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Plenaire vergadering van de Hoge Raad voor de Statistiek 
Maandag 20 oktober 2014 (10u30 – 13u00) 

 
Notulen P.V. 2014/nr. 3 

 
 

Leden van de Hoge Raad voor de Statistiek:  
 
De heer M. Rémon – Voorzitter 
 
De heer K. Brijs (voor de heer F. Robben), mevrouw V. Burnel, de heer M. Callens, mevrouw A. 
Carton, de heer D. De Baets, de heer P. Deboosere, de heer X. Dehaibe (voor Mevrouw S. Van 
Rechem), mevrouw G. Desimone, de heer P. Dmitrevsky, de heer K. Grosse-Erdmann, de heer K. 
Neels, mevrouw A. Romain, de heer P. Teirlinck, mevrouw I. Thomas, de heer M. Ruymen (voor 
mevrouw C. Rouma), mevrouw F. Vanderkelen, mevrouw M. Vandresse (voor de heer B. 
Hertveldt), de heer C. Van Laere, de heer R. Van Rossem, mevrouw M. Van Wouwe 
(Vicevoorzitster), de heer N. Waeyaert 
 

Uitgenodigd:  
 
Mevrouw F. Bartiaux – UCL → Voor punt 3 op de agenda 
De heer P. Dewitte – FOD Economie (AD Statistiek) → Voor punt 3 op de agenda 
Mevrouw C. Gaume – FOD Economie (AD Statistiek) → Voor punt 3 op de agenda 
De heer P. Lusyne – FOD Economie (AD Statistiek) → Voor punt 3 op de agenda 
Mevrouw V. Silvestre – FOD Economie (AD Statistiek) → Voor punt 3 op de agenda 
De heer J. Surkyn – VUB → Voor punt 3 van de agenda 
Mevrouw A. Versonnen – FOD Economie (AD Statistiek) → Voor punt 3 op de agenda 
De heer D. Willaer – VUB → Voor punt 3 van de agenda 
 

Verontschuldigd: 
 
De heer R. Acx, de heer S. Brunet, mevrouw C. Faes, de heer B. Lejeune, de heer G. Loosveldt, de 
heer R. Rollier, mevrouw R. Thys, mevrouw K. Van Overmeire, de heer M. Werner 
 

Afwezig: 
 

Mevrouw R. Bourdeaud’hui, mevrouw C. Dehon, de heer P. Haegeman, de heer F. Huyghe, 
mevrouw C. Jonckheere, de heer J.-P. Liebaert, de heer I. Magdalenic, de heer R. Petit, de heer O. 
Plasman, mevrouw J. Screurs, de heer R. Van Bulck, de heer V. Vandenberghe, de heer P. Van der 
Hallen, de heer G. Van de Velde. 
 

Secretariaat: 
 
De heer Ph. Mauroy – Secretaris 
De heer C. Cornelis – Adjunct-secretaris 
 
 

Nr. Inhoud van de agenda 

 

I 
Goedkeuring van de agenda voor de plenaire vergadering van maandag 20 oktober 2014 
� Beslissing 
De agenda voor de vergadering wordt unaniem goedgekeurd. 
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Opmerking: Op 20 oktober 2014 heeft het secretariaat per e-mail de PowerPoint-presentatie van de 
plenaire vergadering doorgestuurd naar alle leden van de Hoge Raad voor de Statistiek. 

 

II 

Goedkeuring van de notulen P.V. 2014/nr.2 van de plenaire vergadering van maandag 5 mei 2014 
� Beslissing 
De notulen P.V. 2014/nr.2 van de plenaire vergadering van maandag 5 mei 2014 worden unaniem 
goedgekeurd. 

 

III 

Ter bespreking: Census 2011 
� Voorstelling 
Mevrouw Catherine Gaume en de heer Pieter Dewitte (statistici bij de Algemene Directie Statistiek - 
verantwoordelijk voor het project Census 2011) stellen de stand van zaken van de Census 2011 voor. 
Na een korte algemene inleiding over de toegepaste methodologie en de regels voor de bescherming van de 
gegevens, bespreken ze elk thema van deze 'administratieve' volkstelling (demografie, onderwijs, 
arbeidsmarkt en woningen), met de klemtoon op de beschikbaarheid van verschillende variabelen. Ze stellen 
ook de website "Census 2011", die in de week van 20 oktober beschikbaar zal zijn, globaal voor (layout, 
inhoud en links naar de gegevens). De volgende stappen van de valorisatie van de gegevens van de Census 
worden ook voorgesteld: uitnodiging op een workshop (eind november 2014) voor bijkomende uitleg over 
de beschikbare gegevens en de beperkingen voor elke variabele, oprichting van thematische task forces om 
de mogelijke ontwikkelingen van de gegevens in elk statistisch gebied te onderzoeken (om zo goed mogelijk 
aan de behoeften van de nationale gebruikers te voldoen) en de uitvoering van de nationale behoeften vanaf 
de zomer 2015. 
In de slides die tijdens de plenaire vergadering werden voorgesteld en op 20 oktober 2014 per e-mail door 
het secretariaat werden doorgestuurd, vindt u een nauwkeurig stand van zaken van dit project. 
� Bespreking 
Enkele leden van de Hoge Raad voor de Statistiek maken opmerkingen of vragen bijkomende inlichtingen, 
onder meer over: 

� De mogelijkheid om gegevens tot een gedetailleerder geografisch niveau (statistische sector) te 
krijgen => het zal in de toekomst mogelijk zijn maar technische ontwikkelingen moet nog worden 
uitgevoerd; 

� Procedure en termijn om toegang te krijgen tot de microgegevens => Zoals steeds, via een aanvraag 
volgens de procedure die het Statistisch Toezichtscomité (Commissie voor de bescherming van de 
persoonlijke levenssfeer) op touw heeft gezet. Men wacht beter op de workshop van november 
2014 om alle toelichtingen te krijgen over de gebruikte methode om de dataset op te maken 
alvorens zulke aanvragen in te dienen; 

� Het type van set van microgegevens: de nu beschikbare microgegevens zijn de variabelen die in het 
kader van de Europese reglementaire verplichting werden opgemaakt en naar Eurostat 
doorgestuurd; 

� Deelname aan de workshop van eind november 2014 => een uitnodiging zal zoveel mogelijk 
binnen de betrokken middens (academische wereld, instellingen, andere gebruikers, ...) verspreid 
worden; 

� De mogelijkheid om, voor de workshop, aan de AD Statistiek een lijst te bezorgen van 
aandachtspunten en vragen die tijdens deze workshop aan bod zouden moeten komen; 

� De mogelijkheid om gegevens over asielzoekers te krijgen => het zal mogelijk zijn, want ze zijn in 
de databank van de Census opgenomen; 

� De noodzaak om een korte uitleg over de mogelijke vertekeningen toe te voegen bij de kaarten en 
tabellen van verspreide gegevens. 

 

IV 

Mededelingen van het secretariaat van de Hoge Raad voor de Statistiek 
• Data van de volgende vergaderingen 
De datum van de eerstvolgende vergadering van het Bureau van de Hoge Raad voor de Statistiek is 
vastgelegd op donderdag 4 december 2014 om 10u30, in de lokalen van Algemene Directie Statistiek. 
De volgende plenaire vergadering is gepland op dinsdag 16 december 2014 om 10u00. De agenda ervan zal 
zo spoedig mogelijk door het secretariaat via e-mail worden medegedeeld. 
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• Varia  
Op vraag van een aantal leden van de Raad zal het secretariaat in het begin van het jaar en vanaf 2015 een 
kalender opstellen met alle 'waarschijnlijke' data van de vergaderingen van de Hoge Raad voor de Statistiek. 

 
 
Volgende plenaire vergadering: Dinsdag 16 december 2014 om 10u00 in zaal -1A40 
van de FOD Economie (“North Gate III” – Koning Albert II-laan 16, 1000 Brussel) 
 
 
 
 
 

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

    Marcel REMON                        Philippe MAUROY 


