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Plenaire vergadering van de Hoge Raad voor de Statistiek 
Woensdag 27 mei 2015 (14u00 – 15u15) 

 
Notulen P.V. 2015/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 M. Callens, mevrouw A. Carton, de heer D. De Baets, de heer P. Deboosere, mevrouw G. 
Desimone, de heer P. Dmitrevsky, de heer B. Hertveldt, de heer G. Loosveldt, de heer K. Neels, 
mevrouw A. Romain, de heer R. Van Bulck, de heer C. Van Laere, mevrouw L. Van Mechelen 
(voor de heer R. Acx), mevrouw M. Van Wouwe (ondervoorzitster), de heer N. Waeyaert. 
 

Uitgenodigd:  
 
De heer J.-M. Dawagne – FOD Economie (AD Statistiek) → Voor punt 3 op de agenda 
De heer S. Morchide – FOD Economie (AD Statistiek) → Voor punt 3 op de agenda 
Mevrouw F. Parys – FOD Economie (AD Statistiek) → Voor punt 4 op de agenda 
Mevrouw A. Versonnen – FOD Economie (AD Statistiek) → Voor alle punten op de agenda 
De heer M. Vos – FOD Economie (AD Statistiek) → Voor punt 3 op de agenda 
 

Verontschuldigd: 
 
De heer S. Brunet, mevrouw C. Faes, de heer K. Grosse-Erdmann, de heer P. Haegeman, de heer B. 
Lejeune, mevrouw C. Rouma, de heer P. Teirlinck, mevrouw R. Thys, mevrouw F. Vanderkelen, de 
heer R. Van Rossem. 
 

Afwezig: 
 

Mevrouw V. Burnel, mevrouw C. Dehon, de heer F. Huyghe, mevrouw C. Lentz, de heer J.-P. 
Liebaert, de heer I. Magdalenic, de heer R. Petit, de heer O. Plasman, de heer R. Rollier, mevrouw 
J. Screurs, mevrouw I. Thomas, de heer V. Vandenberghe, de heer P. Van der Hallen, de heer G. 
Van de Velde, mevrouw K. Van Overmeire, mevrouw S. Van Rechem. 
 

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 woensdag 27 mei 2015 
� Beslissing 
De agenda voor de vergadering wordt unaniem goedgekeurd. 

 

II 

Goedkeuring van de notulen P.V. 2014/Nr.4 van de plenaire vergadering van 16 december 2014 
� Beslissing 
De notulen P.V. 2014/Nr.4 van de plenaire vergadering van 16 december 2014 worden unaniem 
goedgekeurd. 
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III 

Voor advies: Koninklijk besluit waarbij wordt voorgeschreven dat de Algemene Directie Statistiek – 
Statistics Belgium een maandelijks statistisch steekproefonderzoek uitvoert naar het omzetcijfer 
verwezenlijkt door de kleinhandelsondernemingen 
� Voorstelling 
De enquête naar de kleinhandel is een maandelijkse enquête die door de Algemene Directie Statistiek – 
Statistics Belgium (AD Statistiek) wordt uitgevoerd bij kleinhandelsondernemingen. Deze enquête 
registreert het maandelijkse bedrag van de verkopen inclusief BTW, uitsluitend in de kleinhandel. 
Deze statistiek steunt op twee koninklijke besluiten: het Koninklijk Besluit van 4 februari 1965 en het 
Koninklijk Besluit van 22 december 1967. Het eerste schrijft een maandelijks statistisch onderzoek voor 
naar het omzetcijfer verwezenlijkt door bepaalde kleinhandelsondernemingen. Als categorieën van 
kleinhandelsondernemingen worden in dat besluit genoemd: de kleinhandelsondernemingen met 
menigvuldige afdelingen, de ondernemingen van supermarkten en de kleinhandelsondernemingen met 
bijhuizen. In genoemd koninklijk besluit staan voor elke afzonderlijke categorie van 
kleinhandelsondernemingen de uitsplitsingsvereisten voor de omzet opgegeven waaraan dient te worden 
voldaan. Dit gedeelte wordt exhaustief ondervraagd. Voor de kleinhandelsondernemingen die niet onder het 
toepassingsveld van het Koninklijk Besluit van 4 februari 1965 vallen, schrijft het Koninklijk Besluit van 22 
december 1967 een maandelijks statistisch steekproefonderzoek voor naar het omzetcijfer verwezenlijkt 
door de kleinhandelsondernemingen. 
De in het Koninklijk Besluit van 4 februari 1965 gevraagde uitsplitsing was vroeger een hulpmiddel om de 
particuliere consumptie te berekenen. Alleen de Nationale Bank van België (NBB) vraagt tegenwoordig nog 
naar deze uitsplitsing (meer bepaald naar de aggregaten), met name voor het opmaken van de nationale 
rekeningen. De NBB vraagt de uitgesplitste gegevens een maal jaarlijks. De statistiek van de kleinhandel 
wordt ook gebruikt om de indexcijfers van de kleinhandel te berekenen, zoals voorgeschreven door Europese 
Verordening (EG) nr.1165/98. 
In het kader van de modernisering van het statistische productieproces en het streven naar administratieve 
vereenvoudiging om de last voor Belgische ondernemingen te verminderen, moet de statistiek van de 
kleinhandel hervormd worden. Deze hervorming omvat twee aspecten:  

1. de vereenvoudiging van de vragenlijst bestemd voor grote ondernemingen: met name stemt de 
uitsplitsing van de producten niet meer overeen met de huidige realiteit en hebben gebruikers 
minder uiteenlopende noden dan toen de vragenlijsten voor het eerst werden opgesteld; 

2. de herziening van het steekproefplan: het universum van de kleinhandelsondernemingen is in 50 
jaar tijd sterk veranderd, en het steekproefplan moet worden herzien om de gegevensverzameling 
overeenkomstig de huidige situatie te optimaliseren. Voorts wordt voorgesteld om ondernemingen 
met een omzet beneden 25.000 € niet meer te ondervragen, aangezien de gecumuleerde omzet van 
die ondernemingen verwaarloosbaar is t.a.v. de totale omzet van de sector. 

Er werd dus een nieuw koninklijk besluit opgesteld om de twee bestaande koninklijke besluiten te 
vervangen. 
� Bespreking 
De leden van de Hoge Raad voor de Statistiek (HRS) formuleren m.b.t. dit agendapunt geen bijzondere 
opmerking, afgezien van, enerzijds, een vraag uitgaande van het Vlaams Gewest omtrent de beschikbaarheid 
van naar Gewest uitgesplitste cijfers over dit thema, en, anderzijds, een (per e-mail voorgelegd) 
aandachtspunt van de vertegenwoordiger van COMEOS betreffende de relevantie voor de distributiesector 
van cijfers die ook na de overwogen vereenvoudiging van die statistiek nog beschikbaar zullen zijn (die twee 
punten zullen in 2015 binnen werkgroepen nader worden besproken). 
� Beslissing 
De Hoge Raad voor de Statistiek brengt unaniem gunstig advies uit over het voorstel van koninklijk besluit 
waarbij een statistische steekproefenquête wordt voorgeschreven over de omzet van 
kleinhandelsondernemingen, uit te voeren door de Algemene Directie Statistiek – Statistics Belgium, zoals 
dit door genoemde Algemene Directie op de plenaire vergadering werd voorgesteld. 

 

IV 

Ter bespreking: Statistisch Programma 
� Voorstelling 
Als gevolg van de presentatie van het Statistisch Programma 2015 op de plenaire vergadering van de HRS 
van 16 december 2014 gegeven door het Coördinatiecomité en de daaropvolgende presentatie van de 
schriftelijke procedure (via de e-mail van het secretariaat van 2 maart 2015) om met de nieuwe behoeften 
van de gebruikers rekening te houden in het Statistisch Programma 2016, wordt vermeld dat er tot nu toe 
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geen nieuwe aanvraag werd ingediend in de raadplegingsprocedure van de HRS. 
Bijgevolg stelt de voorzitter van de HRS voor de agenda van de vergadering aan te passen en in plaats van 
een formeel advies uit te brengen over het Statistisch Programma de beschikbare tijd te baat te nemen om 
een omvattender discussie te openen over de evolutie van de door de HRS behandelde kwesties en zijn rol in 
de komende jaren, daarbij rekening houdend met de bij de peer review van Eurostat door de collega’s 
gemaakte aanmerkingen omtrent de manier waarop onze Raad momenteel zijn mandaat uitoefent en omtrent 
de institutionele ontwikkeling van het statistisch landschap in België. 
Volgens de voorzitter zijn er immers een aantal punten die voor elke gebruiker van openbare statistiek in 
België relevant zijn en derhalve ter sprake zouden moeten worden gebracht. Hij vermeldt daarbij onder meer 
de definitie die moet worden gegeven aan het begrip 'openbare statistiek'; de vraag of de HRS zich verder 
moet blijven concentreren op het bepalen welke statistieken (overeenkomstig een uit te werken statistisch 
programma) dienen te worden opgemaakt, dan wel zich moet toespitsen op de methodologische en 
kwaliteitsaspecten die daarbij komen kijken (onder meer de coherentie van die statistieken), enzovoort.  De 
Voorzitter verwijst daarbij bijvoorbeeld naar de werkzaamheden in verband met het geslacht in statistieken 
die tijdens de plenaire vergadering werden voorgesteld en de daaropvolgende discussies. 
� Bespreking 
Enkele leden van de Hoge Raad voor de Statistiek maken opmerkingen en/of geven hun standpunt.  Daaruit 
komt naar voren dat het wenselijk zou zijn dat de HRS: 
� ervoor zorgt dat de statistische gegevens te verkrijgen zijn door een zo groot mogelijk aantal 

gebruikers; 
� een overlegorgaan wordt waar de behoeften van de gebruikers ter sprake kunnen worden gebracht en 

kunnen worden geconfronteerd met de mogelijkheden aangeboden door de statistiekproducenten; 
� ook aandacht besteedt aan werkzaamheden gericht op methodologische aspecten en op de kwaliteit van 

de openbare statistieken; 
� ‘strategische’ adviezen zou uitbrengen over de productieprocessen bij de openbare statistieken; 
� bepaald thema’s kan behandelen die op de plenaire zitting zouden moeten worden besproken en 

waarover de HRS proactief een officieel advies zou kunnen uitbrengen.  De leden van de HRS stellen 
onder andere de volgende thema's voor: de zichtbaarheid van de HRS en van de statistici in het 
algemeen; het doen inzien van het belang voor onze moderne maatschappij om te kunnen beschikken 
over kwaliteitsstatistieken en die te publiceren; de toegang tot microgegevens en tot geanonimiseerde 
datasets voor onderzoekers; de archivering van statistische gegevens; het opstellen van monografieën 
over bepaalde thema’s en de financieringsmogelijkheden hiervoor; de betrekkingen met de beheerders 
van administratieve databanken die voor de opmaak van statistieken bruikbaar kunnen zijn alsook de 
kwaliteit van die databanken; of nog de statistieken die door particuliere firma’s worden opgesteld 
binnen het kader van de Europese richtlijnen inzake hergebruik van overheidsgegevens. 

De voorzitter van de HRS komt tot het besluit dat de in te voeren methodologie om een aantal van de 
genoemde thema’s te benaderen eerst binnen het Bureau van de HRS herbesproken zal moeten worden, 
vooraleer men op de plenaire vergadering met een voorstel voor de dag kan komen. 

 

V 

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 woensdag 16 september 2015 om 10u00, in de lokalen van Algemene Directie Statistiek. 
De volgende plenaire vergadering is gepland op vrijdag 2 oktober 2015 om 10u30. De agenda ervan zal zo 
spoedig mogelijk door het secretariaat via e-mail worden medegedeeld. 

 
 

Volgende plenaire vergadering: Vrijdag 2 oktober 2015 om 10u30 in zaal 1B03 
van de FOD Economie ("City Atrium", Vooruitgangstra at 50, 1210 Brussel) 

 
 

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

    Marcel REMON                         Philippe MAUROY 


