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sv@vlaanderen.be   

Besluiten RVOS 7 februari 2023  

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

Aanwezig 

• Leden RVOS: Peter Van Humbeeck (voorzitter), Inge Pasteels (ondervoorzitter), Tony 

Verstraete (ondervoorzitter), Geert Molenberghs, Elsy Verhofstadt, Koenraad Debackere, Lien 

Van Rampelberg, Tim Buyse, Tim Goesaert, Tom Verbeke, Tine Holvoet, Joris Voets, Lode 

Vanden Bussche, Nathan Van den Bergh, Dirk Verbist, Jan Bal, Anton Derks, Ilse Boons, 

Diederik Vancoppenolle 

• VSA: Ann Carton (hoofdstatisticus ad interim), Marie-Anne Moreas, Marije Nouwen (verslag), 

Reinhard Stoop, Veerle Beyst  

Verontschuldigd 
• Leden RVOS : Ive Marx, Joost Bronselaer, Stefanie Maris  

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  

AGENDA 

1. Verwelkoming 

2. Aanstelling voorzitter en ondervoorzitter RVOS 

3. Voorstelling leden en secretariaat RVOS 

4. Toelichting statistieklandschap in België/Vlaanderen en situering formele opdrachten 

RVOS 

5. Gedachtewisseling over de ambities en toekomstige werking van RVOS 

6. Afronding en afspraken 

BESLUITEN 

1. Verwelkoming 

De Raad voor Vlaamse Openbare Statistieken kwam voor de eerste keer samen in de nieuwe 

samenstelling. De hoofdstatisticus ad interim Ann Carton verduidelijkt het belang van de 

adviesraad en benadrukt de groei van het Vlaamse Statistieksysteem. 

2. Aanstelling voorzitter en ondervoorzitters 

De kandidatuur van Peter Van Humbeeck (SERV en UAntwerpen) als voorzitter van RVOS wordt 

unaniem goedgekeurd. 

De kandidaturen van Inge Pasteels (PXL) en Tony Vanderstraete (Digitaal Vlaanderen) voor de 

functie van ondervoorzitter worden eveneens goedgekeurd.  

RVOS 
RAAD VOOR VLAAMSE  
OPENBARE STATISTIEKEN 

mailto:sv@vlaanderen.be
https://assets.vlaanderen.be/image/upload/v1675931108/MB_RVOS_leden_ondertekend_lhffr1.pdf
https://assets.vlaanderen.be/image/upload/v1675931108/MB_RVOS_leden_ondertekend_lhffr1.pdf
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De voorzitter, ondervoorzitters en secretariaat vormen het bureau van RVOS. Zij bereiden de 

vergaderingen en werkzaamheden van RVOS voor. Op die manier is er een vertegenwoordiging 

vanuit drie grote fracties (socio-economische gemeenschap, academische gemeenschap, Vlaamse 

overheid). 

3. Voorstelling leden en secretariaat RVOS  

De aanwezige leden stellen zich voor.  

4. Toelichting statistieklandschap en situering formele opdrachten RVOS  

Ann Carton, hoofdstatisticus ad interim, stelt het statistieklandschap in België en Vlaanderen 
voor met een toelichting over o.a.  

• de wijziging van het statistieklandschap sinds de 6de staatshervorming in 2011 en de rol van 

de Vlaamse Statistische Autoriteit (VSA) hierin, en het peer review report van Eurostat over 

het Belgisch statistieklandschap (van 2022),  

• de doelstellingen van Statistiek Vlaanderen en de vier basisprincipes, de decentrale werking 

van Netwerk Statistiek Vlaanderen, de rol van het Coördinatiecomité Vlaamse Openbare 

Statistieken (CVOS) en de Raad Vlaamse Openbare Statistieken (RVOS),  

• de planningsinstrumenten van Statistiek Vlaanderen: het Vlaams Statistisch Programma 

2022-2024 en het Vlaams Statistisch jaarprogramma 2023 voor het IIS,  

• de producten van statistiek Vlaanderen: de Vlaamse openbare statistieken met hun 

basisprincipes en ontsluiting op de website, de rapporten van Statistiek Vlaanderen, de 

Brochure Vlaanderen in cijfers, het Dashboard Vlaanderen in cijfers, de demografische 

vooruitzichten op gemeenteniveau en de economische vooruitzichten met het HERMREG-

model.   

• de opzet van het Statistical Data Warehouse (SDWH) bij VSA en de surveycapaciteit van VSA, 

met name de SV-bevragingen en COVID-19-bevraging, de recente samenwerking met VLIR 

voor het Online Probability Panel (OPP) en inbreng van de VO hierin. 

5. Gedachtewisseling over de ambities en toekomstige werking van RVOS 

De leden bespreken de belangrijkste werkpunten voor het statistiek- en databeleid vanuit het 

perspectief van gebruikers van overheidsdata en –statistieken. De belangrijkste werkterreinen 

die uit de bespreking naar voor kwamen, zijn: 

• de nood aan koppelingen van verschillende gegevens en de toegankelijkheid van ‘nieuwe’ 

data,  

• de versnippering van bevoegdheden en specifieke noden in crisissituaties,  

• de spanning tussen verwerking van microdata en privacy en de bijbehorende nood aan een 

beroepscode,  

• de nood aan een wettelijk kader voor ontsluiting van federale data, 

• de nood aan granulaire data van gemeenten en standaarden om data te koppelen, 

• de wens om een datacultuur te installeren, 

• het gebrek aan terugkoppeling van ambtelijke data, 

• het gebrek aan contextualisering voor beleidsbeslissingen. 

Deze output zal gebruikt worden om een voorstel van planning en werkwijze voor RVOS op te 

stellen. 

https://ec.europa.eu/eurostat/web/quality/peer-reviews/current-round-2021-2023
https://www.vlaanderen.be/statistiek-vlaanderen/over-ons
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6. Afronding en afspraken 

• Actiepunt 1: Het bureau en secretariaat verwerken de output van de bijeenkomst en maken 

een voorstel van planning en werking op voor de komende maanden. 

• Actiepunt 2: Het bureau en secretariaat houden een overzicht bij van de CVOS-werkgroepen 

en zorgen voor afstemming van deze werkgroepen met de noden van RVOS. 


