheid over het gevoerde beleid 

op verschillende overheidsniveaus.

Decreet VOS N NUTS1 SP SCV-survey 1 T+7M Februari 2020 dries.verlet@vlaander

en.be

dries.verlet@vlaande

ren.be

In 2019 is er geen survey 

afgenomen.
DKB, VSA Tevredenheid met 

voorzieningen

Tevredenheid over 15-tal meer specifieke voorzieningen. Decreet VOS N NUTS1 SP SCV-survey 1 T+7M Februari 2020 dries.verlet@vlaander

en.be

dries.verlet@vlaande

ren.be

In 2019 is er geen survey 

afgenomen.
DKB, VSA Tevredenheid informatie 

en communicatie

Evolutie van de tevredenheid over de 

informatieverstrekking en communicatie door de 

overheid

Decreet VOS N NUTS1 SP SCV-survey 1 T+7M Februari 2020 dries.verlet@vlaander

en.be

dries.verlet@vlaande

ren.be

In 2019 is er geen survey 

afgenomen.

Vlaamse 

ombudsdienst

Klachten/informatieaanv

ragen

Evolutie van het aantal ontvankelijke 

eerstelijnsklachten, naar domein, van 2009 tot 2016.

Decreet VOS V NUTS1 A Vlaamse 

Ombudsdiens

t

1 Maart 2020 info@vlaamseombuds

dienst.be

dries.verlet@vlaande

ren.be

VSP20

Hernoemen van de statistiek. 

Gaat enkel over klachten (voor 

informatieaanvragen verwijzen 

we naar de andere statistiek ivm 

contacten en bereikbaarheid 

1700 en vlaanderen.be. 

AIV Contacten en 

bereikbaarheid 

Vlaanderen.be en 

Contactcenter 1700

Contacten en bereikbaarheid Vlaanderen.be en 1700 

(callcenter + website)

Decreet VOS V NUTS1 A bron AIV – 

afdeling 

Informatieka

nalen

12, 1 T+15D Januari 2020 informatie.vlaandere

n@vlaanderen.be

dries.verlet@vlaande

ren.be

Eurostat, 

Statbel - DKB, 

VSA

Digitale overheid Aantal inwoners die internet gebruikt voor interactie 

met de overheid

Internationaal Reg. 

808/2004

T, E NUTS1 S Enquête ICT - 

en 

internetgebr

uik bij 

huishoudens 

en 

individuen, 

Statbel-

Eurostat

1 T+9M Februari 2020 marieanne.moreas@vl

aanderen.be

dries.verlet@vlaande

ren.be

VSP19

De ICT-enquête is een Belgische 

verplichting (Statbel), geen 

Vlaamse.
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DKB, VSA Vertrouwen in Europese 

instellingen op basis van 

Eurobarometer

Evolutie vertrouwen in diverse Europese instellingen Decreet VOS N NUTS1 S Eurobaromet

er

2 De eerste gegevens 

kunnen in principe 

een aantal maanden 

na het veldwerk 

verkregen worden. De 

overige cijfers zijn pas 

beschikbaar als het 

embargo opgeheven 

wordt.

April 2020 dries.verlet@vlaander

en.be

dries.verlet@vlaande

ren.be

DKB, VSA Vertrouwen in overheid - 

algemeen op basis van 

SCV

Evolutie van vertrouwen in de overheid Decreet VOS N NUTS1 SP SCV-survey 1 T+7M Februari 2020 dries.verlet@vlaander

en.be

dries.verlet@vlaande

ren.be

In 2019 is er geen survey 

afgenomen.

DKB, VSA Imago overheden Aspecten van imago: transparantie, efficiëntie, 

samenwerken, vernieuwend, voortdurend verbeteren, 

klantgerichtheid, toegankelijkheid en betrouwbaarheid.

Decreet VOS V NUTS1 SP Tevredenheid

sbarometer

V niet bekend dries.verlet@vlaander

en.be

dries.verlet@vlaande

ren.be

Goedgekeurde Vlaamse openbare statistieken in VSP19 en veranderen van status in VSP20

Naam van de 

producent

(Officiële) benaming 

statistiek

Korte beschrijving inhoud + kernwoorden Regelgevingsbasis van 

het mandaat

Geografische 

dekking

Geografische 

opsplitsing

Wijze gegevens-

verzameling

Benutte 

bronnen

Productie-

frequentie

Deadline voor 

publicatie na de 

referentie-periode

Maand volgende 

update 

Contactpersoon 

producerende 

entiteit

Contactpersoon VSA Commentaar VSP19 / VSP20

TG3. LANDBOUW, BOSBOUW EN VISSERIJ
SUBTHEMA Visserij

Statbel Aquacultuur Decreet VOS V NUTS 1 A 1 T+1J niet bekend dirk.smets@vlaander

en.be

VSP19

Statbel gaf aan dat ze geen 

gegevens kunnen leveren 

omwille van vertrouwelijkheid 

en omdat het geen wettelijke 

verplichting is. Dus geen cijfers 

in 2018.

VSP20

Voorlopig schrappen - Geen 

cijfers, verplaatsen naar 'Verder 

te exploreren'

TG4. OMGEVING EN ENERGIE
SUBTHEMA Milieu en natuur

VMM-MIRA Luchtkwaliteitsindex De luchtkwaliteitsindex op basis van fijn stof, 

stikstofdioxide, zwaveldioxide en ozon. In de fiche ook 

ingaan op de blootstelling aan luchtverontreiniging: 

relatie tussen concentratie en aantal blootgestelde 

Vlamingen (vb. voor NO2) 

Decreet VOS V NUTS 1 A Intergewestel

ijke databank 

lucht

Continu Continu niet bekend f.fierens@vmm.be dirk.smets@vlaander

en.be

VSP20

Schrappen - Niet 

gebiedsdekkend voor het 

Vlaamse Gewest en voor een 

jaar te produceren. 

Alternatieven worden bekeken.

VMM-MIRA Recent overstroomde 

gebieden

Gebieden die overstroomd werden in de periode 1988-

2016.

Decreet VOS V NUTS 1 A VMM 1 T+1J niet bekend b.peeters@vmm.be greta.sienap@vlaand

eren.be

VSP20

Schrappen - Vervangen door 

'Percentages overstroombare 

gebouwen en kwetsbare 

instellingen' zie voorstellen 

ontwikkeling op korte termijn.

TG7.2. WONEN
SUBTHEMA Bewoners (+ ondersteuning)

Agentschap 

Wonen-

Vlaanderen

Renovatiepremies Aantal huishoudens aan wie een Vlaamse premie is 

toegekend voor renovatie, verbetering of aanpassing 

van de woning

Decreet VOS V V A databank 

Agentschap 

Wonen

1 T + 1J eva.debusschere@vla

anderen.be; 

veerle.geurts@vlaand

eren.be

annelies.jacques@vla

anderen.be 

VSP20

Voorlopig schrappen - Bij deze 

statistiek is veel omkadering 

nodig om de cijfers correct te 

interpreteren. De regelgeving 

hieromtrent is recent ook weer 

veranderd. Er wordt nagegaan 

of er nog duidelijke en 

eenvoudig te interpreteren 

cijfers zijn, zoniet wordt deze 

geschrapt.

Quid geschrapte statistieken in VSP19?

Naam van de 

producent

(Officiële) benaming 

statistiek

Korte beschrijving inhoud + kernwoorden Regelgevingsbasis van 

het mandaat

Geografische 

dekking

Geografische 

opsplitsing

Wijze gegevens-

verzameling

Benutte 

bronnen

Productie-

frequentie

Deadline voor 

publicatie na de 

referentie-periode

Maand volgende 

update 

Contactpersoon 

producerende 

entiteit

Contactpersoon VSA Commentaar VSP19 / VSP20

TG3. LANDBOUW, BOSBOUW EN VISSERIJ
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ANB Oppervlakte bos Verdeling over bostypes uit de bosinventaris Decreet VOS V NUTS 1 A Bosinventaris 0,3 T+1J leen.govaere@vlaand

eren.be

dirk.smets@vlaander

en.be

VSP19

Overlap met bodembedekking, 

zie omgeving. Vraag om dezelfde 

bron te gebruiken. In 

samenspraak met verscheidene 

experten wordt nagegaan welke 

werkwijze het best kan gebruikt 

worden om tot uitspraken 

inzake bosoppervlakte en de 

evolutie van de bosoppervlakte 

te komen. Deze statistiek kan 

dus voorlopig nog niet 

opgenomen worden in het 

statistisch programma. Voor het 

volgend statistisch programma 

of de update van het VSP19 

wordt ook bekeken of de 

statistiek ‘bosoppervlakte’ kan 

opgenomen worden.

VSP20

Zie nieuw te ontwikkelen 

statistiek op korte termijn - TG3 

Landbouw

VLAM of Statbel Consumptie vis Decreet VOS V NUTS 1 S 1 T+1J dirk.smets@vlaander

en.be

VSP19

De data VLAM mogen niet 

gebruikt worden hiervoor, 

omdat deze data extern 

aangekocht worden en slechts 

voor bepaalde doeleinden 

gebruikt mogen worden.

VSP20

Uitgaven aan vis en 

schaaldieren opgenomen bij 

statistiek 'Consumptie land- en 

tuinbouwproducten' op basis 

van Statbel 

Huishoudbudgetenquête

Naam van de 

producent

(Officiële) benaming 

statistiek

Korte beschrijving inhoud + kernwoorden Regelgevingsbasis van 

het mandaat

Geografische 

dekking

Geografische 

opsplitsing

Wijze gegevens-

verzameling

Benutte 

bronnen

Productie-

frequentie

Deadline voor 

publicatie na de 

referentie-periode

Maand volgende 

update 

Contactpersoon 

producerende 

entiteit

Contactpersoon VSA Commentaar VSP19 / VSP20

TG4. OMGEVING EN ENERGIE
ANB Oppervlakte bos Bosoppervlakte volgens de Boswijzer Decreet VOS V NUTS 1 A Boswijzer 0,3 T+1J leen.govaere@vlaand

eren.be

dirk.smets@vlaander

en.be

VSP19 - geschrapt

In samenspraak met 

verscheidene experten wordt 

nagegaan welke werkwijze het 

best kan gebruikt worden om 

tot uitspraken inzake 

bosoppervlakte en de evolutie 

van de bosoppervlakte te 

komen. Deze statistiek kan dus 

voorlopig nog niet opgenomen 

worden in het statistisch 

programma. Voor het volgend 

statistisch programma of de 

update van het VSP19 wordt ook 

bekeken of de statistiek 

‘bosoppervlakte’ kan opgenomen 

worden.

VSP20

Zie nieuw te ontwikkelen 

statistiek op korte termijn - TG3 

Landbouw

Naam van de 

producent

(Officiële) benaming 

statistiek

Korte beschrijving inhoud + kernwoorden Regelgevingsbasis van 

het mandaat

Geografische 

dekking

Geografische 

opsplitsing

Wijze gegevens-

verzameling

Benutte 

bronnen

Productie-

frequentie

Deadline voor 

publicatie na de 

referentie-periode

Maand volgende 

update 

Contactpersoon 

producerende 

entiteit

Contactpersoon VSA Commentaar VSP19 / VSP20

TG6. ONDERWIJS EN VORMING
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BOV Schoolloopbanen SO Verdeling leerlingen secundair onderwijs naar 

loopbaantypologie (op basis van verandering van 

onderwijsvorm op scharniermomenten in loopbaan , 

"waterval", Vlaams niveau)

VSP19 - geschrapt

VSP20

Terug schrappen. Hier kan beter 

gewacht wordt op de 

implementatie van de 

matrixstructuur. Later bekijken 

of deze statistiek dient 

behouden te worden. Er mag 

niet meer gesproken worden 

over waterval gezien alle 

niveaus/domeinen gelijkwaardig 

zijn. De statistiek zou eerder 

transities in kaart brengen 

(doorstroomstatistiek).
BOV Studierendement HO 

generatiestudenten met 

diplomacontract

Verhouding van het aantal verworven studiepunten 

(waarvoor geslaagd) t.o.v. het aantal opgenomen 

studiepunten (waarvoor ingeschreven) van 

generatiestudenten met diplomacontract 

VSP19 - geschrapt

VSP20

Te ontwikkelen statistiek - nog 

studiewerk nodig

BOV Time to graduate HO Aandeel studenten dat eerste bachelor-diploma behaalt 

binnen duur modeltraject,  modelproject + 1 jaar en  

modeltraject + 2 jaar, te rekenen vanaf jaar eerste 

inschrijving 

VSP19 - geschrapt

VSP20

Te ontwikkelen statistiek - nog 

studiewerk nodig

BOV Verlaten HO zonder 

bachelordiploma (drop-

out rate)

Aandeel studenten dat binnen aantal jaar na eerste 

inschrijving het hoger onderwijs verlaat zonder 

bachelorsdiploma

VSP19 - geschrapt

VSP20

Te ontwikkelen statistiek - nog 

studiewerk nodig

Naam van de 

producent

(Officiële) benaming 

statistiek

Korte beschrijving inhoud + kernwoorden Regelgevingsbasis van 

het mandaat

Geografische 

dekking

Geografische 

opsplitsing

Wijze gegevens-

verzameling

Benutte 

bronnen

Productie-

frequentie

Deadline voor 

publicatie na de 

referentie-periode

Maand volgende 

update 

Contactpersoon 

producerende 

entiteit

Contactpersoon VSA Commentaar VSP19 / VSP20

TG7.1. ARBEID, INKOMEN EN SOCIALE BESCHERMING, SOCIALE SAMENHANG EN INTEGRATIE
Kind en Gezin Kansarmoede-index 

jonge gezinnen Kind en 

Gezin

Aandeel kansarme geboorten (volgens criteria Kind en 

Gezin) in totaal aantal geboorten in afgelopen 3 jaar

Decreet VOS V LAU2 A Kind en 

Gezin

1 T+8M diederik.vancoppenol

le@kindengezin.be

jo.noppe@vlaandere

n.be

VSP2019

Kind en Gezin maakte bezwaar 

tegen opname van deze 

statistiek in VSP 2019. Enkel 

Vlaamse gegevens publiceren, 

geen lokale gegevens, komt 

volgens de themagroep 

tegemoet aan de opmerkingen 

van Kind en Gezin over de 

gevoeligheid van deze gegevens 

op lokaal vlak.

VSP20

Kind en Gezin houdt vast aan 

hun eerdere argumentatie (zie 

VSP 2019) en wil deze statistiek 

niet als openbare statistiek in 

het VSP2020.

Naam van de 

producent

(Officiële) benaming 

statistiek

Korte beschrijving inhoud + kernwoorden Regelgevingsbasis van 

het mandaat

Geografische 

dekking

Geografische 

opsplitsing

Wijze gegevens-

verzameling

Benutte 

bronnen

Productie-

frequentie

Deadline voor 

publicatie na de 

referentie-periode

Maand volgende 

update 

Contactpersoon 

producerende 

entiteit

Contactpersoon VSA Commentaar VSP19 / VSP20

TG7.4. GEZONDHEID, ZORG EN WELZIJN, VEILIGHEID EN CRIMINALITEIT
AZG, Afdeling 

Informatie en 

Zorgberoepen

Geestelijke 

gezondheidszorg - CGG

Aantal personen dat ambulante zorgverlening kreeg van 

de Centra Geestelijke Gezondheidszorg

Decreet VOS N LAU 2 A AZG 1 T+6M gegevens@zorg-en-

gezondheid.be 

dirk.moons@vlaande

ren.be

VSP19

Geen VOS, komt op wachtlijst. 

Kan later evolueren tot VOS, zie 

toelichting bijlage 1 VSP2019

VSP20

Blijft op wachtlijst, 

randvoorwaarden zijn nog niet 

gewijzigd.

AZG, Afdeling 

Informatie en 

Zorgberoepen

Geestelijke 

gezondheidszorg - 

psychiatrische 

ziekenhuisbedden

Aantal psychiatrische ziekenhuisbedden Decreet VOS N Andere: 

Zorgregio's

A AZG 1 T+3M gegevens@zorg-en-

gezondheid.be 

dirk.moons@vlaande

ren.be

VSP19

Geen VOS, komt op wachtlijst. 

Kan later evolueren tot VOS, zie 

toelichting bijlage 1 VSP2019

VSP20

Blijft op wachtlijst, 

randvoorwaarden zijn nog niet 

gewijzigd.
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AZG, Afdeling 

Informatie en 

Zorgberoepen

Huisartsen en geneesheer-

specialisten - aantal

Aantal huisartsen en geneesheer-specialisten Decreet VOS N LAU 2 A AZG 1 T+6M gegevens@zorg-en-

gezondheid.be 

dirk.moons@vlaande

ren.be

VSP19

Geen VOS, komt op wachtlijst. 

Kan later evolueren tot VOS, zie 

toelichting bijlage 1 VSP2019

VSP20

Blijft op wachtlijst, 

randvoorwaarden zijn nog niet 

gewijzigd.

AZG, Afdeling 

Informatie en 

Zorgberoepen

Ziekenhuisbedden - 

aantal bedden

Aantal ziekenhuisbedden in algemene en universitaire 

ziekenhuizen.

Decreet VOS N Andere: 

Zorgregio's

A AZG 1 T+3M gegevens@zorg-en-

gezondheid.be 

dirk.moons@vlaande

ren.be

VSP19

Geen VOS, komt op wachtlijst. 

Kan later evolueren tot VOS, zie 

toelichting bijlage 1 VSP2019

VSP20

Blijft op wachtlijst, 

randvoorwaarden zijn nog niet 

gewijzigd.

AZG, Afdeling 

Informatie en 

Zorgberoepen

Zorg en ondersteuning 

voor ouderen - aantal 

plaatsen in residentiële 

woonzorg

Aantal erkende en in onderzoek ter erkenning plaatsen 

in de residentiële woonzorg.

Decreet VOS N LAU 2 A AZG 1 T+1M gegevens@zorg-en-

gezondheid.be 

dirk.moons@vlaande

ren.be

VSP19

Geen VOS, komt op wachtlijst. 

Kan later evolueren tot VOS, zie 

toelichting bijlage 1 VSP2019

VSP20

Blijft op wachtlijst, 

randvoorwaarden zijn nog niet 

gewijzigd.

AZG, Afdeling 

Informatie en 

Zorgberoepen

Zorg en ondersteuning 

voor ouderen - 

gezinszorg

Gepresteerde uren gezinszorg en het aantal gezinnen 

dat minstens 4 uur hulp krijgt van de gezinszorg

Decreet VOS N LAU 2 A AZG 1 T+6M gegevens@zorg-en-

gezondheid.be 

dirk.moons@vlaande

ren.be

VSP19

Geen VOS, komt op wachtlijst. 

Kan later evolueren tot VOS, zie 

toelichting bijlage 1 VSP2019

VSP20

Blijft op wachtlijst, 

randvoorwaarden zijn nog niet 

gewijzigd.

AZG, Afdeling 

Vlaamse sociale 

bescherming

Vlaamse sociale 

bescherming

Het aantal personen met een uitkering in het kader van 

de Vlaamse Zorgverzekering

Decreet VOS N LAU 2 A AZG 1 T+4M vsb.gegevensbeheer@

zorg-en-

gezondheid.be

dirk.moons@vlaande

ren.be

VSP19

Geen VOS, komt op wachtlijst. 

Kan later evolueren tot VOS, zie 

toelichting bijlage 1 VSP2019

VSP20

Blijft op wachtlijst, 

randvoorwaarden zijn nog niet 

gewijzigd.

Ugent, 

maatschappelij

ke 

gezondheidkun

de

Lichamelijke pijn - 

schoolkinderen

Aandeel schoolkinderen dat de voorbije 6 maanden 

hoofdpijn heeft gehad.

Decreet VOS T NUTS 1 S Health 

Behaviour in 

School-aged 

Children 

(HBSC)

0,25 b.declercq@ugent.be martine.corijn@vlaan

deren.be

VSP19

Momenteel is bevragingsronde, 

publicatiedatum volgt nadien. 

Geen VOS, komt op wachtlijst. 

Kan later evolueren tot VOS, zie 

toelichting bijlage 1 VSP2019

VSP20

Blijft op wachtlijst, 

randvoorwaarden zijn nog niet 

gewijzigd.

Ugent, 

maatschappelij

ke 

gezondheidkun

de + VAZG

Beweging, rust en 

voeding - schoolkinderen

Aandeel van de schoolkinderen met in de voorbije 6 

maanden slaapproblemen. Dat in de afgelopen 7 dagen 

minstens 60 minuten bewoog. En dat (pre-)obees is.

Decreet VOS T NUTS 1 S Health 

Behaviour in 

School-aged 

Children 

(HBSC)

0,25 b.declercq@ugent.be martine.corijn@vlaan

deren.be

VSP19

Momenteel is bevragingsronde, 

publicatiedatum volgt nadien. 

Geen VOS, komt op wachtlijst. 

Kan later evolueren tot VOS, zie 

toelichting bijlage 1 VSP2019

VSP20

Blijft op wachtlijst, 

randvoorwaarden zijn nog niet 

gewijzigd.
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Ugent, 

maatschappelij

ke 

gezondheidkun

de + VAZG

Middelengebruik - 

schoolkinderen

Aandeel van de schoolkinderen dat wekelijks bier drinkt Decreet VOS T NUTS 1 S Health 

Behaviour in 

School-aged 

Children 

(HBSC)

0,25 b.declercq@ugent.be martine.corijn@vlaan

deren.be

VSP19

Momenteel is bevragingsronde, 

publicatiedatum volgt nadien. 

Geen VOS, komt op wachtlijst. 

Kan later evolueren tot VOS, zie 

toelichting bijlage 1 VSP2019

VSP20

Blijft op wachtlijst, 

randvoorwaarden zijn nog niet 

gewijzigd.

Ugent, 

maatschappelij

ke 

gezondheidkun

de + VAZG

Psychische 

gezondheidsproblemen - 

schoolkinderen

Aandeel schoolkinderen dat er al eens over dacht een 

einde aan het leven te maken.

Decreet VOS T NUTS 1 S Health 

Behaviour in 

School-aged 

Children 

(HBSC)

0,25 b.declercq@ugent.be martine.corijn@vlaan

deren.be

VSP19

Momenteel is bevragingsronde, 

publicatiedatum volgt nadien. 

Geen VOS, komt op wachtlijst. 

Kan later evolueren tot VOS, zie 

toelichting bijlage 1 VSP2019

VSP20

Blijft op wachtlijst, 

randvoorwaarden zijn nog niet 

gewijzigd.

Ugent, 

maatschappelij

ke 

gezondheidkun

de + VAZG

Sociale contacten - 

schoolkinderen

Aandeel schoolkinderen dat aangeeft steun van familie 

of van leeftijdsgenoten te ervaren.

Decreet VOS T NUTS 1 S Health 

Behaviour in 

School-aged 

Children 

(HBSC)

0,25 b.declercq@ugent.be martine.corijn@vlaan

deren.be

VSP19

Momenteel is bevragingsronde, 

publicatiedatum volgt nadien. 

Geen VOS, komt op wachtlijst. 

Kan later evolueren tot VOS, zie 

toelichting bijlage 1 VSP2019

VSP20

Blijft op wachtlijst, 

randvoorwaarden zijn nog niet 

gewijzigd.

Ugent, 

maatschappelij

ke 

gezondheidkun

de + VAZG

Subjectief welzijn - 

schoolkinderen

Aandeel van de schoolkinderen dat zijn welzijn als (zeer) 

goed precipieert en dat dit als (zeer) slecht ervaart.

Decreet VOS T NUTS 1 S Health 

Behaviour in 

School-aged 

Children 

(HBSC)

0,25 b.declercq@ugent.be martine.corijn@vlaan

deren.be

VSP19

Momenteel is bevragingsronde, 

publicatiedatum volgt nadien. 

Geen VOS, komt op wachtlijst. 

Kan later evolueren tot VOS, zie 

toelichting bijlage 1 VSP2019

VSP20

Blijft op wachtlijst, 

randvoorwaarden zijn nog niet 

gewijzigd.

Ugent, 

maatschappelij

ke 

gezondheidkun

de + VAZG

Subjectieve gezondheid - 

schoolkinderen

Aandeel van de schoolkinderen met (zeer) goede 

gezondheid en met (zeer) slechte gezondheid

Decreet VOS T NUTS 1 S Health 

Behaviour in 

School-aged 

Children 

(HBSC)

0,25 b.declercq@ugent.be martine.corijn@vlaan

deren.be

VSP19

Momenteel is bevragingsronde, 

publicatiedatum volgt nadien. 

Geen VOS, komt op wachtlijst. 

Kan later evolueren tot VOS, zie 

toelichting bijlage 1 VSP2019

VSP20

Blijft op wachtlijst, 

randvoorwaarden zijn nog niet 

gewijzigd.

Nieuw te ontwikkelen statistieken op korte termijn

Naam van de 

producent

(Officiële) benaming 

statistiek

Korte beschrijving inhoud + kernwoorden Regelgevingsbasis van 

het mandaat

Geografische 

dekking

Geografische 

opsplitsing

Wijze gegevens-

verzameling

Benutte 

bronnen

Productie-

frequentie

Deadline voor 

publicatie na de 

referentie-periode

Maand volgende 

update 

Contactpersoon 

producerende 

entiteit

Contactpersoon VSA Commentaar VSP20

TG2. MOBILITEIT
Luchthavens Vliegbewegingen 

luchthavens

Evolutie aantal vliegbewegingen per Vlaamse 

luchthaven 

Decreet VOS V Z (luchthaven) A Jaarverslagen 

luchthavens

1 T+2M Februari 2020 pieter.demaesschalck

@vlaanderen.be

Luchthavens Tonnage luchthavens Evolutie vervoerde vracht per Vlaamse luchthaven Decreet VOS V Z (luchthaven) A Jaarverslagen 

luchthavens

1 T+2M Februari 2020 pieter.demaesschalck

@vlaanderen.be
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NBB Werkgelegenheid 

luchthavens

Per luchthaven en Vlaams; enkel air transport cluster of 

ook other airport-related activities?

Decreet VOS T Z (luchthaven) A Working 

Paper NBB

V Onbekend. Afhankelijk 

van publicatie WP 

NBB

nog te bepalen pieter.demaesschalck

@vlaanderen.be

Bij themagroep economie 

algemeen werkgelegenheid naar 

sector; in specifieke themagroep 

werkgelegenheid meer in de 

diepte behandelen. NBB - 

afhankelijk van heruitgave 

rapport; NBB-rapport verschijnt 

maar om de 3 jaar (telkens 3 

nieuwe jaarcijfers); momenteel 

cijfers t.e.m. 2015

NBB Toegevoegde waarde 

luchthavens

Per luchthaven en Vlaams Decreet VOS T Z (luchthaven) A Working 

Paper NBB

V Onbekend. Afhankelijk 

van publicatie WP 

NBB

nog te bepalen pieter.demaesschalck

@vlaanderen.be

NBB - afhankelijk van heruitgave 

rapport; NBB-rapport verschijnt 

maar om de 3 jaar (telkens 3 

nieuwe jaarcijfers); momenteel 

cijfers t.e.m. 2015

INR, NBB en 

RSZ - DKB, VSA

Logistieke sector - 

toegevoegde waarde

Evolutie van de toegevoegde waarde in de logistieke 

sector

Decreet VOS V NUTS 1 A INR, RSZ, NBB 1 T+36M nog te bepalen pieter.demaesschalck

@vlaanderen.be
Dept. MOW Infrastructuur - 

Fietssnelwegen

Aantal gerealiseerde kilometer fietssnelweg - stand van 

zaken

Decreet VOS V NUTS 1 A Dep. MOW -  

Geoloket 

Fiets

1 Nog niet bekend, 

afhankelijk van 

ontwikkeling Geoloket

Nog niet bekend, 

afhankelijk van 

ontwikkeling 

Geoloket

https://www.mow-

contact.be/

pieter.demaesschalck

@vlaanderen.be

Dept. MOW Woon-schoolverkeer Evolutie modale verdeling woon-schoolverkeer Decreet VOS V NUTS 1 S Onderzoek 

Verplaatsings

gedrag

1 T + 18M nog te bepalen https://www.mow-

contact.be/

pieter.demaesschalck

@vlaanderen.be

Dept. 

Omgeving

Ecoscore Vlaams 

wagenpark

Evolutie van de ecoscore van het Vlaams wagenpark. 

Totaal wagenpark en nieuw ingeschreven voertuigen, 

opgedeeld naar brandstoftype.

Decreet VOS V NUTS 1 A Dep. 

Omgeving, 

VUB

1 T+18M Mei 2020 annemie.wynands@vl

aanderen.be

pieter.demaesschalck

@vlaanderen.be

Dept. 

Omgeving

Infrastructuur clean 

power

Laadpalen en tankstations Decreet VOS V LAU2 A Dep. 

Omgeving

1 T+2M Maart 2020 noemi.cambien@vlaa

nderen.be

pieter.demaesschalck

@vlaanderen.be

Niet enkel laadpalen maar alle 

infrastructuur

Naam van de 

producent

(Officiële) benaming 

statistiek

Korte beschrijving inhoud + kernwoorden Regelgevingsbasis van 

het mandaat

Geografische 

dekking

Geografische 

opsplitsing

Wijze gegevens-

verzameling

Benutte 

bronnen

Productie-

frequentie

Deadline voor 

publicatie na de 

referentie-periode

Maand volgende 

update 

Contactpersoon 

producerende 

entiteit

Contactpersoon VSA Commentaar VSP20

TG3. LANDBOUW, BOSBOUW EN VISSERIJ
SUBTHEMA Bosbouw

ANB Oppervlakte bos Bosoppervlakte volgens gewestelijke bosinventaris Decreet VOS V NUTS 1 0,2 nog te bepalen leen.govaere@vlaand

eren.be

dirk.smets@vlaander

en.be

Was geschrapt in VSP19. 

Ondertussen is de methodiek 

herbekeken en zouden in de 

loop van 2019 cijfers hierrond 

beschikbaar komen. Update: 

cyclus van 5 jaar op basis van 

voortschrijdend gemiddelde. 

Veranderingsdetectie: om de 10 

jaar op basis van verwerking 

van alle nieuwe meetpunten.
SUBTHEMA Landbouw

Dept. 

Landbouw en 

Visserij

Verhouding bio- / niet-

biolandbouw per 

gemeente 

Verhouding biobedrijven tot totaal aantal bedrijven per 

gemeente

Decreet VOS V LAU2 A 1 nog te bepalen kennis@lv.vlaanderen.

be

dirk.smets@vlaander

en.be

Naam van de 

producent

(Officiële) benaming 

statistiek

Korte beschrijving inhoud + kernwoorden Regelgevingsbasis van 

het mandaat

Geografische 

dekking

Geografische 

opsplitsing

Wijze gegevens-

verzameling

Benutte 

bronnen

Productie-

frequentie

Deadline voor 

publicatie na de 

referentie-periode

Maand volgende 

update 

Contactpersoon 

producerende 

entiteit

Contactpersoon VSA Commentaar VSP20

TG4. OMGEVING EN ENERGIE
SUBTHEMA Milieu en Natuur
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DKB, VSA & 

VMM 

Broeikasgasproductiviteit Broeikasgasproductiviteit uitgedrukt als verhouding 

tussen het BBP (in kkp) en de broeikasgasemissies door 

de verbranding van fossiele brandstoffen (in CO2-

equivalenten)

Decreet VOS V NUTS 1 A 1 nog te bepalen g.decoster@vmm.be dirk.smets@vlaander

en.be

Een zeer gelijkaardige indicator 

werd reeds ontwikkeld door 

VMM-MIRA (zie 

https://www.milieurapport.be/s

ystemen/energie/systeemkenme

rken/energie-en-

koolstofintensiteit). De MIRA-

indicator keert echter de teller 

en noemer om, m.a.w. deze geeft 

weer hoeveel CO2-uitstoot er is 

per geproduceerde euro 

(uitgedrukt als BBP). Dit lijkt 

zinvoller omdat we op die 

manier kunnen weergeven in 

hoeverre we naar een 

koolstofarme samenleving 

evolueren. De andere variant 

(productiviteit i.p.v. intensiteit) 

zal op termijn evolueren naar 

quasi ‘oneindig’ (wanneer de 

noemer alsmaar kleiner wordt) 

en geeft een minder duidelijke 

(moeilijker te communiceren) 

doelstelling.

Departement 

Omgeving

Erosierisico Bodemerosierisico, waarbij de teelten in rekening 

worden gebracht alsook de reeds genomen 

erosiebestrijdingsmaatregelen.

Decreet VOS V Z A, Z Dep 

Omgeving, 

Dep 

Landbouw 

en Visserij

1 T+4M April 2020 martine.swerts@vlaa

nderen.be

dirk.smets@vlaander

en.be

Cijfers worden gevalideerd, en 

komen in het voorjaar 2020 

beschikbaar.

VMM-MIRA Percentages 

overstroombare 

gebouwen en kwetsbare 

instellingen 

Kwetsbare instellingen met risico op een gevaarlijke 

overstroming (70 cm of meer). Ver ingezoomd worden 

ook de kwetsbare instellingen getoond die kans lopen 

op beperkte overstroming (0-30 cm) en behoorlijke 

overstroming (30-70 cm). Het gaat om kinderopvang, 

onderwijsinstellingen en zieken- en verpleeghuizen. 

Decreet VOS V LAU 2 nog te bepalen g.decoster@vmm.be dirk.smets@vlaander

en.be

Deze statistiek is sinds 

september 2018 

geïmplementeerd in 

Klimaatportaal Vlaanderen, en 

kan dus nu al geconsulteerd en 

gebruikt worden door Statistiek 

Vlaanderen. Begin 2020 is een 

verfijning van de 

scenarioresultaten voor 2100 

voorzien, samen met een 

aanvulling voor zichtjaar 2050. 

De datum hiervoor is echter nog 

niet bekend. Het voorstel is 

daarom om te werken met de 

huidige info in het 

Klimaatportaal (zie 

https://klimaat.vmm.be/nl/web

/guest/overstromingen en 

https://klimaat.vmm.be/nl/kaart

applicatie-thema-2), waarmee 

Statistiek Vlaanderen meteen 

aan de slag kan. VMM-MIRA Percentage hitte 

getroffenen (0-4j. en 65+)

Het aantal personen van de bevolking tussen 0-4 jaar en 

boven 65 jaar dat wordt blootgesteld aan hittestress (60 

hittegolfgraaddagen of meer). 

Decreet VOS V LAU 2 nog te bepalen g.decoster@vmm.be dirk.smets@vlaander

en.be

Deze statistiek is sinds 

september 2018 

geïmplementeerd in 

Klimaatportaal Vlaanderen. 

Komend jaar is niet direct een 

aanpassing voorzien. Het 

voorstel is daarom om te 

werken met de huidige info in 

het Klimaatportaal (zie 

https://klimaat.vmm.be/nl/web

/guest/hittestress en 

https://klimaat.vmm.be/nl/kaart

applicatie-thema-1), waarmee 

Statistiek Vlaanderen meteen 

aan de slag kan. 
VMM - ANB Koolstofvoorraad levende 

biomassa

Decreet VOS nog te bepalen dirk.smets@vlaander

en.be

Uitklaren of deze indicator 

overeenkomt met die uit de 

LULUCF-rapportering. In alle 

geval af te stemmen op de EU 

rapporteringsverplichtingen en -

kalender.
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Naam van de 

producent

(Officiële) benaming 

statistiek

Korte beschrijving inhoud + kernwoorden Regelgevingsbasis van 

het mandaat

Geografische 

dekking

Geografische 

opsplitsing

Wijze gegevens-

verzameling

Benutte 

bronnen

Productie-

frequentie

Deadline voor 

publicatie na de 

referentie-periode

Maand volgende 

update 

Contactpersoon 

producerende 

entiteit

Contactpersoon VSA Commentaar VSP20

TG7.1. ARBEID, INKOMEN EN SOCIALE BESCHERMING, SOCIALE SAMENHANG EN INTEGRATIE
SUBTHEMA Arbeidsmarkt en -participatie

Statbel Tewerkstelling per sector 

volgens EAK

Aantal en aandeel personen tewerkgesteld per sector 

(WSE-sectorindeling)

Decreet VOS T, E NUTS 1 S EAK-enquête, 

LFS

1 T+6M nog te bepalen Anja.Termote@econo

mie.fgov.be

jo.noppe@vlaandere

n.be

In webpagina verwijzing naar 

administratieve data opnemen.
Kruispuntbank 

Sociale 

Zekerheid - 

DKB, VSA

Doorstroom tussen 

sociale bescherming en 

arbeid

Aantal en aandeel personen (18-64) dat tussen jaar x en 

jaar x+1 de overgang maakt tussen werkend enerzijds en 

werkzoekend of niet-beroepsactief anderzijds

Decreet VOS T LAU2 A Datawarehou

se 

Arbeidsmarkt 

en Sociale 

Bescherming, 

KSZ

1 T+36M nog te bepalen chris.brijs@ksz-

bcss.fgov.be

jo.noppe@vlaandere

n.be

RVA / WSE Loopbaanonderbreking, 

tijdskrediet en 

thematische verloven // 

Vlaams zorgkrediet en 

aanmoedigingspremie 

Aantal betalingen voor loopbaanonderbreking, 

tijdskrediet en thematische verloven aan werknemers, 

totaal en naar geslacht // Aantal opname Vlaams 

zorgkrediet en aanmoedigingspremie

Decreet VOS T LAU2 A RVA / WSE 1 T+3M nog te bepalen jo.noppe@vlaandere

n.be

Vormt een belangrijk onderdeel 

van de loopbaankloof tussen 

mannen en vrouwen.

Betrokkenheid van WSE 

beperken tot validatie van de 

webfiches.
SUBTHEMA Armoede en sociale bescherming

Kruispuntbank 

Sociale 

Zekerheid - 

DKB, VSA

Verhoogde 

tegemoetkoming in de 

ziekteverzekering

Aantal en aandeel personen (%) dat geniet van het 

recht op een verhoogde tegemoetkoming in de 

ziekteverzekering

Decreet VOS T LAU2 A Datawarehou

se 

Arbeidsmarkt 

en Sociale 

Bescherming, 

KSZ

1 T+6M nog te bepalen chris.brijs@ksz-

bcss.fgov.be

jo.noppe@vlaandere

n.be

Naam van de 

producent

(Officiële) benaming 

statistiek

Korte beschrijving inhoud + kernwoorden Regelgevingsbasis van 

het mandaat

Geografische 

dekking

Geografische 

opsplitsing

Wijze gegevens-

verzameling

Benutte 

bronnen

Productie-

frequentie

Deadline voor 

publicatie na de 

referentie-periode

Maand volgende 

update 

Contactpersoon 

producerende 

entiteit

Contactpersoon VSA Commentaar VSP20

TG7.2. WONEN
SUBTHEMA Woonkost

Nationale Bank 

van België

Nieuwe hypothecaire 

kredieten

Aantal nieuwe hypothecaire kredieten volgens de 

Centrale voor Kredieten aan Particulieren 

Decreet VOS T NUTS 2 A NBB 12 T+1M nog te bepalen Peter.Neefs@nbb.be annelies.jacques@vla

anderen.be

Naam van de 

producent

(Officiële) benaming 

statistiek

Korte beschrijving inhoud + kernwoorden Regelgevingsbasis van 

het mandaat

Geografische 

dekking

Geografische 

opsplitsing

Wijze gegevens-

verzameling

Benutte 

bronnen

Productie-

frequentie

Deadline voor 

publicatie na de 

referentie-periode

Maand volgende 

update 

Contactpersoon 

producerende 

entiteit

Contactpersoon VSA Commentaar VSP20

TG7.3. VRIJE TIJD, SPORT, CULTUUR, TOERISME EN MEDIA

SUBTHEMA Cultuur en jeugd(werk)

Dept. FB Middelen aan cultuur Overheidsuitgaven aan cultuur Decreet VOS V NUTS 1 A Begrotingcijf

ers

1 T+1J nog te bepalen ? karolien.weekers@vla

anderen.be

Voorlopig wel enkel Vlaamse 

cijfers, te bekijken of deze ook 

fijnmaziger kunnen aangeboden 

worden zowel op geografische 

niveau als naar types 

financiering
SUBTHEMA Sport

RSZ/RSZPPO Tewerkstelling in de 

sport

Aantal vestigingen en de daaraan gekoppelde 

tewerkstelling in de sportsector

Decreet VOS V LAU2 A KBO 1 T+1J nog te bepalen Michael.goethals@vla

anderen.be

karolien.weekers@vla

anderen.be

Door een misverstand niet 

opgenomen in lijst VSP19, maar 

wel webpagina - 

https://www.statistiekvlaandere

n.be/tewerkstelling-sport
SUBTHEMA Toerisme

DKB, VSA Economische impact 

toerisme

Aandeel van de toeristische bedrijfstakken en van het 

toerisme in de bruto toegevoegde waarde en het bruto 

binnenlands product in Vlaanderen -  berekening op 

basis van de satellietrekening toerisme

VERORDENING (EU) Nr. 

692/2011 VAN HET 

EUROPEES PARLEMENT 

EN DE RAAD van 6 juli 

2011 betreffende 

Europese statistieken 

over toerisme en tot 

intrekking van Richtlijn 

95/57/EG van de Raad

V, B NUTS 1 eindcijfer, 

in details rapport 

Z (toeristische 

macrobestemmin

gen)

C S A Zie 

uitgebreid 

rapport TSA: 

heel veel 

verschillende 

bronnen

0,5 januari van 

observatiejaar J+2

Januari 2020 karolien.weekers@vla

anderen.be

karolien.weekers@vla

anderen.be

Eurostat - voluntary data 

transmission

Naam van de 

producent

(Officiële) benaming 

statistiek

Korte beschrijving inhoud + kernwoorden Regelgevingsbasis van 

het mandaat

Geografische 

dekking

Geografische 

opsplitsing

Wijze gegevens-

verzameling

Benutte 

bronnen

Productie-

frequentie

Deadline voor 

publicatie na de 

referentie-periode

Maand volgende 

update 

Contactpersoon 

producerende 

entiteit

Contactpersoon VSA Commentaar VSP20

TG7.4. GEZONDHEID, ZORG EN WELZIJN, VEILIGHEID EN CRIMINALITEIT
SUBTHEMA Gezondheid

Sciensano + 

VAZG

Rookgedrag Dagelijkse rokers Decreet VOS T NUTS 2 S HIS 0,2 T+9M nog te bepalen gegevens@zorg-en-

gezondheid.be 

martine.corijn@vlaan

deren.be
SUBTHEMA Zorg en ondersteuning
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VAPH Personen met handicap - 

rechtstreeks 

toegankelijke hulp

Het aantal personen met een handicap dat gedurende 

het jaar gebruik heeft gemaakt van Rechtstreeks 

Toegankelijke Hulp

Decreet VOS N NUTS 1 A Vlaams 

Agentschap 

voor 

Personen 

met een 

Handicap 

(VAPH)

1 T+7M Juli 2020 dries.bleys@vaph.be dirk.moons@vlaande

ren.be

VAPH Personen met handicap - 

hulpmiddelen

Het aantal personen met een handicap dat tijdens het 

jaar in aanmerking kwam voor de tussenkomst voor 

een hulpmiddel of een woningaanpassing

Decreet VOS N NUTS 1 A Vlaams 

Agentschap 

voor 

Personen 

met een 

Handicap 

(VAPH)

1 T+7M Juli 2020 dries.bleys@vaph.be dirk.moons@vlaande

ren.be

VAPH Minderjarige personen 

met handicap -  

Persoonlijk 

Assistentiebudget

Het aantal minderjarige personen met een handicap 

met een Persoonlijk Assistentiebudget op 31 december

Decreet VOS N NUTS 1 A Vlaams 

Agentschap 

voor 

Personen 

met een 

Handicap 

(VAPH)

1 T+7M Juli 2020 dries.bleys@vaph.be dirk.moons@vlaande

ren.be

VAPH Minderjarige personen 

met handicap - multi-

functioneel centrum

Het aantal minderjarige personen met een handicap dat 

in de loop van het jaar zorg en ondersteuning krijgt in 

een multi-functioneel centrum

Decreet VOS N NUTS 1 A Vlaams 

Agentschap 

voor 

Personen 

met een 

Handicap 

(VAPH)

1 T+7M Juli 2020 dries.bleys@vaph.be dirk.moons@vlaande

ren.be

Dept. WVG Centra Algemeen 

Welzijnswerk

Het aantal cliënten binnen CAW's Decreet VOS N NUTS 1 A Elektronisch 

cliëntendossi

er CAW

1 T+4M nog te bepalen joost.bronselaer@wvg

.vlaanderen.be

dirk.moons@vlaande

ren.be

Dept. WVG Tele-onthaal Het aantal oproepen en aantal gesprekken binnen Tele-

onthaal

Decreet VOS N NUTS 1 A Tele-onthaal 1 T+4M nog te bepalen joost.bronselaer@wvg

.vlaanderen.be

dirk.moons@vlaande

ren.be
Dept. WVG Zorginspectie Het aantal inspecties en klachtinspecties per 

toezichtsdomein

Decreet VOS N NUTS 1 A Modular 1 T+4M nog te bepalen joost.bronselaer@wvg

.vlaanderen.be

dirk.moons@vlaande

ren.be
SUBTHEMA Criminaliteit en veiligheid

Dept. WVG Elektronisch toezicht Activaties elektronisch toezicht Decreet VOS N NUTS 1 A SISET 1 T+4M nog te bepalen joost.bronselaer@wvg

.vlaanderen.be

dirk.moons@vlaande

ren.be

Het aantal activaties 

elektronisch toezicht naar 

geslacht, leeftijd en procedure 

(VCET)
Dept. WVG Justitiehuizen In- en uitstroom van dossiers vanuit justitiehuizen Decreet VOS N NUTS 1 A SIPAR 2 1 T+4M nog te bepalen joost.bronselaer@wvg

.vlaanderen.be

dirk.moons@vlaande

ren.be

Het aantal dossiers die de 

Vlaamse justitiehuizen in de 

loop van het jaar ontvangen en 

afgesloten hebben.

Niieuw voorgestelde statistieken ontiwkkeling op korte termijn mogelijk maar geschrapt

Naam van de 

producent

(Officiële) benaming 

statistiek

Korte beschrijving inhoud + kernwoorden Regelgevingsbasis van 

het mandaat

Geografische 

dekking

Geografische 

opsplitsing

Wijze gegevens-

verzameling

Benutte 

bronnen

Productie-

frequentie

Deadline voor 

publicatie na de 

referentie-periode

Maand volgende 

update 

Contactpersoon 

producerende 

entiteit

Contactpersoon VSA Commentaar VSP20

TG1. ECONOMIE
SERV Indicator 

competentiegericht 

ondernemen (ICO)

3-jaarlijkse Ondernemingsenquête/IOA-enquête Decreet VOS V NUTS 1 S Ondernemin

gsenquête 

SERV

0,3 T+8M 2021 hdelagrange@serv.be thierry.vergeynst@vl

aanderen.be

Schrappen - Deze indicator 

wordt niet binnen (of in 

opdracht van) het 

beleidsdomein EWI berekend en 

bijgevolg kunnen we wel kennis 

nemen van deze indicator maar 

ons als beleidsdomein niet 

engageren in het kader van een 

Vlaamse openbare statistiek.  

Het oordeel van het 

beleidsdomein is dat deze 

statistiek niet relevant is om als 

openbare statistiek te hanteren. 

De wetenschappelijkheid en de 

inhoudelijke onderbouwing van 

de indicator is ook niet 

gegarandeerd.
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Steunpunt 

Economie en 

Ondernemen

Indicator 

ondernemingscultuur

Vroeger GEM. Kan nu gereconstrueerd worden aan de 

hand van de volgende vragen: (1) Houding tegenover 

ondernemerschap; (2) Ondernemerschap als eventuele 

carrièrekeuze. (Enquête Steunpunt Economie en 

Ondernemen)

Decreet VOS T, E NUTS 1 S Eigen 

enquête 

Steunpunt 

Economie en 

Ondernemen

1 T+4M nog te bepalen petra.andries@ugent.

be

thierry.vergeynst@vl

aanderen.be

Schrappen - Deze indicatoren 

gelden als interne indicatoren 

voor het 

ondernemerschapsbeleid.  De 

doelstelling van de organisatie 

ervan is niet om ze te hanteren 

als openbare statistieken.  Er 

kunnen ernstige vragen gesteld 

worden bij de stabiliteit van de 

antwoorden doorheen de tijd. 

De beheersovereenkomst met 

het Steunpunt Economie en 

Ondernemen eindigt op 31 

december 2020. Momenteel is 

het nog niet duidelijk op welke 

wijze het toekomstig 

beleidsrelevant onderzoek rond 

Economie en Ondernemerschap 

zal worden ingevuld. De 

continuïteit voor deze indicator 

kan dus niet worden verzekerd.

Naam van de 

producent

(Officiële) benaming 

statistiek

Korte beschrijving inhoud + kernwoorden Regelgevingsbasis van 

het mandaat

Geografische 

dekking

Geografische 

opsplitsing

Wijze gegevens-

verzameling

Benutte 

bronnen

Productie-

frequentie

Deadline voor 

publicatie na de 

referentie-periode

Maand volgende 

update 

Contactpersoon 

producerende 

entiteit

Contactpersoon VSA Commentaar VSP19

TG2. MOBILITEIT
DKB, ABB Fietsbezit Fietsbezit op gezinsniveau (3-jaarlijks) V LAU2 S Survey 

gemeente- en 

stadsmonitor

0,3 hilde.schelfaut@vlaan

deren.be

pieter.demaesschalck

@vlaanderen.be

Naam van de 

producent

(Officiële) benaming 

statistiek

Korte beschrijving inhoud + kernwoorden Regelgevingsbasis van 

het mandaat

Geografische 

dekking

Geografische 

opsplitsing

Wijze gegevens-

verzameling

Benutte 

bronnen

Productie-

frequentie

Deadline voor 

publicatie na de 

referentie-periode

Maand volgende 

update 

Contactpersoon 

producerende 

entiteit

Contactpersoon VSA Commentaar VSP20

TG7.1. ARBEID, INKOMEN EN SOCIALE BESCHERMING, SOCIALE SAMENHANG EN INTEGRATIE
SUBTHEMA Arbeidsmarkt en -participatie

WSE Tewerkstelling per 

sector volgens 

administratieve data

Aantal en aandeel personen tewerkgesteld per sector 

(WSE-sectorindeling)

Decreet VOS V LAU2 A, Z Vlaamse 

Arbeidsreke

ning

1 T+20M willem.deklerck@ws

e.vlaanderen.be

jo.noppe@vlaander

en.be

Schrappen - verwijzing naar 

administratieve data opnemen 

in webpagina nieuwe statistiek 

'Tewerkstelling per sector 

volgens EAK'.

Naam van de 

producent

(Officiële) benaming 

statistiek

Korte beschrijving inhoud + kernwoorden Regelgevingsbasis van 

het mandaat

Geografische 

dekking

Geografische 

opsplitsing

Wijze gegevens-

verzameling

Benutte 

bronnen

Productie-

frequentie

Deadline voor 

publicatie na de 

referentie-periode

Maand volgende 

update 

Contactpersoon 

producerende 

entiteit

Contactpersoon VSA Commentaar VSP20

TG7.4. GEZONDHEID, ZORG EN WELZIJN, VEILIGHEID EN CRIMINALITEIT
SUBTHEMA Gezondheid

VAZG, 

Suïcidepoginge

n Statbel + 

Sciensano

Zelfdoding Zelfdoding als doodsoorzaak - ook te relateren aan 

'sterfgevallen waarvan intentie niet kan bepaald 

worden' voor meer uitleg zie site zorg-en-gezondheid.be

KB 17 juni 1999; EC 

Verordening 328/2011 

V T NUTS 1 A VAZG en 

Statbel

1 T+24M gegevens@zorg-en-

gezondheid.be 

martine.corijn@vlaan

deren.be

Ook suïcidepogingen is een 

schatting via een onvolledige 

registratie bij deelnemende 

spoeddiensten, via een subsidie 

ondersteund, VAZG geen 

opdrachtgever - dus schrappen. 

Doodsoorzaken werden 

geanalyseerd op basis van 

StatBel Bestand - kenmerken 

idem aan statistiek 

doodsoorzaken bij TG5 

demografie.
SUBTHEMA Zorg en ondersteuning

VAZG Eerstelijnsactoren N Z (Zorgregio's) A 1 / dirk.moons@vlaande

ren.be

Komt op wachtlijst, 

randvoorwaarden zijn nog niet 

gewijzigd.
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Kind & Gezin Opvang schoolgaande 

kinderen

De vroegere buitenschoolse opvang N LAU2 A 1 T+6M diederik.vancoppenol

le@kindengezin.be

dirk.moons@vlaande

ren.be

Kind & Gezin stelt om meerdere 

redenen voor om deze statistiek 

nog niet op te nemen. 1) Door 

het nieuwe decreet opvang en 

vrije tijd wordt de bevoegdheid 

ten dele overgedragen aan 

lokale besturen. Gezien de 

inwerkingtreding van het 

nieuwe decreet in april 2019 zijn 

de processen nog niet stabiel 

genoeg en komen statistieken 

over dit thema veel te vroeg. 2) 

Kind & Gezin heeft bovendien 

geen garantie op feit of ze 

binnen enkele jaren nog zicht 

hebben op plaatsen 

buitenschoolse.  3) De capaciteit 

buitenschoolse is maar een 

fractie van het aanbod aan 

opvang voor schoolgaande 

kinderen, van aanbod in scholen 

heeft Kind & Gezin geen cijfers. 

Dus de cijfers bieden volgens 

Kind & Gezin geen sluitend 

antwoord op de vraag van de 

gebruiker. 

Naam van de 

producent

(Officiële) benaming 

statistiek

Korte beschrijving inhoud + kernwoorden Regelgevingsbasis van 

het mandaat

Geografische 

dekking

Geografische 

opsplitsing

Wijze gegevens-

verzameling

Benutte 

bronnen

Productie-

frequentie

Deadline voor 

publicatie na de 

referentie-periode

Maand volgende 

update 

Contactpersoon 

producerende 

entiteit

Contactpersoon VSA Commentaar VSP20

TG8. ONDERZOEK, INNOVATIE EN DIGITALE VAARDIGHEDEN
SUBTHEMA Innovatie

VARIO Geciteerde publicaties Geciteerde publicaties Decreet VOS T, E NUTS1 A Web of 

Science 

(CWTS, 

Leiden 

University)

0,5 T+48M nog te bepalen kristien.vercoutere@v

ario.be

Thierry.vergeynst@vl

aanderen.be

Schrappen - Er kunnen vragen 

gesteld worden over de huidige 

robuustheid van deze RIS-

indicatoren. ECOOM kan voor 

heel wat van deze indicatoren 

een invulling helpen opstellen, 

maar levert ook nog zelf geen 

gegevens aan het Scoreboard. 

Voor heel wat van die 

indicatoren beschikt ECOOM 

niet over de regio-eigen data en 

moet de scope nog bekeken 

worden. Bovendien stelt de 

beleidsnota dat de VARIO op 

basis van RIS een set van 

beleidsindicatoren zal 

samenstellen, waarop het beleid 

haar ambities zal sturen, 

vormgeven en aanpassen. Het is 

aangewezen om deze oefening 

af te wachten om te garanderen 

dat dit cijfermateriaal 

betrouwbaar kan aangeleverd 

worden. Zo niet dreigen de 

gebruikte indicatoren af te 

wijken van de relevante 

beleidsindicatoren.ECOOM Niet O&O actieve 

product- en/of 

procesinnovatoren

Niet O&O actieve product- en/of procesinnovatoren: 

heeft men nieuwe of sterk verbeterde processen 

ingebracht, bv. aangekochte machines, …

Decreet VOS T, E NUTS1 S Community 

Innovation 

Survey

0,5 T+36M nog te bepalen machteld.hoskens@k

uleiuven.be

Thierry.vergeynst@vl

aanderen.be

idem geciteerde publicaties

ECOOM In-house innovatie KMO’s In-house innovatie KMO’s: hoe ontwikkelt men de 

innovatie? Zelf, zelf samen met anderen.

Decreet VOS T, E NUTS1 S Community 

Innovation 

Survey

0,5 T+36M nog te bepalen machteld.hoskens@k

uleiuven.be

Thierry.vergeynst@vl

aanderen.be

idem geciteerde publicaties

ECOOM Samenwerkingsverbande

n van innovatieve KMO’s

Samenwerkingsverbanden van innovatieve KMO’s Decreet VOS T, E NUTS1 S Community 

Innovation 

Survey

0,5 T+36M nog te bepalen machteld.hoskens@k

uleiuven.be

Thierry.vergeynst@vl

aanderen.be

idem geciteerde publicaties

ECOOM Publiek-private co-

publicaties

Publiek-private co-publicaties. Samenwerking is relevant 

voor het domein. Dit betreft de samenwerking tussen 

de academische wereld en het bedrijfsleven.

Decreet VOS T, E NUTS1 A Web of 

Science 

(CWTS, 

Leiden 

University)

0,5 T+36M nog te bepalen machteld.hoskens@k

uleiuven.be

Thierry.vergeynst@vl

aanderen.be

idem geciteerde publicaties
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ECOOM Internationale co-

publicaties

Internationale co-publicaties. Samenwerking is relevant 

voor het domein. Dit betreft internationale 

samenwerking, vooral tussen academische instellingen.

Decreet VOS T, E NUTS1 A Web of 

Science 

(CWTS, 

Leiden 

University)

0,5 T+36M nog te bepalen machteld.hoskens@k

uleiuven.be

Thierry.vergeynst@vl

aanderen.be

idem geciteerde publicaties

ECOOM Publiek-private co-

octrooien

Publiek-private co-octrooien. Samenwerking is relevant 

voor het domein.

Decreet VOS T, E NUTS1 A European 

Patent Office

0,5 T+36M nog te bepalen machteld.hoskens@k

uleiuven.be

Thierry.vergeynst@vl

aanderen.be

idem geciteerde publicaties

Eurostat, 

Statbel - DKB, 

VSA

Gebruik 3D-printing in 

ondernemingen, eigen 

printers of uitbesteding 

en reden gebruik

Aandeel ondernemingen dat in het voorbije kalenderjaar 

3D-pirinting gebruikte via eigen printers of via de 

uitbesteding van de printdiensten. Reden van gebruik: 

a) prototypes/modellen voor verkoop; b) 

prototypes/modellen voor intern gebruik; c) goederen 

voor verkoop exclusief prototypes of modellen, d) 

goederen om in het productieproces van uw 

onderneming te gebruiken exclusief prototypes of 

modellen.

Internationaal Reg 

847/2007

T,E NUTS1 S Enquête 

gebruik van 

ICT bij 

onderneming

en en voor e-

commerce, 

Statbel-

Eurostat

0,5 T+21M nog te bepalen Thierry.vergeynst@vl

aanderen.be

Thierry.vergeynst@vl

aanderen.be

Schrappen - De indicatoren mbt 

digitalisering en digitale 

vaardigheden zijn door 

Statistiek Vlaanderen zelf 

toegevoegd omdat zij die zelf 

ter beschikking stellen. Deze 

indicatoren gaan veel te breed 

en veel te veel in detail.  De 

relevantie hiervan voor het 

beleid kan vaak in vraag gesteld 

worden.  Een duidelijke 

argumentatie ontbreekt. Vanuit 

de themagroep werd de 

bezorgdheid geuit dat de focus 

hierdoor te veel op dit topic 

komt te liggen en minder op 

heel specifieke innovatie-

indicatoren binnen het O&O 

beleid. In het kader van een 

toekomstige digitale agenda van 

de Vlaamse regering moet nog 

een relevante indicatorenstet 

kunnen worden opgesteld.  

Hierop moeten geen 

voorafnames gebeuren.

Eurostat, 

Statbel - DKB, 

VSA

Aankoop 'cloud 

computing'-diensten 

door ondernemingen

Aandeel ondernemingen dat cloudcomputingdiensten 

aankocht in het geheel en naar soort van dienst: a) e-

mail; b) kantoorsoftware; c) hosting van de 

databank(en) van het bedrijf; d) opslaan van bestanden; 

e) softwaretoepassingen voor financieel beheer of 

boekhouding; f) beheer van klantengegevens; g) 

computervermogen waarop de eigen software van het 

bedrijf draait.

Internationaal Reg 

847/2007

T,E NUTS1 S Enquête 

gebruik van 

ICT bij 

onderneming

en en voor e-

commerce, 

Statbel-

Eurostat

0,5 T+21M nog te bepalen Thierry.vergeynst@vl

aanderen.be

Thierry.vergeynst@vl

aanderen.be

idem gebruik 3D-printing

Eurostat, 

Statbel - DKB, 

VSA

Gebruik sociale media in 

ondernemingen

Aandeel ondernemingen dat sociale media gebruikt in 

het algemeen en naar reden gebruik: a) het imago van 

de onderneming ontwikkelen of producten 

commercialiseren, b) advies, beoordelingen of vragen 

van klanten verzamelen en beantwoorden, c) klanten 

inspraak geven in ontwikkeling of verbetering van 

goederen/diensten, d) met de partners van de 

onderneming of andere instellingen samenwerken, e) 

personeel aanwerven, f) advies, meningen of kennis 

binnen de onderneming uit te wisselen.

Internationaal Reg 

847/2007

T,E NUTS1 S Enquête 

gebruik van 

ICT bij 

onderneming

en en voor e-

commerce, 

Statbel-

Eurostat

0,5 T+12M Maart 2020 Thierry.vergeynst@vl

aanderen.be

Thierry.vergeynst@vl

aanderen.be

idem gebruik 3D-printing

SUBTHEMA Digitale vaardigheden

Eurostat, 

Statbel - DKB, 

VSA

Werkgerelateerd gebruik 

van computers of 

smartphones

Werkgerelateerd gebruik van computers of smartphones Internationaal Reg. 

808/2004

T, E NUTS1 S Enquête ICT - 

en 

internetgebr

uik bij 

huishoudens 

en 

individuen, 

Statbel-

Eurostat

V T+16M nog te bepalen marieanne.moreas@vl

aanderen.be

marieanne.moreas@v

laanderen.be

idem gebruik 3D-printing

Eurostat, 

Statbel - DKB, 

VSA

Leeractiviteiten  van 

burgers i.k.v. het gebruik 

van computers, software 

of applicaties

Leeractiviteiten in de voorbije 12 maanden: gratis 

onlineopleiding of zelfstudie; opleiding die ikzelf betaald 

heb; gratis opleiding aangeboden door 

overheidsprogramma’s of -organisaties, maar niet door 

mijn werkgever; opleiding betaald of aangeboden door 

mijn werkgever; opleiding op het werk; geen van deze

Internationaal Reg. 

808/2004

T, E NUTS1 S Enquête ICT - 

en 

internetgebr

uik bij 

huishoudens 

en 

individuen, 

Statbel-

Eurostat

V T+16M nog te bepalen marieanne.moreas@vl

aanderen.be

marieanne.moreas@v

laanderen.be

idem gebruik 3D-printing
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Eurostat, 

Statbel - DKB, 

VSA

Mening over eigen 

vaardigheden omtrent 

het beroepsmatig 

gebruik van computers, 

software of applicaties

Antwoordcategorieën: ik heb verdere opleiding nodig 

om mijn taken goed aan te kunnen; mijn vaardigheden 

sluiten goed aan bij mijn taken; ik heb de vaardigheden 

om veeleisendere taken aan te kunnen.

Internationaal Reg. 

808/2004

T, E NUTS1 S Enquête ICT - 

en 

internetgebr

uik bij 

huishoudens 

en 

individuen, 

Statbel-

Eurostat

V T+16M nog te bepalen marieanne.moreas@vl

aanderen.be

marieanne.moreas@v

laanderen.be

idem gebruik 3D-printing

Eurostat, 

Statbel - DKB, 

VSA

Online opportuniteiten 

bij burgers - e-media

Gebruik tijdens de laatste 3 maanden om privéredenen 

van mediagerelateerde toepassingen op het internet: bv. 

spelletjes, onlinemuziek, internettelevisie, onlinebeeld- 

of videomateriaal, online nieuws

Internationaal Reg. 

808/2004

T, E NUTS1 S Enquête ICT - 

en 

internetgebr

uik bij 

huishoudens 

en 

individuen, 

Statbel-

Eurostat

0,5 T+16M nog te bepalen marieanne.moreas@vl

aanderen.be

marieanne.moreas@v

laanderen.be

idem gebruik 3D-printing

Eurostat, 

Statbel - DKB, 

VSA

Online opportuniteiten 

bij burgers - e-learning

Online leeractiviteiten tijdens de laatste drie maanden 

om opleidings-, beroeps- of privéredenen: bv. 

onlinecursus volgen; ander onlineleermateriaal dan een 

volledige onlinecursus gebruiken; met opleiders of 

studenten communiceren via opleidingswebsites of 

–portalen; andere leeractiviteiten; geen

Internationaal Reg. 

808/2004

T, E NUTS1 S Enquête ICT - 

en 

internetgebr

uik bij 

huishoudens 

en 

individuen, 

Statbel-

Eurostat

0,5 of 1 T+8M april/mei 2020 marieanne.moreas@vl

aanderen.be

marieanne.moreas@v

laanderen.be

idem gebruik 3D-printing

Eurostat, 

Statbel - DKB, 

VSA

Online opportuniteiten 

bij burgers - e-banking

Internetbankieren tijdens de laatste drie maanden om 

privéredenen.

Internationaal Reg. 

808/2004

T, E NUTS1 S Enquête ICT - 

en 

internetgebr

uik bij 

huishoudens 

en 

individuen, 

Statbel-

Eurostat

1 T+16M nog te bepalen marieanne.moreas@vl

aanderen.be

marieanne.moreas@v

laanderen.be

idem gebruik 3D-printing

Eurostat, 

Statbel - DKB, 

VSA

Online opportuniteiten 

bij burgers deeleconomie

Gebruik in de voorbije 12 maanden van een website of 

een app voor de huur of reservering van een 

verblijfsaccommodatie of vervoersdienst aangeboden 

door particulieren.

Internationaal Reg. 

808/2004

T, E NUTS1 S Enquête ICT - 

en 

internetgebr

uik bij 

huishoudens 

en 

individuen, 

Statbel-

Eurostat

V T+16M nog te bepalen marieanne.moreas@vl

aanderen.be

marieanne.moreas@v

laanderen.be

idem gebruik 3D-printing

Eurostat, 

Statbel - DKB, 

VSA

Online opportuniteiten 

bij burgers - gebruik van 

een app voor werk

Gebruik in de voorbije 12 maanden van een app voor 

werk.

Internationaal Reg. 

808/2004

T NUTS1 S Enquête ICT - 

en 

internetgebr

uik bij 

huishoudens 

en 

individuen, 

Statbel-

Eurostat

V T+16M nog te bepalen marieanne.moreas@vl

aanderen.be

marieanne.moreas@v

laanderen.be

idem gebruik 3D-printing

Eurostat, 

Statbel - DKB, 

VSA

ICT-specialisten in dienst 

in ondernemingen

Aandeel ondernemingen met ICT-specialisten in dienst Internationaal Reg 

847/2007

T, E NUTS1 S Enquête 

gebruik van 

ICT bij 

onderneming

en en voor e-

commerce, 

Statbel-

Eurostat

1 T+21M nog te bepalen Thierry.vergeynst@vl

aanderen.be

Thierry.vergeynst@vl

aanderen.be

idem gebruik 3D-printing

Eurostat, 

Statbel - DKB, 

VSA

Werving ICT-specialisten 

in ondernemingen

Aandeel ondernemingen met in het voorgaande 

kalenderjaar een werving; met al dan niet een moeilijke 

invulling van de vacature

Internationaal Reg 

847/2007

T,E NUTS1 S Enquête 

gebruik van 

ICT bij 

onderneming

en en voor e-

commerce, 

Statbel-

Eurostat

1 T+21M nog te bepalen Thierry.vergeynst@vl

aanderen.be

Thierry.vergeynst@vl

aanderen.be

idem gebruik 3D-printing

Pagina 43 van 46



Eurostat, 

Statbel - DKB, 

VSA

ICT-opleiding in de 

onderneming

Aandeel ondernemingen dat in voorgaand kalenderjaar 

opleidingen aanbood om de ICT-vaardigheden van het 

personeel (verder) te ontwikkelen met een opdeling in 

a) opleidingen voor ICT-specialisten; b) opleidingen voor 

ander personeel .

Internationaal Reg 

847/2007

T,E NUTS1 S Enquête 

gebruik van 

ICT bij 

onderneming

en en voor e-

commerce, 

Statbel-

Eurostat

1 T+21M nog te bepalen Thierry.vergeynst@vl

aanderen.be

Thierry.vergeynst@vl

aanderen.be

idem gebruik 3D-printing

Eurostat, 

Statbel - DKB, 

VSA

ICT-diensten in 

onderneming uitgevoerd 

door intern personeel of 

externen of beide

Aandeel ondernemingen dat in het voorbije kalenderjaar 

ICT-diensten zelf uitvoerde dan wel uitbesteedde of 

beide.

Internationaal Reg 

847/2007

T,E NUTS1 S Enquête 

gebruik van 

ICT bij 

onderneming

en en voor e-

commerce, 

Statbel-

Eurostat

1 T+21M nog te bepalen Thierry.vergeynst@vl

aanderen.be

Thierry.vergeynst@vl

aanderen.be

idem gebruik 3D-printing

Eurostat, 

Statbel - DKB, 

VSA

Regelmatig uitgevoerde 

online activiteiten op het 

werk

Minstens wekelijks uitgevoerde activiteiten uit volgende 

lijst: e-mails uitwisselen; gegevens in databanken 

invoeren; elektronische documenten aanmaken of 

bewerken; sociale media gebruiken voor het werk; 

gebruik maken van applicaties die ontworpen zijn voor 

het krijgen van taken of opdrachten; gebruik maken van 

bedrijfsspecifieke software; IT-systemen of software 

ontwikkelen of onderhouden; geen van bovenvermelde 

activiteiten

Internationaal Reg. 

808/2004

T, E NUTS1 S Enquête ICT - 

en 

internetgebr

uik bij 

huishoudens 

en 

individuen, 

Statbel-

Eurostat

V T+16M nog te bepalen marieanne.moreas@vl

aanderen.be

marieanne.moreas@v

laanderen.be

idem gebruik 3D-printing

Eurostat, 

Statbel - DKB, 

VSA

Gebruik 

computergestuurde 

toestellen op het werk 

door burgers

Gebruikt u op het werk andere computergestuurde 

toestellen dan vaste computers, draagbare computers, 

tablets, phablets en smartphones en dergelijke? Ook 

computergestuurde machines of scanners die in 

productielijnen, transport of andere diensten gebruikt 

worden, komen in aanmerking.

Internationaal Reg. 

808/2004

T, E NUTS1 S Enquête ICT - 

en 

internetgebr

uik bij 

huishoudens 

en 

individuen, 

Statbel-

Eurostat

V T+16M nog te bepalen marieanne.moreas@vl

aanderen.be

marieanne.moreas@v

laanderen.be

idem gebruik 3D-printing

Eurostat, 

Statbel - DKB, 

VSA

Door burgers ervaren 

digitale wijzigingen op 

het werk

In de voorbije 12 maanden hoofdtaken veranderd ten 

gevolge van de invoering van nieuwe software of 

computergestuurde toestellen of machines?

Internationaal Reg. 

808/2004

T, E NUTS1 S Enquête ICT - 

en 

internetgebr

uik bij 

huishoudens 

en 

individuen, 

Statbel-

Eurostat

V T+16M nog te bepalen marieanne.moreas@vl

aanderen.be

marieanne.moreas@v

laanderen.be

idem gebruik 3D-printing

Eurostat, 

Statbel - DKB, 

VSA

Veilig 

smartphonegebruik bij 

burgers - 

beveiligingssoftware

Beveiligingssoftware zoals antivirussoftware, antispam 

of een firewall voor de smartphone

Internationaal Reg. 

808/2004

T, E NUTS1 S Enquête ICT - 

en 

internetgebr

uik bij 

huishoudens 

en 

individuen, 

Statbel-

Eurostat

0,5 T+16M nog te bepalen marieanne.moreas@vl

aanderen.be

marieanne.moreas@v

laanderen.be

idem gebruik 3D-printing

Eurostat, 

Statbel - DKB, 

VSA

Veilig 

smartphonegebruik bij 

burgers - 

veiligheidsproblemen op 

smartphone 

Informatie, documenten, foto’s, afbeeldingen of andere 

data verloren als gevolg van een virus of malware 

Internationaal Reg. 

808/2004

T, E NUTS1 S Enquête ICT - 

en 

internetgebr

uik bij 

huishoudens 

en 

individuen, 

Statbel-

Eurostat

0,5 T+16M nog te bepalen marieanne.moreas@vl

aanderen.be

marieanne.moreas@v

laanderen.be

idem gebruik 3D-printing

Eurostat, 

Statbel - DKB, 

VSA

Veilig 

smartphonegebruik bij 

burgers - beperken 

smartphonegebruik

Beperken of ontzeggen van toegang tot persoonlijke 

gegevens bij het gebruiken of installeren van apps

Internationaal Reg. 

808/2004

T, E NUTS1 S Enquête ICT - 

en 

internetgebr

uik bij 

huishoudens 

en 

individuen, 

Statbel-

Eurostat

0,5 T+16M nog te bepalen marieanne.moreas@vl

aanderen.be

marieanne.moreas@v

laanderen.be

idem gebruik 3D-printing
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Eurostat, 

Statbel - DKB, 

VSA

Veilig internetgebruik 

burgers - ervaren 

internetproblemen

Ervaren internetproblemen tijdens de laatste twaalf 

maanden bij het internetgebruik om privéredenen

Internationaal Reg. 

808/2004

T, E NUTS1 S Enquête ICT - 

en 

internetgebr

uik bij 

huishoudens 

en 

individuen, 

Statbel-

Eurostat

V T+8M April/mei 2020 marieanne.moreas@vl

aanderen.be

marieanne.moreas@v

laanderen.be

idem gebruik 3D-printing

Eurostat, 

Statbel - DKB, 

VSA

Veilig internetgebruik 

burgers - inperken van 

het internetgebruik om 

veiligheidsproblemen te 

voorkomen

Inperken van het internetgebruik in de voorbije 12 

maanden bij privégebruik om veiligheidsproblemen te 

voorkomen

Internationaal Reg. 

808/2004

T, E NUTS1 S Enquête ICT - 

en 

internetgebr

uik bij 

huishoudens 

en 

individuen, 

Statbel-

Eurostat

V T+8M April/mei 2020 marieanne.moreas@vl

aanderen.be

marieanne.moreas@v

laanderen.be

idem gebruik 3D-printing

Eurostat, 

Statbel - DKB, 

VSA

Veilig internetgebruik 

burgers - reden geen 

online aankopen of 

bestellingen

Reden geen online aankopen of bestellingen voor 

privégebruik tijdens de laatste twaalf maanden

Internationaal Reg. 

808/2004

T, E NUTS1 S Enquête ICT - 

en 

internetgebr

uik bij 

huishoudens 

en 

individuen, 

Statbel-

Eurostat

0,5 T+8M April/mei 2020 marieanne.moreas@vl

aanderen.be

marieanne.moreas@v

laanderen.be

idem gebruik 3D-printing

Eurostat, 

Statbel - DKB, 

VSA

Kennis van 

identificatieprocedures 

bij burgers. 

Kennis van online identificatieprocedures. Internationaal Reg. 

808/2004

T NUTS1 S Enquête ICT - 

en 

internetgebr

uik bij 

huishoudens 

en 

individuen, 

Statbel-

Eurostat

V T+16M nog te bepalen marieanne.moreas@vl

aanderen.be

marieanne.moreas@v

laanderen.be

idem gebruik 3D-printing

Eurostat, 

Statbel - DKB, 

VSA

Gebruik van 

identificatieprocedures 

bij burgers om toegang 

te krijgen tot de 

onlinediensten

Gebruik van identificatieprocedures om toegang te 

krijgen tot onlinediensten in zijn geheel (of van de 

overheid)

Internationaal Reg. 

808/2004

T, E NUTS1 S Enquête ICT - 

en 

internetgebr

uik bij 

huishoudens 

en 

individuen, 

Statbel-

Eurostat

0,5 T+16M nog te bepalen marieanne.moreas@vl

aanderen.be

marieanne.moreas@v

laanderen.be

idem gebruik 3D-printing

Eurostat, 

Statbel - DKB, 

VSA

Redenen geen gebruik 

elektronisch 

identificatiebewijs bij 

burgers

Redenen geen gebruik elektronisch identificatiebewijs 

om toegang tot onlinediensten te verkrijgen in het 

kader van  privéredenen (niet werkgerelateerd).

Internationaal Reg. 

808/2004

T NUTS1 S Enquête ICT - 

en 

internetgebr

uik bij 

huishoudens 

en 

individuen, 

Statbel-

Eurostat

V T+16M nog te bepalen marieanne.moreas@vl

aanderen.be

marieanne.moreas@v

laanderen.be

idem gebruik 3D-printing

Naam van de 

producent

(Officiële) benaming 

statistiek

Korte beschrijving inhoud + kernwoorden Regelgevingsbasis van 

het mandaat

Geografische 

dekking

Geografische 

opsplitsing

Wijze gegevens-

verzameling

Benutte 

bronnen

Productie-

frequentie

Deadline voor 

publicatie na de 

referentie-periode

Maand volgende 

update 

Contactpersoon 

producerende 

entiteit

Contactpersoon VSA Commentaar VSP20

TG9. OVERHEID
SUBTHEMA Participatie en besluitvorming

DKB, VSA Verkiezingen Info over verkiezingen in Vlaanderen Voorstel om 

verkiezingsresultaten niet op te 

nemen in de lijst van Vlaamse 

Openbare Statistieken. Reden: er 

is al een ontsluiting via ABB 

i.s.m. het parlement, bv. 

https://vp2019.vlaanderenkiest.b

e/resultaten/#/ . Merk op dat 

het CBS ook dergelijke info niet 

meer opneemt in hun 

statistieken. Er zijn wel data 

terug te vinden, maar deze zijn 

gedateerd en worden niet 

geüpdatet. 
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TG2. MOBILITEIT

NMBS - DKB, 

VSA

Personenkilometer spoor Vlaams aandeel personenkilometer spoor op basis van 

Belgisch cijfer. Schatting aandeel op basis van trendlijn.

Statbel, 

Eurostat - DKB, 

VSA

Tonkilometer spoor Vlaams aandeel tonkilometer spoor op basis van 

Belgisch cijfer. Schatting aandeel op basis van trendlijn.

De Vlaamse 

Waterweg

Tonkilometer 

binnenvaart

Evolutie van het aantal tonkilometer via binnenvaart op 

Vlaamse waterwegen
Statbel, 

Departement 

Omgeving en 

VMM

Personenwagenpark Nieuwe inschrijvingen en vloot, op te splitsen naar 

brandstoftype (diesel, benzine, aardgas, batterij-

elektrisch, plug-in hybride, waterstof)

De Vlaamse 

Waterweg

Infrastructuur - 

binnenvaart

Lengte van het Vlaamse binnenvaartnet.

TG7.2. WONEN

SUBTHEMA Woningmarkt en woningvoorraad

Statbel - DKB, 

VSA

Woningvoorraad Totaal aantal beschikbare woningen

Statbel - DKB, 

VSA

Aantal verkochte 

woningen

Aantal verkochte (gewone) woonhuizen, appartementen, 

villa's
Statbel - DKB, 

VSA

Bouwgrondprijs + aantal 

verkochte bouwgronden

Aantal verkochte bouwgronden + gemiddelde prijs per 

m²

Statbel - DKB, 

VSA

Woningprijs Gemiddelde (en mediaan) prijzen van woningen en 

appartementen
TG7.3. VRIJE TIJD, SPORT, CULTUUR, TOERISME EN MEDIA

SUBTHEMA Toerisme

Statbel, 

Toerisme 

Vlaanderen

Overnachtingen door 

verblijfstoeristen

Aantal overnachtingen door verblijfstoeristen in 

commerciële logiesinstellingen.

Statbel, 

Toerisme 

Vlaanderen

Aankomsten door 

verblijfstoeristen

Aantal aankomsten van verblijfstoeristen in 

commerciële logiesinstellingen.
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