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Plenaire vergadering van de Hoge Raad voor de Statistiek 
Vrijdag 23 februari 2018 (10u. – 12u.30) 

 
Notulen P.V. 2018/nr. 1 

 
 
 

Leden van de Hoge Raad voor de Statistiek :  
 
De heer M. Rémon – Voorzitter 
 
De heer M. Boghaert, Mevrouw R. Bourdeaud’hui, de heer K. Brijs (voor de heer F. Robben), de 
heer D. De Baets, de heer P. Deboosere, Mevrouw L. De Guissme (voor de heer O. Plasman), 
Mevrouw G. Desimone, de heer P. Dmitrevsky, de heer B. Hertveldt, Mevrouw A. Sierens, de heer 
P. Teirlinck, de heer S. Van de Venster (voor de heer E. Van Verdegem), Mevrouw M. Van Wouwe 
(vicevoorzitster) 
 

Uitgenodigd :  
 
De heer E. Cornelis (UNamur) → toekomstig lid van de Hoge Raad voor de Statistiek 
Mevrouw L. Decuyper – FOD Economie (STATBEL) → Voor punt 6 op de agenda 
De heer O. Goddeeris – FOD Economie (STATBEL) → Voor punt 3 op de agenda 
Mevrouw D. Roels – FOD Economie (STATBEL) → Voor punt 5 op de agenda 
Mevrouw W. Schelfaut – FOD Economie (STATBEL) → Voor punt 6 op de agenda 
De heer K. Van Loon – FOD Economie (STATBEL) → Voor punt 5 op de agenda 
De heer P. Vermeulen – FOD Economie (STATBEL) → Voor punt 3 op de agenda 
 

Verontschuldigd : 
 
De heer Rudi Acx, de heer S. Brunet, Mevrouw V. Burnel, de heer M. Callens, Mevrouw A. 
Carton, Mevrouw C. Faes, de heer K. Grosse-Erdmann, de heer P. Haegeman (in afwachting van 
een plaatsvervanger), de heer B. Lejeune, Mevrouw C. Lentz, de heer G. Loosveldt, de heer K. 
Neels, de heer R. Petit (in afwachting van een plaatsvervanger), mevrouw I. Thomas, mevrouw R. 
Thys, mevrouw F. Vanderkelen, de heer C. Van Laere, mevrouw K. Van Overmeire, de heer N. 
Waeyaert 
 

Afwezig : 
 

Mevrouw C. Dehon, de heer F. Huyghe, de heer J.-P. Liebaert, de heer I. Magdalenic, de heer R. 
Rollier, mevrouw A. Romain, mevrouw J. Screurs, de heer R. Van Bulck, de heer V. 
Vandenberghe, de heer P. Van der Hallen, de heer W. Van de Velde, de heer R. Van Rossem 
 

Secretariaat : 
 
De heer Ph. Mauroy – Secretaris 
De heer C. Cornelis – Adjunct-secretaris 
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Nr. Punten op de agenda 

 

I 

Goedkeuring van de agenda voor de plenaire vergadering van vrijdag 23 februari 2018 
� Beslissing 
De agenda voor de vergadering wordt unaniem goedgekeurd. 
 
Opmerking : Het secretariaat heeft per e-mail van 26 februari 2018 de powerpointpresentaties van de 

plenaire vergadering doorgestuurd naar alle leden van de Hoge Raad voor de Statistiek. 
 

II 

Goedkeuring van de notulen P.V. 2017/nr.2 van de plenaire vergadering van 26 juni 2017 
� Beslissing 
De notulen P.V. 2017/nr.2 van de plenaire vergadering van 26 juni 2017 worden unaniem goedgekeurd. 
 
Opmerking : Aansluitend op deze notulen zou één lid willen weten wanneer de presentatie over een 

uitgebreid overzicht van de resultaten die de Algemene Directie Statistiek – Statistics Belgium 
(hierna STATBEL genoemd) heeft bereikt met betrekking tot de vermindering van de 
administratieve last voor respondenten van statistische enquêtes in de afgelopen jaren (zie de 
beslissingen van punt III van de agenda van deze plenaire vergadering) plaatsvindt. STATBEL 
stelt voor dit punt op de agenda van de volgende plenaire vergadering van de Hoge Raad voor 
de Statistiek (waarschijnlijk in juni 2018) te plaatsen. 

 

III 

Voor advies : Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende 
een jaarlijkse steekproefenquête uitgevoerd door het Nationaal Instituut voor de Statistiek naar de 
structuur en de verdeling van de lonen 
� Toelichting 
De evolutie van de lonen en de arbeidskosten vormt het onderwerp van een breed maatschappelijk en 
sociaal-economisch debat. De automatische loonindexering, het verschil tussen de hoogste en laagste lonen 
of de barema's voor anciënniteit zijn terugkerende thema's in de media. Om dit debat te objectiveren is er 
bijgevolg nood aan significante en wetenschappelijk verantwoorde gegevens die het debat met cijfers 
onderbouwen. STATBEL voorziet in deze behoefte door verschillende statistieken over lonen en 
arbeidskosten te produceren. 
De enquête naar de structuur en de verdeling van de lonen (loonenquête) fungeert in dit verband als een 
uitgebreide structurele enquête die gedetailleerde informatie bevat over de verschillende kenmerken van 
werkgevers en werknemers om de loonkloof en het effect van alle bepalende factoren van het loon te meten. 
Het gebruik van Europese geharmoniseerde concepten biedt het bijkomende voordeel dat de Belgische 
situatie vergeleken kan worden met die van de buurlanden. 
Sinds de lancering van de loonenquête in 1999 heeft deze statistiek een gemengde aanpak toegepast. 
Administratieve bestanden dienen als bron voor bijna de helft van de variabelen, terwijl STATBEL de 
andere variabelen verzamelt via directe bevraging. De afgelopen jaren hebben we echter aanzienlijke 
vooruitgang gezien in de volledigheid en beschikbaarheid van administratieve databanken. STATBEL heeft 
zich bijgevolg ertoe verbonden de mogelijkheden te analyseren om het aandeel van de directe bevraging 
verder af te bouwen. Deze vermindering van de enquêtelast zou kunnen worden bereikt zonder het voldoen 
aan de informatiebehoeften van de gebruiker te ondermijnen. De hervorming van de loonenquête beperkt 
zich echter niet tot een vermindering van het aandeel van de directe bevraging. Er zijn ook verschillende 
verbeteringen mogelijk op het gebied van de steekproeftrekking. 
De hier voorgestelde hervorming van de loonenquête is daarom gebaseerd op twee pijlers. Dankzij de 
nieuwe aanvraag tot machtiging zullen eerst meer Eurostatvariabelen kunnen worden berekend op basis van 
bestaande databanken. De directe bevraging, die momenteel 25 variabelen dekt, zou er nog slechts 5 
omvatten na de hervorming. Voorts blijkt uit de analyse dat de vermindering van de enquêtelast geen 
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negatieve gevolgen zal hebben voor de continuïteit van de voornaamste resultaten. Een vergelijkende 
analyse uitgevoerd op een identieke steekproef van werknemers toont dat de resultaten verkregen met 
DmfA-data vergelijkbaar zijn met de resultaten verkregen door directe bevraging. 
Een koppeling tussen de DmfA en StatbaseD biedt niet alleen de mogelijkheid om het aandeel van de directe 
bevraging te verminderen, maar ook voor STATBEL om zelf een selectie te maken op het niveau van de 
individuele werknemers. In elke vestiging wordt de populatie verdeeld in een aantal strata volgens het loon, 
de leeftijd en het geslacht. Deze stratificatie resulteert in een lagere standaardafwijking, waardoor de 
betrouwbaarheid van de resultaten verhoogt. Bovendien moeten de ondernemingen de steekproef niet langer 
zelf samenstellen, wat ook een vereenvoudiging betekent. Ten slotte leidt de hervorming van de 
steekproeftrekking ook tot een aantal wijzigingen in de eerste fase ervan. Door het aggregeren van bepaalde 
strata neemt de selectiekans voor 'micro-ondernemingen' af. STATBEL stelt bovendien voor om de "micro-
ondernemingen" die deel uitmaken van een exhaustief stratum te verwijderen uit de steekproef. 
� Bespreking 
De leden van de Hoge Raad voor de Statistiek formuleren een aantal opmerkingen of verzoeken om 
aanvullende informatie, onder meer over de vraag of het beroep ook deel uitmaakt van de variabelen die in 
deze enquête beschikbaar zijn, verduidelijkingen over de stratificatie voor grote en "micro-ondernemingen", 
over de beschikbaarheid van informatie over de soorten arbeidsovereenkomsten via deze enquête, de 
werkwijze om met deze tekst in plenaire zitting te komen en de beperkte beschikbare tijd in de werkgroep 
om dit dossier nader te onderzoeken, over de goede samenwerking die op dit gebied is ontwikkeld tussen 
statistici en leveranciers van administratieve databanken, over de eventuele breuken in de statistische 
reeksen en het feit dat deze goed gedocumenteerd moeten zijn wanneer deze cijfers via de verschillende 
communicatiekanalen van STATBEL worden verspreid, of het al dan niet mogelijk is de cijfers voor 2015 
en 2016 te berekenen op basis van de oude en nieuwe enquêtemethode, of nog over de beschikbaarheid van 
informatie over extralegale voordelen (ter herinnering wordt deze informatie beter gezocht in de statistiek 
over de arbeidskosten). 
� Beslissingen 
De Hoge Raad voor de Statistiek brengt unaniem gunstig advies uit over het voorstel van koninklijk besluit 
tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende een jaarlijks steekproefonderzoek 
naar de structuur en de verdeling van de lonen, zoals voorgelegd op de plenaire vergadering door de 
Algemene Directie Statistiek – Statistics Belgium (STATBEL). 
Daarnaast wordt voorgesteld dat STATBEL in een werkgroep van de Hoge Raad voor de Statistiek de 
besprekingen over de verschillende hierboven genoemde punten voortzet, zodat de gebruikers van deze 
statistiek beter worden geïnformeerd over de gevolgen voor de resultaten van de methodologische 
veranderingen die in deze enquête zullen worden toegepast. 

 

IV 

Ter informatie : Geïntegreerd Statistisch Programma 2018 van het Interfederaal Instituut voor de 
Statistiek 
� Toelichting 
Het samenwerkingsakkoord van 15 juli 2014 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse 
Gewest, het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de 
Duitstalige Gemeenschap, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad en de 
Franse Gemeenschapscommissie betreffende de nadere regels voor de werking van het Interfederaal Instituut 
voor de statistiek, van de raad van bestuur en de wetenschappelijke comités van het Instituut voor de 
nationale rekeningen, verduidelijkt dat het Interfederaal Instituut voor de Statistiek (hierna het IIS genoemd) 
jaarlijks een Geïntegreerd Statistisch Programma opstelt. Dit programma bevat afspraken over 
gemeenschappelijk op te stellen openbare statistieken of acties die de kwaliteit van de statistieken moeten 
bevorderen en de globale antwoordlast moeten verlagen. 
De verschillende voorbereidende werkzaamheden voor de uitwerking van een geïntegreerd statistisch 
programma 2018 werden gerealiseerd binnen een specifieke werkgroep die is opgericht door de raad van 
bestuur van het IIS en die belast wordt met de programmering van de statistische werkzaamheden. 
Deze werkgroep is samengesteld uit het Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse (BISA), het Institut 
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wallon de l’évaluation, de la prospective et de la statistique (IWEPS), de Vlaamse Statistische Autoriteit 
(VSA), de Nationale Bank van België, het Federaal Planbureau en de Algemene Directie Statistiek – 
Statistics Belgium (STABEL) van de FOD Economie. 
In mei 2017 valideerde de raad van bestuur van het IIS de verschillende samenwerkingsverbanden die in het 
Geïntegreerd Statistisch Programma 2018 van het IIS dienen te worden opgenomen. Overeenkomstig het 
huishoudelijk reglement wordt de samenwerking tussen de partners van het IIS geregeld door Service Level 
Agreements (SLA). De SLA’s inzake de nieuwe samenwerkingsverbanden opgenomen in het Geïntegreerd 
Statistisch Programma 2018 werden goedgekeurd door de raad van bestuur van het IIS van 12 september 
2017. 
Het betreft de volgende SLA’s: 
� ‘Verbetering van de kwaliteit van de btw-statistieken’: De doelstelling van deze SLA is de kwaliteit 

van de btw-statistieken te verbeteren. Het gaat hier voornamelijk over het opsporen van bestaande 
problemen en over door te voeren rechtzettingen (voortzetting van de werkzaamheden gestart in het 
kader van het Geïntegreerd Statistisch Programma 2017). 

� ‘Statistiek over de overleving en migraties van btw-plichtigen’: De doelstelling is hier statistieken over 
de overleving en migraties van btw-plichtige ondernemingen op te stellen. 

� ‘Statistiek over het wagenpark per statistische sector’: De doelstelling is hier de statistiek over het 
wagenpark per statistische sector te produceren. 

� 'Gegevens en statistieken uit de databank van de huurcontracten’: Deze SLA heeft enerzijds als doelom 
de gegevens van de databank inzake de huurcontracten van de Algemene Administratie 
Patrimoniumdocumentatie (AAPD - FOD Financiën) te gebruiken voor de uitwerking van statistieken 
en anderzijds om de kwaliteit van deze gegevens te bestuderen om verbeteringen voor te stellen voor 
de registratie in de databank. 

� ‘Vraag naar jaarstatistieken over reizigers- en goederenvervoer per spoor’: De bedoeling is hier een 
gemeenschappelijke aanvraag van statistieken over het vervoer per spoor in te dienen (een 
brief/contract opstellen aan alle spoorwegoperatoren om toegang te krijgen tot de noodzakelijke 
gegevens voor statistieken over het spoorwegvervoer). 

� ‘Statistiek van de verkopen van onroerende goederen, op basis van de verkoopsakten’: De bedoeling is, 
mogelijke gedetailleerdere onderverdelingen en bijkomende soorten onroerende goederen en eventueel 
de implementatie ervan te onderzoeken. 

� ‘Toerismestatistieken’: Deze SLA heeft als doel een nieuwe taakverdeling voor de toerismestatistieken 
te bepalen tussen de federale en de gewestelijke overheid. 

� ‘Toevoeging van elementen aan de statistiek over het gebruik van ICT en internet bij huishoudens en 
individuen’: De bedoeling is hier vragen aan de enquête over het gebruik van ICT en internet bij 
huishoudens en individuen toe te voegen. 

De IIS-werkgroep, die belast is met de programmatie van de statistische werkzaamheden, staat in voor de 
opvolging van de staat van vooruitgang van de werkzaamheden van de verschillende ad hoc-werkgroepen 
die zijn opgericht om het Geïntegreerd Statistisch Programma ten uitvoer te brengen. Verder heeft die 
werkgroep als opdracht besluiten te nemen in kwesties die binnen de ad hoc-werkgroepen niet kunnen 
worden opgelost. 
Tot slot zal het IIS overeenkomstig het Samenwerkingsakkoord van 15 juli 2014 de Hoge Raad voor de 
Statistiek op de hoogte houden van de uitvoering van het Geïntegreerd Statistisch Programma 2017. Een 
overzicht van de resultaten van dit programma zal dus worden voorgesteld op de volgende plenaire 
vergadering van de Hoge Raad voor de Statistiek (waarschijnlijk in juni 2018). 
� Bespreking 
De leden van de Hoge Raad voor de Statistiek hebben geen bijzondere opmerkingen over dit punt. 

 

V 

Ter informatie : STATBEL & Scannerdata 
� Toelichting 
De heer Ken Van Loon (Attaché bij STATBEL) stelt in plenaire zitting  zijn analyse voor waarin hij het 
gebruik van scannerdata vansupermarkten in de consumentenprijsindex toelicht. Wat zijn scannerdata? Hoe 
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zien de gegevens eruit? En hoe verwerkt STATBEL deze data? 
STATBEL gebruikt scannerdata sinds 2015 om de consumentenprijsindex (CPI) te berekenen. Deze 
scannerdata zijn de gescande gegevens aan de kassa's van de winkels (geaggregeerd tot op productniveau) en 
zijn, naast webscraping, een bron van big data die wordt gebruikt bij de opvolging van de prijzen in de 
indexkorf. De scannerdata worden gebruikt voor producten die courant in supermarktketens aangekocht 
worden en vervangen de traditionele prijsopnames door enquêteurs. 
STATBEL ontvangt wekelijks de gegevens van de supermarktketens via beveiligde gegevensoverdracht. 
Deze gegevens bestaan uit productinformatie (codes, beschrijvingen, omzet, enz.) en de interne classificatie 
van de ketens. In eerste instantie moeten de producten worden ingedeeld in vooraf bepaalde 
consumptiesegmenten/productgroepen die verbonden zijn aan de Europese nomenclatuur (E)COICOP. 
Dankzij de gegevens van de interne classificatie en machine learning wordt er aan elk 'nieuw' product (zie' 
nieuwe productcode') een COICOP-classificatie toegewezen, die indien nodig handmatig kan worden 
overgeschreven. 
De scannerdata volgen niet de geafficheerde prijzen op (zie traditionele prijsopnames), maar de werkelijke 
gemiddelde transactieprijs. Hoewel er dus een conceptueel verschil is, is het effect wat betreft de 
prijsevolutie echter verwaarloosbaar. Ervaring met scannerdata heeft echter uitgewezen dat het handiger is 
om de interne productcodes (stock keeping units of SKU's) te gebruiken dan barcodes. 
In eerste instantie worden voor elke keten apart elementaire indexcijfers (zonder gewicht) berekend op 
productniveau (COICOP6). De representatieve producten (=steekproef) worden bepaald per niveau door 
middel van een omzetdrempel, die een dynamische korf garandeert. Voor producten die buiten de steekproef 
vallen, worden prijsimputaties berekend. Om statistische en economische redenen worden de elementaire 
indexcijfers berekend aan de hand van een Jevons-index (= meetkundig gemiddelde). Hoewel met het 
gebruik van scannerdata ook omzetinformatie tot op het productniveau beschikbaar is, werkt STATBEL niet 
met gewogen indexcijfers op het elementaire niveau vanwege de chain drift. De omzet (per 
consumptiesegment en per keten) wordt echter daarna gebruikt om de indexcijfers op een hoger niveau te 
aggregeren. 
De productmarkt is verre van statisch en de producten veranderen regelmatig van verpakking, inhoud, 
barcode, etc. Aangezien hetzelfde product moet worden opgevolgd om de prijsevolutie te meten, is het 
belangrijk deze veranderingen te volgen. Wanneer een dergelijke wijziging in de scannerdata wordt 
gedetecteerd, worden de interne codes van het 'nieuwe' en' oude' product gekoppeld. Er wordt rekening 
gehouden met het verschil in inhoud zodat de prijsevolutie kan opgevolgd worden. 
Relaunches van producten worden gelinkt om “verborgen” prijswijzigingen mee in rekening te brengen. 
Seizoensproducten vormen een specifieke categorie, aangezien zij soms gedurende bepaalde maanden niet 
beschikbaar zijn. Voor verse producten gebruikt Statbel daarom de “class confined seasonal weights”-
methode in plaats van een dynamische korf. 
Scannerdata en klassieke prijsopnames worden gekoppeld door middel van een stratificatiemodel. Er dient 
ook een onderscheid te worden gemaakt tussen “supermarkten en discounters” enerzijds en “speciaalzaken” 
anderzijds. Ze worden geaggregeerd op basis van de gewichten die bekomen werden aan de hand van het 
tweejaarlijkse huishoudbudgetonderzoek. De maandelijkse indexcijfers worden gekoppeld via een 
kettingindex. Dit resulteert in een langetermijnindex. 
Het gebruik van scannerdata zorgt zo voor de berekening van een meer representatieve index, omdat 
omzetgegevens beschikbaar zijn en er met grotere steekproeven kan worden gewerkt. 
� Bespreking 
De leden van de Hoge Raad voor de Statistiek hebben geen bijzondere opmerkingen over dit punt. 

 

VI 

Ter informatie : Nieuwe website ‘statbel.fgov.be’ 
� Toelichting 
Sinds 15 januari 2018 publiceert de Algemene Directie Statistiek – Statistics Belgium van de FOD 
Economie haar statistieken en cijfers onder een nieuwe naam: STATBEL. Met deze nieuwe naam en dit 
nieuwe logo wil het Belgische statistiekbureau meer duidelijkheid creëren voor zijn eindgebruikers. 
STATBEL produceert zijn statistieken volgens de Europese richtlijnen die zijn vastgelegd in de Praktijkcode 
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voor de Europese statistiek. Daarbij zijn onafhankelijkheid, objectiviteit, vertrouwen, kwaliteit en 
toegankelijkheid de kernwaarden. 
Naast haar nieuwe naam heeft STATBEL ook een nieuwe website gelanceerd: statbel.fgov.be. Die website 
moet de officiële cijfers die STATBEL publiceert over België nog toegankelijker maken voor het brede 
publiek. De nieuwe website en de structuur ervan staan helemaal in functie van de gebruiker. Die moet snel 
de informatie vinden die zij of hij zoekt, en moet in één oogopslag kunnen zien welke cijfers en statistieken 
er beschikbaar zijn. 
Mevrouw Lucia Decuyper (Adviseur belast met de dienst Verspreiding van STATBEL) stelt de nieuwe 
website van STATBEL in plenaire zitting voor. 
� Bespreking 
De leden van de Hoge Raad voor de Statistiek hebben geen bijzondere opmerkingen over dit punt. 

 

VII 

Mededelingen van het secretariaat van de Hoge Raad voor de Statistiek 
• Datums van de volgende vergaderingen 
De data voor de volgende vergaderingen van de organen van de Hoge Raad voor de Statistiek liggen nog 
niet vast (waarschijnlijk in de loop van juni 2018). 
Het secretariaat deelt ze zo spoedig mogelijk mee via e-mail. 

 
 

Volgende plenaire vergadering: …juni 2018 om 10u.30 in de zaal 1A40 
van de FOD Economie ("North Gate" – Koning Albert II-laan 16, 1000 Brussel) 

 
 
 
 

        [ondertekend]                  [ondertekend] 
    De voorzitter,       De secretaris,  

    Marcel REMON                         Philippe MAUROY 
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Nr. Punten op de agenda 

 

I 

Goedkeuring van de agenda voor de plenaire vergadering van vrijdag 23 februari 2018 
� Beslissing 
De agenda voor de vergadering wordt unaniem goedgekeurd. 
 
Opmerking : Het secretariaat heeft per e-mail van 26 februari 2018 de powerpointpresentaties van de 

plenaire vergadering doorgestuurd naar alle leden van de Hoge Raad voor de Statistiek. 
 

II 

Goedkeuring van de notulen P.V. 2017/nr.2 van de plenaire vergadering van 26 juni 2017 
� Beslissing 
De notulen P.V. 2017/nr.2 van de plenaire vergadering van 26 juni 2017 worden unaniem goedgekeurd. 
 
Opmerking : Aansluitend op deze notulen zou één lid willen weten wanneer de presentatie over een 

uitgebreid overzicht van de resultaten die de Algemene Directie Statistiek – Statistics Belgium 
(hierna STATBEL genoemd) heeft bereikt met betrekking tot de vermindering van de 
administratieve last voor respondenten van statistische enquêtes in de afgelopen jaren (zie de 
beslissingen van punt III van de agenda van deze plenaire vergadering) plaatsvindt. STATBEL 
stelt voor dit punt op de agenda van de volgende plenaire vergadering van de Hoge Raad voor 
de Statistiek (waarschijnlijk in juni 2018) te plaatsen. 

 

III 

Voor advies : Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende 
een jaarlijkse steekproefenquête uitgevoerd door het Nationaal Instituut voor de Statistiek naar de 
structuur en de verdeling van de lonen 
� Toelichting 
De evolutie van de lonen en de arbeidskosten vormt het onderwerp van een breed maatschappelijk en 
sociaal-economisch debat. De automatische loonindexering, het verschil tussen de hoogste en laagste lonen 
of de barema's voor anciënniteit zijn terugkerende thema's in de media. Om dit debat te objectiveren is er 
bijgevolg nood aan significante en wetenschappelijk verantwoorde gegevens die het debat met cijfers 
onderbouwen. STATBEL voorziet in deze behoefte door verschillende statistieken over lonen en 
arbeidskosten te produceren. 
De enquête naar de structuur en de verdeling van de lonen (loonenquête) fungeert in dit verband als een 
uitgebreide structurele enquête die gedetailleerde informatie bevat over de verschillende kenmerken van 
werkgevers en werknemers om de loonkloof en het effect van alle bepalende factoren van het loon te meten. 
Het gebruik van Europese geharmoniseerde concepten biedt het bijkomende voordeel dat de Belgische 
situatie vergeleken kan worden met die van de buurlanden. 
Sinds de lancering van de loonenquête in 1999 heeft deze statistiek een gemengde aanpak toegepast. 
Administratieve bestanden dienen als bron voor bijna de helft van de variabelen, terwijl STATBEL de 
andere variabelen verzamelt via directe bevraging. De afgelopen jaren hebben we echter aanzienlijke 
vooruitgang gezien in de volledigheid en beschikbaarheid van administratieve databanken. STATBEL heeft 
zich bijgevolg ertoe verbonden de mogelijkheden te analyseren om het aandeel van de directe bevraging 
verder af te bouwen. Deze vermindering van de enquêtelast zou kunnen worden bereikt zonder het voldoen 
aan de informatiebehoeften van de gebruiker te ondermijnen. De hervorming van de loonenquête beperkt 
zich echter niet tot een vermindering van het aandeel van de directe bevraging. Er zijn ook verschillende 
verbeteringen mogelijk op het gebied van de steekproeftrekking. 
De hier voorgestelde hervorming van de loonenquête is daarom gebaseerd op twee pijlers. Dankzij de 
nieuwe aanvraag tot machtiging zullen eerst meer Eurostatvariabelen kunnen worden berekend op basis van 
bestaande databanken. De directe bevraging, die momenteel 25 variabelen dekt, zou er nog slechts 5 
omvatten na de hervorming. Voorts blijkt uit de analyse dat de vermindering van de enquêtelast geen 
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negatieve gevolgen zal hebben voor de continuïteit van de voornaamste resultaten. Een vergelijkende 
analyse uitgevoerd op een identieke steekproef van werknemers toont dat de resultaten verkregen met 
DmfA-data vergelijkbaar zijn met de resultaten verkregen door directe bevraging. 
Een koppeling tussen de DmfA en StatbaseD biedt niet alleen de mogelijkheid om het aandeel van de directe 
bevraging te verminderen, maar ook voor STATBEL om zelf een selectie te maken op het niveau van de 
individuele werknemers. In elke vestiging wordt de populatie verdeeld in een aantal strata volgens het loon, 
de leeftijd en het geslacht. Deze stratificatie resulteert in een lagere standaardafwijking, waardoor de 
betrouwbaarheid van de resultaten verhoogt. Bovendien moeten de ondernemingen de steekproef niet langer 
zelf samenstellen, wat ook een vereenvoudiging betekent. Ten slotte leidt de hervorming van de 
steekproeftrekking ook tot een aantal wijzigingen in de eerste fase ervan. Door het aggregeren van bepaalde 
strata neemt de selectiekans voor 'micro-ondernemingen' af. STATBEL stelt bovendien voor om de "micro-
ondernemingen" die deel uitmaken van een exhaustief stratum te verwijderen uit de steekproef. 
� Bespreking 
De leden van de Hoge Raad voor de Statistiek formuleren een aantal opmerkingen of verzoeken om 
aanvullende informatie, onder meer over de vraag of het beroep ook deel uitmaakt van de variabelen die in 
deze enquête beschikbaar zijn, verduidelijkingen over de stratificatie voor grote en "micro-ondernemingen", 
over de beschikbaarheid van informatie over de soorten arbeidsovereenkomsten via deze enquête, de 
werkwijze om met deze tekst in plenaire zitting te komen en de beperkte beschikbare tijd in de werkgroep 
om dit dossier nader te onderzoeken, over de goede samenwerking die op dit gebied is ontwikkeld tussen 
statistici en leveranciers van administratieve databanken, over de eventuele breuken in de statistische 
reeksen en het feit dat deze goed gedocumenteerd moeten zijn wanneer deze cijfers via de verschillende 
communicatiekanalen van STATBEL worden verspreid, of het al dan niet mogelijk is de cijfers voor 2015 
en 2016 te berekenen op basis van de oude en nieuwe enquêtemethode, of nog over de beschikbaarheid van 
informatie over extralegale voordelen (ter herinnering wordt deze informatie beter gezocht in de statistiek 
over de arbeidskosten). 
� Beslissingen 
De Hoge Raad voor de Statistiek brengt unaniem gunstig advies uit over het voorstel van koninklijk besluit 
tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende een jaarlijks steekproefonderzoek 
naar de structuur en de verdeling van de lonen, zoals voorgelegd op de plenaire vergadering door de 
Algemene Directie Statistiek – Statistics Belgium (STATBEL). 
Daarnaast wordt voorgesteld dat STATBEL in een werkgroep van de Hoge Raad voor de Statistiek de 
besprekingen over de verschillende hierboven genoemde punten voortzet, zodat de gebruikers van deze 
statistiek beter worden geïnformeerd over de gevolgen voor de resultaten van de methodologische 
veranderingen die in deze enquête zullen worden toegepast. 

 

IV 

Ter informatie : Geïntegreerd Statistisch Programma 2018 van het Interfederaal Instituut voor de 
Statistiek 
� Toelichting 
Het samenwerkingsakkoord van 15 juli 2014 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse 
Gewest, het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de 
Duitstalige Gemeenschap, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad en de 
Franse Gemeenschapscommissie betreffende de nadere regels voor de werking van het Interfederaal Instituut 
voor de statistiek, van de raad van bestuur en de wetenschappelijke comités van het Instituut voor de 
nationale rekeningen, verduidelijkt dat het Interfederaal Instituut voor de Statistiek (hierna het IIS genoemd) 
jaarlijks een Geïntegreerd Statistisch Programma opstelt. Dit programma bevat afspraken over 
gemeenschappelijk op te stellen openbare statistieken of acties die de kwaliteit van de statistieken moeten 
bevorderen en de globale antwoordlast moeten verlagen. 
De verschillende voorbereidende werkzaamheden voor de uitwerking van een geïntegreerd statistisch 
programma 2018 werden gerealiseerd binnen een specifieke werkgroep die is opgericht door de raad van 
bestuur van het IIS en die belast wordt met de programmering van de statistische werkzaamheden. 
Deze werkgroep is samengesteld uit het Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse (BISA), het Institut 
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wallon de l’évaluation, de la prospective et de la statistique (IWEPS), de Vlaamse Statistische Autoriteit 
(VSA), de Nationale Bank van België, het Federaal Planbureau en de Algemene Directie Statistiek – 
Statistics Belgium (STABEL) van de FOD Economie. 
In mei 2017 valideerde de raad van bestuur van het IIS de verschillende samenwerkingsverbanden die in het 
Geïntegreerd Statistisch Programma 2018 van het IIS dienen te worden opgenomen. Overeenkomstig het 
huishoudelijk reglement wordt de samenwerking tussen de partners van het IIS geregeld door Service Level 
Agreements (SLA). De SLA’s inzake de nieuwe samenwerkingsverbanden opgenomen in het Geïntegreerd 
Statistisch Programma 2018 werden goedgekeurd door de raad van bestuur van het IIS van 12 september 
2017. 
Het betreft de volgende SLA’s: 
� ‘Verbetering van de kwaliteit van de btw-statistieken’: De doelstelling van deze SLA is de kwaliteit 

van de btw-statistieken te verbeteren. Het gaat hier voornamelijk over het opsporen van bestaande 
problemen en over door te voeren rechtzettingen (voortzetting van de werkzaamheden gestart in het 
kader van het Geïntegreerd Statistisch Programma 2017). 

� ‘Statistiek over de overleving en migraties van btw-plichtigen’: De doelstelling is hier statistieken over 
de overleving en migraties van btw-plichtige ondernemingen op te stellen. 

� ‘Statistiek over het wagenpark per statistische sector’: De doelstelling is hier de statistiek over het 
wagenpark per statistische sector te produceren. 

� 'Gegevens en statistieken uit de databank van de huurcontracten’: Deze SLA heeft enerzijds als doelom 
de gegevens van de databank inzake de huurcontracten van de Algemene Administratie 
Patrimoniumdocumentatie (AAPD - FOD Financiën) te gebruiken voor de uitwerking van statistieken 
en anderzijds om de kwaliteit van deze gegevens te bestuderen om verbeteringen voor te stellen voor 
de registratie in de databank. 

� ‘Vraag naar jaarstatistieken over reizigers- en goederenvervoer per spoor’: De bedoeling is hier een 
gemeenschappelijke aanvraag van statistieken over het vervoer per spoor in te dienen (een 
brief/contract opstellen aan alle spoorwegoperatoren om toegang te krijgen tot de noodzakelijke 
gegevens voor statistieken over het spoorwegvervoer). 

� ‘Statistiek van de verkopen van onroerende goederen, op basis van de verkoopsakten’: De bedoeling is, 
mogelijke gedetailleerdere onderverdelingen en bijkomende soorten onroerende goederen en eventueel 
de implementatie ervan te onderzoeken. 

� ‘Toerismestatistieken’: Deze SLA heeft als doel een nieuwe taakverdeling voor de toerismestatistieken 
te bepalen tussen de federale en de gewestelijke overheid. 

� ‘Toevoeging van elementen aan de statistiek over het gebruik van ICT en internet bij huishoudens en 
individuen’: De bedoeling is hier vragen aan de enquête over het gebruik van ICT en internet bij 
huishoudens en individuen toe te voegen. 

De IIS-werkgroep, die belast is met de programmatie van de statistische werkzaamheden, staat in voor de 
opvolging van de staat van vooruitgang van de werkzaamheden van de verschillende ad hoc-werkgroepen 
die zijn opgericht om het Geïntegreerd Statistisch Programma ten uitvoer te brengen. Verder heeft die 
werkgroep als opdracht besluiten te nemen in kwesties die binnen de ad hoc-werkgroepen niet kunnen 
worden opgelost. 
Tot slot zal het IIS overeenkomstig het Samenwerkingsakkoord van 15 juli 2014 de Hoge Raad voor de 
Statistiek op de hoogte houden van de uitvoering van het Geïntegreerd Statistisch Programma 2017. Een 
overzicht van de resultaten van dit programma zal dus worden voorgesteld op de volgende plenaire 
vergadering van de Hoge Raad voor de Statistiek (waarschijnlijk in juni 2018). 
� Bespreking 
De leden van de Hoge Raad voor de Statistiek hebben geen bijzondere opmerkingen over dit punt. 

 

V 

Ter informatie : STATBEL & Scannerdata 
� Toelichting 
De heer Ken Van Loon (Attaché bij STATBEL) stelt in plenaire zitting  zijn analyse voor waarin hij het 
gebruik van scannerdata vansupermarkten in de consumentenprijsindex toelicht. Wat zijn scannerdata? Hoe 
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zien de gegevens eruit? En hoe verwerkt STATBEL deze data? 
STATBEL gebruikt scannerdata sinds 2015 om de consumentenprijsindex (CPI) te berekenen. Deze 
scannerdata zijn de gescande gegevens aan de kassa's van de winkels (geaggregeerd tot op productniveau) en 
zijn, naast webscraping, een bron van big data die wordt gebruikt bij de opvolging van de prijzen in de 
indexkorf. De scannerdata worden gebruikt voor producten die courant in supermarktketens aangekocht 
worden en vervangen de traditionele prijsopnames door enquêteurs. 
STATBEL ontvangt wekelijks de gegevens van de supermarktketens via beveiligde gegevensoverdracht. 
Deze gegevens bestaan uit productinformatie (codes, beschrijvingen, omzet, enz.) en de interne classificatie 
van de ketens. In eerste instantie moeten de producten worden ingedeeld in vooraf bepaalde 
consumptiesegmenten/productgroepen die verbonden zijn aan de Europese nomenclatuur (E)COICOP. 
Dankzij de gegevens van de interne classificatie en machine learning wordt er aan elk 'nieuw' product (zie' 
nieuwe productcode') een COICOP-classificatie toegewezen, die indien nodig handmatig kan worden 
overgeschreven. 
De scannerdata volgen niet de geafficheerde prijzen op (zie traditionele prijsopnames), maar de werkelijke 
gemiddelde transactieprijs. Hoewel er dus een conceptueel verschil is, is het effect wat betreft de 
prijsevolutie echter verwaarloosbaar. Ervaring met scannerdata heeft echter uitgewezen dat het handiger is 
om de interne productcodes (stock keeping units of SKU's) te gebruiken dan barcodes. 
In eerste instantie worden voor elke keten apart elementaire indexcijfers (zonder gewicht) berekend op 
productniveau (COICOP6). De representatieve producten (=steekproef) worden bepaald per niveau door 
middel van een omzetdrempel, die een dynamische korf garandeert. Voor producten die buiten de steekproef 
vallen, worden prijsimputaties berekend. Om statistische en economische redenen worden de elementaire 
indexcijfers berekend aan de hand van een Jevons-index (= meetkundig gemiddelde). Hoewel met het 
gebruik van scannerdata ook omzetinformatie tot op het productniveau beschikbaar is, werkt STATBEL niet 
met gewogen indexcijfers op het elementaire niveau vanwege de chain drift. De omzet (per 
consumptiesegment en per keten) wordt echter daarna gebruikt om de indexcijfers op een hoger niveau te 
aggregeren. 
De productmarkt is verre van statisch en de producten veranderen regelmatig van verpakking, inhoud, 
barcode, etc. Aangezien hetzelfde product moet worden opgevolgd om de prijsevolutie te meten, is het 
belangrijk deze veranderingen te volgen. Wanneer een dergelijke wijziging in de scannerdata wordt 
gedetecteerd, worden de interne codes van het 'nieuwe' en' oude' product gekoppeld. Er wordt rekening 
gehouden met het verschil in inhoud zodat de prijsevolutie kan opgevolgd worden. 
Relaunches van producten worden gelinkt om “verborgen” prijswijzigingen mee in rekening te brengen. 
Seizoensproducten vormen een specifieke categorie, aangezien zij soms gedurende bepaalde maanden niet 
beschikbaar zijn. Voor verse producten gebruikt Statbel daarom de “class confined seasonal weights”-
methode in plaats van een dynamische korf. 
Scannerdata en klassieke prijsopnames worden gekoppeld door middel van een stratificatiemodel. Er dient 
ook een onderscheid te worden gemaakt tussen “supermarkten en discounters” enerzijds en “speciaalzaken” 
anderzijds. Ze worden geaggregeerd op basis van de gewichten die bekomen werden aan de hand van het 
tweejaarlijkse huishoudbudgetonderzoek. De maandelijkse indexcijfers worden gekoppeld via een 
kettingindex. Dit resulteert in een langetermijnindex. 
Het gebruik van scannerdata zorgt zo voor de berekening van een meer representatieve index, omdat 
omzetgegevens beschikbaar zijn en er met grotere steekproeven kan worden gewerkt. 
� Bespreking 
De leden van de Hoge Raad voor de Statistiek hebben geen bijzondere opmerkingen over dit punt. 

 

VI 

Ter informatie : Nieuwe website ‘statbel.fgov.be’ 
� Toelichting 
Sinds 15 januari 2018 publiceert de Algemene Directie Statistiek – Statistics Belgium van de FOD 
Economie haar statistieken en cijfers onder een nieuwe naam: STATBEL. Met deze nieuwe naam en dit 
nieuwe logo wil het Belgische statistiekbureau meer duidelijkheid creëren voor zijn eindgebruikers. 
STATBEL produceert zijn statistieken volgens de Europese richtlijnen die zijn vastgelegd in de Praktijkcode 



Pagina nr. 6 

voor de Europese statistiek. Daarbij zijn onafhankelijkheid, objectiviteit, vertrouwen, kwaliteit en 
toegankelijkheid de kernwaarden. 
Naast haar nieuwe naam heeft STATBEL ook een nieuwe website gelanceerd: statbel.fgov.be. Die website 
moet de officiële cijfers die STATBEL publiceert over België nog toegankelijker maken voor het brede 
publiek. De nieuwe website en de structuur ervan staan helemaal in functie van de gebruiker. Die moet snel 
de informatie vinden die zij of hij zoekt, en moet in één oogopslag kunnen zien welke cijfers en statistieken 
er beschikbaar zijn. 
Mevrouw Lucia Decuyper (Adviseur belast met de dienst Verspreiding van STATBEL) stelt de nieuwe 
website van STATBEL in plenaire zitting voor. 
� Bespreking 
De leden van de Hoge Raad voor de Statistiek hebben geen bijzondere opmerkingen over dit punt. 

 

VII 

Mededelingen van het secretariaat van de Hoge Raad voor de Statistiek 
• Datums van de volgende vergaderingen 
De data voor de volgende vergaderingen van de organen van de Hoge Raad voor de Statistiek liggen nog 
niet vast (waarschijnlijk in de loop van juni 2018). 
Het secretariaat deelt ze zo spoedig mogelijk mee via e-mail. 

 
 

Volgende plenaire vergadering: …juni 2018 om 10u.30 in de zaal 1A40 
van de FOD Economie ("North Gate" – Koning Albert II-laan 16, 1000 Brussel) 

 
 
 
 

        [ondertekend]                  [ondertekend] 
    De voorzitter,       De secretaris,  

    Marcel REMON                         Philippe MAUROY 
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Plenaire vergadering van de Hoge Raad voor de Statistiek 
Vrijdag 23 februari 2018 (10u. – 12u.30) 

 
Notulen P.V. 2018/nr. 1 

 
 
 

Leden van de Hoge Raad voor de Statistiek :  
 
De heer M. Rémon – Voorzitter 
 
De heer M. Boghaert, Mevrouw R. Bourdeaud’hui, de heer K. Brijs (voor de heer F. Robben), de 
heer D. De Baets, de heer P. Deboosere, Mevrouw L. De Guissme (voor de heer O. Plasman), 
Mevrouw G. Desimone, de heer P. Dmitrevsky, de heer B. Hertveldt, Mevrouw A. Sierens, de heer 
P. Teirlinck, de heer S. Van de Venster (voor de heer E. Van Verdegem), Mevrouw M. Van Wouwe 
(vicevoorzitster) 
 

Uitgenodigd :  
 
De heer E. Cornelis (UNamur) → toekomstig lid van de Hoge Raad voor de Statistiek 
Mevrouw L. Decuyper – FOD Economie (STATBEL) → Voor punt 6 op de agenda 
De heer O. Goddeeris – FOD Economie (STATBEL) → Voor punt 3 op de agenda 
Mevrouw D. Roels – FOD Economie (STATBEL) → Voor punt 5 op de agenda 
Mevrouw W. Schelfaut – FOD Economie (STATBEL) → Voor punt 6 op de agenda 
De heer K. Van Loon – FOD Economie (STATBEL) → Voor punt 5 op de agenda 
De heer P. Vermeulen – FOD Economie (STATBEL) → Voor punt 3 op de agenda 
 

Verontschuldigd : 
 
De heer Rudi Acx, de heer S. Brunet, Mevrouw V. Burnel, de heer M. Callens, Mevrouw A. 
Carton, Mevrouw C. Faes, de heer K. Grosse-Erdmann, de heer P. Haegeman (in afwachting van 
een plaatsvervanger), de heer B. Lejeune, Mevrouw C. Lentz, de heer G. Loosveldt, de heer K. 
Neels, de heer R. Petit (in afwachting van een plaatsvervanger), mevrouw I. Thomas, mevrouw R. 
Thys, mevrouw F. Vanderkelen, de heer C. Van Laere, mevrouw K. Van Overmeire, de heer N. 
Waeyaert 
 

Afwezig : 
 

Mevrouw C. Dehon, de heer F. Huyghe, de heer J.-P. Liebaert, de heer I. Magdalenic, de heer R. 
Rollier, mevrouw A. Romain, mevrouw J. Screurs, de heer R. Van Bulck, de heer V. 
Vandenberghe, de heer P. Van der Hallen, de heer W. Van de Velde, de heer R. Van Rossem 
 

Secretariaat : 
 
De heer Ph. Mauroy – Secretaris 
De heer C. Cornelis – Adjunct-secretaris 
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Nr. Punten op de agenda 

 

I 

Goedkeuring van de agenda voor de plenaire vergadering van vrijdag 23 februari 2018 
� Beslissing 
De agenda voor de vergadering wordt unaniem goedgekeurd. 
 
Opmerking : Het secretariaat heeft per e-mail van 26 februari 2018 de powerpointpresentaties van de 

plenaire vergadering doorgestuurd naar alle leden van de Hoge Raad voor de Statistiek. 
 

II 

Goedkeuring van de notulen P.V. 2017/nr.2 van de plenaire vergadering van 26 juni 2017 
� Beslissing 
De notulen P.V. 2017/nr.2 van de plenaire vergadering van 26 juni 2017 worden unaniem goedgekeurd. 
 
Opmerking : Aansluitend op deze notulen zou één lid willen weten wanneer de presentatie over een 

uitgebreid overzicht van de resultaten die de Algemene Directie Statistiek – Statistics Belgium 
(hierna STATBEL genoemd) heeft bereikt met betrekking tot de vermindering van de 
administratieve last voor respondenten van statistische enquêtes in de afgelopen jaren (zie de 
beslissingen van punt III van de agenda van deze plenaire vergadering) plaatsvindt. STATBEL 
stelt voor dit punt op de agenda van de volgende plenaire vergadering van de Hoge Raad voor 
de Statistiek (waarschijnlijk in juni 2018) te plaatsen. 

 

III 

Voor advies : Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende 
een jaarlijkse steekproefenquête uitgevoerd door het Nationaal Instituut voor de Statistiek naar de 
structuur en de verdeling van de lonen 
� Toelichting 
De evolutie van de lonen en de arbeidskosten vormt het onderwerp van een breed maatschappelijk en 
sociaal-economisch debat. De automatische loonindexering, het verschil tussen de hoogste en laagste lonen 
of de barema's voor anciënniteit zijn terugkerende thema's in de media. Om dit debat te objectiveren is er 
bijgevolg nood aan significante en wetenschappelijk verantwoorde gegevens die het debat met cijfers 
onderbouwen. STATBEL voorziet in deze behoefte door verschillende statistieken over lonen en 
arbeidskosten te produceren. 
De enquête naar de structuur en de verdeling van de lonen (loonenquête) fungeert in dit verband als een 
uitgebreide structurele enquête die gedetailleerde informatie bevat over de verschillende kenmerken van 
werkgevers en werknemers om de loonkloof en het effect van alle bepalende factoren van het loon te meten. 
Het gebruik van Europese geharmoniseerde concepten biedt het bijkomende voordeel dat de Belgische 
situatie vergeleken kan worden met die van de buurlanden. 
Sinds de lancering van de loonenquête in 1999 heeft deze statistiek een gemengde aanpak toegepast. 
Administratieve bestanden dienen als bron voor bijna de helft van de variabelen, terwijl STATBEL de 
andere variabelen verzamelt via directe bevraging. De afgelopen jaren hebben we echter aanzienlijke 
vooruitgang gezien in de volledigheid en beschikbaarheid van administratieve databanken. STATBEL heeft 
zich bijgevolg ertoe verbonden de mogelijkheden te analyseren om het aandeel van de directe bevraging 
verder af te bouwen. Deze vermindering van de enquêtelast zou kunnen worden bereikt zonder het voldoen 
aan de informatiebehoeften van de gebruiker te ondermijnen. De hervorming van de loonenquête beperkt 
zich echter niet tot een vermindering van het aandeel van de directe bevraging. Er zijn ook verschillende 
verbeteringen mogelijk op het gebied van de steekproeftrekking. 
De hier voorgestelde hervorming van de loonenquête is daarom gebaseerd op twee pijlers. Dankzij de 
nieuwe aanvraag tot machtiging zullen eerst meer Eurostatvariabelen kunnen worden berekend op basis van 
bestaande databanken. De directe bevraging, die momenteel 25 variabelen dekt, zou er nog slechts 5 
omvatten na de hervorming. Voorts blijkt uit de analyse dat de vermindering van de enquêtelast geen 
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negatieve gevolgen zal hebben voor de continuïteit van de voornaamste resultaten. Een vergelijkende 
analyse uitgevoerd op een identieke steekproef van werknemers toont dat de resultaten verkregen met 
DmfA-data vergelijkbaar zijn met de resultaten verkregen door directe bevraging. 
Een koppeling tussen de DmfA en StatbaseD biedt niet alleen de mogelijkheid om het aandeel van de directe 
bevraging te verminderen, maar ook voor STATBEL om zelf een selectie te maken op het niveau van de 
individuele werknemers. In elke vestiging wordt de populatie verdeeld in een aantal strata volgens het loon, 
de leeftijd en het geslacht. Deze stratificatie resulteert in een lagere standaardafwijking, waardoor de 
betrouwbaarheid van de resultaten verhoogt. Bovendien moeten de ondernemingen de steekproef niet langer 
zelf samenstellen, wat ook een vereenvoudiging betekent. Ten slotte leidt de hervorming van de 
steekproeftrekking ook tot een aantal wijzigingen in de eerste fase ervan. Door het aggregeren van bepaalde 
strata neemt de selectiekans voor 'micro-ondernemingen' af. STATBEL stelt bovendien voor om de "micro-
ondernemingen" die deel uitmaken van een exhaustief stratum te verwijderen uit de steekproef. 
� Bespreking 
De leden van de Hoge Raad voor de Statistiek formuleren een aantal opmerkingen of verzoeken om 
aanvullende informatie, onder meer over de vraag of het beroep ook deel uitmaakt van de variabelen die in 
deze enquête beschikbaar zijn, verduidelijkingen over de stratificatie voor grote en "micro-ondernemingen", 
over de beschikbaarheid van informatie over de soorten arbeidsovereenkomsten via deze enquête, de 
werkwijze om met deze tekst in plenaire zitting te komen en de beperkte beschikbare tijd in de werkgroep 
om dit dossier nader te onderzoeken, over de goede samenwerking die op dit gebied is ontwikkeld tussen 
statistici en leveranciers van administratieve databanken, over de eventuele breuken in de statistische 
reeksen en het feit dat deze goed gedocumenteerd moeten zijn wanneer deze cijfers via de verschillende 
communicatiekanalen van STATBEL worden verspreid, of het al dan niet mogelijk is de cijfers voor 2015 
en 2016 te berekenen op basis van de oude en nieuwe enquêtemethode, of nog over de beschikbaarheid van 
informatie over extralegale voordelen (ter herinnering wordt deze informatie beter gezocht in de statistiek 
over de arbeidskosten). 
� Beslissingen 
De Hoge Raad voor de Statistiek brengt unaniem gunstig advies uit over het voorstel van koninklijk besluit 
tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende een jaarlijks steekproefonderzoek 
naar de structuur en de verdeling van de lonen, zoals voorgelegd op de plenaire vergadering door de 
Algemene Directie Statistiek – Statistics Belgium (STATBEL). 
Daarnaast wordt voorgesteld dat STATBEL in een werkgroep van de Hoge Raad voor de Statistiek de 
besprekingen over de verschillende hierboven genoemde punten voortzet, zodat de gebruikers van deze 
statistiek beter worden geïnformeerd over de gevolgen voor de resultaten van de methodologische 
veranderingen die in deze enquête zullen worden toegepast. 

 

IV 

Ter informatie : Geïntegreerd Statistisch Programma 2018 van het Interfederaal Instituut voor de 
Statistiek 
� Toelichting 
Het samenwerkingsakkoord van 15 juli 2014 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse 
Gewest, het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de 
Duitstalige Gemeenschap, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad en de 
Franse Gemeenschapscommissie betreffende de nadere regels voor de werking van het Interfederaal Instituut 
voor de statistiek, van de raad van bestuur en de wetenschappelijke comités van het Instituut voor de 
nationale rekeningen, verduidelijkt dat het Interfederaal Instituut voor de Statistiek (hierna het IIS genoemd) 
jaarlijks een Geïntegreerd Statistisch Programma opstelt. Dit programma bevat afspraken over 
gemeenschappelijk op te stellen openbare statistieken of acties die de kwaliteit van de statistieken moeten 
bevorderen en de globale antwoordlast moeten verlagen. 
De verschillende voorbereidende werkzaamheden voor de uitwerking van een geïntegreerd statistisch 
programma 2018 werden gerealiseerd binnen een specifieke werkgroep die is opgericht door de raad van 
bestuur van het IIS en die belast wordt met de programmering van de statistische werkzaamheden. 
Deze werkgroep is samengesteld uit het Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse (BISA), het Institut 
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wallon de l’évaluation, de la prospective et de la statistique (IWEPS), de Vlaamse Statistische Autoriteit 
(VSA), de Nationale Bank van België, het Federaal Planbureau en de Algemene Directie Statistiek – 
Statistics Belgium (STABEL) van de FOD Economie. 
In mei 2017 valideerde de raad van bestuur van het IIS de verschillende samenwerkingsverbanden die in het 
Geïntegreerd Statistisch Programma 2018 van het IIS dienen te worden opgenomen. Overeenkomstig het 
huishoudelijk reglement wordt de samenwerking tussen de partners van het IIS geregeld door Service Level 
Agreements (SLA). De SLA’s inzake de nieuwe samenwerkingsverbanden opgenomen in het Geïntegreerd 
Statistisch Programma 2018 werden goedgekeurd door de raad van bestuur van het IIS van 12 september 
2017. 
Het betreft de volgende SLA’s: 
� ‘Verbetering van de kwaliteit van de btw-statistieken’: De doelstelling van deze SLA is de kwaliteit 

van de btw-statistieken te verbeteren. Het gaat hier voornamelijk over het opsporen van bestaande 
problemen en over door te voeren rechtzettingen (voortzetting van de werkzaamheden gestart in het 
kader van het Geïntegreerd Statistisch Programma 2017). 

� ‘Statistiek over de overleving en migraties van btw-plichtigen’: De doelstelling is hier statistieken over 
de overleving en migraties van btw-plichtige ondernemingen op te stellen. 

� ‘Statistiek over het wagenpark per statistische sector’: De doelstelling is hier de statistiek over het 
wagenpark per statistische sector te produceren. 

� 'Gegevens en statistieken uit de databank van de huurcontracten’: Deze SLA heeft enerzijds als doelom 
de gegevens van de databank inzake de huurcontracten van de Algemene Administratie 
Patrimoniumdocumentatie (AAPD - FOD Financiën) te gebruiken voor de uitwerking van statistieken 
en anderzijds om de kwaliteit van deze gegevens te bestuderen om verbeteringen voor te stellen voor 
de registratie in de databank. 

� ‘Vraag naar jaarstatistieken over reizigers- en goederenvervoer per spoor’: De bedoeling is hier een 
gemeenschappelijke aanvraag van statistieken over het vervoer per spoor in te dienen (een 
brief/contract opstellen aan alle spoorwegoperatoren om toegang te krijgen tot de noodzakelijke 
gegevens voor statistieken over het spoorwegvervoer). 

� ‘Statistiek van de verkopen van onroerende goederen, op basis van de verkoopsakten’: De bedoeling is, 
mogelijke gedetailleerdere onderverdelingen en bijkomende soorten onroerende goederen en eventueel 
de implementatie ervan te onderzoeken. 

� ‘Toerismestatistieken’: Deze SLA heeft als doel een nieuwe taakverdeling voor de toerismestatistieken 
te bepalen tussen de federale en de gewestelijke overheid. 

� ‘Toevoeging van elementen aan de statistiek over het gebruik van ICT en internet bij huishoudens en 
individuen’: De bedoeling is hier vragen aan de enquête over het gebruik van ICT en internet bij 
huishoudens en individuen toe te voegen. 

De IIS-werkgroep, die belast is met de programmatie van de statistische werkzaamheden, staat in voor de 
opvolging van de staat van vooruitgang van de werkzaamheden van de verschillende ad hoc-werkgroepen 
die zijn opgericht om het Geïntegreerd Statistisch Programma ten uitvoer te brengen. Verder heeft die 
werkgroep als opdracht besluiten te nemen in kwesties die binnen de ad hoc-werkgroepen niet kunnen 
worden opgelost. 
Tot slot zal het IIS overeenkomstig het Samenwerkingsakkoord van 15 juli 2014 de Hoge Raad voor de 
Statistiek op de hoogte houden van de uitvoering van het Geïntegreerd Statistisch Programma 2017. Een 
overzicht van de resultaten van dit programma zal dus worden voorgesteld op de volgende plenaire 
vergadering van de Hoge Raad voor de Statistiek (waarschijnlijk in juni 2018). 
� Bespreking 
De leden van de Hoge Raad voor de Statistiek hebben geen bijzondere opmerkingen over dit punt. 

 

V 

Ter informatie : STATBEL & Scannerdata 
� Toelichting 
De heer Ken Van Loon (Attaché bij STATBEL) stelt in plenaire zitting  zijn analyse voor waarin hij het 
gebruik van scannerdata vansupermarkten in de consumentenprijsindex toelicht. Wat zijn scannerdata? Hoe 
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zien de gegevens eruit? En hoe verwerkt STATBEL deze data? 
STATBEL gebruikt scannerdata sinds 2015 om de consumentenprijsindex (CPI) te berekenen. Deze 
scannerdata zijn de gescande gegevens aan de kassa's van de winkels (geaggregeerd tot op productniveau) en 
zijn, naast webscraping, een bron van big data die wordt gebruikt bij de opvolging van de prijzen in de 
indexkorf. De scannerdata worden gebruikt voor producten die courant in supermarktketens aangekocht 
worden en vervangen de traditionele prijsopnames door enquêteurs. 
STATBEL ontvangt wekelijks de gegevens van de supermarktketens via beveiligde gegevensoverdracht. 
Deze gegevens bestaan uit productinformatie (codes, beschrijvingen, omzet, enz.) en de interne classificatie 
van de ketens. In eerste instantie moeten de producten worden ingedeeld in vooraf bepaalde 
consumptiesegmenten/productgroepen die verbonden zijn aan de Europese nomenclatuur (E)COICOP. 
Dankzij de gegevens van de interne classificatie en machine learning wordt er aan elk 'nieuw' product (zie' 
nieuwe productcode') een COICOP-classificatie toegewezen, die indien nodig handmatig kan worden 
overgeschreven. 
De scannerdata volgen niet de geafficheerde prijzen op (zie traditionele prijsopnames), maar de werkelijke 
gemiddelde transactieprijs. Hoewel er dus een conceptueel verschil is, is het effect wat betreft de 
prijsevolutie echter verwaarloosbaar. Ervaring met scannerdata heeft echter uitgewezen dat het handiger is 
om de interne productcodes (stock keeping units of SKU's) te gebruiken dan barcodes. 
In eerste instantie worden voor elke keten apart elementaire indexcijfers (zonder gewicht) berekend op 
productniveau (COICOP6). De representatieve producten (=steekproef) worden bepaald per niveau door 
middel van een omzetdrempel, die een dynamische korf garandeert. Voor producten die buiten de steekproef 
vallen, worden prijsimputaties berekend. Om statistische en economische redenen worden de elementaire 
indexcijfers berekend aan de hand van een Jevons-index (= meetkundig gemiddelde). Hoewel met het 
gebruik van scannerdata ook omzetinformatie tot op het productniveau beschikbaar is, werkt STATBEL niet 
met gewogen indexcijfers op het elementaire niveau vanwege de chain drift. De omzet (per 
consumptiesegment en per keten) wordt echter daarna gebruikt om de indexcijfers op een hoger niveau te 
aggregeren. 
De productmarkt is verre van statisch en de producten veranderen regelmatig van verpakking, inhoud, 
barcode, etc. Aangezien hetzelfde product moet worden opgevolgd om de prijsevolutie te meten, is het 
belangrijk deze veranderingen te volgen. Wanneer een dergelijke wijziging in de scannerdata wordt 
gedetecteerd, worden de interne codes van het 'nieuwe' en' oude' product gekoppeld. Er wordt rekening 
gehouden met het verschil in inhoud zodat de prijsevolutie kan opgevolgd worden. 
Relaunches van producten worden gelinkt om “verborgen” prijswijzigingen mee in rekening te brengen. 
Seizoensproducten vormen een specifieke categorie, aangezien zij soms gedurende bepaalde maanden niet 
beschikbaar zijn. Voor verse producten gebruikt Statbel daarom de “class confined seasonal weights”-
methode in plaats van een dynamische korf. 
Scannerdata en klassieke prijsopnames worden gekoppeld door middel van een stratificatiemodel. Er dient 
ook een onderscheid te worden gemaakt tussen “supermarkten en discounters” enerzijds en “speciaalzaken” 
anderzijds. Ze worden geaggregeerd op basis van de gewichten die bekomen werden aan de hand van het 
tweejaarlijkse huishoudbudgetonderzoek. De maandelijkse indexcijfers worden gekoppeld via een 
kettingindex. Dit resulteert in een langetermijnindex. 
Het gebruik van scannerdata zorgt zo voor de berekening van een meer representatieve index, omdat 
omzetgegevens beschikbaar zijn en er met grotere steekproeven kan worden gewerkt. 
� Bespreking 
De leden van de Hoge Raad voor de Statistiek hebben geen bijzondere opmerkingen over dit punt. 

 

VI 

Ter informatie : Nieuwe website ‘statbel.fgov.be’ 
� Toelichting 
Sinds 15 januari 2018 publiceert de Algemene Directie Statistiek – Statistics Belgium van de FOD 
Economie haar statistieken en cijfers onder een nieuwe naam: STATBEL. Met deze nieuwe naam en dit 
nieuwe logo wil het Belgische statistiekbureau meer duidelijkheid creëren voor zijn eindgebruikers. 
STATBEL produceert zijn statistieken volgens de Europese richtlijnen die zijn vastgelegd in de Praktijkcode 
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voor de Europese statistiek. Daarbij zijn onafhankelijkheid, objectiviteit, vertrouwen, kwaliteit en 
toegankelijkheid de kernwaarden. 
Naast haar nieuwe naam heeft STATBEL ook een nieuwe website gelanceerd: statbel.fgov.be. Die website 
moet de officiële cijfers die STATBEL publiceert over België nog toegankelijker maken voor het brede 
publiek. De nieuwe website en de structuur ervan staan helemaal in functie van de gebruiker. Die moet snel 
de informatie vinden die zij of hij zoekt, en moet in één oogopslag kunnen zien welke cijfers en statistieken 
er beschikbaar zijn. 
Mevrouw Lucia Decuyper (Adviseur belast met de dienst Verspreiding van STATBEL) stelt de nieuwe 
website van STATBEL in plenaire zitting voor. 
� Bespreking 
De leden van de Hoge Raad voor de Statistiek hebben geen bijzondere opmerkingen over dit punt. 

 

VII 

Mededelingen van het secretariaat van de Hoge Raad voor de Statistiek 
• Datums van de volgende vergaderingen 
De data voor de volgende vergaderingen van de organen van de Hoge Raad voor de Statistiek liggen nog 
niet vast (waarschijnlijk in de loop van juni 2018). 
Het secretariaat deelt ze zo spoedig mogelijk mee via e-mail. 

 
 

Volgende plenaire vergadering: …juni 2018 om 10u.30 in de zaal 1A40 
van de FOD Economie ("North Gate" – Koning Albert II-laan 16, 1000 Brussel) 

 
 
 
 

        [ondertekend]                  [ondertekend] 
    De voorzitter,       De secretaris,  

    Marcel REMON                         Philippe MAUROY 


