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Vlaams statistisch programma 2018 
 

Na de aanstelling van de hoofdstatisticus begin 2017 kwam de concrete uitwerking van het decreet 

betreffende de Vlaamse Openbare Statistieken in een stroomversnelling terecht. De visie, het 

doelstellingenkader, de werkprincipes en de structuur van de Vlaamse Statistische Autoriteit (VSA) en 

van het bredere netwerk Statistiek Vlaanderen werden concreter. Die elementen van het nieuwe VO-

brede statistische systeem werden op het ambtelijk Coördinatiecomité voor Vlaamse Openbare 

Statistieken (CVOS) besproken en bediscussieerd met de betrokkenen om tot een gedeelde visie, een 

doelstellingenkader, een werkwijze en een structuur van het netwerk Statistiek Vlaanderen te komen. 

De Raad voor Vlaamse Openbare Statistieken (RVOS) kreeg ook inspraak in al die aspecten van het 

nieuwe systeem. 

De visienota Vlaamse openbare statistiek en het doelstellingenkader voor Statistiek Vlaanderen 2018-

2020 formuleren de strategische en de operationele doelstellingen voor het Vlaamse statistische 

systeem, in overeenstemming met het decreet en het besluit betreffende de Vlaamse openbare 

statistieken. Het Vlaamse statistische programma 2018 zal die doelstellingen omzetten in concrete 

werkpunten en acties. Het besteedt ook aandacht aan de concrete behoeften van het werkveld. Zo 

konden de statistiekproducenten van de Vlaamse openbare statistieken samenwerkingsaanvragen 

voor het (geïntegreerde) statistische programma 2018 indienen. De samenwerkingsaanvragen voor 

het geïntegreerde statistische programma 2017 werden (gedeeltelijk) uitgewerkt. 

We geven eerst een korte omschrijving van de kernconcepten uit het Vlaamse statistische systeem. 

Vervolgens wordt het doelstellingenkader voor Statistiek Vlaanderen 2018-2020 verder 

geconcretiseerd. We bekijken per doelstelling wat er in 2017 al gerealiseerd is en welke plannen voor 

2018 geformuleerd zijn. 

Het Vlaamse statistische programma is opgemaakt in samenwerking met het CVOS en ter advies 

voorgelegd aan de RVOS, in overeenstemming met de regelgeving.  Beiden hebben het voorliggende 

programma goedgekeurd ter voorlegging aan de Vlaamse Regering. 

1 VLAAMS STATISTISCH SYSTEEM 

 

In dit deel wordt achtereenvolgens ingegaan op twee fundamentele kenmerken van het netwerk 

Statistiek Vlaanderen: de decentrale statistiekproductie met de VSA en het Vlaamse statistische 

programma als coördinatiemechanismen, en de strategische doelstellingen uit de visienota Vlaamse 

openbare statistiek als gezamenlijke leidraad. Tot slot wordt kort ingegaan op de samenhang tussen 

de verschillende beleidsdocumenten als basis voor de werking van het netwerk Statistiek Vlaanderen.  

  



  

2 

 

  

1.1 COÖRDINATIE BINNEN EEN DECENTRALE STATISTIEKPRODUCTIE 
 

Het decreet betreffende de Vlaamse openbare statistieken geeft aan dat de Vlaamse 

statistiekproductie decentraal blijft. De diensten van de Vlaamse overheid zijn verantwoordelijk voor 

de productie van de openbare statistieken die relevant zijn voor hun thematische beleidsveld en 

grondgebied. Ze dragen zorg voor de kwaliteit van al hun data en statistieken. 

Voor gemeenschappelijke projecten en transversale beleidsvelden of thema’s dragen de betrokken 

diensten bij tot de realisatie van de afgesproken statistiekproductie volgens de gemaakte afspraken 

binnen het statistische programma. 

Het decreet betreffende de Vlaamse openbare statistieken geeft de Vlaamse Statistische Autoriteit 

(VSA) binnen het departement Kanselarij en Bestuur (DKB) voor het eerst een centrale 

coördinerende rol, om de decentrale ontwikkeling, productie en verspreiding meer coherent te 

maken. In dit kader werden in juni 2017 de drie vroegere teams van de Studiedienst van de Vlaamse 

Regering (SVR) als afzonderlijke entiteiten opgeheven, en werden de drie teams integraal 

toegewezen aan de VSA.  Zo werd één team Vlaamse Statistische Autoriteit binnen DKB opgericht. 

De VSA staat in samenwerking met het CVOS in voor de coördinatie van de statistiekontwikkeling, -

productie en -verspreiding, met aandacht voor de afstemming tussen vraag en aanbod op regionaal, 

(inter)federaal en internationaal niveau, voor samenwerking in een sfeer van gelijkwaardigheid en 

voor kwaliteit(sverbetering). Aangezien het CVOS de statistiekproducenten vertegenwoordigt, blijft 

de verantwoordelijkheid voor de statistiekproductie gedecentraliseerd. De statistiekproducenten 

vertegenwoordigd binnen het CVOS en de VSA vormen sinds 2017 het netwerk Statistiek Vlaanderen.  

Een belangrijk coördinatie-instrument van het netwerk Statistiek Vlaanderen is het Vlaamse 

statistische programma. Volgens artikel 6 van het besluit van de Vlaamse Regering van 22 april 2016 

betreffende de Vlaamse openbare statistieken bevat dat een overzicht van statistieken die relevant 

en nodig zijn voor het openbaar beleid in Vlaanderen, vanuit de informatiebehoeften van het 

Interfederaal Instituut voor de Statistiek (IIS) en vanuit de internationale verplichtingen. Vanuit de 

bredere internationale doelstellingen voor openbare statistieken werd dit in de visienota uitgebreid 

tot de behoeften van al de gebruikers. Het programma geeft aan welke statistieken nieuw zijn en 

welke statistieken verbeterd of afgeschaft moeten worden, met vermelding van de bijbehorende 

acties, de timing en de inzet van middelen, alsook met vermelding van de samenwerking daarvoor 

tussen Vlaamse overheidsinstanties of met andere statistische autoriteiten. Het Vlaamse statistische 

programma bevat afspraken over de kwaliteitsmonitoring die de VSA zal uitvoeren, in 

overeenstemming met de principes uit de Europese praktijkcode voor openbare statistieken. Het 

programma blikt vooruit op de volgende jaren en evalueert vorige programma’s. 

1.2 STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN 
 

In het tweede artikel van het decreet wordt verduidelijkt voor wie en waarvoor openbare 

statistieken relevant zijn. Dat wordt in de visienota uitgewerkt in een eerste strategische doelstelling. 

In artikel 4 van het decreet komen de kwaliteitsvereisten van de openbare statistieken aan bod. Die 

worden verduidelijkt in de tweede en de derde strategische doelstelling van de visienota. 
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Artikel 4 van het decreet vraagt aandacht voor een minimale belasting van de respondenten. Dat 

wordt meermaals in verband gebracht met nieuwe databronnen, zoals administratieve data of big 

data: door een beter gebruik van data die reeds bestaan, moet bekeken worden hoe de 

bevragingslast via surveys zo minimaal mogelijk wordt gehouden. Die doelstelling wordt in de 

visienota meer uitgewerkt in strategische doelstelling 4. 

Op basis van de doelstellingen in de visienota beschrijven we kort de strategische doelstellingen. 

 

SD 1 Openbare statistiek is er voor iedereen 

 

De eerste doelstelling in de visienota voor Statistiek Vlaanderen luidt als volgt: 

‘Openbare statistiek staat ten dienste van de hele samenleving. Daarom besteden we niet 

alleen aandacht aan de behoeften van de overheid op het vlak van statistische informatie, 

maar houden we ook rekening met de behoeften van de brede Vlaamse samenleving. Hoewel 

we deel uitmaken van de Vlaamse overheid, moet openbare statistiek voor een zo breed 

mogelijke waaier van gebruikers nuttig en toegankelijk zijn: het is een publiek goed. Het 

overheidsbeleid kan zeker prioriteiten aangeven, maar het is niet louter de overheid die 

bepaalt welke statistieken we plannen, produceren en publiceren.’ 

Volgens artikel 2 van het decreet zijn openbare statistieken de statistieken die de Vlaamse 

overheidsinstanties ontwikkelen, produceren en verspreiden omdat ze relevant en nodig zijn om het 

Vlaamse beleid uit te werken, uit te voeren, op te volgen of te evalueren of om tegemoet te komen 

aan verplichtingen die zijn opgelegd door het IIS of door internationale statistiekinstellingen, en die 

publiek beschikbaar zijn als open data. Volgens de visienota zijn de behoeften van alle gebruikers van 

openbare statistieken relevant, zoals voorgeschreven door internationale openbare 

statistiekinstellingen zoals Eurostat, de OESO en de Verenigde Naties. Statistiek wordt daarbij gezien 

als een publiek goed voor de hele samenleving dat ingezet wordt om te beantwoorden aan het recht 

van burgers en organisaties op publieke informatie. Een zo breed mogelijke inspraak bij alle 

componenten van de openbare statistiek moet ervoor zorgen dat de statistieken relevant zijn voor 

alle gebruikers en dat ze voor iedereen optimaal en in gelijke mate toegankelijk zijn. 

SD 2 Naar meer openbare statistieken, met een hoge kwaliteit, bekomen via een meer planmatige 

aanpak 

 

De tweede doelstelling in de visienota voor Statistiek Vlaanderen luidt als volgt: 

‘We zorgen ervoor dat wat we produceren van een zo hoog mogelijke kwaliteit is en zo veel 

mogelijk de informatiebehoeften dekt. We gaan proactief na op welke domeinen we meer 

statistieken moeten produceren om een betere kennis over Vlaanderen op te bouwen. Er 

bestaan internationale kwaliteitsstandaarden over de productie en verspreiding van openbare 

statistiek. Momenteel worden die meestal impliciet gevolgd, maar soms ook niet. Onze 

ambitie is om kwaliteit centraal te stellen in wat we doen. We gaan daarom duidelijker 

plannen hoe we onze productie en verspreiding zullen aanpakken, en daarover duidelijk en 

tijdig met de buitenwereld communiceren.’ 
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Volgens artikel 6 van het decreet stelt de Vlaamse Regering jaarlijks het statistische programma vast 

waarin de planning en afspraken worden vastgelegd om de Vlaamse openbare statistieken te 

ontwikkelen, te produceren en te verspreiden. De VSA coördineert het proces van de voorbereiding 

en opvolging van het statistische programma. Dat wordt in de visienota verwoord als volgt: ‘Een van 

de voornaamste taken van de Vlaamse Statistische Autoriteit bestaat erin een gecoördineerd 

systeem van statistiekontwikkeling, -productie en -publicatie op te zetten. (…) Maar we willen toch 

verder gaan dan alleen coördineren van wat er nu al bestaat. De uiteindelijke ambitie voor 

Vlaanderen moet zijn om een volwaardige Vlaamse infrastructuur voor openbare statistiek te 

ontwikkelen die flexibel en snel op informatiebehoeften kan inspelen. We moeten dus ook nagaan 

wat de leemtes qua statistiekproductie zijn, om voor die leemtes een oplossing te kunnen bieden.’ 

Verder is er de ambitie om een meer programmatische en strategische aanpak voor 

statistiekproducenten aan te moedigen. Een dergelijke duurzame benadering biedt een stevig kader 

om beter te kunnen bepalen welke statistieken er op lange termijn nodig dan wel niet meer nodig 

zullen zijn. De decentrale statistiekproductie wordt daarbij gerespecteerd. Het CVOS blijft een 

centrale rol spelen in de opmaak van het programma en de planning in samenspraak met 

statistiekproducenten binnen de administraties. 

In artikel 4 van het decreet is bepaald dat de statistieken moeten voldoen aan kwaliteitsvereisten: 

‘Art. 4. §1. De Vlaamse openbare statistieken moeten relevant, nauwkeurig en betrouwbaar, actueel 

en stipt, toegankelijk en duidelijk, vergelijkbaar en coherent zijn.’ Dat wordt geconcretiseerd en 

verduidelijkt in de visienota. Verder is er in beide documenten aandacht voor de privacy en de 

kostenefficiëntie. Er worden middelen vrijgemaakt voor de productie van statistieken met een hoge 

prioriteit. Statistieken waar geen of minder behoefte aan is, worden niet meer geproduceerd. 

SD 3 Het netwerk Statistiek Vlaanderen werkt onafhankelijk en is transparant 

 

De derde doelstelling in de visienota voor Statistiek Vlaanderen luidt als volgt: 

‘Een van de voornaamste onderscheidende kenmerken van openbare statistieken is dat ze 

geloofwaardig en vertrouwenswaardig zijn, en door heel de samenleving als dusdanig worden 

erkend. Ze moeten niet alleen van goede kwaliteit zijn, maar ook ontwikkeld, geproduceerd 

en verspreid worden zonder enige vorm van politieke inmenging. We streven naar maximale 

transparantie in zowel de ontwikkeling, productie als verspreiding van statistiek, met 

duidelijke afspraken tussen het politieke en het ambtelijke niveau.’ 

Volgens artikel 4, §2, van het decreet worden Vlaamse openbare statistieken ontwikkeld, 

geproduceerd en verspreid op basis van onpartijdigheid en objectiviteit, kostenefficiëntie, 

wetenschappelijke en professionele onafhankelijkheid. Er worden degelijke methoden en passende 

statistische procedures gebruikt en men respecteert de statistische geheimhouding. De professionele 

onafhankelijkheid wordt in de visienota verder uitgewerkt als een van de kernvoorwaarden om het 

vertrouwen van de burgers en de overige statistiekgebruikers te verdienen. In overeenstemming met 

internationale regelgeving betekent dit dat beslissingen over de ontwikkeling, productie en 

verspreiding van openbare statistieken door het gecoördineerde netwerk van 

openbarestatistiekproducenten en niet door politieke of andere bestuurlijke instanties gemaakt 

worden. Die professionele onafhankelijkheid uit zich in professionele keuzes op het vlak van de 

statistische methoden, normen en procedures die worden toegepast, en op het vlak van de inhoud 

en het moment van publicatie van statistische informatie. Dit betekent dat de keuzes rondom de 
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statistiekproductie niet beïnvloed mogen worden door bestuurlijke of politieke instanties. Verder 

verduidelijkt de visienota het grote belang van de transparantie bij alle gebruikers over de planning 

van het statistische programma en de productie en publicatie van de openbare statistieken. Die 

transparantie houdt niet alleen in dat er voldoende informatie wordt gegeven over de 

geproduceerde statistieken en het productieproces vanaf de planning tot de publicatie, maar ook dat 

de gebruiker in het hele proces inspraak krijgt. 

 

SD 4 Het netwerk Statistiek Vlaanderen werkt innovatief en richt de blik op de toekomst 

 

De vierde doelstelling in de visienota voor Statistiek Vlaanderen luidt als volgt: 

‘In een samenleving waarin steeds meer data worden gegenereerd door ons alledaagse doen 

en laten is het belangrijk dat we op de hoogte blijven van nieuwe technologieën en 

ontwikkelingen op het vlak van nieuwe databronnen en statistische methodologieën. Dat 

betekent dat we innovatief aan de slag gaan met externe experts, organisaties en partnerships 

om een voortdurend lerende organisatie te zijn die flexibel kan inspelen op de complexe 

behoeften van gebruikers.’ 

Volgens artikel 4, §2, van het decreet mogen de ontwikkeling, productie en verspreiding van 

openbare statistieken geen onevenredige lasten met zich meebrengen. Er moet aandacht worden 

besteed aan de minimale belasting van de respondenten. Verder moet er oog zijn voor 

kostenefficiëntie. In het kader daarvan kan gekeken worden naar de bruikbaarheid van twee andere 

datatypes: reeds bestaande administratieve data en big data. In de visienota wordt de ambitie 

geopperd om na te gaan hoe we die nieuwe databronnen het best kunnen combineren met onze 

surveys om de kwaliteit te behouden en om efficiënter te werken. Er zit momenteel veel 

onontgonnen potentieel voor de productie van openbare statistieken in tal van databronnen binnen 

de Vlaamse overheid. Om de ambitie waar te maken, moeten we aandacht hebben voor de 

competenties en de kennisontwikkeling van de statistiekproducenten. Het is de bedoeling formele en 

informele trainingen voor hen te ontwikkelen om de nieuwe databronnen en ook andere nieuwe 

technieken en methodologieën ingang te laten vinden. Er wordt ook een cultuur van cocreatie 

voorgesteld om kwaliteitsvolle partnerships met andere openbarestatistiekinstellingen, 

universiteiten en andere experten aan te gaan. Ook externe reviews, audits of de kritische stem van 

de gebruiker kunnen in het kader van onze lerende organisatie relevant zijn om onze kennis te 

versterken en onze werking te verbeteren. 

1.3 SAMENHANG VAN RICHTINGGEVENDE BELEIDSDOCUMENTEN 
 

In deze rubriek willen we de samenhang tussen de verschillende richtinggevende beleidsdocumenten 

kort weergeven. Het is de bedoeling om de grote lijnen uit te tekenen en niet om exhaustief te zijn. 

We beperken ons tot de documenten die betrekking hebben op de Vlaamse openbare statistieken. 

In het decreet van 19 februari 2016 betreffende de Vlaamse openbare statistieken worden een 

aantal instrumenten voor de coördinatie van de ontwikkeling, de productie en de verspreiding van 

Vlaamse openbare statistieken gedefinieerd en wordt het doel ervan verduidelijkt. Zo worden de 
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begrippen het Vlaamse statistische programma, de VSA en de Vlaamse openbare statistieken 

omschreven. Verder wordt aangegeven aan welke kwaliteitscriteria de Vlaamse openbare 

statistieken moeten voldoen en hoe ze ontwikkeld, geproduceerd en verspreid moeten worden. 

Zoals hierboven is aangegeven, verduidelijkt de visienota hoe die principes voor het netwerk 

Statistiek Vlaanderen in vier richtinggevende strategische doelstellingen vertaald zijn. 

Het besluit van de Vlaamse Regering van 22 april 2016 betreffende de Vlaamse openbare statistieken 

is gedeeltelijk gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 8 september 2017 tot wijziging 

van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 1983 houdende sommige maatregelen tot 

harmonisatie van de werking en van de presentiegelden en vergoedingen van adviesorganen en het 

besluit van de Vlaamse Regering van 22 april 2016 betreffende de Vlaamse openbare statistieken. 

Dat besluit concretiseert de werking van het Vlaamse statistische systeem en de taken van de 

hoofdstatisticus. Belangrijke partners in de coördinatie van de planning, de productie en de 

verspreiding van de Vlaamse openbare statistieken, waaronder het CVOS, de RVOS en de VSA, 

worden gedefinieerd, en hun samenstelling en hun werking worden verduidelijkt. 

De visienota die zonet werd besproken geeft een narratief kader over het belang van het nieuwe 

opzet, en over de inpassing ervan in internationaal geldende kaders en afspraken.  De nota geeft dus 

een strategisch kader dat naar de toekomst toe een leidraad geeft voor de ontwikkeling van het 

netwerk Statistiek Vlaanderen, in overeenstemming met Vlaamse en internationale regelgeving. 

In het doelstellingenkader voor Statistiek Vlaanderen 2018-2020 worden de strategische 

doelstellingen uit de visienota en het decreet omgezet in een meerjarenprogramma voor het 

netwerk Statistiek Vlaanderen. Er zijn drie categorieën van operationele doelstellingen, die zich op 

drie hoofdtaken richten: 

• de coördinatie van statistiekontwikkeling, -productie en -verspreiding voor het netwerk 

Statistiek Vlaanderen; 

• de ontwikkeling, productie en verspreiding van voldoende, kwaliteitsvolle en onafhankelijke 

openbare statistieken; 

• de uitwerking en invoering van een coherente datastrategie en -infrastructuur, die de twee 

bovenvermelde doelstellingen optimaal ondersteunt. 

Dit Vlaamse statistische programma 2018 is een uitwerking van de kortetermijndoelstellingen voor 

2018 en een eerste evaluatie van de projecten die in 2017 uitgevoerd zijn.  

2 ACTIES IN 2017 EN IN 2018 

 

In dit hoofdstuk wordt het doelstellingenkader voor Statistiek Vlaanderen 2018-2020 vertaald naar 

acties en aandachtspunten in 2017 en 2018. In 2017 kregen de strategische en operationele 

doelstellingen gestalte in het netwerk via discussies in het CVOS en de RVOS en via een bredere 

consultatie. Zo is er in 2017 vooral werk verricht rond de coördinatiedoelstelling, die via een aantal 

concrete afspraken (zoals vastgelegd in een aantal protocollen) zal worden gerealiseerd. De 

productiedoelstelling concentreert zich op de toepassing van deze protocollen op de ontwikkeling, 

de productie en de verspreiding van statistieken. Aangezien de eerste gezamenlijk gecreëerde 

protocollen binnen het netwerk rond het jaareinde van 2017 ontwikkeld zullen zijn, kan de 
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productiedoelstelling uit het doelstellingenkader pas in de uitvoeringsfase komen vanaf 2018. 

Vanzelfsprekend liep en loopt de bestaande productie van statistieken en analyses ondertussen 

verder binnen de entiteiten van het netwerk. Ook de datastrategie, die de coördinatie- en de 

productiedoelstelling ondersteunt, zal pas vanaf 2018 uitgetekend en uitgevoerd worden.  

Het statistische programma omvat volgens het decreet een overzicht van relevante statistieken. Dat 

overzicht wordt stapsgewijs opgebouwd, zoals verder toegelicht zal worden. In bijlage is een eerste 

selectie openbare statistieken opgenomen in het kader van de wettelijke verplichtingen om bepaalde 

statistieken te produceren. Daarnaast bevat het programma afspraken over de kwaliteitsmonitoring 

die de VSA zal uitvoeren als het netwerk op kruissnelheid is. Momenteel worden de eerste 

kwaliteitsprotocollen voor Vlaanderen ontwikkeld. 

Zoals in het doelstellingenkader werken we rond de drie kerntaken om de operationele 

doelstellingen en de bijbehorende acties te omschrijven: de coördinatie, de productie en de 

datastrategie. 

2.1 OD 1 COÖRDINATIE BINNEN HET STATISTISCHE SYSTEEM OPZETTEN 
 

In artikel 3 van het decreet betreffende de Vlaamse openbare statistieken wordt de Vlaamse 

Statistische Autoriteit door de Vlaamse Regering belast met de coördinatie van de ontwikkeling, 

productie en verspreiding van de Vlaamse openbare statistieken en de kwaliteitszorg daarvan. Dat 

doet ze natuurlijk in samenspraak met de betrokkenen. Het netwerk neemt via het CVOS, met advies 

van de RVOS, beslissingen over de opzet van het nieuwe systeem. De coördinatie van het VO-brede 

statistische systeem is bijgevolg een van de kernopdrachten die voortvloeit uit de nieuwe 

regelgeving. 

Binnen de coördinatie worden er in het doelstellingenkader vijf operationele doelstellingen 

opgenomen, waaronder een aantal acties worden gepland. De uitgevoerde acties in 2017 en de 

geplande acties in 2018 worden per doelstelling beschreven. 

OD 1.1.  Het bestuur van een gecoördineerd en coherent netwerk Statistiek Vlaanderen uitwerken 

We zorgen voor efficiënte beslissingsmechanismen om de taken van de VSA en het bredere netwerk 

Statistiek Vlaanderen, zoals bepaald in het decreet en het uitvoeringsbesluit, optimaal te kunnen 

uitvoeren. 

2017 

Coördinatie binnen de Vlaamse context 

Het CVOS en de RVOS zijn opgericht in 2016. Het CVOS is vanuit de producenten van Vlaamse 

openbare statistieken het beslissingsorgaan bij de invoering van een gecoördineerde 

statistiekontwikkeling, -productie en -verspreiding voor de Vlaamse overheid. De RVOS is vanuit de 

gebruikers van Vlaamse openbare statistieken het adviesorgaan bij de invoering van een 

gecoördineerde statistiekontwikkeling, -productie en -verspreiding voor de Vlaamse overheid. 

In 2017 zijn de bouwstenen voor de werking van het statistische systeem besproken en 

geconsolideerd binnen het CVOS en de RVOS om te komen tot een gedeelde werkwijze en structuur 

voor het netwerk Statistiek Vlaanderen. In dat kader zijn de volgende acties genomen: 
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• de bespreking van de visienota en het doelstellingenkader en van de werkzaamheden van de 

werkgroepen van het IIS, alsook de discussies over de protocollen, zodat de Vlaamse 

producenten en gebruikers inspraak hebben bij de beslissingen en de opmaak van 

documenten; 

• de verzameling van de behoeften van de Vlaamse statistiekproducenten die via 

samenwerkingsaanvragen kenbaar gemaakt zijn in het CVOS en in het IIS. De behoeften van 

de andere statistische autoriteiten zijn via het CVOS kenbaar gemaakt bij de Vlaamse 

statistiekproducenten. Er zijn werkgroepen voor deze samenwerkingsaanvragen opgericht en 

hun werkzaamheden worden opgevolgd; 

• de opmaak van een VO-brede thema-indeling voor statistieken, die bruikbaar zal zijn bij de 

oprichting van gebruikers- en producentengroepen, voor de onlinepublicatie van statistieken 

en voor de VO-brede inventaris van openbare statistieken; 

• de opmaak van een eerste lijst van openbare statistieken die stapsgewijs opgebouwd zal 

worden. In 2017 is een eerste aanzet gegeven om de wettelijk verplichte statistieken bij de 

entiteiten, gevat door het decreet, te inventariseren. 

Vanuit het CVOS is er een werkgroep Praktijkcode opgericht, die werkt aan protocollen om de 

Praktijkcode voor Europese statistieken te vertalen naar de Vlaamse context. 

Vanuit de samenwerkingsaanvragen op Vlaams niveau is een werkgroep opgericht om een 

rekeningsysteem voor natuurlijk kapitaal ‘Natural Capital Accounting’ in Vlaanderen te ontwikkelen. 

Een ander project over de relatie tussen groen en natuur enerzijds en gezondheid, geluk en welzijn 

anderzijds is kort verkend, maar is uitgesteld tot er een verdere verkenning is gebeurd. 

Verder is het concept van de themagroepen met producenten en gebruikers conceptueel uitgewerkt. 

Coördinatie binnen de interfederale en internationale context 

De vertegenwoordigings- en communicatiemechanismen binnen het IIS zijn opgestart in 2016 en 

werken voort aan verschillende thema’s.  

De werkgroep Statistisch Programma zet een geïntegreerd statistisch programma op dat onder 

andere de samenwerkingsaanvragen in het kader van statistiekbehoeften behandelt en opvolgt, en 

dat de lijsten van de openbare statistieken bij de verschillende partners opneemt. De 

samenwerkingsaanvragen hebben betrekking op een aantal concrete projecten die gericht zijn op de 

productie van nieuwe of verbeterde statistieken, waaraan verschillende entiteiten van de regionale 

en de federale overheden deelnemen. De samenwerkingsaanvragen worden uitgewerkt in 

interfederale werkgroepen voor elk specifiek project. De omschrijving van de projecten en de 

opvolging ervan zijn opgenomen in bijlage 1. 

De werkgroep Gegevensbeveiliging werkte in 2017 aan een ontwerpnota over het gegevensverkeer 

tussen partners binnen het IIS. Die nota bevat technische en administratieve afspraken over de wijze 

waarop en de voorwaarden waaronder data worden doorgegeven aan elkaar en aan derden. Daarbij 

wordt rekening gehouden met de algemene verordening gegevensbescherming die vanaf 25 mei 

2018 effectief in werking treedt. De werkgroep behandelt zowel primaire dataverzamelingen (vooral 

enquêtegegevens) als secundaire dataverzamelingen (vooral administratieve data). 

De werkgroep Internationale Positionering brengt adviezen uit over de posities die België aanneemt 

tijdens internationale vergaderingen over de uitwerking van openbare statistieken, in het bijzonder 
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tijdens de vier jaarlijkse vergaderingen van het European Statistical System Committee (ESSC) van 

Eurostat. Deze werkgroep bespreekt ook dossiers met een internationale draagwijdte die 

gecoördineerd moeten worden (onder meer het jaarlijkse statistische werkprogramma van Eurostat 

en een Belgische versie van het Commitment on Confidence voor statistieken). 

Daarnaast heeft het IIS op verzoek van de federale regering een werkgroep opgericht om een 

statistische annex op te maken van de VN-conferentie van juli 2017 waar België in een National 

Voluntary Review een stand van zaken gaf over de aanpak en de opvolging van de SDG-doelstellingen 

in ons land. De werkgroep stelde per SDG een tweetal indicatoren voor aan de raad van bestuur van 

het IIS. 

De raad van bestuur van het IIS bespreekt de adviezen en projecten van de werkgroepen en neemt 

de uiteindelijke beslissingen. 

2018 

Coördinatie binnen de Vlaamse context 

In 2018 gaan we verder op de ingeslagen weg binnen het CVOS en de RVOS. We vervullen de jaarlijks 

terugkerende taken betreffende de samenwerkingsaanvragen en de opmaak van het statistische 

programma. Daarnaast werken we  aan de hand van bediscussieerde en gezamenlijk goedgekeurde 

protocollen binnen het CVOS en de RVOS de werkwijzen binnen en de structuur van het netwerk 

Statistiek Vlaanderen uit. In dat kader zet ook de werkgroep Praktijkcode zijn activiteiten voort. 

Nieuw is dat er thematische groepen voor het netwerk Statistiek Vlaanderen worden opgezet waarbij 

producenten en gebruikers worden samengebracht om adviezen te formuleren over de 

prioriteitsbepaling bij de ontwikkeling, over de productie en over de verspreiding van statistieken, 

over de productie van nieuwe statistieken en over de stopzetting van overbodige statistieken. 

Aangezien de gebruikers daarbij een grotere rol krijgen, heeft de RVOS beslist om een keer per 

kwartaal in plaats van een keer per semester een RVOS-bijeenkomst te organiseren. 

Het CVOS zal ook meer aandacht besteden aan de communicatie met de entiteiten die per 

beleidsdomein in het CVOS vertegenwoordigd zijn. We gaan onderzoeken hoe de communicatie met 

de eigen achterban optimaal georganiseerd kan worden. We baseren ons daarvoor op voorbeelden 

uit de praktijk, zodat de interne coördinatie kan groeien vanuit de realiteit en de eigenheid van de 

entiteiten. De VSA wil hierbij een stimulerende en ondersteunende rol vervullen. 

Coördinatie binnen de interfederale en internationale context 

De IIS-werkgroep Statistisch Programma en de verschillende interfederale werkgroepen rond de 

samenwerkingsovereenkomsten zetten hun werkzaamheden voort. Deze werkzaamheden worden 

opgevolgd door het CVOS en besproken binnen de RVOS. Verder zal er aandacht zijn voor nieuwe 

samenwerkingsaanvragen met nieuwe bijbehorende overeenkomsten en werkgroepen. Binnen de 

werkgroep Gegevensbeveiliging wordt de nota ‘Gegevensverkeer tussen partners binnen het IIS’ 

afgewerkt en ter advies en goedkeuring voorgelegd aan de raad van bestuur van het IIS. In de loop 

van 2018 zal gestart worden met de concrete uitwerking ervan. De IIS-werkgroep Internationale 

Positionering zal de Belgische standpunten over internationale kwesties voorbereiden. De raad van 

bestuur behoudt voor al die werkgroepen zijn functie in het beslissingsproces. 
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De werkgroep over de SDG’s werkt in 2018 voort om de link tussen het regionale en het federale 

niveau uit te werken.  

OD 1.2.  Opstellen van een praktijkcode voor Vlaamse openbare statistiek 

We ontwikkelen een reeks van protocollen om de decretaal vastgelegde standaarden voor Vlaamse 

openbare statistieken verder te definiëren binnen de Vlaamse overheid, in overeenstemming met de 

Praktijkcode voor Europese statistieken, die Eurostat ontwikkeld heeft.  

2017 

In 2017 heeft de werkgroep Praktijkcode bij het CVOS aan drie protocollen gewerkt. Die protocollen 

behandelen het publicatiebeleid en de publicatieagenda, de inspraak van gebruikers van openbare 

statistieken en de professionele onafhankelijkheid. De adviezen en de pijnpunten van de werkgroep 

zijn besproken in het CVOS, zodat zij ook betrokken waren tijdens het proces van de opmaak. Binnen 

de RVOS is tijdens het proces de inspraak van de gebruikers besproken. De afgewerkte protocollen 

worden voor advies voorgelegd aan de RVOS en ter goedkeuring aan het CVOS. Dat proces loopt 

door tot in 2018. 

2018 

In 2018 zal aan de protocollen voortgewerkt worden. Ze hebben betrekking op verschillende 

aspecten van de statistiekproductie die opgenomen zijn in de Praktijkcode voor Europese statistieken 

en in het decreet. De nieuwe protocollen zullen het nodige institutionele kader en de voorwaarden 

voor kwaliteitsvolle statistische processen en outputs behandelen. De werking uit 2017 wordt als 

basis genomen en zal geëvalueerd en indien nodig aangepast worden. 

OD 1.3. Planning voor de opbouw van een programma van Vlaamse openbare statistieken 

We leggen een proces vast voor de graduele opbouw van een reeks van openbare statistieken voor 

Vlaanderen per statistisch thema, samen met een gedetailleerde planning om die statistieken onder 

de praktijkcode te produceren. Die activiteiten leiden op termijn tot een volwaardig jaarlijks 

programma van statistieken.  

2017  

Het decreet en de visienota hebben betrekking op de openbare statistieken, die gedefinieerd worden 

in artikel 2 van het decreet: ‘In dit decreet wordt verstaan onder: 1° Vlaamse openbare statistieken: 

de statistieken die door de Vlaamse overheidsinstanties worden ontwikkeld, geproduceerd en 

verspreid, die relevant en nodig zijn bij de uitwerking, uitvoering, opvolging of evaluatie van het 

Vlaamse beleid of tegemoet komen aan verplichtingen die zijn opgelegd door het IIS of 

internationale statistiekinstellingen en die publiek beschikbaar zijn als open data. ’ Ondanks die 

definitie bleef er onduidelijkheid bestaan over de betekenis van de term openbare statistieken. 

Daarom werd in 2017 een ontwerpprotocol over Vlaamse openbare statistieken besproken en 

uitgewerkt in het CVOS en in de RVOS, waarin verduidelijkt werd welke statistieken als openbare 

statistieken worden beschouwd. De twee kernvoorwaarden zijn de relevantie van de statistiek en de 

kwaliteit ervan. Op basis van het protocol zal de lijst van openbare statistieken stapsgewijs worden 

opgebouwd. In 2017 is  gestart met de inventarisering van de wettelijk verplichte statistieken. Die 

lijst is opgenomen in bijlage 2. In 2018 zal het protocol afgerond worden en start de verdere selectie 

in de themagroepen die nog ontwikkeld moeten worden. 
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Verder is er een statistisch programma 2018 opgemaakt. Zowel bij de opmaak als bij de eindversie 

ervan hebben het CVOS en de RVOS inspraak gekregen. Het programma beschrijft de werking in 2017 

en de planning voor 2018, die in de loop van het jaar 2017 steeds meer gestalte kreeg. 

2018 

De lijst van de openbare statistieken wordt aangevuld tijdens een tweede selectieproces. Eerst wordt 

via proefprojecten onderzocht hoe we tot meer relevante statistieken kunnen komen via 

themagroepen. Op basis van de proefprojecten kan het protocol verfijnd worden en kunnen de 

themagroepen breder toegepast worden. 

Er wordt een inventaris van openbare statistieken opgesteld waarop de protocollen toegepast zullen 

worden. De inventaris wordt opgemaakt in samenspraak met de themagroepen, het CVOS en de 

RVOS. De opmaak van de inventaris verloopt stapsgewijs en is een continu proces door de jaren 

heen. 

Om opgenomen te worden op de lijst van de openbare statistieken, moeten de geselecteerde 

statistieken voldoen aan de kwaliteitscriteria die volgen uit de protocollen die de Praktijkcode voor 

Europese statistieken vertalen naar Vlaanderen. Aangezien de protocollen over de kwaliteit van de 

statistieken grotendeels uitgewerkt zullen worden in 2018 en gegeven de tijd nodig voor deze 

werkzaamheden, is het noodzakelijk om stapsgewijs te werk te gaan. Er wordt in samenwerking met 

de entiteiten die onder het decreet vallen een planning uitgewerkt voor de invoering van de 

protocollen bij de ontwikkeling, de productie en de verspreiding van de statistieken. Daarbij zal er 

aandacht besteed worden aan de organisatie van ondersteunende mechanismen, zoals VO-brede 

interne workshops of seminaries. De protocollen zullen door de jaren heen geleidelijk ingevoerd 

worden voor het geheel de openbare statistieken. Het planningsproces zal daarbij regelmatig 

herhaald worden. 

Het statistische programma zal een neerslag zijn van de uitgevoerde werkzaamheden in het kader 

van de geplande werkzaamheden in voorliggend Vlaams statistisch programma 2018 en van de 

geplande acties voor 2019.  

OD 1.4. Er wordt een merkbeleid en een communicatiestrategie voor Statistiek Vlaanderen 

ontwikkeld 

We creëren een duidelijk afgelijnde externe identiteit voor het netwerk Statistiek Vlaanderen, met 

het doel een sterke merknaam op te bouwen die herkenbaar is voor een brede groep van 

statistiekgebruikers. Zo werken we aan een duidelijke strategie om te communiceren over de 

werkzaamheden en de producten van het netwerk. 

2017 en 2018 

Terwijl er in 2017 gewerkt is aan een merkbeleid dat voor een brede groep van statistiekgebruikers 

herkenbaar is, wordt in 2018 voor Statistiek Vlaanderen een communicatiestrategie ontwikkeld om 

de activiteiten en producten van het netwerk bekend te maken bij relevante doelgroepen. Eerst 

worden de verschillende kanalen in kaart gebracht en vervolgens worden ze stapsgewijs ingezet. 

Deze actie zal nog doorlopen na 2018. 
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OD 1.5. Opbouw van een capaciteitsbeleid voor Statistiek Vlaanderen 

Om een duidelijk beeld te hebben van de bestaande en benodigde capaciteit voor het netwerk 

Statistiek Vlaanderen, brengen we de personeelscapaciteit in beeld. We geven het netwerk van 

personeelsleden met expertise in statistiek en analyse een duidelijke en coherente eigenheid, in 

samenspraak met andere entiteiten. Op die manier vormen we een kennisnetwerk. We ontwikkelen 

initiatieven om de aanwezige kennis te delen en te versterken door kennisoverdracht van zowel 

interne als externe informatiebronnen. De acties starten in 2018. 

We werken aan een eerste inventarisering van de aanwezige personeelscapaciteit binnen het 

netwerk Statistiek Vlaanderen. Zo kunnen we, in overleg met de entiteiten van het netwerk, leemtes 

opsporen. We kunnen dan tijdig plannen opdat er voldoende middelen beschikbaar zijn om 

prioritaire statistieken en analyses te produceren. 

In het kader van kennisdeling en -overdracht wordt er gewerkt aan een coherente en gecoördineerde 

strategie om de aanwezige expertise en kennis binnen het netwerk Statistiek Vlaanderen te delen, en 

om externe expertise aan te trekken, met het oog op een optimale competentieontwikkeling. We 

zullen daarvoor in 2018 een continu en open programma van seminaries, infosessies en studiedagen 

aanbieden, in samenspraak met het CVOS en de RVOS. 

 

2.2 OD 2 PRODUCTIE VAN MEER STATISTIEKEN VAN HOGE KWALITEIT MET EEN PLANMATIGE 

AANPAK 
 

De doelstellingen voor de ontwikkeling, productie en verspreiding van openbare statistieken zijn 

prioritair gericht op de verschillende entiteiten van het netwerk Statistiek Vlaanderen. Ze beogen de 

concrete uitvoering en implementatie van de protocollen en processen die het netwerk heeft 

vastgelegd in de bovenstaande coördinatiedoelstellingen. De prioritaire principes van de praktijkcode 

die daarbij worden vooropgesteld, zijn gebruikersinspraak, de naleving van kwaliteitscriteria, een 

transparant publicatiebeleid en professionele onafhankelijkheid. 

OD 2.1. Gecoördineerde en transparante ontwikkeling en prioriteitenstelling 

De entiteiten die deel uitmaken van het netwerk Statistiek Vlaanderen, ontwikkelen openbare 

statistieken op een gecoördineerde en transparante wijze, overeenkomstig de protocollen die de 

praktijkcode voor Europese statistieken omzetten naar de Vlaamse context. De implementatie van 

die doelstelling wordt stapsgewijs en volgens een gezamenlijk opgestelde planning, in samenwerking 

met het CVOS en met inspraak van de RVOS en de themagroepen, opgestart. 

In het deel over de coördinatie is herhaaldelijk verwezen naar het belang van de themagroepen. Om 

te komen tot een optimale gebruikersinspraak, is de proactieve medewerking van de entiteiten van 

het netwerk Statistiek Vlaanderen nodig. Bij de ontwikkeling van nieuwe statistieken en het 

schrappen van niet-prioritaire statistieken zullen de protocollen voor de gebruikersinspraak en de 

professionele onafhankelijkheid voor het eerst uitgewerkt en geïmplementeerd worden. Ook een 
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strategische review over de opzet, het nut en de uitvoering van de surveycapaciteit van de VSA 

maakt deel uit van deze operationele doelstelling. 

OD 2.2. Gecoördineerde en transparante productie  

De verschillende entiteiten die deel uitmaken van het netwerk Statistiek Vlaanderen, produceren 

openbare statistieken op een gecoördineerde en transparante wijze, overeenkomstig de protocollen 

die de praktijkcode voor Europese statistieken omzetten naar de Vlaamse context. De uitwerking van 

die doelstelling wordt stapsgewijs en volgens een gezamenlijk opgestelde planning, in samenwerking 

met het CVOS en met inspraak van de RVOS en de themagroepen, opgestart. 

Binnen de VSA wordt een interne typologie uitgewerkt voor de producten en de diensten die vanuit 

de VSA voor externe gebruikers geproduceerd zullen worden. Daarbij wordt gewerkt aan de 

productie en ontsluiting van een reeks basisstatistieken per thema. Andere mogelijke VSA-producten 

zijn transversale syntheserapporten die basisstatistieken over verschillende thema’s, over 

doelgroepen of over geografische indelingen samenbrengen. Diepgaandere analyses die gebaseerd 

zijn op of opgemaakt zijn voor basisstatistieken, kunnen aan bod komen. Daarnaast streven we onder 

meer naar de interactieve ontsluiting van data, open data en een helpdeskfunctie.  

OD 2.3. Gecoördineerde en transparante verspreiding  

De verschillende entiteiten die deel uitmaken van het netwerk Statistiek Vlaanderen, verspreiden 

openbare statistieken op een gecoördineerde en transparante wijze, overeenkomstig de protocollen 

die de praktijkcode voor Europese statistieken omzetten naar de Vlaamse context. Deze protocollen 

leggen de mechanismen voor het publicatiebeleid van het netwerk vast. De implementatie van de 

doelstelling wordt stapsgewijs en volgens een gezamenlijk opgestelde planning, in samenwerking 

met het CVOS en met inspraak van de RVOS en de themagroepen, opgestart. 

In 2018 wordt er werk gemaakt van de publicatieagenda volgens het protocol over het 

publicatiebeleid en de publicatieagenda. Dat impliceert dat de publicaties vanuit het netwerk 

Statistiek Vlaanderen tijdig bij de buitenwereld aangekondigd worden. Verder zal het protocol voor 

het verlenen van toegang tot statistieken voor ze openbaar gepubliceerd zijn, met inbegrip van de 

opmaak van een register van voorafgaande toegang en de publicatie van het register, 

geïmplementeerd worden. 

Het protocol om openbare statistieken dubbel te publiceren, zowel op de communicatiekanalen van 

de entiteiten van het netwerk Statistiek Vlaanderen als op het centrale publicatieportaal Statistiek 

Vlaanderen, wordt ook uitgewerkt. 

Ten slotte wordt bij de publicatie van Vlaamse openbare statistieken het protocol om politieke 

commentaar of beleidscommentaar enerzijds en statistische commentaar anderzijds te scheiden, 

gerespecteerd door het netwerk. 

Binnen de VSA wordt een proces opgestart waarbij de interne processen en standaarden voor 

basisstatistieken die alleen op het internet gepubliceerd worden, per thema uitgewerkt worden. Dat 

gebeurt volgens de richtlijnen en standaarden voor kwaliteitscontrole, in overeenstemming met de 

principes uit de praktijkcode voor Europese statistieken en in samenwerking met het netwerk 

Statistiek Vlaanderen, nadat de themagroepen en de RVOS advies hebben verleend. 
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2.3 OD 3 EEN DATASTRATEGIE DIE DE WERKING VAN HET NETWERK ONDERSTEUNT  
 

De uitwerking van een coherente en gecoördineerde statistische datastrategie vormt de 

ondersteunende derde doelstelling voor de coördinatie- en productiedoelstelling. De doelstelling 

speelt een belangrijke rol bij de opbouw van een Vlaamse openbare statistiekfunctie. Rekening 

houdend met de bredere context van het IIS en met het gedecentraliseerde Vlaamse 

openbarestatistieksysteem, is het essentieel om duidelijke processen vast te leggen om data binnen 

het netwerk Statistiek Vlaanderen te verkrijgen, te verwerken, te beschermen en te delen, en om 

openbare statistieken en de data waarop ze gebaseerd zijn, voor het publiek veilig beschikbaar te 

stellen. De statistische datastrategie moet passen in bredere data-initiatieven van de Vlaamse 

overheid, met inbegrip van VO-brede doelstellingen, in de richtlijnen voor informatiebeheer en in het 

beleid rond open data. Ten slotte worden hier de concrete doelstellingen opgenomen voor de 

ontwikkeling van een ICT-infrastructuur die een aantal specifieke doelstellingen voor de coördinatie 

en de  ontwikkeling, productie en verspreiding van openbare statistieken moet ondersteunen. 

OD 3.1. Uitwerken van een statistische datastrategie  

De verschillende entiteiten die deel uitmaken van het netwerk Statistiek Vlaanderen, leggen een 

statistische datastrategie vast. Die datastrategie beschrijft hoe we tussen de verschillende entiteiten 

van het netwerk, en met de entiteiten buiten het netwerk, met data voor statistische doeleinden 

omgaan, en hoe we de veiligheid van de statistische data garanderen. 

In dat kader zal gestart worden met het uitschrijven van de functionaliteit en de processen voor data-

uitwisseling en voor databeveiliging voor het netwerk Statistiek Vlaanderen. Dat zal gebeuren in 

overeenstemming met de regelgeving en de afspraken die gemaakt zijn in de werkgroep 

Gegevensbeveiliging van het IIS, en in samenwerking met het CVOS. 

Verder start het netwerk Statistiek Vlaanderen met de uitwerking van het kader van de publicatie of 

van het vrijgeven van microdata, in overeenstemming met bredere principes en initiatieven rond 

open data. 

OD 3.2. Ontwikkelen van een nieuwe ICT-infrastructuur 

De verschillende entiteiten die deel uitmaken van het netwerk Statistiek Vlaanderen, bepalen 

gezamenlijk de functionaliteit van de ICT-infrastructuur die de VSA zal uitbouwen ter ondersteuning 

van de werkzaamheden van het netwerk Statistiek Vlaanderen. 

Verschillende ICT-functionaliteiten voor het hele netwerk Statistiek Vlaanderen zullen gedefinieerd 

worden in samenspraak met het CVOS, de RVOS en de themagroepen. Het gaat om een 

gebruikersplatform onder meer ter ondersteuning van de themagroepen van producenten en 

gebruikers, een datalab zodat data kunnen worden gedeeld tussen entiteiten van het netwerk en 

met derden, een gezamenlijke publicatieagenda zodat de publicatie van openbare statistieken tijdig 

kan worden aangekondigd, en een publicatiehub zodat openbare statistieken en onderliggende open 

data gepubliceerd kunnen worden via het principe van dubbel-publiceren en zodat gebruikers een 

uniform aanspreekpunt voor Vlaamse openbare statistieken hebben. 

De functionaliteit van een nieuwe portaalsite Statistiek Vlaanderen wordt gedefinieerd voor de 

ontsluiting van statistieken en analyses en voor interactieve dataontsluiting, met inbegrip van de 

coördinatie met het CVOS als het gaat om de functionele vereisten van het bredere netwerk. 
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Binnen de VSA wordt de functionaliteit van een nieuw intern VSA-datawarehouse uitgewerkt, met 

inbegrip van een transitieplan voor de huidige structuur. 
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3 SAMENWERKINGSAANVRAGEN 2017 - 2018 

 

In deze rubriek worden de hangende samenwerkingsaanvragen voor het Vlaamse statistische 

programma en voor het geïntegreerde statistische programma besproken, alsook de 

werkzaamheden die in het kader van die samenwerkingsaanvragen zijn uitgevoerd. In 2016 waren er 

alleen samenwerkingsaanvragen voor het geïntegreerde statistische programma 2017. In 2017 

waren er naast de samenwerkingsaanvragen voor het geïntegreerde statistische programma 2018 

ook twee samenwerkingsaanvragen op Vlaams niveau. De concrete samenwerkingsaanvragen zijn 

opgenomen in bijlage 1.   

3.1 GEÏNTEGREERD STATISTISCH PROGRAMMA 2017 
 

De vertegenwoordigers van de statistiekproducenten konden tot en met 31 mei 2016 

samenwerkingsaanvragen voor het geïntegreerde statistische programma 2017 indienen bij de 

Studiedienst van de Vlaamse Regering van het departement Kanselarij en Bestuur. Aangezien er op 

dat moment nog geen CVOS bestond, werd voor de Vlaamse administraties gewerkt via de leden van 

het platform Statistiek. Voor de overige instanties uit het decreet werden de leidinggevenden 

aangeschreven. De samenwerkingsaanvragen zijn op 31 mei bezorgd aan het secretariaat van het IIS 

en zijn vervolgens ter goedkeuring voorgelegd aan de raad van bestuur van het IIS.  

In totaal zijn er vijftien samenwerkingsaanvragen ingediend voor het geïntegreerde statistische 

programma 2017 (BISA: 1, IWEPS: 1, DKB: 6, FPB: 2 en ADS: 5). De werkgroep Statistisch Programma 

van het IIS bekeek die op 17 juni 2016. Zijn advies werd gevolgd door de raad van bestuur van het IIS. 

Voor elke aanvraag waren er vier statussen mogelijk: 1 gunstig advies voor het geïntegreerde 

statistische programma 2017; 2 gunstig advies voor een volgend programma; 3 ongunstig advies; 4 

andere status (dossier te vroeg ingediend; aanvraag die buiten het geïntegreerde statistische 

programma moet worden behandeld ...). Een lijst met de concrete aanvragen en de beslissingen is 

opgenomen in het Vlaamse statistische programma 2017. 

Voor de goedgekeurde samenwerkingsaanvragen voor het geïntegreerde statistische programma 

2017 zijn in werkgroepen service level agreements (SLA’s) opgesteld of is het verwachte resultaat van 

de samenwerking verduidelijkt. De goedgekeurde samenwerkingsaanvragen voor het geïntegreerde 

statistische programma 2017 staan beschreven in bijlage 1 onder tabel 1.1. Voor deze 

overeenkomsten wordt vanuit het besluit vermeld welke statistieken nieuw zijn en welke statistieken 

verbeterd of afgeschaft moeten worden, met de bijbehorende acties, de timing en de inzet van 

middelen, en met de vermelding van de samenwerking tussen Vlaamse overheidsinstanties of met 

andere statistische autoriteiten. Verder wordt voor elke samenwerkingsaanvraag vermeld wat de 

stand van zaken is midden oktober 2017. 

Voor de samenwerkingsaanvragen die nog niet rijp waren voor het geïntegreerde statistische 

programma 2017, zijn werkgroepen opgericht om de verschillende elementen uit de 

samenwerkingsaanvraag verder te expliciteren. Verder waren er enkele samenwerkingsaanvragen 

die op een alternatieve wijze een antwoord zouden krijgen. Die samenwerkingsaanvragen zijn niet 
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opgenomen in het geïntegreerde statistische programma 2017. Ze worden beschreven in bijlage 1 

onder tabel 1.2. 

Bij de meeste goedgekeurde samenwerkingsaanvragen van het geïntegreerde statistische 

programma 2017 zijn de werkzaamheden in oktober 2017 nog volop aan de gang en is er al een 

goede vooruitgang geboekt. Het project in het kader van de huurgeschillen is voor het Vlaamse 

Gewest afgewerkt. Ook de samenwerkingsaanvragen van het Federaal Planbureau zijn op tijd 

uitgevoerd wat de gezamenlijke opzet van de methodologie betreft. Die samenwerkingsaanvragen 

worden alleen op federaal niveau voortgezet. In oktober was de VPN-verbinding voor het Vlaamse 

Gewest nog niet operationeel, maar de drempels zijn weggewerkt waardoor ze nu verder 

geïmplementeerd kan worden. 

Twee van de vier niet-goedgekeurde samenwerkingsaanvragen zijn niet doorgegaan omdat er een 

alternatieve oplossing naar boven kwam of omdat de aanvrager het project niet prioritair vond. Het 

verzoek om de kadastrale statistieken te verfijnen, is behandeld en wordt momenteel verder 

besproken door de betrokkenen. De aanvraag over de overname van de verantwoordelijkheid voor 

de organisatie van de jaarlijkse enquête bij bioscoopuitbaters zal in 2018 verder behandeld worden 

in een werkgroep van de Hoge Raad voor de Statistiek. 

3.2 GEÏNTEGREERD EN VLAAMS STATISTISCH PROGRAMMA 2018 
 

De leden van het CVOS konden tot en met 30 maart 2017 samenwerkingsaanvragen voor het 

geïntegreerde en voor het Vlaamse statistische programma 2018 indienen bij de VSA. De 

samenwerkingsaanvragen voor het geïntegreerde statistische programma zijn op 31 maart bezorgd 

aan het secretariaat van het IIS en zijn ter goedkeuring voorgelegd aan de raad van bestuur van het 

IIS. Verder waren er twee samenwerkingsaanvragen die betrekking hadden op de samenwerking 

tussen Vlaamse entiteiten. 

In totaal zijn er vijftien samenwerkingsaanvragen ingediend voor het geïntegreerde statistische 

programma 2018 (BISA: 3, IWEPS: 0, VSA: 10, FPB: 2 en ADS: 0). Drie van die 

samenwerkingsaanvragen waren ook al in 2017 ingediend (VSA: 1, FPB: 2). De werkgroep Statistisch 

Programma van het IIS bekeek die op 27 april 2017, waarna de raad van bestuur van het IIS zijn 

advies volgde. Voor elke aanvraag waren er vier statussen mogelijk: 1 gunstig advies voor het 

geïntegreerde statistische programma 2018 (VSA: 6; FPB: 2; BISA: 3); 2 gunstig advies voor een 

volgend programma na verduidelijking van de aanvraag (VSA: 1); 3 ongunstig advies (geen); 4 

aanvragen die buiten het geïntegreerde statistische programma moeten worden behandeld (VSA: 3). 

De drie aanvragen die buiten het geïntegreerde statistische programma moeten worden behandeld, 

hebben betrekking op data van de Nationale Bank van België (NBB). Ze zijn tijdens een overleg 

midden 2017 verder bekeken en uitgewerkt. Bij de samenwerkingsaanvraag die nog niet rijp was 

voor het geïntegreerde statistische programma 2018, is een werkgroep opgericht om de 

samenwerkingsaanvraag te verduidelijken. 

Voor de goedgekeurde samenwerkingsaanvragen voor het geïntegreerde statistische programma 

2018 werden in werkgroepen SLA’s opgesteld. De belangrijkste elementen uit de SLA’s voor de 

goedgekeurde samenwerkingsaanvragen zijn opgenomen in bijlage 1, in tabel 1.3. De 

samenwerkingsaanvragen die niet opgenomen zijn in het geïntegreerde statistische programma 
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2018, zijn beschreven in bijlage 1, in tabel 1.4. De twee samenwerkingsaanvragen met het oog op 

samenwerking tussen Vlaamse entiteiten worden omschreven in bijlage 1, tabel 1.5.   
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4 BIJLAGEN 

 

Bijlage 1 bevat een overzicht van de samenwerkingsaanvragen. In bijlage 2 is de lijst met wettelijk verplichte statistieken, met de bijbehorende toelichting, 

opgenomen.  

4.1 SAMENWERKINGSAANVRAGEN 
 

Het huishoudelijk reglement van de raad van bestuur van het ISS bepaalt dat de samenwerking tussen de partners van het IIS wordt geregeld door service 

level agreements (SLA’s). De raad van bestuur moet de SLA’s goedkeuren. Voor de SLA’s wordt vanuit het besluit vermeld welke statistieken nieuw zijn en 

welke statistieken verbeterd of afgeschaft moeten worden, met vermelding van de bijbehorende acties, de timing en de inzet van middelen. Ook de 

samenwerking tussen Vlaamse overheidsinstanties of met andere statistische autoriteiten of andere statistiekinstellingen wordt vermeld. 

Verder zijn er voor het geïntegreerde statistische programma samenwerkingsaanvragen waarvoor geen SLA opgemaakt wordt, en samenwerkingsaanvragen 

die buiten het IIS behandeld worden. Samenwerkingsaanvragen die betrekking hebben op de samenwerking tussen Vlaamse entiteiten, worden uitgewerkt 

zonder SLA. 

We behandelen eerst de samenwerkingsaanvragen uit 2016, waarbij de stand van zaken midden oktober 2017 wordt vermeld. Vervolgens komen de 

samenwerkingsaanvragen uit 2017 aan bod. 

In het geïntegreerde statistische programma 2017 zijn zes SLA’s opgenomen, die betrekking hebben op acht samenwerkingsaanvragen. Eén goedgekeurde 

samenwerkingsaanvraag is verder uitgewerkt zonder SLA. Van de niet-goedgekeurde samenwerkingsaanvragen in 2016 is de samenwerkingsaanvraag over 

de data en statistieken uit de huurcontractendatabank in 2017 verder uitgewerkt. Die samenwerkingsaanvraag is nu goedgekeurd voor het geïntegreerde 

statistische programma 2018. Twee niet-goedgekeurde samenwerkingsaanvragen voor het geïntegreerde statistische programma 2017 zijn buiten het IIS 

verder uitgewerkt en twee samenwerkingsaanvragen zijn niet langer prioritair voor de Vlaamse statistiekproducenten die ze hebben aangebracht. Eén 

aanvraag had alleen betrekking op het Waalse Gewest en wordt verder buiten beschouwing gelaten. Zo wordt in de onderstaande tabellen de stand van 

zaken voor de resterende veertien samenwerkingsaanvragen beschreven. De stand van zaken voor de goedgekeurde samenwerkingsaanvragen uit het 



  

20 

 

  

geïntegreerde statistische programma 2017 komt aan bod in tabel 1.1. De niet-goedgekeurde samenwerkingsaanvragen staan in tabel 1.2, behalve de 

aanvraag die alleen betrekking heeft op het Waalse Gewest en de aanvraag die goedgekeurd werd voor het programma van 2018.  

In totaal zijn er vijftien samenwerkingsaanvragen ingediend voor het geïntegreerde statistische programma 2018. Drie samenwerkingsaanvragen waren ook 

al in 2017 ingediend (VSA: 1, FPB: 2). De twee samenwerkingsaanvragen van het Federaal Planbureau werden besproken bij de SLA’s van 2017. We laten ze 

hier buiten beschouwing omdat de projecten momenteel alleen op federaal niveau voortgezet worden. In het geïntegreerde statistische programma 2018 

zullen zeven SLA’s opgenomen worden, die betrekking hebben op negen samenwerkingsaanvragen. Eén niet-goedgekeurde samenwerkingsaanvraag zal 

verder geconcretiseerd worden in 2017, zodat ze opgenomen kan worden in het geïntegreerde statistische programma 2019. Verder worden drie niet-

goedgekeurde samenwerkingsaanvragen behandeld buiten het IIS. De afspraken uit de SLA’s voor de samenwerkingsaanvragen uit het geïntegreerde 

statistische programma 2018 komen aan bod in tabel 1.3. De niet-goedgekeurde samenwerkingsaanvragen, behalve die van het Federaal Planbureau, staan 

in tabel 1.4.  

De Studiedienst van de Vlaamse Regering (SVR) van het departement Kanselarij en Bestuur (DKB) is in 2017 omgevormd tot de VSA binnen DKB. In het 

geïntegreerde statistische programma 2017 was DKB de Vlaamse partner binnen de samenwerkingsovereenkomsten. Door de aanstelling van de 

hoofdstatisticus is de VSA de Vlaamse partner in de samenwerkingsovereenkomsten voor het geïntegreerde statistische programma van 2018. 
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Tabel 1.1. Samenwerkingsaanvragen 2016 opgenomen in het geïntegreerde statistische programma 2017 

AAN-
VRAGER 

Gewenst resultaat SLA loopt 
tot 

Nieuw (N), 
te verbe-
teren (V), 
afschaffen 

- reduceren 
(AF) 

Acties en stand van zaken (STAVAZA) 
oktober 2017 

Middelen* Verantwoordelijkheden partners 
(ADS = AD Statistiek) 

ADS Onderwijsgegevens en census 
2021  
Doel: bepalen van de lijst van te 
verzamelen gegevens voor het 
domein onderwijs en 
aanbevelingen opstellen om de 
kwaliteit van 
onderwijsgegevens te 
verbeteren. 

31/12/2017 V Acties uit SLA 
1/10/2016 - 30/06/2017: identificatie 
van de variabelen en van de nodige 
gegevens om de variabelen te 
berekenen. 
1/07/2017 - 31/12/2017: opstellen 
van een rapport met aanbevelingen 
met het oog op de verbetering van de 
kwaliteit van de onderwijsgegevens. 
STAVAZA 
* Akkoord over de lijst van aan te 
vragen variabelen. 
* Aanbevelingen ter verbetering van 
de statistieken zijn in bespreking. 

Elke partner 
verbindt zich 
er toe alle 
nodige 
middelen 
beschikbaar 
te stellen om 
de hem 
toegewezen 
taken uit te 
voeren.  

ADS neemt het voorzitterschap en het 
secretariaat van de werkgroep waar. 
ADS, BISA, DKB, departement Onderwijs 
en Vorming van de Vlaamse gemeenschap 
en IWEPS 
* stellen een variabelenlijst op rekening 
houdend met de verplichtingen en 
prioriteiten. 
* dragen bij tot de opstelling van het 
rapport met aanbevelingen met het oog 
op de verbetering van de kwaliteit van de 
onderwijsgegevens. 

IWEPS 
DKB  
ADS 

Hervorming van de 
vacaturestatistieken 
Doel: de administratieve last 
voor de bedrijven te 
verminderen en de statistieken 
beter af te stemmen op de 
informatiebehoeften van 
gebruikers. 

31/12/2017 N, V, AF Acties uit SLA 
1/10/2016-31/12/2016: onderzoek 
van de verschillende behoeften om de 
verwachte resultaten te bereiken. 
1/1/2017-31/12/2017: uitwerking van 
de methodologische nota. 
STAVAZA 
* De exploitatie van de 
administratieve gegevens en deze uit 
web scraping worden geanalyseerd. 
* De inhoud van de complementaire 
module bij de vragenlijst op vraag van 
de regionale statistische autoriteiten 
is klaar en moet nu getest worden. 

Elke partner 
verbindt zich 
er toe alle 
nodige 
middelen 
beschikbaar 
te stellen om 
de hem 
toegewezen 
taken uit te 
voeren. 

* ADS neemt het voorzitterschap en het 
secretariaat van de werkgroep waar.  
* ADS, BISA, DKB, departement Werk en 
Sociale Economie van de Vlaamse 
Gemeenschap en IWEPS dragen actief bij 
tot het opstellen van de methodologische 
nota. 
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Tabel 1.1. vervolg. Samenwerkingsaanvragen 2016 opgenomen in het geïntegreerde statistische programma 2017 

AAN-
VRAGER 

Gewenst resultaat SLA loopt 
tot 

Nieuw (N), 
te verbe-
teren (V), 

afschaffen - 
reduceren 

(AF) 

Acties en stand van zaken (STAVAZA) 
oktober 2017 

Middelen* Verantwoordelijkheden partners 
(ADS = AD Statistiek) 

BISA BTW-statistieken 
Doel: de kwaliteit van btw-
statistieken verbeteren. Het 
betreft hoofdzakelijk de 
identificatie van bestaande 
problemen en de uit te voeren 
correcties. 

31/12/2018 V Acties uit SLA 
1/1/2017-31/10/2017: onderzoek 
van de verschillende problemen door 
de werkgroep en voorstellen voor 
verbeteringen. 
1/11/2017 tot 31/12/2018: 
toepassing van de harmonisatie en 
van de verbeteringen. 
STAVAZA 
Er werden specifieke problemen en 
een analysemethode voorgesteld. 

Elke partner 
verbindt zich 
er toe alle 
nodige 
middelen 
beschikbaar 
te stellen om 
de hem 
toegewezen 
taken uit te 
voeren. 

* ADS neemt het voorzitterschap en het 
secretariaat van de werkgroep waar. 
* DKB, BISA, IWEPS, FPB en NBB leveren 
hun bijdrage tot de opdrachten van de 
werkgroep en voeren de hun 
toegewezen taken uit. 
* ADS voert de verbeteringen uit die de 
werkgroep heeft geïdentificeerd. 

FPB Milieu-uitgaven ondernemingen 
Doel: de kennis van milieu-
uitgaven van ondernemingen  
verbeteren, wat onder meer 
nodig is om de verplichtingen na 
te komen in het kader van 
Verordening (EU) Nr. 691/2011, 
gewijzigd via Verordening (EU) 
Nr. 538/2014, inzake de 
milieubeschermingsuitgaven. 

30/04/2017 N Acties uit SLA 
1/1/2017–30/4/2017: analyse van de 
methodologie (conceptie vragenlijst, 
steekproefplan), keuze van manier 
van werken (nieuwe 
geharmoniseerde enquêtes of 
uitbreiding bestaande regionale 
enquêtes). 
STAVAZA 
Dit project gaat voorlopig alleen door 
op federaal niveau. Later kan het 
departement Omgeving samen met 
het FPB een regionaal staal 
ontwikkelen. Men wacht de 
resultaten van de federale bevraging 
door het FPB in 2018 af. 

Elke partner 
verbindt zich 
er toe alle 
nodige 
middelen 
beschikbaar 
te stellen om 
de hem 
toegewezen 
taken uit te 
voeren. 

* FPB neemt het voorzitterschap en het 
secretariaat van de werkgroep waar en 
coördineert de werkzaamheden.  
* DKB, het departement Leefmilieu, 
Natuur en Energie van de Vlaamse 
Gemeenschap (nu departement 
Omgeving), BISA en IWEPS leveren de 
nodige inputs voor het overleg met 
betrekking tot de methodologische 
keuzes. 
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Tabel 1.1. vervolg. Samenwerkingsaanvragen 2016 opgenomen in het geïntegreerde statistische programma 2017 

AAN-
VRAGER 

Gewenst resultaat SLA loopt 
tot 

Nieuw (N), 
te verbe-
teren (V), 

afschaffen - 
reduceren 

(AF) 

Acties en stand van zaken (STAVAZA) 
oktober 2017 

Middelen* Verantwoordelijkheden partners 
(ADS = AD Statistiek) 

FPB Afbakening en beschrijving van 
de milieusector 
Doel: de milieusector zo 
nauwkeurig mogelijk afbakenen 
en omschrijven, wat onder meer 
nodig is om de verplichtingen na 
te komen in het kader van 
Verordening (EU) Nr. 691/2011, 
gewijzigd via Verordening (EU) 
Nr. 538/2014, inzake de sector 
van de milieugoederen en -
diensten. 

30/4/2017 N Acties uit SLA 
1/1/2017–30/4/2017: analyse van de 
methodologie (bepalen van de 
perimeter, conceptie vragenlijst, 
steekproefplan), keuze van manier 
van werken (nieuwe 
geharmoniseerde enquêtes of 
uitbreiding bestaande regionale 
enquêtes). 
STAVAZA 
Dit project gaat voorlopig alleen door 
op federaal niveau. Later kan het 
departement Omgeving samen met 
het FPB een regionaal staal 
ontwikkelen. Men wacht de 
resultaten van de federale bevraging 
door het FPB in 2018 af. 

Elke partner 
verbindt zich 
er toe alle 
nodige 
middelen 
beschikbaar 
te stellen om 
de hem 
toegewezen 
taken uit te 
voeren. 

* FPB neemt het voorzitterschap en het 
secretariaat van de werkgroep waar en 
coördineert de werkzaamheden.  
* DKB, het departement Leefmilieu, 
Natuur en Energie van de Vlaamse 
Gemeenschap (nu departement 
Omgeving), BISA en IWEPS leveren de 
nodige inputs voor het overleg met 
betrekking tot de methodologische 
keuzes. 

DKB Huurgeschillen onderworpen 
aan de vrederechters 
Doel: een brief met 
aanbevelingen aan de FOD 
Justitie om de registratie over 
vonnissen omtrent 
huurgeschillen onderworpen aan 
de vrederechters beter af te 
stemmen op de 
statistiekbehoeften. De data 
opvragen.  

31/12/2017 V Acties (geen SLA opgesteld) 
1/1/2017 – 31/12/2017: 
voorbereiding van de aanvraag. 
STAVAZA 
* De communicatie naar de FOD 
Justitie voor de verbeterde codering 
is gebeurd. 
* ADS en VSA-wonen vragen de oude 
data niet op. IWEPS en BISA 
misschien wel. 

Elke partner 
verbindt zich 
er toe alle 
nodige 
middelen 
beschikbaar 
te stellen om 
de hem 
toegewezen 
taken uit te 
voeren. 

* DKB neemt het voorzitterschap en het 
secretariaat van de werkgroep waar. 
* Het Agentschap Wonen-Vlaanderen 
van de Vlaamse Gemeenschap, BISA, 
IWEPS en ADS leveren de nodige inputs 
voor de voorbereiding van de aanvraag. 
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Tabel 1.1.vervolg. Samenwerkingsaanvragen 2016 opgenomen in het geïntegreerde statistische programma 2017 

AAN-
VRAGER
  

Gewenst resultaat SLA loopt tot Nieuw (N), 
te verbe-
teren (V), 

afschaffen - 
reduceren 

(AF) 

Acties en stand van zaken (STAVAZA) 
oktober 2017 

Middelen* Verantwoordelijkheden partners 
(ADS = AD Statistiek) 

ADS Toegang tot het datawarehouse 
van de FOD Economie via VPN 
Doel: engagementen van alle 
partners betreffende de 
toegankelijkheid van het 
datawarehouse van de FOD 
Economie via VPN beschrijven.  
Het gaat er voornamelijk om de 
technische aspecten te regelen in 
verband met de implementatie 
van een VPN en om de toegang 
tot het datawarehouse van de 
FOD Economie via een 
SAS/Connect-sessie te krijgen. 

* Deze SLA 
betreft de 
invoering 
van een 
nieuwe 
dienst die zal 
worden 
beëindigd 
wanneer de 
VPN’s 
geïmplemen-
teerd zijn. 
* De dienst 
wordt 
ingesteld 
voor 
onbepaalde 
tijd. 

V Acties uit SLA 
1/09/2016 – 30/06/2017: 
implementatie van de VPN’s en 
registratie van de gebruikers van het 
FPB, het IWEPS, het BISA en het DKB 
in de ‘active directory’ van de AD 
Statistiek. 
STAVAZA 
VPN nog niet in orde voor de VSA. 
Problemen nu opgelost waardoor de 
implementatie nu verder gezet kan 
worden. 

Elke partner 
verbindt zich 
er toe alle 
nodige 
middelen 
beschikbaar 
te stellen om 
de hem 
toegewezen 
taken uit te 
voeren. 

* ADS neemt het voorzitterschap en het 
secretariaat op zich; coördineert de 
implementatie van de VPN’s; neemt de 
nodige maatregelen om te zorgen voor 
een optimale configuratie van het 
federale onderdeel van het netwerk; 
verleent steun aan FPB, BISA, DKB en 
IWEPS voor het testen van de eerste 
verbindingen met het datawarehouse; 
zorgt in de loop van de tijd voor de 
toegankelijkheid en een goede 
verbinding met het datawarehouse van 
de FOD Economie. 
* FPB, BISA, DKB en IWEPS zijn 
verantwoordelijk voor het verkrijgen 
van de SAS-licenties voor hun 
gebruikers; nemen de nodige 
maatregelen om te zorgen voor een 
optimale configuratie van hun netwerk; 
verstrekken de lijst van de gebruikers 
die moet worden gecreëerd in de 
actieve directory van ADS; stellen ADS 
onmiddellijk op de hoogte in geval van 
gebrekkige werking. 

* Het samenwerkingsakkoord bepaalt dat, als een partij een opdracht uitvoert voor een andere partij, op haar verzoek of in het kader van een gemeenschappelijk project, die laatste partij de 

middelen ter beschikking stelt van de eerste. Dat wordt ook vermeld in elke SLA. 
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Tabel 1.2. Samenwerkingsaanvragen 2016 NIET opgenomen in het geïntegreerde statistische programma 2017 

AAN-
VRAGER
  

Gewenst resultaat Timing Nieuw (N), 
te verbe-
teren (V), 

afschaffen - 
reduceren 

(AF) 

Acties en stand van zaken (STAVAZA) 
oktober 2017 

Middelen Verantwoordelijkheden partners volgens de 
afspraken in de werkgroep Statistisch Programma 
in 2016 
(ADS = AD Statistiek) 

DKB Kadastrale statistieken – 
verfijning 
Doel: Onderverdeling in 
categorieën per bouwjaar voor 
de jaren na 1980. 

31/12/2017 V Acties 
AD Statistiek kan deze aanvraag 
behandelen via haar statistisch 
programma 2017. 
STAVAZA 
AD Statistiek heeft deze statistieken 
verfijnd. Verdere afstemming op de 
behoeften van het agentschap 
Wonen-Vlaanderen gebeurt via 
bilateraal overleg. 

/ ADS neemt deze aanvraag op in haar statistisch 
programma 2017; overlegt met de VSA en het 
agentschap Wonen-Vlaanderen in het kader van 
de verdere afstemming op de behoeften van deze 
gebruikers. 

DKB Data over de geografische 
spreiding, vestiging erkende 
vluchtelingen en subsidiair 
beschermden in Vlaanderen 
Doel:  
• data verhuisbewegingen (van 
regio opvangstructuur naar regio 
vestigingsplaats, op gemeentelijk 
niveau); 
• data geografische spreiding van 
erkende vluchtelingen en 
subsidiair beschermden op 
jaarbasis; 
• data voor Vlaanderen, bij 
uitbreiding België/alle gewesten. 

Niet gestart N Acties 
De aanvrager vond deze studie niet 
prioritair.  
STAVAZA 
Gelijkaardig project: ABB vroeg vorig 
jaar voor de eerste keer bij het 
Rijksregister informatie op over de 
verhuisbewegingen van personen die 
sinds januari 2014 als vluchteling of 
subsidiair beschermde zijn erkend. 
Bedoeling is om deze aanvraag 6-
maandelijks te herhalen, zodat de 
verhuisbewegingen van deze groep 
verder gevolgd kunnen worden. 
Meer info onder “Monitoring 
verhuisbewegingen” op 
http://www.integratie-
inburgering.be/cijfers-over-asiel. 

/ Niet opgestart 
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Tabel 1.2.vervolg. Samenwerkingsaanvragen 2016 NIET opgenomen in het geïntegreerde statistische programma 2017 

AAN-
VRAGER
  

Gewenst resultaat Timing Nieuw (N), 
te verbe-
teren (V), 

afschaffen - 
reduceren 

(AF) 

Acties en stand van zaken (STAVAZA) 
oktober 2017 

Middelen Verantwoordelijkheden partners volgens de 
afspraken in de werkgroep Statistisch Programma 
in 2016  
(ADS = AD Statistiek) 

DKB Statistieken NBB voor het 
departement Omgeving 
In de nomenclatuur van Intrastat 
worden goederen geïdentificeerd 
door een achtcijferige GN-code. 
Ook de primaire delfstoffen (en 
alternatieve grondstoffen) vallen 
daaronder. 
ALBON (nu departement 
Omgeving) wil de statistieken 
voor België verkrijgen per 
gewest. 

/ V Acties 
De NBB kan deze aanvraag 
behandelen zonder de aanvraag in 
het geïntegreerde statistische 
programma 2017 op te nemen.  
STAVAZA 
Dit overleg is niet gebeurd voor 
delfstoffen, maar is ook niet meer 
nodig. De Vlaamse Overheid heeft 
een eigen enquête uitgewerkt. 

/ Overleg tussen de NBB en de betrokkenen in het 
Vlaamse Gewest. 

ADS Overname verantwoordelijkheid 
voor organisatie ‘jaarlijkse 
enquête bij de 
bioscoopuitbaters’ en 
‘berekening statistiek 
bioscoopbezoek’ door de regio’s. 
Doel: er wordt verwacht dat de 
regionale partners de 
verantwoordelijkheid voor de 
enquête en de statistiek 
overnemen. 

Niet gestart N Acties 
Te vroeg voor het geïntegreerde 
statistische programma 2017. Het 
dossier moet verder uitgewerkt 
worden. 
STAVAZA 
De AD Statistiek neemt de enquête 
2017 nog voor zijn rekening. 
In 2018 zal er een werkgroep van de 
Hoge Raad voor de Statistiek 
opgericht worden met de 
voornaamste geïnteresseerden om 
na te gaan hoe deze statistiek kan 
vereenvoudigd worden. 

 ADS neemt het initiatief om een werkgroep van 
het IIS op te richten om de aanvraag te 
verduidelijken. 
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Tabel 1.3. Samenwerkingsaanvragen 2017 opgenomen in het geïntegreerde statistische programma 2018 

AAN-
VRAGER 

Gewenst resultaat SLA loopt 
tot 

Nieuw (N), 
te verbe-
teren (V), 
afschaffen 

- reduceren 
(AF) 

Acties Middelen Verantwoordelijkheden partners 
(ADS = AD Statistiek) 

BISA Statistiek over de overleving 
en locatiewijzigingen van btw-
plichtigen 
Doel: 1. Haalbaarheidsstudie. 
2. Bij gunstige resultaten van 
de haalbaarheidsstudie, de 
verdere ontwikkeling en 
implementatie met het oog op 
de herhaalde opmaak van deze 
statistieken. 

31/12/2018 N Acties uit SLA 
1/1/2018 - 31/7/2018: uitvoeren van 
een haalbaarheidsstudie. 
1/7/2018 – 31/12/2018: ingeval de 
haalbaarheidsstudie bevredigend 
geachte resultaten oplevert, verdere 
ontwikkeling en implementatie van de 
statistieken. 

Elke partner 
verbindt zich 
er toe alle 
nodige 
middelen ter 
beschikking te 
stellen om de 
resultaten uit 
deze SLA te 
bereiken. 

* ADS neemt het voorzitterschap en het 
secretariaat van de werkgroep waar en 
start de productie op van de statistieken. 
* VSA, IWEPS en BISA leveren hun eigen 
bijdrage tot de werkzaamheden van de 
werkgroep en vervullen de opdrachten die 
hen worden toevertrouwd, o.m. bij de 
validering van de resultaten. 
Vlaams Gewest: departement Economie, 
Wetenschap en Innovatie, VSA. 

BISA Statistiek van het 
voertuigenpark per statistische 
sector (SPSS). 
Doel:  
1. Lijst van de nodige 
parameters op het niveau van 
de statistische sectoren. 
2. Toewijzing van statistische 
sectoren aan de adressen van 
de eigenaars. 
3. Datamodel (datawarehouse-
kubus). 
4. Gemeenschappelijke 
vertrouwelijkheidsregels voor 
studies en publicaties. 
De resultaten 2 tot en met 4 
hangen af van het verkrijgen 
van de vereiste gegevens van 
de DIV van de FOD Mobiliteit. 

31/12/2018 N Acties uit SLA 
AD Statistiek, BISA, FPB, VSA, IWEPS 
1/1/2018 – 31/3/2018: bepaling van 
de lijst van de nodige parameters. 
* Bepaling van de optimale dimensies 
en van de definitieve standaardkubus. 
AD Statistiek 
* 1/1/2018 – 30/4/2018: aanvraag van 
DIV-gegevens aan de FOD Mobiliteit. 
* 1/4/2018 – 30/6/2018: test van 
toewijzing van statistische sectoren 
aan de (eigenaars van) de voertuigen. 
*1/5/2018 – 30/9/2018: tests van 
datawarehouse-kubussen. 
* 1/9/2018 – 31/12/2018: publicatie 
van de eerste kubus voor het testjaar. 
Systematische productie. Publicatie 
van één of meerdere bijkomende 
voorgaande jaren, volgens 
opportuniteit. 

Elke partner 
verbindt zich 
er toe alle 
nodige 
middelen ter 
beschikking te 
stellen om de 
resultaten uit 
deze SLA te 
bereiken. 

* ADS neemt het voorzitterschap en het 
secretariaat van de werkgroep waar.  
* ADS, VSA, IWEPS, BISA, FPB dragen actief 
bij tot het bereiken van de doelstellingen. 
Vlaams Gewest: departement Mobiliteit 
en Openbare Werken, VSA. 
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Tabel 1.3. vervolg. Samenwerkingsaanvragen 2017 opgenomen in het geïntegreerde statistische programma 2018 

AAN-
VRAGER 

Gewenst resultaat SLA loopt 
tot 

Nieuw (N), 
te verbe-
teren (V), 
afschaffen 

- reduceren 
(AF) 

Acties Middelen Verantwoordelijkheden partners 
(ADS = AD Statistiek) 

VSA Toerismestatistieken 
Doel: opstellen van de 
toerismestatistieken aangepast 
aan de behoeften van de 
gewesten (gebaseerd op een 
maandelijkse enquête bij de 
logiesverstrekkende bedrijven). 

31/12/2018 V Acties uit SLA 
1. Een uitgewerkte beschrijving van de 
procedures voor de regelmatige 
levering van individuele gegevens 
door ADS aan VSA, IWEPS en BISA. 
2. Een beschrijving van de regels en de 
procedures met betrekking tot ‘de 
vertrouwelijkheid (‘disclosure 
control’)’. 
3. Een ontwerp van overeenkomst die 
de taakverdeling inzake toerisme-
statistieken specificeert en de regels 
en procedures vastlegt voor: de 
levering van gegevens en metadata; 
de uitwisseling van methodologische 
kennis en informatie nodig voor 
adequate ‘disclosure control’; en het 
opstellen van toerismestatistieken op 
elk aggregatieniveau. 

Elke partner 
verbindt zich 
er toe alle 
nodige 
middelen ter 
beschikking te 
stellen om de 
resultaten uit 
deze SLA te 
bereiken. 

* ADS neemt het voorzitterschap en het 
secretariaat van de werkgroep waar. 
* ADS, VSA, IWEPS en BISA dragen actief 
bij tot de realisatie van de doelstellingen. 
Vlaams Gewest: Toerisme Vlaanderen, 
VSA. 

VSA Toevoegen items in de 
statistiek van ICT- en 
internetgebruik bij 
huishoudens en individuen 
Doel: toevoegen van vragen 
aan de enquête over ICT- en 
internetgebruik bij 
huishoudens en individuen, de 
“ICT-HH-enquête” genoemd. 

31/1/2018 N Acties uit SLA 
1/10/2017 – 31/10/2017: de AD 
Statistiek ontwikkelt de vragenlijst 
voor de ICT-HH enquête 2018, 
rekening houdend met de 
mogelijkheden en de behoeften van 
de gewesten. 

Elke partner 
verbindt zich 
er toe alle 
nodige 
middelen ter 
beschikking te 
stellen om de 
resultaten uit 
deze SLA te 
bereiken. 

* ADS neemt het voorzitterschap en het 
secretariaat van de werkgroep waar.  
* VSA geeft de eerste aanzet voor de 3 
vragen over e-government en veilige 
toegang. 
* ADS, VSA, IWEPS en BISA dragen actief 
bij tot het opstellen van de 3 vragen over 
e-government en veilige toegang in dit 
kader en dit zowel in het Nederlands als in 
het Frans. 
Vlaams Gewest: DKB, VSA. 
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Tabel 1.3.vervolg. Samenwerkingsaanvragen 2017 opgenomen in het geïntegreerde statistische programma 2018 

AAN-
VRAGER 

Gewenst resultaat SLA loopt 
tot 

Nieuw (N), 
te verbe-
teren (V), 
afschaffen 

- reduceren 
(AF) 

Acties Middelen Verantwoordelijkheden partners 
(ADS = AD Statistiek) 

VSA Data en statistieken uit de 
huurcontractendatabank 
Doelen: enerzijds het gebruik 
van de data voor de opmaak 
van statistieken en anderzijds 
het onderzoeken van de 
kwaliteit van deze gegevens om 
op basis van dit onderzoek 
verbeteringen voor de 
registratie in de databank voor 
te stellen. 

31/12/2018 N Acties uit SLA 
1/1/2018-31/12/2018: gegevens uit 
de huurcontractendatabank bij AAPD 
met rijksregisternummer en andere 
nog te bepalen variabelen aanvragen 
in samenwerking met de betrokken 
administraties en onderzoeksgroepen. 
1/1/2019-31/9/2019: Verkrijgen van 
de data, opstart van de verwerking 
van de data (meer concreet te 
bepalen in het geïntegreerde 
statistische programma 2019). 

Elke partner 
verbindt zich 
er toe alle 
nodige 
middelen ter 
beschikking te 
stellen om de 
resultaten uit 
deze SLA te 
bereiken. 

* VSA neemt het voorzitterschap en het 
secretariaat van de werkgroep waar.  
* ADS, VSA, IWEPS, BISA dragen actief bij 
tot de uitvoering van de doelstellingen. 
Vlaams Gewest: Wonen-Vlaanderen, VSA. 

VSA Statistiek van de verkopen van 
onroerende goederen, op basis 
van de verkoopakten 
Doel: onderzoek naar de 
mogelijkheden voor meer 
gedetailleerde 
onderverdelingen en extra 
types onroerende goederen. 
Indien van toepassing de 
implementatie hiervan. 

31/12/2018 V Acties uit SLA 
1/1/2018 – 30/6/2018: haalbaar-
heidsstudie betreffende de 
beschikbaarheid van de gegevens bij 
de dataleverancier, de bruikbaarheid, 
de continuïteit en een 
confidentialiteitsanalyse.   
1/7/2018 – 31/12/2018: Indien uit de 
haalbaarheidsstudie blijkt dat alle 
benodigde gegevens beschikbaar zijn 
en er geen problemen gevonden 
worden m.b.t. de confidentialiteit, 
wordt overgegaan tot het uitwerken 
van de methodologie en de 
algoritmes. 
1/11/2018 – 31/12/2018: methodolo-
gische nota. 

Elke partner 
verbindt zich 
er toe alle 
nodige 
middelen ter 
beschikking te 
stellen om de 
resultaten uit 
deze SLA te 
bereiken. 

* ADS neemt het voorzitterschap en het 
secretariaat van de werkgroep waar.  
* ADS, VSA, IWEPS en BISA leveren hun 
bijdrage tot de opdrachten van de 
werkgroep en voeren de hun toegewezen 
taken uit. 
* ADS voert de haalbaarheidsanalyse uit. 
Als voldaan is aan alle voorwaarden zal 
ADS overgaan tot de implementatie en het 
opstellen van de methodologische nota. 
* BISA engageert zich enkel voor het deel 
in verband met de statistiek van de 
verkoop van gewone woonhuizen, villa’s, 
appartementen en bouwgronden. 
Vlaams Gewest: Instituut voor Landbouw-, 
Visserij- en Voedingsonderzoek, 
departement Landbouw en Visserij, 
Vlaamse Landmaatschappij, VSA. 
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Tabel 1.3.vervolg. Samenwerkingsaanvragen 2017 opgenomen in het geïntegreerde statistische programma 2018 

AAN-
VRAGER 

Gewenst resultaat SLA loopt 
tot 

Nieuw (N), 
te verbe-
teren (V), 

af te 
schaffen - 
reduceren 

(AF) 

Acties Middelen Verantwoordelijkheden partners 
(ADS = AD Statistiek) 

VSA Aanvraag jaarstatistieken 
reizigers- en goederenvervoer 
per spoor 
Doel: een gezamenlijke 
aanvraag van de 
jaarstatistieken reizigers- en 
goederenvervoer bij de 
verschillende 
spoorwegmaatschappijen, met 
een zo hoog mogelijke 
dekkingsgraad. 

31/12/2018 N Acties uit SLA 
1/1/2018 – 30/6/2018: een overzicht 
verkrijgen van de gegevens en hun 
detail beschikbaar bij alle of een 
aantal van de spoorwegonderne-
mingen in het kader van de aanvraag 
van de data voor spoorweg-
statistieken. Methode nog te 
onderzoeken in de werkgroep. 
1/6/2018 – 31/12/2018: een 
brief/contract opstellen aan/met alle 
spoorwegoperatoren om toegang te 
verkrijgen tot de gegevens nodig voor 
de spoorwegstatistieken. 

Elke partner 
verbindt zich 
er toe alle 
nodige 
middelen ter 
beschikking te 
stellen om de 
resultaten uit 
deze SLA te 
bereiken. 

* VSA neemt het voorzitterschap en het 
secretariaat van de werkgroep waar.  
* VSA, IWEPS, BISA, FPB dragen actief bij 
tot de realisatie de doelstellingen. 
Vlaams Gewest: departement Mobiliteit 
en Openbare Werken, VSA. 
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Tabel 1.4. Samenwerkingsaanvragen 2017 niet opgenomen in het geïntegreerde statistische programma 2018 

AAN-
VRAGER 

Gewenst resultaat Timing Nieuw (N), 
te verbe-
teren (V), 

af te 
schaffen - 
reduceren 

(AF) 

Acties Middelen Verantwoordelijkheden partners 
(ADS = AD Statistiek) 

VSA Meer uitgebreide 
handelscijfers 
Doel: De gewestelijke 
handelscijfers zijn momenteel 
beschikbaar voor 22 sectoren 
en 99 productgroepen (HS 2-
digit). Men wil sinds 2012 
gewestelijke data over in- en 
uitvoer verkrijgen volgens HS 8 
digits, naar partnerland. Dit 
liefst maandelijks en niet enkel 
in bedragen, maar ook in 
volumes, tonnages. Volgens het 
communautaire en nationale 
concept. 

/ V Acties volgens het overleg 
De NBB zegt dat een meer uitgebreide 
toelevering mogelijk is. Het zal gaan 
om de geobserveerde gegevens en 
om bijschattingen in voorkomend 
geval. 
Let wel: 
* Dergelijk bestand is zeer omvangrijk. 
Verder technisch overleg is nodig over 
hoe het concreet zal overgemaakt 
worden. 
* Omwille van de confidentialiteit van 
de gegevens zullen sommige velden 
als « c » gemarkeerd staan. 
 

/ * VSA, IWEPS, BISA nemen in het vierde 
kwartaal 2017 terug contact op om 
verdere afspraken te maken voor de 
overdracht van cijfers. 
Deelnemers: VSA, NBB, Vlaams Centrum 
voor Agro- en Visserijmarketing vzw, 
departement Landbouw en Visserij, 
departement Economie, Wetenschap en 
Innovatie, Flanders Investment & Trade 

VSA Meer volledig beeld van de 
heruitvoer  voor de eerste 24 
hoofdstukken 
Doel: De statistiek van de 
buitenlandse handel is 
beschikbaar volgens het 
nationaal en volgens het 
communautaire concept. De 
transacties van de niet-
ingezetenen die producten 
invoeren en vervolgens 
uitvoeren zijn vervat in het 
communautaire concept, doch 
niet in het nationale concept.  

/ V Acties volgens het overleg 
Er is geen directe mogelijkheid om de 
heruitvoer ‘exhaustief’ in kaart te 
brengen. Proxies zijn mogelijk. 
Let wel: de Belgische IOT werkt o.b.v. 
producten; de interregionale IOT 
o.b.v. bedrijfstakken. Het is voorts de 
vraag of het productdetail fijnmazig 
genoeg is voor de behoeften van 
VLAM. De NBB kan zich engageren om 
meer fijnmazige statistieken over de 
buitenlandse handel ter beschikking 
te stellen aan VLAM. Verder overleg 
met de VLAM is nodig. 

/ * VSA, IWEPS nemen in het vierde 
kwartaal 2017 terug contact op voor 
verder overleg. 
Deelnemers: IBSA, VSA, NBB, FPB, Vlaams 
centrum voor Agro- en Visserijmarketing 
vzw, departement Landbouw en Visserij, 
departement Mobiliteit en Openbare 
Werken, departement Economie, 
Wetenschap en Innovatie, Flanders 
Investment & Trade 
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Tabel 1.4.vervolg. Samenwerkingsaanvragen 2017 niet opgenomen in het geïntegreerde statistische programma 2018 

AAN-
VRAGER 

Gewenst resultaat Timing Nieuw (N), 
te verbe-
teren (V), 

af te 
schaffen - 
reduceren 

(AF) 

Acties Middelen Verantwoordelijkheden partners 
(ADS = AD Statistiek) 

VSA Onderscheiden van biologische 
versus andere producten in de 
productcodes bij de 
buitenlandse handel 
Vraag: is het mogelijk om de 
gecombineerde 
goederennomenclatuur uit te 
breiden met een of twee 
posities. Dit althans voor de 
eerste 24 hoofdstukken. 

/ N Er is geen directe oplossing mogelijk. 
Uitbreiding van de nomenclatuur met 
meer codes leidt tot een zwaardere 
druk op de aangever. De NBB kan zich 
niet engageren voor de opmaak van 
deze door de VLAM gevraagde 
statistieken. 

/ Geen verdere afspraken. 
Deelnemers: VSA, NBB, FPB, Vlaams 
Centrum voor Agro- en Visserijmarketing 
vzw, departement Landbouw en Visserij, 
departement Economie, Wetenschap en 
Innovatie, Flanders Investment & Trade 

VSA Afsprakenkader en per 
(authentieke) bron een 
register van rechtstreekse 
koppelingen en afgeleiden 
Doel: Afhankelijkheid van 
externe bronnen onder 
controle houden. Als 
wijzigingen en 
onbeschikbaarheden tijdig 
worden aangekondigd en in 
onderling overleg besproken 
heeft de afnemende overheid 
voldoende inspraak en ruimte 
om zich voor te bereiden op 
wijzigingen. 

2017 V VSA zal een voorlopige werkgroep 
voor werkprogramma 2019 opzetten 
om de samenwerkingsaanvraag te 
concretiseren. 
 

/ * VSA neemt het voorzitterschap en het 
secretariaat van de voorlopige werkgroep 
waar.  
* ADS, VSA, IWEPS, BISA, FPB, 
departement onderwijs en vorming, 
departement kanselarij en bestuur, 
agentschap informatie Vlaanderen, 
departement Werk en Sociale Economie 
nemen deel aan deze voorlopige 
werkgroep. 
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Tabel 1.5. Vlaamse samenwerkingsaanvragen voor het Vlaamse statistische programma 2018 

AAN-
VRAGER 

Gewenst resultaat Timing Nieuw (N), 
te verbe-
teren (V), 

af te 
schaffen - 
reduceren 

(AF) 

Acties Middelen Verantwoordelijkheden partners 

VSA ‘Natural Capital Accounting’ in 
Vlaanderen 
Doel: 
Ontwikkelen van een 
rekeningsysteem voor 
natuurlijk kapitaal ‘Natural 
Capital Accounting’ in 
Vlaanderen 
 

2018 N Betrokken partijen werden 
bijeengebracht in het voorjaar, 
waarbij verschillende opties werden 
bekeken. Er werd beslist om op twee 
sporen te werken: uitwerking van een 
‘proof of concept’ NCA voor 
Vlaanderen in de loop van 2018 en 
parallel inzetten op een Horizon2020 
project (call verwacht najaar 2017). 

* inbreng van 
middelen 
door INBO, 
ANB, DOMG. 

* Departement Omgeving neemt het 
voorzitterschap en het secretariaat van de 
werkgroep waar. 
* Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek,  
agentschap voor Natuur en Bos, Vlaamse 
Instelling voor Technologisch Onderzoek, 
departement Omgeving, Vlaamse 
Milieumaatschappij en de VSA nemen deel 
aan deze werkgroep. 

VSA Relatie groen/natuur en 
gezondheid/geluk/welzijn 
Doel: 
Verdere verkenning van het 
thema. 

/ N Betrokken partijen werden 
bijeengebracht. Op korte termijn 
wordt geen nieuwe statistiek 
ontwikkeld, maar zal er worden 
ingezet op kennisuitwisseling, 
afstemming van uiteenlopende 
bestaande initiatieven, koppeling van 
verschillende gegevensbanken, enz. 
Voor 2018 dus eerder een verdere 
verkenning.  

/ * Departement Omgeving neemt het 
voorzitterschap en het secretariaat van de 
werkgroep waar. 
* Verschillende Vlaamse entiteiten 
(Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 
departement Omgeving, agentschap 
Natuur en Bos, VSA, steunpunt Milieu en 
Gezondheid, …) nemen deel aan deze 
werkgroep. 
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4.2 LIJST MET WETTELIJK VERPLICHTE STATISTIEKEN 
 

 

Na de toelichting die naar de leden van het CVOS werd gestuurd bij de vraag naar de update van de beschikbare lijst van wettelijk verplichte statistieken, 

wordt de lijst van wettelijk verplichte statistieken opgenomen. 

Toelichting lijst van wettelijk verplichte statistieken 

Het Excel-bestand ‘Lijst statistieken’ bevat een overzicht van de wettelijk verplichte geproduceerde statistieken zoals meegedeeld door de entiteiten gevat 

door het decreet betreffende de Vlaamse openbare statistieken (BS 7 maart 2016) op datum van 31 oktober 2017. 

De basis voor de opmaak van de lijst zijn de meegedeelde gegevens vanuit de verschillende VO-beleidsdomeinen in het kader van de opmaak van het 

Belgische statistische programma 2016. De opmaak hiervan dateert van het najaar 2015. De verschillende entiteiten konden in deze lijst wijzigingen 

aanbrengen zoals het schrappen van statistieken, het wijzigen of aanvullen van gegevens of het toevoegen van bijkomende statistieken. De toegevoegde 

lijst geeft de toestand op 31 oktober 2017. Deze lijst kan ook in de toekomst verder aangevuld en gewijzigd worden.  

Woordje toelichting bij de rubrieken.  

- Producent = naam verantwoordelijke entiteit  

- Naam = officiële benaming van de statistiek 

- Inhoud = korte beschrijving van de inhoud en eventuele dimensies waarin de resultaten worden ingedeeld 

- Dekking = T: België, B= Brussels Hoofdstedelijk Gewest, V: Vlaams Gewest, W: Waals Gewest, F: Franse Gemeenschap, N: Vlaamse Gemeenschap, D: 
Duitstalige Gemeenschap, Bf: COCOF, Bv: VGC, Bb: COCOM/GGC 

- Geografische opsplitsing (maximale geografische opsplitsing van de resultaten ) = NUTS0: België, NUTS1: gewesten, NUTS2: provincies, NUTS3: 
arrondissementen, LAU2: gemeenten, SS: statistische sectoren, Z: andere (+ korte omschrijving) 

- Wettelijke verplichtingen = lokale, regionale, nationale, Europese, … regelgevingsbasis van het mandaat  

- Verzameling (wijze van gegevensverzameling) = C: telling (exhaustieve enquête), S: steekproefenquête, A: gebruik van administratief register, R: gebruik 
van niet-administratief (privé-)databestand of –register, P: primaire statistiek, D: rechtstreekse opname van informatie (bv. prijzen in winkels), B: gebruik 
van big data, Z: andere 
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- Frequentie = maandelijks, 2-maandelijks, …, jaarlijks, 2-jaarlijks, … 

- Bronnen = gebruikte bronnen vb. indien steekproefenquête dan naam van die steekproefenquête vermelden, indien administratief register dan naam van 
dat register. 

- Deadlines (deadline voor publicatie vanaf het einde van de referentieperiode) = T+xD: T + x dagen, T+xW: T + x weken, T+xM: T + x maanden, T+xJ: T + x 
jaren, vrije tekst  in bepaalde gevallen 

- Publicatiedatum naar type output = concrete datum van publicatie naar type output (vb. eerst eerste frequentietabellen op website, later een publicatie 
of meer verwerkte statistieken) met het oog op het opstellen van een publicatie-agenda naar de toekomst toe 

- Ontwikkelingen= J: lopende of geplande ontwikkelingen, N: geen lopende of geplande ontwikkelingen 
Merk op: indien J dan dienen deze ontwikkelingen apart toegelicht te worden zodat deze opgenomen kunnen worden in het Vlaamse statistische 
programma (VSP). 

- Contactpersoon = e-mail adres verantwoordelijke contactpersoon 

- Commentaar = extra te vermelden info relevant voor geproduceerde statistiek 

- Thema = voorstel op basis van thema-indeling zoals overeengekomen binnen CVOS. De gebruikte thema-indeling zoals overeengekomen binnen het CVOS 
is de volgende:  

  

A. Economie en financiën  

A.1. Economie  

A.2. Financiën  

A.3. Internationale handel  

B. Mobiliteit  

C. Landbouw, bosbouw en visserij  

D. Omgeving en energie  

D.1. Milieu en natuur  

D.2. Milieu-effecten  

D.3. Ruimte en infrastructuur  

D.4. Energie  
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E. Demografie  

E.1. Stand van de bevolking  

E.2. Loop van de bevolking  

E.3. Asiel / migratie  

E.4. Stand van de huishoudens  

E.5. Demografische vooruitzichten  

F. Onderwijs en vorming  

G. Levensomstandigheden  

G.1. Arbeid  

G.2. Inkomen en sociale bescherming  

G.3 Sociale samenhang en integratie  

G.4. Bouwen en wonen  

G.5. Vrijetijd, sport, cultuur en toerisme  

G.6. Gezondheid, welzijn en zorg  

G.7. Veiligheid en criminaliteit  

H. Wetenschap, technologie en digitale maatschappij  

H.1. Wetenschap, technologie en innovatie  

H.2. Digitale economie en maatschappij  

I. Overheid  

I.1. Financiën en bestuur  

I.2. Ontwikkelingssamenwerking en buitenlands beleid  

I.3. Infrastructuur  

I.4. Relatie overheid/burger  
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Lijst van wettelijk verplichte statistieken 

 

 

 

 


