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Plenaire vergadering van de Hoge Raad voor de Statistiek (HRS) 
Donderdag 31 maart 2022 (10u. – 12u.) 

 
Notulen P.V. 2022/nr.1 
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Nr. Punten op de agenda 

 

I 

Goedkeuring van de agenda voor de plenaire vergadering van donderdag 31 maart 2022 
 Beslissing 
De agenda voor de vergadering wordt unaniem goedgekeurd. 
 
Opmerking : Het secretariaat heeft op 28 april 2022 de powerpointpresentatie van de plenaire vergadering 

van 31 maart 2022 doorgemaild naar alle leden van de Hoge Raad voor de Statistiek. 
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II 

A) Goedkeuring van de notulen P.V. 2021/nr. 3 van de plenaire vergadering van 18 november 2021 
 Beslissing 
Pagina 4 van de notulen Agendapunt 5 - Stand van zaken - werkgroep nieuwe statistische behoeften - telewerk 
en plateformeconomie : de verwijzing naar het werk van de heer Michaël Reusens dient als volgt worden 
gelezen : “Verwezen wordt naar het werk van de heer Michael Reusens (Statistiek Vlaanderen) die onder 
meer rond webscraping van bedrijfsinformatie werkt”. 
 
Ter informatie: Statistiek Vlaanderen is in 2019 gestart met het uitbouwen van een eigen Data Science Hub 
en heeft hiertoe onder meer een samenwerking met het Research Center for Information Systems 
Engineering (LIRIS) van de KU Leuven opgezet, zie https://www.vlaanderen.be/statistiek-
vlaanderen/nieuwsberichten/statistiek-vlaanderen-data-science-hub-start-samenwerking-met-ku-leuven . 

Vervolgens worden de notulen P.V. 2021/nr.3 van de plenaire vergadering van 18 november 2021 unaniem 
goedgekeurd. 

II 

B) Synthesedocument bijdrage RSZ ontvangen in (op 20) december 2021 : voorstel om deze nota 
afzonderlijk te vermelden in de notulen van 31 maart 2022 

 Toelichting 
Aan de ontvangst van deze bijdrage van de RSZ om de covidpandemie in te dijken gingen volgende feiten 
vooraf : 

 De voorzitter herwerkte het advies gevolg gevend aan de input bekomen ter zitting van de vergadering 
van 18 november en de schriftelijke reacties die de leden van de Hoge Raad voor Statistiek hem nog 
zouden overmaken. 

 Het definitief advies werd naast de federale minister van Economie gericht aan de minister-
presidenten van de gewesten en de gemeenschappen op 18 december 2021 conform aan art. 7 van het 
koninklijk besluit van 31 maart 1998 betreffende de Hoge Raad voor de Statistiek. 

 Beslissing 
De Voorzitter herhaalt het voorstel dat hij aan de auteurs van het document schriftelijk  deed op 20 december 
2021 dat hij het belangrijk vindt de overige leden van de Hoge Raad voor Statistiek en de instellingen die zij 
vertegenwoordigen in te lichten over de inhoud van dat document.  Daarom stelt hij voor de interventie in haar 
geheel op te nemen en te integreren in de notulen van deze vergadering. 
 
Alle leden gaan akkoord met die voorstel.  Hierna volgt de (uit het Frans vertaalde) volledige weergave van 
bovenvermeld document. 
 
“ Sinds het begin van de coronacrisis deden de regering en andere instellingen vaak beroep op de RSZ, als 
centrale instelling van de sociale zekerheid, om te werken aan verschillende initiatieven/projecten om de 
pandemie in te dammen”. Hieronder worden enkele voorbeelden gegeven van dergelijke initiatieven: 

- De koppeling van de besmettingscijfers aan de werkgelegenheidsgegevens van de RSZ heeft veel nuttige 
gegevens opgeleverd voor wetenschappelijk onderzoek naar de wijze waarop het virus zich verspreidt in 
verschillende economische sectoren, het type bedrijven, beroepsgroepen, enz. De RSZ heeft deze 
geanonimiseerde gegevens ter beschikking gesteld van Sciensano en van de instanties die tijdens de crisis 
een adviserende rol hadden voor de regeringen.  

- De statistische gegevens werden ook ter beschikking gesteld van de inspectiedienst “Toezicht op het 
welzijn op het werk (TWW)" van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, waardoor zij 
hun preventiebeleid konden oriënteren. 

- Op verzoek van beleidsmakers heeft de RSZ een groot aantal simulaties uitgevoerd en cijfers verstrekt 
in het kader van gerichte steun aan de zwaarst getroffen sectoren. 

- De RSZ heeft versneld monitoringinstrumenten ontwikkeld, zowel voor de SIC-werkgroep als voor 
macro-economisch toezicht (FPB, ...). 

Dit vele werk werd verricht ondanks de moeilijkheid om de soms zeer strikte bepalingen van de GDPR toe 
te passen, die de productie van statistische gegevens niet vergemakkelijken, vooral wanneer deze afkomstig 
zijn uit verschillende bronnen, met inbegrip van de medische sector. Sommige afwijkingen zijn verkregen 
in een snel tempo dat moeilijk, zelfs onmogelijk, te overwegen zou zijn voor conventioneel statistisch werk 
dat geen verband houdt met crisisbeheer.  In sommige gevallen zou het daarom nuttig zijn het juiste 
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evenwicht te vinden tussen de eerbiediging van individuele gegevens en de continuïteit van de 
dienstverlening. “ 

 

C)  Oprichting werkgroep overlijdensstatistieken – doodsoorzaken - digitalisering 
 Toelichting 
De Voorzitter komt naar aanleiding van het verschenen persbericht  van Statbel terug op een onderwerp dat 
ook reeds in de nota van de Hoge Raad voor de Statistiek omtrent de rol van statistieken en hun productie in 
tijden van de gezondheidscrisis aan bod kwam namelijk de overlijdenstatistieken en de statistiek naar de 
doodsoorzaken.  Statbel publiceerde de 29 maart 2022 de doodoorzaken voor 2019. 
De gegevens over de oorzaak van een overlijden volgen altijd een lange administratieve weg, wat betekent 
dat de gegevens pas na lange tijd voor statistische doeleinden worden verwerkt. Daardoor zijn de uiteindelijke 
resultaten doorgaans slechts drie jaar na de referentiedatum beschikbaar (zoals in de nota van de Hoge Raad 
voor Statistiek – 18 november 2021 beschreven). 
 Beslissing 
De Hoge Raad beslist om na te gaan hoe dit proces versneld kan worden. Om die reden wordt beslist om een 
werkgroep op te richten om te onderzoeken hoe dat concreet kan. 
Buiten de leden van de Hoge Raad en de experten die de leden traditioneel kunnen aanbrengen moet er voor 
gezorgd worden dat alle partijen die betrokken worden in dit statistiekproces deel uitmaken van die 
werkgroep. (In dat verband wordt verwezen naar de experten uit gewesten en gemeenschappen, Sciensano, 
Bosa, de Kruispuntbank Sociale zekerheid, E. Health, de beheerders van de medische dossiers…). 
De registratie van de geboorte gebeurt reeds 90% digitaal. De sterftestatistieken worden nog volledig op 
papier doorgegeven. Er wordt besloten op de volgende vergadering van Hoge Raad een persoon uit te nodigen 
die betrokken was bij de digitalisering van de geboorteformulieren. 

 

III 

Vraag tot advies tot wijziging van het KB van 9.01.2005 waarbij een maandelijkse statistiek van het 
goederenverkeer tussen België en de andere lidstaten van de Europese Unie wordt voorgeschreven 
(Intrastat) 
 Toelichting 
- Voor de statistieken buitenlandse handel (INR activiteit) dient ten gevolge van het FRIBS-project en 
Europese beslissingen (verordening EU 2019/2152) en uitvoeringsverordening EU/2020/1197, een wettelijke 
aanpassing door gevoerd te worden in de vigerende Belgische wetgeving met name het koninklijk besluit van 
9 januari 2005 waarbij een maandelijkse statistiek van het goederenverkeer tussen België en de andere lid-
staten van de Europese Unie wordt voorgeschreven. 
- De voorgestelde aanpassingen van vandaag zijn een tussenstap om aan de hand van de exportgegevens die 
zullen worden uitgewisseld  tussen lidstaten een bron van informatie te hebben over de importtransacties van 
een lidstaat. Met andere woorden op dat eindmoment zullen dan de importgegevens van een lidstaat geschat 
worden op basis van de exportgegevens die de ondernemingen opgaven (hetgeen overeenkomt met de 
doelstellingen van FRIBS dat betere statistische informatie over ondernemingen wil met een vereenvoudigde 
regelgeving en kostenreductie van de gegevensverzameling). 
- In de voorgestelde aanpassingen van het KB van 9 januari 2005 dat het voorwerp uitmaakt van het advies 
van de Hoge Raad voor de Statistiek  blijven de rapporteringsplichtige ondernemingen op Belgisch niveau de 
relevante gegevens met betrekking tot hun importtransacties rapporteren  aan de Nationale Bank van België 
(art. 4 van de Verordening (EU) nr. 2019/2152 laat de nationale statistische autoriteiten toe enquêtes te 
organiseren om de statistieken op de stellen die door de verordening verplicht worden gesteld). 
- Bepaalde gegevens waarover de NBB en het INR moeten kunnen beschikken om tegemoet te komen aan de 
bepalingen van verordening (EU) nr. 2019/2152 en uitvoeringsverordening (EU) nr. 2020/1197 zijn evenwel 
nog niet opgenomen in het KB 9 januari 2005 . Zo voorziet verordening EU 2019/2152 nu uitdrukkelijk dat 
het BTW-nummer van de tegenpartij dient te worden gerapporteerd. Daarom wordt die in het wijziging KB 
opgenomen. 
- Verder wordt in voorgelegd ontwerp van KB een aantal bewoordingen aangepast aan de verordening EU 
2019/2152 en de uitvoeringsverordening EU 2020/1197. 
- Aan de rapporteringsvereisten van het bestaande KB van 9 januari 2005 die betrekking hebben op 
aankomsten en verzendingen na herstelling of onderhoud wordt niets fundamenteels gewijzigd; de gegevens 
moeten worden ingezameld om te voldoen aan een statistische behoefte op nationaal niveau, meer bepaald 
voor het opmaken van een statistiek van de buitenlandse handel in België die coherent is met de andere 
statistieken van het Instituut van de Nationale Rekeningen en met de statistiek van de betalingsbalans. Deze 
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behoefte bestaat vandaag nog steeds waardoor de rapporteringsvereisten in het KB van 9 januari 2005 
behouden blijven. 
- Het onderliggend voorstel tot wijziging in het KB van 9.1.2005 waarbij de verplichte maandelijkse statistiek 
van het goederenverkeer tussen België en andere lidstaten van de Europese Unie wordt voorgeschreven heeft 
geen impact op de gegevenscollectie of de statistiekproductie. Het enige dat wordt toegevoegd is de vraag 
naar het individuele identificatienummer dat aan de partner in de lidstaat van invoer is toegekend 
overeenkomstig artikel 214 van Richtlijn 2006/112/E6. 
- Het gewest van oorsprong of van bestemming wordt vervangen door het land van oorsprong omdat de 
lidstaten moeilijk of niet juist dat onderscheid konden maken. 
- De aard van de transactie wordt nu op 2 cijfers gevraagd in plaats van 1 in het KB van 9 januari 2005. 
  Bespreking 
- Over de timing van de finale stap om de invoer te schatten op basis van exportgegevens is er op heden nog 
geen zekerheid. 
“  Het regime dat door Verordening (EU) nr. 2019/2152 en Uitvoeringsverordening (EU) nr. 2020/1197 
wordt voorzien, is erop gericht dat lidstaten hun importgegevens verkrijgen uit de exportgegevens van de 
andere lidstaten van waaruit naar de betrokken lidstaat wordt geëxporteerd. De lidstaten moeten deze 
exportgegevens immers onderling uitwisselen. 
Dit regime zal worden ingevoerd met een overgangsperiode, waarin de lidstaten evalueren wat de kwaliteit 
is van de exportgegevens die de andere lidstaten hun overmaken. Deze evaluatie zal ook op Belgisch niveau 
dienen te gebeuren, door de Nationale Bank van België en het Instituut voor de Nationale Rekeningen.” 
- Voor wat de voorzetting van de gewestelijke importstatistieken betreft zal in België dan een alternatieve 
oplossing moeten gevonden worden. 
“  Wanneer in de toekomst een voldoende hoog kwaliteitsniveau wordt gehaald, kan worden overwogen om 
de rapporteringsverplichtingen voor inkomende transacties te verminderen of zelfs volledig op te heffen. 
  In afwachting daarvan blijven de rapporteringsplichtigen op Belgisch niveau de relevante gegevens met 
betrekking tot hun importtransacties rapporteren aan de Nationale Bank van België. 
De wettelijke grondslag hiervoor is te vinden in artikel 4 van Verordening (EU) nr. 2019/2152, dat de 
nationale statistische autoriteiten toelaat enquêtes te organiseren om de statistieken op te stellen die door de 
verordening verplicht worden gesteld.” 
- De vrees voor minderwaardige kwaliteit van de exportgegevens uit de zogenoemde zwakke landen blijft 
bestreden worden door Eurostat dat blijft optreden als waakhond voor de kwaliteit en de tijdigheid van de 
geleverde statistische gegevens.  
 Beslissing 
De Hoge Raad voor de Statistiek brengt een unaniem gunstig advies uit betreffende het koninklijk besluit 
tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 januari 2005 waarbij een maandelijkse statistiek van het 
goederenverkeer tussen België en de andere lidstaten van de Europese Unie wordt voorgeschreven. 

 

IV 

Ter informatie : geïntegreerd statistisch programma  2022 van het IIS – presentatie nieuwe projecten 
 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 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 (hierna afgekort als ‘GSP’). 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 het GSP 2022 werden gerealiseerd 
binnen een specifieke werkgroep die is opgericht door de raad van bestuur van het IIS en die belast wordt met 
het programma van statistisch werk. Die werkgroep is samengesteld uit het Brussels Instituut voor Statistiek 
en Analyse (BISA), het Institut 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 Statbel.  
In mei 2021 valideerde de raad van bestuur van het IIS de verschillende samenwerkingsverbanden die in het 
GSP 2022 van het IIS dienen te worden opgenomen. Overeenkomstig het huishoudelijk reglement wordt de 
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samenwerking tussen de partners van het IIS geregeld door Service Level Agreements (SLA). De SLA’s inzake 
de samenwerkingsverbanden die opgenomen werden in het GSP 2022, werden goedgekeurd door de raad van 
bestuur van het IIS. 
De Raad van Bestuur van het IIS heeft volgende samenwerkingsvoorstellen voor het geïntegreerd statistisch 
programma 2022 weerhouden, die onderverdeeld kunnen worden in 3 categorieën : A) de verlengingen (10 
onderwerpen) – B) voorzettingen van het werk  (5 stuks) en C) de nieuwe samenwerkingen (4 stuks).  
De verlengingen zijn : 
1) Gegevens en statistieken uit de databank van de huurcontracten 
2) Haalbaarheidsstudie over de levering van openbare jaarstatistieken over reizigers- en goederenvervoer per 

spoor  
3) Gegevens over mobiliteit 
4) Statistieken Wegverkeer 
5) Uitgaven en ontvangsten voor de politiezones en hulpverleningszones  
6) Verbetering van de kwaliteit van de statistieken omtrent prijzen van niet-bouwgronden 
7) Werkgroep demografie 
8) Onderzoek naar het verplaatsingsgedrag («huishoudonderzoek») 
9) REDEGEO : REDEsign GEOgrafische gebiedsafbakeningen (onderzoek naar het herontwerp van de 

geografische indelingen) 
10) Overzicht/inventaris van de ondernemingen die activiteiten (laten) uitvoeren op het gebied van transport 

en logistiek  
De voorzettingen van het werk zijn (voorzettingen zijn projecten die over meerdere jaren lopen) : 
1) Ontwikkelen van tewerkstellingsstatistieken op niveau van de statistische sector 
2) Actieve ondernemingen naar grootteorde 
3) Verbetering van de kwaliteit van de BTW-statistieken: luik BTW-eenheden  
4) DESI-index (dwz. ontwikkeling van de index van de digitale economie en maatschappij)   op regionaal 

vlak (DESI is door Europa ontwikkeld) 
5) Ontwikkeling en harmonisering van bodemgerelateerde statistieken conform het SOILSTAT-initiatief.  

Soilstat is een project van een Global Soil Partnership van de FAO en indicator 15.3.1 (“Aandeel van het 
grondgebied dat als aangetast wordt beschouwd ten opzichte van de totale oppervlakte”) van de Duurzame 
Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties. 

 Bespreking 
De 4 nieuwe samenwerkingen zijn : 
De heer De Baets in zijn hoedanigheid van woordvoerder voor de werkroep van het IIS behandelt en focust 
zich enkel ter zitting op deze nieuwe samenwerkingen. In de bundel van de slides gemaakt voor deze 
vergadering werd een samenvatting van 1 pagina per samenwerkingsvoorstel gemaakt (zowel voor de 10 
verlengingen, de 5 voorgezette programma’s en de 4 nieuwe samenwerkingen) opdat de deelnemers aan de 
vergadering een volledig overzicht krijgen van het geïntegreerd statistisch programma 2022 van het IIS. Alle 
leden van het HRS zullen eerdaags deze slides ontvangen. 
1. Het opsporen van de arbeidsbehoeften van de ondernemingen met beroepen met een schaarste op de 

arbeidsmarkt : 
Doelstellingen 
De bepaling van een overtuigende methodologie voor de identificatie van de arbeidsbehoeften op nationaal en 
regionaal niveau door middel van een gecoördineerde en geharmoniseerde aanpak tussen de verschillende 
openbare diensten voor arbeidsvoorziening en statistische diensten van het land. 
Verwachte resultaten 
• Een lijst opstellen van de behoeften van de verschillende partners in de werkgroep en verduidelijken welk 

fenomeen moet worden gemeten.  
• De verschillende belanghebbenden oplijsten die moeten worden betrokken/geraadpleegd bij het opzetten 

van de informatieverzameling: vertegenwoordigers van bedrijven, opleidingsverstrekkers, enz. 
• Een lijst opstellen van de reeds bestaande instrumenten (enquête of andere), en aangeven in hoeverre deze 

verder kunnen worden ontwikkeld om de arbeidsbehoeften op te sporen.  
• Innovatieve analysemethoden overwegen. 
• Op basis van de verkregen resultaten, verschillende mogelijke methodologische scenario's voor 

gegevensverzameling en de voorwaarden voor de haalbaarheid daarvan voorstellen. 



Pagina nr. 6 

• De meest efficiënte methodologie vastleggen en de uitvoeringsvoorwaarden bepalen (middelen, planning, 
enz.). 

Werkfases 
• Januari 2022 - maart 2022 : opstellen van een lijst met de behoeften van de partners en in kaart brengen van 

reeds bestaande instrumenten. 
• April 2022 - juni 2022 : innovatieve methoden (feedback vanuit eerdere ervaringen, internationale 

benchmarking, regionale initiatieven, ...). en methodologische scenario's opstellen. 
• Augustus 2022 : voorbereiden en indienen van een IIS-aanvraag voor de verlenging van de werkgroep in 

2023. 
• September 2022 - december 2022 : een methode kiezen en de  voorwaarden voor de uitvoering bepalen. 

Partners 
IWEPS, VSA, BISA, FPB, STATBEL 
De leden van de HRS stellen geen bijkomende vragen voor wat dit onderdeel “schaarste op de arbeidsmarkt” 
betreft. 
2. De analyse van de gegevens van de kilometerheffing in de 3 Belgische gewesten : 
Doelstellingen 
De analyse van de gegevens van de kilometerheffing op het niveau van de drie Belgische gewesten 
Verwachte resultaten 
Het opstellen van een nota die de volgende elementen bevat: 
• Uitwisseling van de ervaringen van elke partner en van de soorten verwerking die reeds zijn uitgevoerd; 
• Verduidelijking van de mogelijkheden en beperkingen van deze gegevens ; 
• Inventarisatie van de behoeften en variabelen die nuttig zijn voor de partners ; 

Verzameling van de elementen  om een verzoek tot toegang tot de gegevens te kunnen rechtvaardigen en dit 
voor de drie Belgische gewesten. 
Werkfases 
• Januari 2022 - april 2022: uitwisseling van de verworven kennis en ervaring met het gebruik en de 

verwerking (herkalibratie, enz.) met het oog op verduidelijking van de mogelijkheden, beperkingen en 
restricties (juridisch, enz.) van de gegevens van de kilometerheffing. 

• April 2022 - Juni 2022: inventarisatie van de behoeften van de partners en bepalen van het proces nodig 
voor een onderlinge werkverdeling tussen de partners. 

• Juni 2022: opstellen van een nota om het verzoek tot de toegang tot de gegevens te verantwoorden. 
• September 2022: samen processen bepalen voor het gebruik van deze gegevens en de gezamenlijke 

productie van statistieken  door de partners. 
Partners 
IWEPS, VSA, BISA, BFP, STATBEL 
De heer E. Cornelis verwijst naar het onderzoekswerk  van Prof. Isabelle Thomas, gepensioneerd en voorheen 
lid van de HRS. De heer E. Cornelis zal de referenties opzoeken en aan de heer De Baets bezorgen. 
Verder worden er geen bijkomende interventies gemaakt of vragen gesteld die betrekking hebben op dit 
onderdeel door de leden van de Hoger Raad voor de Statistiek. 
3. Gender-based Violence Survey : verwerking en verspreiding van de gegevens : 
Deze samenwerking is een voorzetting van een samenwerking die deel uitmaakt van het geïntegreerd 
programma 2021. 
Vorig jaar werd beslist deze Europese enquête in België uit te voeren. Er werd voor wat de gegevenszameling 
(op het terrein-bezoek en interviews) mede door de coronapandemie vertraging opgelopen op het 
oorspronkelijke schema. Eind juni 2022 zou de fase van de gegevensverzameling moeten afgerond zijn! 
blijven dan te doen : 
Doelstellingen 
Verwerking en verspreiding van de gegevens van die Europese enquête Gender-Based Violence (GBV) in 
België. 
Verwachte resultaten 
• De resultaten van de enquête en kwaliteitsrapport  
• Overeengekomen planning voor de verspreiding 
• Analyse van de verzamelde gegevens 
• Opzetten van een contactpunt voor het beantwoorden 
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Werkfases 
(pro-memorie: jan 22 – dec 2022) : validatie van de gegevens, planning voor de verspreiding en analyse. 
Partners 
IWEPS, VSA, BISA, STATBEL 
De leden van de HRS stellen geen bijkomende vragen voor wat dit onderdeel betreft. 
4. Europese Statistiekolympiade 2022 Statbel, VSA, IWEPS doen voor de vierde maal mee : 
Doelstellingen 
De verbintenissen  van alle partijen die betrokken zijn bij de organisatie van de Europese Statistiekolympiade 
2022 definiëren. 
Verwachte resultaten 
• Communicatie van de Europese Statistiekolympiade in België. 
• Actieve rekrutering van deelnemers: verhoging ten opzichte van 2020-2021. Het minimale doel: 230 

Nederlandstalige teams, 90 Franstalige teams en 10 Duitstalige teams voor de eerste fase. 
• De prijsuitreiking van de Belgische fase organiseren in samenwerking. 
• De gemeenschappelijke jury samenstellen. 
• De nationale jury samenstellen. 

Werkfases 
• Januari 2022: eerste proef (online test). 
• Februari 2022 – maart 2022: tweede proef (video-opdracht). 
• April 2022: stemronde publieks- en juryprijs. 
• Mei 2022: Belgische en Europese prijsuitreiking 

Partners 
STATBEL, VSA, IWEPS 
 
Er worden geen opmerkingen geformuleerd ! 
De IIS-werkgroep, die belast is met het programma van statistisch werk, 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 2021. 
Een overzicht van de resultaten van dit programma zal dus worden voorgesteld op de volgende plenaire 
vergadering van de Hoge Raad voor de Statistiek. 
De heer Dominique De Baets zal opnieuw in de hoedanigheid van vertegenwoordiger van de IIS-werkgroep 
belast met het programma van statistisch werk de Hoge Raad voor de Statistiek komen informeren ditmaal 
over de resultaten, de uitvoering van het geïntegreerd statistisch programma van 2021.  
  Beslissing 
Op heden wordt de bespreking van dit agendapunt afgerond. De leden van de Hoge Raad voor de Statistiek 
hebben kennisgenomen van (de nieuwe thema’s uit) het geïntegreerd statistisch programma van het IIS zoals 
voorgeschreven in art. 8 van het samenwerkingsakkoord van 15 juli 2014. 

  

V 

Rol & opdracht van de Hoge Raad voor de Statistiek binnen het Belgisch statistisch landschap finalisatie 
van de bespreking en voorstel tot conclusies : 
  Toelichting 
- Reeds uit de eerdere besprekingen bleek dat het mandaat niet ingrijpend of fundamenteel hoeft gewijzigd te 
worden, de voornaamste opdracht van de Raad blijft het samenbrengen van statistiekproducenten en 
statistiekgebruikers in een forum over openbare statistieken en het toezien op de algemene kwaliteit van de 
statistiekproductie (in België). 
- Voor wat de samenstelling (van de vertegenwoordiging) betreft zal onderzocht worden op welke manier een 
vertegenwoordiger van een overkoepelende consumentenvereniging in de HRS kan worden opgenomen. 
 Beslissing 
Voor de volgende vergadering van de HRS van donderdag 9 juni 2022 zal de voorzitter een werknota (draft) 
opstellen. 
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Die werknota heeft als vertrekpunt de bevindingen die grotendeels zijn samengevat in de notulen van 18 
november 2021. De leden kunnen dan indien gewenst nog amenderingen, opmerkingen of nieuwe ideeën 
aanbrengen. 

  

VI 

Inleidende discussie over de publicatie (internationale) statistieken die niet door Statbel woorden 
aangemaakt 
 Aanleiding en toelichting 

- Publicatie van een misdaadstatistiek door Eurostat : File, robbery, average 2017-2019 (police recorded 
offences per 100 000 inhabitants).png 
- België scoort hoog maar het gaat over cijfers  van geregistreerde overvallen (niet over het aantal overvallen 
die werkelijk zouden plaatsvinden. In België bestaat dus een grote aangiftebereidheid en doorsturing van de 
politie naar parketten). 
- Voor Corona (in de vergadering van de HRS van 13 juni 2019 was naar aanleiding van het uitdagingen van 
Statbel, het Belgisch statistiekbureau slides 28 tot 43) – binnen de HRS afgesproken om een aantal 
internationale  statistieken door te lichten en de kwaliteit van de Belgische data te onderzoeken. Met name gaat 
het hier over statistieken die niet via Statbel passeren. Andere Belgische producenten van openbare statistieken 
sturen cijfergegevens door aan internationale instanties. 
De misdaadstatistieken bij de Verenigde Naties, de OESO als bij Eurostat zijn daar een belangrijk voorbeeld 
van. Eurostat erkent (via een specifieke procedure) een aantal (een 15-tal) producenten van openbare 
statistieken in België (met name de ONA’S – “Other National Authorities”).   
Toen werd ook beslist om (al eerst) te onderzoeken wat de ONA’s naar de Europese Commissie (Eurostat) 
sturen om mogelijke problemen in verband met de kwaliteit met de doorgestuurde gegevens te ontdekken. 
ONA’S sturen rechtstreeks hun data naar Eurostat, de Verenigde Naties werkt via nationale coördinatoren die 
dan de vraag dispatchen naar de verantwoordelijke diensten. Bij de misdaadstatistieken is dat de 
Fedpol/Justicie. 
 Bespreking 
- Er zal een inventaris moeten gemaakt worden van wat de ONA’s als officiële statistieken produceren, daarna 
kan men zich in de HRS buigen over de manier waarop aan kwaliteitsbewaking kan gedaan worden en hoe 
daar aan de internationale instanties over gecommuniceerd kan worden. 
- Er wordt verwezen naar de (derde) Europese audit of peer review die plaats vond in België van 6 tot en met 
10 december 2021. Voor de eerste keer werden ook sommige ONA’S (Other National Authorities) bij de Peer 
Review betrokken. Voor België vond deze audit plaats bij de volgende instellingen die Europese statistieken 
maken namelijk Statbel, de Vlaamse Statistische Autoriteit (VSA), het INR, het FOD Binnenlandse Zaken en 
de Algemene Directie Energie van de FOD Economie). Peer Reviews gaan na in hoeverre die (de) ESS-partners 
de praktijk code voor Europese Statistieken nakomen. De Peer reviews formuleren aanbevelingen die 
statistische instellingen moeten helpen bij de verdere verbetering en ontwikkeling van hun statistische 
systemen. 
Statbel zal eerdaags het definitief verslag van zijn doorlichting ontvangen en heeft tot einde juni de tijd om een 
actieplan voor te stellen aan Eurostat om te beantwoorden aan de aanbevelingen die naar aanleiding van de 
Peer Review van december 2021 zijn gemaakt. 
 Beslissingen 
1. Stapsgewijze dient een inventaris opgemaakt te worden welke voor Eurostat verplichte statistieken in 

België worden opgemaakt en doorgestuurd door de door Eurostat erkende ONA’s. Er wordt aan Statbel 
gevraagd om zulk een inventaris stap per stap op te maken gelet op het feit dat dit een omvangrijk werk is. 
Dit laat de Hoge Raad toe de kwaliteit van de doorgestuurde gegevens te evalueren en eventueel adviezen 
te formuleren. 

2. Er wordt verder nagegaan op welke manier een verantwoordelijke van een ONA kan uitgenodigd worden 
op de Hoge Raad voor de Statistiek.  

3. Er wordt gevraagd aan Statbel om de link van de Peer Review aan de leden van de Hoge Raad mee te delen 
wanneer dit verslag in zijn definitieve vorm aan Statbel wordt meegedeeld. De bespreking van dit rapport 
zal vervolgens op de agenda van de Hoge Raad worden geplaatst. 

4.  De Hoge Raad zal verder beraadslagen hoe de Hoge Raad voor de Statistiek kan optreden inzake de 
kwaliteit van doorgestuurde gegevens naar de Europese Commissie (Eurostat) afkomstig van andere landen. 

 (zoals bleek uit de gegevens gebruikt voor de publicatie van die misdaadstatistiek. File, Robbery, average 
2017-2019 police-recorded offences per 100 000 inhabitants). 



Pagina nr. 9 

  

VII 

Stand van zaken werkgroep nieuwe statistische behoeften : telewerk en platformeconomie 
 Toelichting 
De derde vergadering van de werkgroep “Nieuwe statistische behoeften : telewerk en platformeconomie” 
bestaat uit drie presentaties rond deze thematiek : 
- het BISA presenteert de studie over de analyse en impact van het telewerk in het Brussels. Hoofdstedelijk 
gewest (ten tijde van de pandemie). 
- Statistiek Vlaanderen licht hun experimentele statistiek toe, waarbij bedrijven automatisch worden 
gecategoriseerd op basis van hun webpagina; 
- Statbel stelt de ad hoc module (bijgevoegd aan de Arbeidskrachtenenquête) over Digitale Platform 
Employment voor. 
Op 31 maart was nog geen exacte datum (na het Paasverlof) overeengekomen. (uiteindelijk werden de 
presentaties georganiseerd op woensdag 20 april 2022 van 14 tot 16 uur). 
  Beslissingen 
De leden van de Hoge Raad worden (nogmaals) de mogelijkheid gegeven om deel uit te maken van deze 
werkgroep en ook die presentatie te kunnen volgen per teleconferentie. Het secretariaat van de HRS zal die 
uitnodiging overmaken aan de leden met de precieze datum van doorgang. 

  

VIII 

Varia 
 Aanleiding 
1. Het schrijven van 22 maart 2022 van de heer Boosten van de POD Wetenschapsbeleid gericht aan de 
voorzitter van de Hoge Raad voor de Statistiek. De CFS/Stat. Commissie “Federale samenwerking” van de 
Internationale Conferentie voor Wetenschapsbeleid, Overleggroep Inventaris en Statistieken inzake O&O 
waarvan het secretariaat van de CFS/Stat verzorgd wordt door Federale Wetenschapbeleid (of Kortweg Belspo, 
Belgian Science Policy Office) wil twee enquêtes met name de R&D en de innovatie enquête verplicht maken 
voor de ondernemingssector. 
Beide enquêtes worden gebruikt voor de opmaak van officiële statistieken die worden overgemaakt aan 
Eurostat en de OESO. 
 Toelichting 
Volgende organisaties zijn direct betrokken bij de productie van deze cijfers voor de ondernemingen : 
- Belspo dat een meervoudige functie heeft, Belspo heeft de rol van de ONA, is eveneens verantwoordelijk 
voor de statistiekeproductie voor het Brussel Hoofdstedelijk Gewest en staat in voor de organisatie van de 
CFS-Stat. 
- EWI, ECOOM, KU Leuven 
- Service Public de Wallonie 
De CFS-STAT heeft besloten de kwestie voor te leggen aan de Hoge Raad voor de Statistiek met de bedoeling 
de Hoge Raad advies te vragen om twee enquêtes met de name de R&D en de innovatie-enquête verplicht te 
maken voor de ondernemingssector.  
 Beslissing 
Belspo wordt uitgenodigd op de volgende vergadering van de Hoge Raad voor de Statistiek om toelichting te 
geven over het wat, het waarom van hun verzoek op basis van een zo volledig mogelijk dossier. 
2. Voor wat de oprichting van de werkgroep sterfteoorzaken betreft vraagt de voorzitter ter zitting reeds wie 
dit initiatief helpt trekken, wie als aanspreekpunt naar voor treedt. Alle leden van de Hoge Raad en experten 
terzake  mogen zich kenbaar maken. 
De zitting wordt vervolgens beëindigd omdat er geen tussenkomsten meer genoteerd worden. 

  

IX 
Datum van de volgende vergadering 
Donderdag 9 juni 2022 om 10u. De vergaderwijze zal in functie van de heersende sanitaire mogelijkheden en 
de interne verhuis op Statbel onderzocht worden.  

  
 
 
                    [ondertekend]     [ondertekend] 

    De Voorzitter,                    De Secretaris,  
Patrick DEBOOSERE            Carlo CORNELIS 


