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Plenaire vergadering van de Hoge Raad voor de Statistiek 
Maandag 26 juni 2017 (10u30 – 12u00) 

 
Notulen P.V. 2017/nr.2 

 
 
 

Leden van de Hoge Raad voor de Statistiek :  
 
De heer M. Rémon – Voorzitter 
 
De heer T. Bols (voor de heer E. Van Verdegem), de heer K. Brijs (voor de heer F. Robben), de 
heer D. De Baets, de heer P. Deboosere, mevrouw C. Faes, de heer K. Grosse-Erdmann, de heer B. 
Hertveldt, de heer F. Poupinel de Valence (voor mevrouw V. Burnel), mevrouw A. Sierens, de heer 
C. Van Laere, de heer R. Van Rossem, mevrouw M. Van Wouwe (vicevoorzitster) 
 

Uitgenodigd :  
 
De heer M. Debusschere – FOD Economie (ADS) → Voor punt 4 op de agenda 
De heer B. Kestemont – FOD Economie (ADS) → Voor punt 3 op de agenda 
De heer D. Miel – FOD Economie (ADS) → Voor punt 3 op de agenda 
 

Verontschuldigd : 
 
De heer Rudi Acx, mevrouw R. Bourdeaud’hui, de heer M. Callens, mevrouw A. Carton, mevrouw 
G. Desimone, de heer B. Lejeune, de heer G. Loosveldt, de heer K. Neels, de heer R. Petit (in 
afwachting van een plaatsvervanger), mevrouw A. Romain, de heer P. Teirlinck, mevrouw I. 
Thomas, de heer N. Waeyaert 
 

Afwezig : 
 

De heer M. Boghaert, de heer S. Brunet, mevrouw C. Dehon, de heer P. Dmitrevsky, de heer P. 
Haegeman, de heer F. Huyghe, mevrouw C. Lentz, de heer J.-P. Liebaert, de heer I. Magdalenic, de 
heer O. Plasman, de heer R. Rollier, mevrouw J. Screurs, mevrouw R. Thys, de heer R. Van Bulck, 
de heer V. Vandenberghe, de heer P. Van der Hallen, mevrouw F. Vanderkelen, de heer W. Van de 
Velde, mevrouw K. Van Overmeire 
 

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

Nr. Punten op de agenda 

 

I 
Goedkeuring van de agenda voor de plenaire vergadering van maandag 26 juni 2017 
� Beslissing 
De agenda voor de vergadering wordt unaniem goedgekeurd. 
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Opmerking: Op 7 juli 2017 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. 2017/nr.1 van de plenaire vergadering van 29 maart 2017 
� Beslissing 
De notulen P.V. 2017/nr.1 van de plenaire vergadering van 29 maart 2017 worden unaniem goedgekeurd. 

 

III 

Voor advies : Koninklijk besluit tot wijziging van koninklijk besluit van 25 april 2013 betreffende 
statistische enquêtes inzake de melk- en de zuivelproducten 
� Toelichting 
De zuivelstatistiek is momenteel gebaseerd op een maandelijkse exhaustieve enquête bij alle 
zuivelverwerkende bedrijven in België. Het gaat om een verplichte enquête die wordt voorgeschreven bij 
Koninklijk Besluit van 25 april 2013. 
Met deze enquête voldoet de Algemene Directie Statistiek – Statistics Belgium (hierna de ADS) aan het 
besluit van de Europese Commissie (nr. 97/80), dat de uitvoeringsbepalingen bepaalt van de Europese 
richtlijn (nr. 96/16) betreffende statistische enquêtes inzake melk- en zuivelproducten. ADS is 
verantwoordelijk op nationaal niveau voor de productie van communautaire zuivelstatistieken die verplicht 
aan de Europese instanties dienen te worden verstrekt. De resultaten van deze zuivelstatistieken worden ook 
gebruikt bij de nationale en internationale opvolging van de zuivelmarkt en dit ter ondersteuning van het 
Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. 
Deze enquête werd voor het eerst in 2013 vereenvoudigd via de beperking van de variabelen. De enquête 
werd bovendien gesplitst in een maandelijkse enquête uitgevoerd bij de ondernemingen die koemelk 
verwerken en een jaarlijkse enquête bij de ondernemingen die schapen- en geitenmelk verwerken en de 
ondernemingen die voorraden aanhouden. De betrokken ondernemingen worden bepaald op basis van de 
erkenningen en toelatingen toegekend door het FAVV. In 2015 werden er zo 495 bedrijven ondervraagd. 
In de praktijk blijkt dat een groot aantal kleine ondernemingen rechtstreeks van de melkveehouder melk 
krijgt (bijvoorbeeld bakkers, restaurants, etc.) voor de verwerking van hun producten. In de volgende fase 
van de vereenvoudiging van de melkstatistiek wil de ADS dus een bijlage toevoegen bij het bestaande 
koninklijk besluit om deze kleine respondenten van de maandelijkse en/of jaarlijkse enquête uit te sluiten.  
Deze hervorming bestaat er dus in om een objectieve norm, per productcategorie en op basis van de 
beschikbare informatie te bepalen om in de toekomst de kleine respondenten van hun statistische 
verplichting te ontslaan. Deze objectieve norm zou zo berekend worden dat een dekking van minimum 99% 
wordt bekomen per productcategorie. 
De wijzigingen zouden onmiddellijk na de publicatie van het gewijzigde koninklijk besluit moeten worden 
uitgevoerd. Eind 2017 wordt dus voorgesteld als uiterste datum. 
De rechtstreekse gebruikers van deze statistiek (de gewestelijke overheden en de Belgische Confederatie van 
de Zuivelindustrie) werden ondervraagd. Ze gaan akkoord met de verdere vermindering van de antwoordlast 
voor de ondernemingen, te meer daar de impact op de resultaten verwaarloosbaar is. 
� Bespreking 
De leden van de Hoge Raad voor de Statistiek hebben geen bijzondere opmerkingen of vragen geen 
bijkomende informatie over dit punt. 
� 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 25 april 2013 betreffende statistische enquêtes inzake de melk- 
en de zuivelproducten, zoals op de plenaire vergadering werd voorgelegd door de Algemene Directie 
Statistiek – Statistics Belgium. 
Bovendien wordt voorgesteld dat de ADS bij een volgende plenaire zitting van de Hoge Raad voor de 
Statistiek een volledig overzicht geeft van de behaalde resultaten van de laatste jaren met de vermindering 
van de antwoordlast voor de aangevers van statistische enquêtes. 

 



Pagina nr. 3 

IV 

Ter informatie : Statistics Belgium & Big data 
� Toelichting 
De heer Marc Debusschere (adviseur bij de ADS ) geeft in plenaire zitting een stand van zaken van de 
werkzaamheden en het onderzoek van de ADS met betrekking tot het gebruik van Big data voor de 
productie van openbare statistieken (zie de slides die het secretariaat per mail op 7 juli 2017 stuurde). 
Twee jaar geleden werd er binnen de ADS een task force ‘Big data’ opgericht. Ze heeft actief deelgenomen 
aan verschillende Europese partnerschappen (met andere nationale instituten voor de statistiek en/of met 
Eurostat), om te onderzoeken hoe dit soort databanken kan worden gebruikt voor de productie van openbare 
statistieken. De 'piloot’ van deze task force leverde hier een overzicht van de verschillende bronnen van Big 
data die de ADS onderzoekt of zelfs al gebruikt voor de productie van bepaalde statistieken (zoals 
bijvoorbeeld scannerdata, web scraping van websites, mobiele-telefoondata, satellietgegevens of nog 
slimme meters). 
Op basis van deze bronnen zullen concrete toepassingen kunnen worden ontwikkeld in talrijke statistische 
domeinen zoals het grondgebied, de samenleving of de economie. De Big data zouden de bestaande 
statistieken kunnen valideren of aanvullen, deze statistieken gedetailleerder maken of, waarom niet, de 
productie ervan versnellen. Ze zouden het misschien ook mogelijk kunnen maken nieuwe vragen te 
onderzoeken, die tot nu toe niet konden worden gesteld omdat het onmogelijk was ze te beantwoorden door 
middel van enquêtes en administratieve gegevens. 
� Bespreking 
De leden van de Hoge Raad voor de Statistiek maken opmerkingen of vragen bijkomende inlichtingen, 
onder meer over: de eventuele obstakels (o.a. op juridisch vlak) om toegang te krijgen tot dit soort van 
databanken (er wordt hierover vermeld dat Eurostat een juridisch onderzoek heeft besteld waarvan de 
resultaten binnenkort zullen worden bekendgemaakt), het gebruik van de Big data ter aanvulling van de 
enquêtes en de administratieve bronnen en niet omgekeerd, het feit dat er niet vanuit wat 'er beschikbaar 
en/of toegankelijk' is moet gedacht worden maar ook vanuit de behoeften of het nut voor de onderzoekers en 
de samenleving, of nog over de koppeling van de databanken en de bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer. 

 

V 

Mededelingen van het secretariaat van de Hoge Raad voor de Statistiek 
• Datums van de volgende vergaderingen 
De datums voor de volgende vergaderingen van de organen van de Hoge Raad voor de Statistiek liggen nog 
niet vast (in de loop van het laatste kwartaal 2017). 
Het secretariaat deelt ze zo spoedig mogelijk mee via e-mail. 

 
 

Volgende plenaire vergadering: … 2017 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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bijkomende informatie over dit punt. 
� 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 25 april 2013 betreffende statistische enquêtes inzake de melk- 
en de zuivelproducten, zoals op de plenaire vergadering werd voorgelegd door de Algemene Directie 
Statistiek – Statistics Belgium. 
Bovendien wordt voorgesteld dat de ADS bij een volgende plenaire zitting van de Hoge Raad voor de 
Statistiek een volledig overzicht geeft van de behaalde resultaten van de laatste jaren met de vermindering 
van de antwoordlast voor de aangevers van statistische enquêtes. 
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IV 

Ter informatie : Statistics Belgium & Big data 
� Toelichting 
De heer Marc Debusschere (adviseur bij de ADS ) geeft in plenaire zitting een stand van zaken van de 
werkzaamheden en het onderzoek van de ADS met betrekking tot het gebruik van Big data voor de 
productie van openbare statistieken (zie de slides die het secretariaat per mail op 7 juli 2017 stuurde). 
Twee jaar geleden werd er binnen de ADS een task force ‘Big data’ opgericht. Ze heeft actief deelgenomen 
aan verschillende Europese partnerschappen (met andere nationale instituten voor de statistiek en/of met 
Eurostat), om te onderzoeken hoe dit soort databanken kan worden gebruikt voor de productie van openbare 
statistieken. De 'piloot’ van deze task force leverde hier een overzicht van de verschillende bronnen van Big 
data die de ADS onderzoekt of zelfs al gebruikt voor de productie van bepaalde statistieken (zoals 
bijvoorbeeld scannerdata, web scraping van websites, mobiele-telefoondata, satellietgegevens of nog 
slimme meters). 
Op basis van deze bronnen zullen concrete toepassingen kunnen worden ontwikkeld in talrijke statistische 
domeinen zoals het grondgebied, de samenleving of de economie. De Big data zouden de bestaande 
statistieken kunnen valideren of aanvullen, deze statistieken gedetailleerder maken of, waarom niet, de 
productie ervan versnellen. Ze zouden het misschien ook mogelijk kunnen maken nieuwe vragen te 
onderzoeken, die tot nu toe niet konden worden gesteld omdat het onmogelijk was ze te beantwoorden door 
middel van enquêtes en administratieve gegevens. 
� Bespreking 
De leden van de Hoge Raad voor de Statistiek maken opmerkingen of vragen bijkomende inlichtingen, 
onder meer over: de eventuele obstakels (o.a. op juridisch vlak) om toegang te krijgen tot dit soort van 
databanken (er wordt hierover vermeld dat Eurostat een juridisch onderzoek heeft besteld waarvan de 
resultaten binnenkort zullen worden bekendgemaakt), het gebruik van de Big data ter aanvulling van de 
enquêtes en de administratieve bronnen en niet omgekeerd, het feit dat er niet vanuit wat 'er beschikbaar 
en/of toegankelijk' is moet gedacht worden maar ook vanuit de behoeften of het nut voor de onderzoekers en 
de samenleving, of nog over de koppeling van de databanken en de bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer. 

 

V 

Mededelingen van het secretariaat van de Hoge Raad voor de Statistiek 
• Datums van de volgende vergaderingen 
De datums voor de volgende vergaderingen van de organen van de Hoge Raad voor de Statistiek liggen nog 
niet vast (in de loop van het laatste kwartaal 2017). 
Het secretariaat deelt ze zo spoedig mogelijk mee via e-mail. 

 
 

Volgende plenaire vergadering: … 2017 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 


