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Plenaire vergadering van de Hoge Raad voor de Statistiek (HRS) 
Donderdag 9 juni 2022 (10u. – 12u30) 

(videoconferentie + face to face : zaal NGIII-1A40) 
 

Notulen P.V. 2022/nr.2 
 
 

Leden van de Hoge Raad voor de Statistiek:  
  
De heer P. Deboosere – Voorzitter 
 
De heer M. Boghaert, mevrouw V. Burnel, mevrouw A. Carton, de heer D. Cuyvers, de heer D. De 
Baets (voor de heer P. Mauroy), de heer E. Eysackers, mevrouw C. Faes,  de heer O. Goddeeris, de 
heer K. Grosse-Erdmann, de heer B. Hertveldt, de heer W. Van Delft, de heer J. Krott, mevrouw M. 
Lefevre, de heer J. Leroy, de heer G. Loosveldt, mevrouw V. Maghe, mevrouw C. Schnor, de heer 
R. Tahiri, mevrouw R. Thys, de heer R. Van Dam, de heer V. Vandenberghe, de heer F. Vesentini, 
de heer W. Thijs.  
 

Uitgenodigd:  
 
De heer K. Boosten – Belspo - Voor punt 4 op de agenda 
Mevrouw M. Hoskens – KU Leuven - Voor punt 4 op de agenda 
De heer T. Vergeynst – Statistiek Vlaanderen → Voor punt 4 op de agenda 
De heer P. Ninane – Service public de Wallonie → Voor punt 4 op de agenda 
Mevrouw W. Schelfaut – Statbel → Voor punt 6 op de agenda 
De heer P. Vermeulen – Statbel → Voor punt 8 op de agenda 
 
 

Verontschuldigd: 
 
De heer R. Acx, de heer M. Callens, de heer E. Cornelis, mevrouw G. Desimone, de heer F. Huyghe, 
de heer B. Lejeune, de heer J.P. Liebaert, de heer P. Mauroy, de K. Neels, de heer P. Teirlinck, de 
heer P. Van Der Hallen, mevrouw K. Van Overmeire. 
 

Afwezig: 
 

De heer A. Delbarre, mevrouw N. De Vadder, mervouw F. Kirakoya (vice-voorzitster), de heer O. 
Plasman, de heer R. Rollier, mevrouw J. Screurs, de heer S. Van De Venster, de heer P. Van 
Ongevalle, de heer R. Van Rossem, mervouw E. Vandervieren. 
 

Secretariaat: 
 
De heer C. Cornelis – Secretaris 
De heer C-H. Remiche – Adjunct-secretaris 
 
 
 

Nr. Punten op de agenda 

 

I 
Goedkeuring van de agenda voor de plenaire vergadering van donderdag 9 juni 2022 
 Beslissing 
De agenda voor de vergadering wordt unaniem goedgekeurd. 
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II 
Goedkeuring van de notulen P.V. 2022/nr. 1 van de plenaire vergadering van 31 maart 2022 
 Beslissing 
De notulen P.V. 2022/nr.1 van de plenaire vergadering van 31 maart 2022 worden unaniem goedgekeurd. 

 

III 

Ter informatie : geïntegreerd statistisch programma 2021 van het IIS – Voorstelling van de stand van zaken 
 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 2021 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 (NBB), het Federaal Planbureau (FPB) 
en Statbel.  
In mei 2020 valideerde de raad van bestuur van het IIS de verschillende samenwerkingsverbanden die in het 
GSP 2021 van het IIS dienden 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 samenwerkingsverbanden die opgenomen werden in het GSP 2021, werden goedgekeurd door de raad van 
bestuur van het IIS op 20 november 2020. 
De werkgroep van het IIS, die belast is met het programma van statistisch werk, heeft vervolgens de 
vooruitgang van de verschillende ad hoc-werkgroepen opgevolgd die voor de uitvoering van het GSP 2021 
zijn opgericht en, overeenkomstig het bovengenoemde Samenwerkingsakkoord, is vandaag een 
vertegenwoordiger van die werkgroep de heer Dominique De Baets gekomen om de Hoge Raad voor de 
Statistiek te informeren over de uitvoering van dit programma (editie 2021). 
 Bespreking 
De slides met de samenwerkingsakkoorden werden op 2 juni 2022 reeds overgemaakt aan de leden van de 
HRS. De samenwerkingsverbanden werden telkens op 2 pagina’s voorgesteld;  een eerste die de 
samenwerking beschrijft en een tweede die de stand van zaken weergeeft. Men onderscheidt 10 verlengingen 
of voorzettingen en 11 nieuwe samenwerkingen. 
 Toelichting 
De verlengingen betreffen : 
1. Gegevens en statistieken uit de databanken van de huurcontracten. 
2. Haalbaarheidsstudie over de levering van  openbare jaarstatistieken over reizigers- en goederenvervoer 
per spoor. De mogelijkheid om de open data van Infrabel te exploiteren, moet worden onderzocht. 
3. Census-Woningen (verbeteren van de databank Woningen). 
4. Gegevens over mobiliteit: de werkgroep is van plan haar toekomstige werkzaamheden te richten op het 
gebruik van big data, met name die van de NMBS. 
5. Haalbaarheidsstudie nieuwe databronnen salariswagens: er wordt nagedacht over hoe die gegevens 
hieromtrent kunnen worden gepubliceerd. 
6. Statistieken wegvervoer. 
7. Uitgaven en ontvangsten voor de politiezones en de hulpverleningszones – Stand van Zaken 

    Verschillende leden interveniëren hier : 
 De gegevens over de politiezones afkomstig van Binnenlandse Zaken zijn niet leverbaar. 
 Voor verschillende partijen zijn die gegevens nochtans ontbeerlijk ; allerminst voor het Beleid in het 

algemeen. 
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III 

 De vertegenwoordiger voor Steden en Gemeenten (VVSG) meldt dat zijn organisatie een brief zal richten 
aan de Minister van Binnenlandse Zaken. 

 Als advies stelt de Hoge Raad voor de Statistiek dat er maatregelen moeten genomen worden om 
cijfermatig vooruitgang te bekomen in het onderzoek naar de uitgaven en ontvangsten van de politiezones 
en hulpverleningszones. De Vlaamse Statistische Autoriteit is bereid de brief van de VVSG mee te 
ondertekenen.  De voorzitter van de Hoge Raad voor de Statistiek is bereid dit initiatief mee te 
ondertekenen om alzo te trachten vooruitgang in dit dossier te bekomen. 

8. Verbetering van de kwaliteit van de statistieken omtrent prijzen van niet-bouwgronden. 
Statbel had dit in het verleden, daarna niet meer. De gegevens ontvangen door Statbel afkomstig van de 
FOD Financiën zouden deze nood kunnen invullen.  
9. Werkgroep demografie opgericht bij het I.I.S. 
De focus lag op cijfers omtrent nieuw samengestelde gezinnen 
10. Onderzoek naar het verplaatsingsgedrag via het huishoudonderzoek – Stand van Zaken 
Het project liep vertraging op wegens de Covid pandemie. 
 
De 11 nieuwe samenwerkingen (SLA) hebben betrekking op : 
1. Gegevens over handicaps -Stand van Zaken : 
 De gegevensuitwisseling tussen de Fod Sociale Zaken en Sciensano werd aangehaald 

 De inspanningen hebben een bijdrage geleverd aan het Federaal actieprogramma ”mensen met een 
handicap”. 

2. Ontwikkeling van tewerkstellingsstatistieken op niveau van de statistische sector 
3. Actieve ondernemingen naar grootteorde 
4 Verbetering van de kwaliteit van de BTW-statistieken  :luik BTW-eenheden 
5. Uitvoering van Gender-Based Violence Survey – Stand van Zaken : 
Covid vertraagde het veldwerk.  Men signaleert dat de contractor moeilijkheden had om in Brussel 
franstalige enquêtrices te vinden. 
6. Household Finance and Consumption Survey (HFCS) – Exploratie gegevensanalyse – Betrachting om tot 
regionale opdelingen te komen. 
7. Inventaris van ondernemingen die activiteiten (laten uitvoeren) op het gebied van transport en  logistiek. 
8.Europese Statistisch Olympiade 2021 : 
2021 is afgesloten; de olympiade 2022 is ook al lopend. 
9. DESI – Index op regionaal vlak. (Digital Economy and Society Index) 
10. Ontwikkeling en harmonisering van bodemgerelateerde statistieken conform het Soilstat-initiatief -Stand 
van Zaken : 
Soilstat (FAO) heeft dit wat op holt gezet.  De Europese Gemeenschap bestudeert hetzelfde via SERENA. 
Daarom wordt het project bij het I.I.S. verder gezet. 
11.REDEGEO : Redesign Geografische gebiedsafbakeningen – Stand van Zaken : 
Optiek : de bestaande statistische sectoren laten bestaan maar er correcties in aanbrengen, hiermee blijft de 
continuiteit in de statistische reeksen behouden. 
 
Hierna beëindigt de heer De Baets zijn uiteenzetting.  Eventuele vragen kunnen aan hemzelf of de leden van 
het I.I.S. worden overgemaakt.  De voorzitter vindt het een indrukwekkend programma. 
 Beslissing 
De leden van de Hoge Raad voor de Statistiek hebben kennis genomen van de stand van zaken en voortgang 
in het Geïntegreerd Statistisch Programma 2021 van het I.I.S. zoals voorgeschreven in art.8 van het 
samenwerkingsakkoord van 15 juli 2014. 

  

IV 

Federaal Wetenschapsbeleid met steun van de CFS/Stat. : verplicht maken van O&O-en innovatielijsten bij 
ondernemingen – Vraag tot  advies aan de Hoge raad voor de Statistiek 
 Toelichting 
Op  22 maart 2022 schreef de heer Boosten van de POD Wetenschapsbeleid de voorzitter van de Hoge Raad 
voor de Statistiek aan.  De CFS/Stat voluit  de Commissie “Federale Samenwerking van de Interministeriële 
Conferentie voor Wetenschapsbeleid, Overleggroep Inventaris en Statistieken inzake O&O waarvan het 
secretariaat door federaal Wetenschapsbeleid of kortweg Belspo (Belgian Science Policy Office) wordt 
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gedaan wil twee enquêtes met name de O&O (Onderzoek en Ontwikkeling) of (Research & Development) -
vragenlijst en de innovatievragenlijst verplicht maken voor de ondernemingssector. 
De Europese verordeningen 995/2012, 2019/2152 en 2020/1197 leggen aan België de verplichting op om 
welbepaalde data te verzamelen over onderzoek en ontwikkeling (O&O) en innovatie. 
Hoewel België verplicht is deze gegevens te leveren aan Europese en internationale instanties,  (Eurostat en 
de OESO) is binnen België het invullen van de vragenlijsten niet verplicht.  Niet alleen vanuit het 
internationaal niveau komt er een vraag naar dit soort gegevens, maar  ook vanuit het wetenschappelijk 
onderzoeksveld, werkgevers- en middenveld organisaties en beleidsinstanties. 
Naar aanleiding van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen werd een 
Samenwerkingsakkoord ( Federaal samenwerkingsverband tussen alle Belgische overheden inzake O&O-
statistieken) opgesteld dat voorziet in de coördinatie tussen het federale niveau en de Gewesten en 
Gemeenschappen met betrekking tot de productie van deze statistieken.  De concrete uitwerking van het 
Samenwerkingsakkoord gebeurt door middel  van de CFS/STAT (voluit: Commissie ”Federale 
samenwerking” van de Interministeriële Conferentie voor Wetenschapsbeleid, Overleggroep Inventaris en 
Statistieken inzake O&O) waarin alle betrokken partijen vertegenwoordigd zijn.  Het secretariaat van de 
CFS/STAT wordt verzorgd door Federaal.  Deze nota werd opgesteld door Belspo met steun  van de 
CFS/STAT-leden die betrokken zijn bij de dataproductie. 
De gegevens die geleverd dienen te worden aan de internationale instanties worden ingezameld met behulp 
van drie vragenlijsten: 
 1. De innovatievragenlijst (Community Innovation Survey -CIS) 
 2. De O&O-vragenlijst voor de ondernemingssector 
 3. De O&O-vragenlijst voor de non-profitsectoren (overheid, hoger onderwijs en de  private non-
profitsector). 
Zoals bepaald in het Samenwerkingsakkoord zijn de Gewesten en Gemeenschapen verantwoordelijk voor de 
bevraging van hun eigen instellingen en ondernemingen.  In Vlaanderen voert het Expertisecentrum O&O 
Monitoring (ECOOM) de bevragingen uit bij de ondernemingen en het Departement Economie, Wetenschap 
en Innovatie (EWI) de bevragingen bij de non-profitinstellingen.   
In Wallonië voert de Service Public de Wallonie (SPW) de bevragingen uit bij de ondernemingen en een 
aantal onderzoeksinstellingen in de non-profitsectoren. De Franse Gemeenschap en het CREF bevragen alle 
non-profitinstellingen.   
Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft de uitvoering van haar bevragingen volledig gedelegeerd aan 
Belspo. Het SPW, de Franse Gemeenschap, CREF en EWI krijgen assistentie van Belspo bij de inzameling 
en de verwerking van de vragenlijstgegevens.  Belspo heeft naast deze ondersteunde functie ook de rol van 
erkende “Other National Authority” (ONA) in het Europees Statistisch Systeem en integreert de resultaten 
van de Gewesten en Gemeenschappen in een nationale databank om te komen tot globale Belgische cijfers.  
Dit  impliceert onder meer ook dat Belspo optreedt als contactpersoon naar Eurostat en OESO toe. 
Daarom besloot de CFS/STAT met een nota gericht aan de Hoge Raad voor de Statistiek op datum van 
17/11/2021 dat Belspo en de CFS/STAT graag een advies kreeg met betrekking tot twee punten: 
1)  de mogelijkheid  om de O&O en de innovatievragenlijst verplicht te maken binnen de 
ondernemingssector met in achtneming van de principes van de praktijkcode voor Europese Statistieken van 
het Europees Statistisch Systeem   
2)  een mogelijke afwijking die zou kunnen ontstaan door de beide vragenlijsten enkel verplicht te maken in 
de ondernemingssector en niet in de andere sectoren waarvoor eveneens O&O-statistieken moeten 
opgemaakt worden. 
 Bespreking 
De voor dit punt uitgenodigden herhalen ter zitting de in hun documenten neergeschreven overwegingen ter 
voordele van een verplichting en hebben deze nog eens bij elkaar gezet in een serie slides: 
 In slechts 3 Europese landen is de enquête niet verplicht namelijk in Duitsland, België en Oostenrijk, 

 De responsgraad bij ondernemingen zit aan een plafond (responsgraad van 60%), bijkomende 
verbeteringen in de antwoordgraad zijn steeds moeilijker te realiseren, 

 Het belang dat gehecht wordt aan de R&D in termen van BBP en Europese doelstellingen kan niet 
onderschat worden, hetzelfde geldt in OESO verband, deze informatievraag is ook binnen België van 
belang o.a. voor de NBB, het INR, het algemeen beleid, het belang om te beschikken over kwalitatief 
hoogstaande gegevens, de lage antwoordgraad in vergelijking met andere landen heeft een impact op de 
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nauwkeurigheid en de representativiteit van de verzamelde data en de daaruit voortvloeiende 
statistieken, men huldigt het principe van de only once bevraging; indien gegevens beschikbaar zijn in 
andere databronnen wordt daarvan gebruikt gemaakt om te vermijden dat ondernemingen tweemaal 
dezelfde gegevens moeten verstrekken het beginsel 9 van de praktijkcode voor Europese statistieken 
respecterend dat luidt dat buitensporige belasting van respondenten moet vermeden worden. 

Voor data over innovatieactiviteiten van ondernemingen zijn geen alternatieve databanken beschikbaar 
waarin relevante gegevens kunnen teruggevonden worden, gegevens over de O&O-activiteiten van 
ondernemingen zijn niet beschikbaar in andere databanken, administratieve lasten verlagen wegens minder 
nood aan contactnames, imputaties, het versturen van herinneringen, de prijs van de bevraging zou op 
financieel en op personeelsniveau dalen, de traditionele methoden om de respons te maximaliseren (reeds 
aangehaald op een bureau van de HRS in december 2014)leveren geen hogere antwoordgraad meer op. 
Het verplicht maken van de dataverzameling zal de kwaliteit van de data verhogen, buitenlands 
wetenschappelijk onderzoek (Oostenrijk, Noorwegen) heeft dat aangetoond. 
De discrepantie tussen een verplichte rapportering van data aan internationale instanties zonder dat 
respondenten verplicht zijn data aan te leveren zou worden weggewerkt wanneer de vragenlijst ook voor de 
respondenten verplicht zou worden.  
 Toelichting 
De bevragingslast voor bedrijven verhoogt niet omdat de bevraging niet exhaustief is voor alle bedrijven in 
alle grootklasses.  Zestig  procent van de bedrijven die reeds bevraagd werden toonden hun bereidbaarheid 
en zien het nut en de relevantie van die verplichte Europese enquêtes per Verordening opgelegd.  De 
responsgraad in de non-profit sector is iets groter.  In eerste instantie is de aanvraag gericht op het verplicht 
maken van de O&O-vragenlijst en de innovatievragenlijst voor de ondernemingssector.  De 
innovatievragenlijst wordt niet georganiseerd binnen de non-profitsectoren.  Daarbij stelde Belspo en de 
CFS/STAT in zijn nota gericht aan de Hoge Raad voor de Statistiek gedagtekend op 17/11/2021 zich de 
vraag of er geen risico is dat het verplicht maken in de ondernemingssector een discrepantie kan 
teweegbrengen tussen de cijfers voor de ondernemingen en deze voor de non-profit instellingen. 
 Beslissing 
De Hoge Raad voor de Statistiek brengt unaniem volgende adviezen uit na alle standpunten en 
argumenteringen gehoord te hebben: 

1. De mogelijkheid  om de O&O-vragenlijst en de innovatievragenlijst binnen de ondernemingssector en in 
de andere (non-profit) sectoren verplicht te maken met in achtneming van de principes van de 
praktijkcode voor Europese statistieken van het Europees Statistisch Systeem  wordt gunstig geadviseerd. 

2. Gelet het feit dat de regionale instellingen verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de 3 enquêtes 
komt het aan de regio’s toe hun wetgeving simultaan aan te passen om ze verplicht te maken. 

De 3 enquêtes betreffen: 
1) De innovatievragenlijst (Community Innovation Survey -CIS) bij ondernemingen 
2) De O&O-vragenlijst voor de ondernemingssector 
3) De O&O-vragenlijst voor de non-profitsectoren. 
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V 

Rapport Peer Review 2021 – Bespreking 
 Toelichting 
Het  peer review report werd aan de leden van de HRS overgemaakt via de documentatiebundel ter 
voorbereiding van deze vergadering.  
Link: 
annex PR Report Belgium.pdf (fgov.be) 

 Wanneer : 6/12/2021 – 10/12/2021 

 Wie : Statbel en selectie van ONA’s (INR,VSA,AD Energie FOD Economie, FOD Binnenlandse zaken) 

 Waarom : Nagaan op het ESS in overeenstemming met de ES-CoP handelt , om aan het ESS en aan 
stakeholders kenbaar te maken dat het ESS een systeem is dat gebaseerd is op de principes; 

 Wat : Europese statistieken 

 Hoe : team onafhankelijke experten 

Resultaat : rapport met 13 aanbevelingen: 
1. De bevoegde autoriteiten moeten de Belgische statistiekwet wijzigen om de rol van Stastitics Belgium als 
nationaal Instituut voor de Statistiek in de coördinatie van Europese statistieken op nationaal niveau te 
institutionaliseren in de zin van Verordening  nr.223/2009. 
[Dit betreft dus de verankering van Statbel] 
2. Statistics Belgium moet het opstellen van een verklaring over de kwaliteitsbeleid en van nationale 
richtlijnen coördineren om de kwaliteit van Europese statistieken binnen het Belgisch statistisch systeem te 
waarborgen; de  uitvoering ervan moet systematisch opgevolgd en geëvalueerd worden. 
3. Statistics Belgium en andere nationale autoriteiten (ONA’s) moeten hun samenwerking verder versterken 
door systematische uitwisselingen en opleidingen over hun respectieve statistische productie, methoden en 
kwaliteitsnormen tot stand te brengen, en de ontwikkeling van competenties en vaardigheden op het gebied 
van statistiek ondersteunen door de mobiliteit van statistici tussen hun organisaties aan te moedigen. 
4. De federale, gewestelijke en gemeenschapsautoriteiten moeten er zorgen dat Statistics Belgium en de 
ONAs die onder hun verantwoordelijkheid vallen, over voldoende middelen beschikken om in te spelen op 
de komende toename van statistische behoeften en nieuwe beleidsprioriteiten, die de ontwikkeling van 
methodologieën voor het gebruik van nieuwe gegevensbronnen zal vereisen. 
5. Statistics Belgium en de ONA’s moeten ervoor zorgen dat de vaardigheden, competenties en expertise 
van hun personeel voldoen aan hun strategische en operationele behoeften, door een opleidingssysteem en 
een adequaat loopbaanbeheer te ontwikkelen. 
6. De federale, gewestelijke en gemeenschapsautoriteiten moeten een passende institutionele omgeving met 
houders van administratieve en andere gegevens tot stand brengen om het potentieel van de gegevens 
volledig te kunnen benutten, toegang tot de gegevens te kunnen hebben en van eventuele wijzigingen op de 
hoogte te worden gebracht  (dit betreft de vlotte toegang tot data) 
7. Statistics Belgium, de federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie -AD Energie, 
de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken ende Vlaamse Statistische Autoriteit moeten ervoor 
zorgen dat de geschikte IT-instrumenten beschikbaar zijn om de mogelijkheden van innovatieve 
gegevensbronnen en persoonlijke gegevens volledig te kunnen benutten voor de ontwikkeling, productie en 
verspreiding van officiële statistieken. (een inventaris van wat is en er zou moeten zijn moet nog uitgewerkt 
worden) 
8. Statistics Belgium en de federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie moeten een 
gestandaardiseerd kader ontwikkelen voor gegevensbeveiliging, gegevensbescherming en 
vertrouwelijkheidsmaatregelen, met duidelijke afspraken over de verdeling van de verantwoordelijkheden 
tussen de betrokken organisaties, eenheden en personen.  
9. Statistics Belgium moet de zichtbaarheid van alle Europese statistieken die binnen het Belgisch statistisch 
systeem worden geproduceerd, verbeteren door een officieel statistisch webportaal met een sterk imago op 
te richten met inbegrip van een lijst van de Europese statistieken en een link naar hun publicatie. 
10  Statistics Belgium moet een meer proactieve verspreidingsstrategie ontwikkelen om de zichtbaarheid en 
de aantrekkelijkheid van zijn producten te vergroten, om tegemoet te komen aan de behoeften van 
verschillende gebruikerssegmenten. 
11. Statistics Belgium moet de publicatie van Europese statistieken standaardiseren. (dit heeft betrekking op 
de publicatiekalender -dag en uur) 
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12. Statistics Belgium moet zijn website verder verbeteren om de verstrekking van informatie over de 
methodologie en de kwaliteit van Europese statistieken te standaardiseren. 
13. Statistics Belgium en de ONA’s moeten hun regelingen inzake de toegang vóór de publicatie herzien en 
deze op passende wijze op hun websites documenteren om een geharmoniseerde naleving van de ES-CoP te 
garanderen. 
Volgende stappen (Schema) 
 Statbel en de betrokken ONA’s dienen de aanbevelingen om te zetten in SMART geformuleerde 

actiepunten die het in juli 2022 dient door te sturen naar Eurostat (8 weken na datum peer report) 
 Controle door Eurostat op SMART en de mate waarin de (voorgestelde) acties bijdragen aan de realisatie 

van de aanbevelingen (2 weken) 
 3 weken later publicatie op website NSI en Eurostat 

 Jaarlijks rapportering aan Eurostat door Statbel (tot en met 2027) 

 2029 : opstart nieuwe peerview ronde 
NB : SMART staat voor Specifiek, Meetbaar, Aanvaardbaar, Realistisch en Tijdsgebonden. 
 Bespreking 
De evaluatie wordt  als positief beschouwd; er was het positief engagement van alle deelnemers  
(ondervraagden). Ten opzichte van 7 jaar geleden (samenwerkingsakkoord 2014 – creatie van het I.I.S.) is 
de toestand op statistiek gebied niet meer zo slecht.  De 13 aanbevelingen dienen als een code of good 
practices te worden gezien.  De principes worden al gerespecteerd door de statistiek instellingen (ONA’s en 
NSI), de aanbevelingen hebben betrekking op de uitdaging deze nog te optimaliseren. 
.De verbeteracties dienen vlug geformuleerd te worden, merken een aantal aanwezigen op en gelden dan tot 
2027;vertegenwoordigers van ONA’s in de Hoge Raad zien in die aanbevelingen bevestiging van wat zij 
reeds vroeger voor deze Peer Review zegden. Het is niet minder dan evident (aanbevelingen 3 tot met 8) dat 
ook de hiervoor noodzakelijke middelen worden voorzien.  
Hetzelfde merkt een ander deelnemer is waar voor de organisatie van de kwaliteitsbewaking (hoe en waar), 
de opleiding van personen, de  uitwisseling van personen tussen de verschillende instellingen. 
 Beslissing 
De Hoge Raad voor de Statistiek neemt kennis van de aanbevelingen in het verslag van de Peer review en 
wijst nogmaals op het belang en de relevantie van de verschillende interventies van de leden. 
De Hoge Raad zal dit dossier verder blijven opvolgen en op de agenda plaatsen. 

  

VI 

Rol & Opdracht van de Hoge Raad voor de Statistiek binnen het Belgisch Statistisch landschap – opvolging 
& initiatief naar aanleiding van de Europese dag van de Statistiek op donderdag 20 oktober 2022 
 
A) Voor wat de Rol & opdracht van de Hoge Raad voor de Statistiek binnen het Belgisch Statistisch 
landschap betreft wordt de integrale tekst opgenomen in dit verslag van het einddocument opgesteld door de 
voorzitter van de Hoge Raad voor de Statistiek.  De inhoud van dit document  dient als een code of good 
practices te worden gezien. 
Hier volgt de integrale tekst: 
“Gegeven de voortschrijdende integratie van de Belgische statistiek in de Europese statistiek en de 
veranderingen van het Belgisch statistische landschap in de afgelopen jaren heeft de Hoge Raad voor 
Statistiek (HRS) op de vergaderingen van 19 november 2020, 4 maart 2021 en 17 juni 2021 zich gebogen 
over de rol, de samenstelling en het functioneren van de HRS. Vertrekkend vanuit de bestaande wetgeving 
werden een aantal vaststellingen gedaan en adviezen geformuleerd voor een goede werking van de HRS. 
1. De HRS is op de eerste plaats een forum waar producenten en gebruikers van openbare statistieken 

elkaar ontmoeten en van elkaar leren. Haar voornaamste taak bestaat erin te waken over de kwaliteit van 
de statistiekproductie in België. 

 
Haar opdracht is vastgelegd in art.2 van het K.B. van 24 december 2004. 
 
“De Hoge Raad voor de Statistiek brengt adviezen uit over alle voorstellen omtrent het statistisch beleid en 
de statistische werkzaamheden, de uitwerking van macro-economische rekeningen inbegrepen, voorgelegd 
door het Nationaal Instituut voor de Statistiek, het Instituut van de Nationale Rekeningen en door de 
Gemeenschaps- en Gewestregeringen.” 



Pagina nr. 8 

 
“Hij doet voorstellen met het oog op de uitwerking van alle statistieken die een algemeen belang vertonen 
en doet tevens suggesties die van aard zijn eenheid te scheppen in, of verbetering te brengen aan de 
statistische werken van de federale ministeriële Departementen, waarbij hij het advies van het 
coördinatiecomité volgt.” 
 
“De federale ministeriële Departementen mogen geen nieuwe statistieken ondernemen, geen bestaande 
statistieken schorsen of wijzigen zonder voorafgaandelijk de Hoge Raad voor de Statistiek gehoord te 
hebben.” 
 
Bij de evaluatie van de werking van de HRS hebben de aanwezige leden erop aangedrongen dat de HRS 
meer pro-activiteit aan de dag zou leggen. Het ontwerp van advies over de rol van statistieken en hun 
productie in tijden van gezondheidscrisis (met doortrekking in een ruimere context) wordt als een zeer goed 
initiatief op dat vlak beschouwd. 
 
De Hoge Raad voor de Statistiek kan ook een rol spelen in het bevorderen van de communicatie tussen alle 
statistiekinstanties waaronder de regionale statistiekinstanties en de daarmee samengaande doorstroming van 
informatie. 
2. Het Bureau van de HRS heeft tot taak de werkzaamheden van de HRS te leiden en te organiseren. Sinds 

de oprichting van het Interfederaal Instituut voor de Statistiek (IIS) werd het Bureau niet langer 
samengeroepen omdat het Bureau geen functie meer heeft buiten het voorbereiden van de plenaire 
vergadering van de HRS. De secretaris en de voorzitter van de HRS leggen in overleg de agenda van de 
plenaire vergadering vast. Indien nodig of opportuun kan het Bureau nog worden samengeroepen. Elk 
lid van het Bureau kan een vergadering voorstellen wanneer hij of zij dit nuttig oordeelt (art. 12) 

 
3. Ieder lid van de HRS heeft het recht om voorstellen in te dienen. Ze worden aan de voorzitter 

overgemaakt en in de volgende vergadering besproken. (art. 10) In het kader van een meer proactieve rol 
van de HRS worden de leden aangemoedigd om voorstellen in te dienen met het oog op de 
kwaliteitsverbetering van de Belgische openbare statistiek. De bijdrage uit het eigen werkveld en de 
eigen expertise is daarin een grote meerwaarde. De voorstellen hoeven echter niet beperkt te zijn tot het 
eigen werkveld, maar kunnen betrekking hebben op de uitwerking van alle statistieken die een algemeen 
belang vertonen.  

 
4. Een belangrijk werkinstrument van de HRS zijn de werkgroepen die kunnen worden opgericht voor het 

onderzoek van bijzondere onderwerpen. Ze zijn een belangrijk instrument om de kwaliteit van de 
bestaande statistieken te verbeteren en een antwoord te geven op gedetecteerde nieuwe 
statistiekbehoeften. 

 
5. Het is aangewezen om de vergaderingen van de HRS jaarlijks vooraf vast te leggen zodat de 

aanwezigheid van alle leden maximaal kan worden gewaarborgd. Indien nodig kan op elk moment een 
bijkomende vergaderdatum worden vastgelegd.  

6. Naast de gewone vergaderingen is het goed om liefst éénmaal per jaar een reflectiemoment te voorzien 
dat inspirerend kan werken voor de Belgische openbare statistiek.  Dit kan door een bijzondere tekst 
onder de aandacht te brengen of door een expert uit het binnen- of buitenland uit te nodigen. 
 

7. De Hoge Raad voor de Statistiek werkt nauw samen met het Interfederaal Instituut voor de Statistiek 
(IIS). Het IIS houdt de HRS op regelmatige basis op de hoogte van haar activiteiten en kan de HRS om 
advies vragen. Het IIS kan vertegenwoordigers van de Hoge Raad van de Statistiek opnemen in de 
werkgroepen van het IIS of voorstellen doen tot het oprichten van gemeenschappelijke werkgroepen. 
 

8. Ieder lid van de HRS krijgt bij zijn of haar aanstelling een documentatiemap met de samenstelling van 
de HRS, een overzicht van het Belgisch statistisch systeem en de relevante wetteksten m.b.t. de 
Belgische openbare statistiek “ 

 Bespreking 
Er worden vanuit het forum geen opmerkingen (meer) genoteerd. 
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 Beslissing 
 Voor wat de samenwerking met het Interfederaal Instituut voor de Statistiek betreft wordt de mogelijkheid 

, de ruimte voorzien dat het IIS de HRS om advies  kan vragen (1). Het IIS kan vertegenwoordigers van 
de HRS opnemen in de werkgroepen van het IIS (2) of de HRS kan voorstellen doen tot het oprichten van 
gemeenschappelijke werkgroepen (3).  De voorzitter van de HRS zal de voorzitter van de IIS, de heer 
Roland Beerten over die 3 laatst geciteerde aspecten aanschrijven. 

 Indien men de samenstelling van de HRS wil veranderen of uitbreiden dan dient het huidig Koninklijk 
Besluit van 31 maart 1998 laatst gewijzigd op 6 december 2004 – gepubliceerd op 24 december 2004 
betreffende de Hoge Raad voor de Statistiek te worden aangepast. Uit de eerdere vergaderingen rond dit 
punt :  Rol en opdracht van de HRS in het Belgisch Statistisch Landschap werd de opname in de Raad van 
een vertegenwoordiger van een overkoepelende Consumentenvereniging als optie aangenomen. Gelet op 
de regels inzake taalpariteit (45 vertegenwoordigers in de Raad, het lid dat de Duitstalige gemeenschap 
vertegenwoordigd in de Raad niet meegerekend zijn er 22 Nederlandstalige en 22 Franstalige leden) kan 
men dus enkel per 2 leden uitbreiden. (Moet dat een persoon zijn die behoort tot de Belgische ONA’s? 
iemand  van de ONA Sciensano?) 

 De huidige mandaten van de Hoge raad voor de Statistiek lopen af op 11 januari 2023. 

B) Initiatief aanleiding van de jaarlijkse Europese dag van de Statistiek op donderdag 20 oktober 2022 
 Toelichting 
Naar annleiding van de Europese Statistiek werd als evenement voor de Pers op maandag 17 oktober 2022 
(Auditorium Nationale Bank van Belgie, Kruidtuinlaan Brussel) handelend over het thema inflatie 
voorgesteld. Wat het persmoment betreft werd nadien (7/7) de datum van het persmoment verplaatst 
naar woensdag 19 oktober 2022 van 14:00 tot 18:00 in het auditorium van de NBB. 

1) Doel van het evenement voor de (verenigde) pers 
- Public Relations 
De Belgische officiële statistieken beter positioneren 
- Educatief 
De métier van de statistiek nog beter leren kennen en laten begrijpen van een specifiek statistisch 
onderwerp.  Voor 2022 is het thema inflatie gekozen 
Uitwerken, bekrachtigen van een netwerk tussen de betrokken Instellingen en de media. 
2) Concept (vorm) 
Drie educatieve presentaties door diverse experten van de Statistische instellingen in België : Statbel, FPB, 
NBB, VSA, IWEPS, IBSA en een afsluitend debat onder leiding van een moderator. 
Met lunch om het netwerken te bevorderen.  Kernwoorden voor dit concept zijn snedig, onderhoudend en 
educatief. 
Het dagthema werd in onderling overleg met geciteerde instellingen bepaald.  Bedoeling is om jaarlijks zulk 
een evenement te organiseren en te laten doorgaan.  Alle leden van de Hoge Raad voor de Statistiek zullen 
voor het evenement van 19 oktober 2022 in de aula van de NBB een uitnodiging krijgen. 
Op een volgende vergadering van de Hoge Raad voor de Statistiek zal gebrainstormd worden over het thema 
in 2023. 
 Beslissing 
De leden van de Hoge Raad voor de Statistiek nemen kennis van dit volgens hen centraal (naar onderwerp) 
en mooi (vormelijk) concept. 

  

VII 

Voor Eurostat vereiste statistieken opgemaakt en doorgestuurd door de door Eurostat erkende Other 
National Authorities (ONA’s) in België – inventaris 
 Toelichting 
De leden van de Hoge Raad voor de Statistiek ontvingen in hun documentatiebundel van 2 juni 2022 de 
inventaris  die vanuit Statbel werd opgemaakt.  15 ONA’s worden vermeld als makers en doorstuurders van 
statistieken (statistische reeksen) aan Eurostat. 
 Bespreking 
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Om de volledigheid van de inventaris te controleren is het aangewezen dat elke ONA zelfs zijn 
statistiekverplichtingen ten opzichte van Eurostat op de zittingen van de HRS komt uitleggen, komt 
toelichten. 
De HRS zou graag voor elke plenaire vergadering een of twee ONA’s uitnodigen om de door hen 
geproduceerde statistieken te presenteren en eventuele kwaliteitsproblemen te bespreken.  Voor de volgende 
vergadering van de Hoge Raad voor de Statistiek zou men dat aan Sciensano en de Federale Politie vragen. 

 
  

VIII 

Stand van zaken  werkgroep nieuwe statistische behoeften : telewerk en platformeconomie 
 Toelichting 
De derde vergadering van de werkgroep vond plaats op woensdag 20 april 2022.  Zoals reeds aangekondigd 
op de vorige zitting werden er drie presentaties gegeven. 
 Het BISA presenteerde hun studie over de analyse en impact van telewerk in het Brussels-Hoofdstedelijk 

Gewest; 

 Statbel stelde de vragenlijst van de ad-hoc module over Digital Platform Employment voor; 

 Statistiek Vlaanderen lichtte hun experimentele statistiek toe, waarbij bedrijven automatisch worden 
gecategoriseerd op  basis van hun webpagina. 

Er werd in de werkgroep (o.a; FOD WASO) dat de huidige thuiswerkvragen in de huidige enquête van 
Statbel (Arbeidskrachten) niet voldoen om de vastgestelde noden op te lossen.  Een herziening van de 
thuiswerkvragen, in de Arbeidskrachtenenquête zou reeds een beter beeld schetsen over telewerk.   
In de werkgroepsvergadering besloot men dat het mogelijk was de vragen enigszins te wijzigen.. (van de 3 
vragen had dat betrekking op vraag 2 en 3).  Er werd in de werkgroep afgesproken dat de leden concrete 
voorstellen aan Statbel mogen overmaken, die op de volgende bijeenkomst (van (23 juni) besproken werden.  
Voorstellen werden ingewacht tot 31 mei.   
Deze voorstellen mochten betrekking hebben de thuiswerkvragen bij EAK of op invalshoeken om samen te 
werken met Statistiek Vlaanderen rond hun experimentele statistiek op basis van webscraping.  Na afloop 
van de meeting van de 20 april ontving Statbel drie concrete suggesties van het ABVV/ACLVB, de FOD 
WASO en het Departement WSE opdat de variabelen in de Arbeidskrachtenenquête beter zouden inspelen 
op de noden van de gebruikers. 
 Beslissing 
De leden van de Hoge Raad nemen kennis van de stand van zaken in de werkgroep. 

  

IX 

Varia 
Er wordt verwezen naar de oprichting van de werkgroep doodsoorzaken.  Een aantal experten hebben reeds 
hun naam opgegeven; de  voorzitter zoekt nog naar een persoon die deze werkgroep wil voorzitten en als 
aanspreekpunt wil optreden.  Leden van de Hoge Raad en experten kunnen nog steeds deel uit maken van 
deze werkgroep. 
De werkgroep doodsoorzaken wil/zal twee doelstellingen nastreven: 
 1) overgang faciliteren naar de digitalisering van het proces via een electronisch formulier;  
 2) de kwaliteitsdoorlichting van het volledige statistiek productieproces. 
Men gaat trachten iemand uit de equipe van de biostatistici rond de heer Geert Molenberghs bij het project 
te betrekken. 
 Beslissing 
De leden nemen akte van de ontwikkelingen omtrent boven vermeld initiatief. 

  

X 

Datum van de volgende vergadering 
Deze is gepland op donderdag 17 november 2022 om 10u. (hybride indien mogelijk). 
De oorspronkelelijke datum van 6 oktober 2022 vervalt. Dit wordt tevens met een afzonderlijk bericht aan de 
leden vermeld. 
De vergaderwijze zal in functie van de heersende sanitaire mogelijkheden en de interne verhuis op Statbel 
onderzocht worden.  
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                    [ondertekend]     [ondertekend] 

    De Voorzitter,                    De Secretaris,  
Patrick DEBOOSERE            Carlo CORNELIS 


