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Plenaire vergadering van de Hoge Raad voor de Statistiek (HRS) 
Donderdag 17 november 2022 (10u. – 11u30) 

(videoconferentie + face to face : zaal NGIII-1A39) 
 

Notulen P.V. 2022/nr.3 
 
 

Leden van de Hoge Raad voor de Statistiek:  
  
De heer P. Deboosere – Voorzitter 
 
Mevrouw Beatrice Thiry (voor de heer R. Acx), mevrouw Marie-Laure Noirhomme (voor mevrouw 
V. Burnel), mevrouw A. Carton, de heer E Cornelis, de heer D. Cuyvers, de heer D. De Baets (voor 
de heer Mauroy),  mevrouw G. Desimone, mevrouw N. De Vadder, de heer E. Eysachers, mevrouw 
C. Faes, de heer O. Goddeeris, de heer K. Grosse-Erdmann, de heer B. Hertveldt, de heer W. Van 
Delft, de heer G. Loosveldt, mevrouw V. Maghe, de heer R Van Rossem, de heer F. Vesentini, de 
heer W. Thijs, mevrouw M Lefèvre, de heer K. Neels. 
 

Uitgenodigd:  
 
Mevrouw A. Termote - Statbel  voor punt 3 op de (aangepaste) agenda 
De heer P. Vermeulen – Statbel  voor punt 4 op de (aangepaste) agenda 
Mevrouw C. Albessart – IWEPS  voor punt 4 op de (aangepaste) agenda 
De heer D. Miel- Statbel  voor punt 4 op de (aangepaste) agenda 
Mevrouw A. Scohy – Sciensano  voor punt 5 op de (aangepaste) agenda 
 
 

Verontschuldigd: 
 
De heer R. Acx, de heer Boghaert, mevrouw V. Burnel, de heer M. Callens, de heer A. Delbarre, de 
heer J. Krott, de heer B. Lejeune, de heer J. Leroy, de heer P. Mauroy, mevrouw C. Schnor, de heer 
R. Tahiri, mevrouw R. Thys, de heer R. Van Dam, mevrouw E. Vandervieren, mevrouw K. Van 
Overmeire, de heer Jo Noppe. 
 

Afwezig: 
 

De heer F. Huyghe, mevrouw F. Kirakoya (vice-voorzitster), de heer J-P Liebaert, de  heer 
O. Plasman, de  heer R. Rollier, mevrouw J. Screurs, de heer P. Teirlinck, de heer V. 
Vandenberghe, de heer P. Van Der Hallen,de heer S. Van De Venster, de heer P. Van 
Ongevalle. 
 

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 17 november 2022 
 Beslissing 
De agenda voor de vergadering wordt unaniem goedgekeurd. Het oorspronkelijk punt 5 wordt direct na de 
goedkeuring van de notulen PV. 2022/nr.2 behandeld. De statistiekverplichtingen van Sciensano als ONA ten 
opzichte van Eurostat-inventaris wordt behandeld. 
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II 

Goedkeuring van de notulen P.V. 2022/nr. 2 van de plenaire vergadering van 9 juni 2022 
 Beslissing 
De notulen P.V. 2022/nr.2 van de plenaire vergadering van 9 juni 2022 worden unaniem goedgekeurd. 
 

 

III 

Ter informatie : nieuwe vragen over thuiswerk in de Arbeidskrachtenenquête vanaf 2023. 
 Toelichting 

 Het woord wordt verleend aan mevrouw Termote. Zij presenteert de nieuwe vragen over telewerk in 
de enquête naar de Arbeidskrachten (EAK). Deze nieuwe vragen werden op 23 juni 2022 goedgekeurd 
door de werkgroep HRS “nieuwe statistische behoeften : telewerken en plateformeconomie”. 

 Het uitgangspunt betreft de huidige vraag in de enquête naar Arbeidskrachten over thuiswerk. 
Hier kan Statbel immers niet van afwijken doordat deze variable “thuiswerk” kadert binnen de EU-verordering 
AKE. Een breuk in de historische reeks moet vermeden worden. 
Aan loontrekkenden die soms, gewoonlijk of thuis werken zal worden gevraagd of de werkgeven in het kader 
van dit thuiswerk voorziet in een volgende zaken ; 

1) Een ondertekende telewerkovereenkomst of een vermelding van de mogelijkheid tot telewerken in 
het arbeidscontract. 

2) Een toegang van op afstand tot de informatica – infrastructuur van de werkgever. 
3) Een derde vraag peilt naar de eventuele financiële of materiele tussenkomsten van de werkgever (vaste 

financiële tussenkomst/telewerkvergoeding/tussenkomst in telefoon – en/of internetverbinding, een 
laptop of vaste pc, een extern scherm, een bureaustoel, andere..). 

 Bespreking 
Er kwamen enkele vragen waarom bij de nieuwe vragen nog over thuiswerk en niet over telewerk gesproken 
wordt. Statbel verduidelijkt dat de vragen volgen op de hoofdvraag over thuiswerk en dat daarna verwezen 
wordt naar dat thuiswerk dat men verricht om vervolgens via de nieuwe vragen na te gaan of dat thuiswerk 
telewerk is. Statbel preciseert verder dat beide concepten, thuiswerk en telewerk, gemeten zullen worden, met 
uitzondering van satellietwerk. Bij telewerk gaat het dus in feite om telethuiswerk dat thuis wordt uitgevoerd 
en niet in een satellietkantoor. 
De vraag werd ook gesteld of het bedoeling is om de nieuwe vragen continu aan EAK toe te voegen. Statbel 
antwoordt dat dat de bedoeling is, op voorwaarde dat de vragen in de praktijk goed werken en dat er voldoende 
interesse is in de resultaten. Er zal een evaluatie gebeuren van de vragen en van de resultaten en nadat de 
resultaten van 2023 beschikbaar zijn, kan er feedback gegeven worden aan de HRS. 
Zoals de volledige EAK zijn de nieuwe vragen in 4 talen beschikbaar. Er werd vastgesteld dat in de Engelse 
versie het woord telework vervangen moet worden door homework in de vraag “does your employer provide 
for any of the following in the context of this telework”. Statbel zal de aanpassing doen. 
 Beslissing 
De leden van de Hoge Raad voor de Statistiek gaan akkoord met het Statbel-voorstel. 
 

  

IV 

Vraag tot advies tot wijziging van het KB van 20.02.2008 betreffende een maandelijkse enquête naar de 
industriële productie (Prodcom). 
Integratie van de EBS vereisten in Prodcom vanaf het referentiejaar 2022. 
 Toelichting 
Statbel presenteert een voorstel om de Prodcom-vragenlijst voor referentiejaar 2022 aan te passen en in lijn 
te brengen met het Europese Kaderreglement EBS en de Implementing Act Prodcom 2022. De actuele 
nationale vragenlijst volstaat immers niet om alle variabelen opgelijst in de Europese directieven op een 
kwaliteitsvolle manier in te zamelen. Met de leveringen aan derden uit eigen productie ontbreekt immers een 
variabele op nationaal niveau en het maakloonwerk geleverd aan ondernemingen in het binnenland wordt 
niet op Prodcom-niveau ingezameld. 
Vandaar dat Statbel voorstelt om beide variabelen via een bijkomende vragenlijst in te zamelen, waarvan het 
veldwerk staat ingepland voor voorjaar 2023. Twee maatregelen moeten de administratieve last voor de 
ondernemingen beperken. Vooreerst stelt Statbel voor om de bovenstaande aanpassingen enkel op jaarbasis 
op te vragen. Daarnaast zou niet de volledige populatie van 3.700 vestigingen de bijkomende bevraging 
ontvangen, maar enkel een beperkte selectie van bedrijven. Statbel kan deze selectie uitvoeren op basis van 
de respons verkregen uit zowel de maandelijkse Prodcom als de jaarlijkse Structuurenquête van 
Ondernemingen. 
Een nota, die voorafgaandelijk werd verspreid onder de leden van de Hoge Raad van Statistiek, bevat een 
uitgebreide beschrijving van de aanpassingen en de gehanteerde filters. Titel van deze nota opgenomen bij 
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de documentatiebundel ; “De integratie van de EBS-vereisten in Prodcom 2022 – Nota als input voor de 
plenaire bijeenkomst van de HRS voor 17 november 2022”. 
 Bespreking 
De heer Pieter Vermeulen overloopt de slides die de bovenvermelde nota op synoptische wijze voorstellen. 
In de nota en slides zijn tevens de antwoorden opgenomen op de voornaamste vragen die in de werkgroep-
vergadering “Prodcom van 8 november geformuleerd werden”. 
 Statbel heeft een uitsplitsing per NACE toegevoegd zodanig dat duidelijk wordt welke sectoren de 

voorgestelde jaarlijkse bevraging zullen ontvangen. 
 Statbel heeft de filtering verder verfijnd van 735 ondernemingen naar 565 ondernemingen waarvoor een 

selectie op basis van ESE niet mogelijk is of door bijkomend rekening te houden met het maatloonwerk 
dat aan buitenlandse bedrijven werd uitbesteed. 

 In de Modelvragenlijst “Leveringen” aan derden” wordt niet langer naar absolute waarden gevraagd 
maar naar percentages (aandeel eigen productie). 

De leden van de Hoge Raad vinden het voorgelegd voorstel evenwichtig (percentages zijn ok). Er worden 
geen nieuwe vragen gesteld. 
 Beslissing 
1) De leden van de Hoge Raad voor de Statistiek gaan akkoord met het Statbel-voorstel tot aanpassing van 

de bestaande Prodcom enquête en de wijziging van het Koninklijk besluit terzake. 
2) Er wordt eveneens afgesproken om de werkgroep Prodcom ook in 2023 samen te roepen. Onder meer de 

relevante suggesties die tijdens de werkgroep van 8 november werden voorgesteld, zoals een analyse 
van de kaders in ESE om de bedragen voor maakloonwerk versus onderaanneming in kaart te brengen of 
aanpassingen voor de enkele activiteiten binnen de industriële productie die niet vervat zitten in de 
Belgische Prodcom (bijvoorbeeld de slachthuizen), zullen dan aan bod komen. 

  

V 

De statistiekverplichtingen van Sciensano ols ONA (Other National Authority) ten opzichte van Eurostat – 
Inventaris. 
 Toelichting 
Het woord verleend aan mevr. Aline Scohy. 
1. Voor wat betreft de verplichtingen die voortvloeien uit de organisatie van de Europese 

gezondheidsenquête (EHIS – golf III (2019) op basis van de verordening Eu 2018/255 van de Commissie 
van 19 februari 2018. 

Tot nu konden mits door Eurostat goedgekeurde afwijkingen de statistiekverplichtingen van Sciensano ten 
opzichte van Eurostat voldaan worden door de gegevens verkregen uit de Belgische georganiseerde 
gezondheidsenquêtes (BHIS). Met de derogatie voor het basisjaar (2018 ipv 2019) konden de vragen van 
Eurostat die betrekking hadden op het jaar 2019 beantwoord worden met de gegevens uit de Belgische 
gezondheidsenquête van 2018. 
In 2025, is geen derogatie meer mogelijk (EHIS – golf IV gepland in 2025. Sciensano organiseert een 
Belgische gezondheidsenquête in 2023 en zal voor het basisjaar 2025 een specifieke gegevensverzameling 
indicatoren moeten voorzien (volgens een andere methodologie liefst zonder dat er onderbrekingen optreden 
in tijdslijnen). 

2. Voor wat de WHO/OESO/Eurostat gemeenschappelijke vragenlijst inzake niet monetaire 
gezondheidsstatistieken betreft. (Eerste referentie jaar 2021 – gegevensverzameling januari 2023). 

 Indicatoren die moeten worden doorgegeven : 

 Immunisering tegen griep 65+ (uit Belgische gezondheidsenquête) 

 Gegevens over borstkanker, baarmoederhalskanker, darmkankerscreening (hier meerdere 
gegevensbronnen nl. : gezondheidsenquête/programma’s voor screening op kanker/verschillende 
soorten beschikbaar met regionale verschillen in gegevens en indicatoren). 

 Uitdagingen terzake : 

 Regionale verschillen in programma’s voor screening op kanker. 
 Regionale verschillen in beschikbare gegevens en indicatoren. Mits goedkeuring van de regionale 

autoriteiten heeft het Private Stichting Kankerregister (Fondation Registre du Cancer) ingestemd de 
berekeningen voor België uit te voeren. 
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3. Morbistat (Diagnosis-based morbidity statistics) 
Verordening (Eu) 1338/2008 van de Commissie van 16 december 2008.   

Morbistat III : eindverslag EU nog niet beschikbaar – geen communicatie in de laatste twee jaren (2019). 
Verwant initiatief van het Joint Research Centre (DG EU Gezondheid) inzake informatie over niet 
besmettelijke ziekten. 
Uitdaging/Constatatie : Verschillende Eu/internationale organisaties liggen niet altijd op één lijn of zijn 
zich niet steeds bewust van elkaar. 

4. (niet Eurostat) Overdracht van drugsgerelateerde indicatoren : 

 Aan : - European Monitoring Center for Drug Addiction (EMC DDA – agentschap van de Europese 
Unie Opgericht in 1993 – Lissabon) 

 Indicatoren gerelateerd aan :  
- De gezondheid en de vraagzijde van het drugsfenomeen. 
- De drugsmarkt en de aanbodzijde van het drugsfenomeen. 

5. Vervulling van de internationale verplichting voor België als land via Sciensano : 

 Sciensano neemt deel aan de jaarlijkse Eurostat Working Group Public Health Statistics, organiseert 
Belgische voorbereidende vergadering(en) om een akkoord te bereiken over een Belgisch gezamenlijk 
standpunt over de discussiepunten. 

 Willigt ad-hoc verzoeken terzake in. 

 Draagt gegevens over infectiezieken  over aan het Europees Centrum voor Ziektepreventie en 
ziektebestrijding (European Center for Disease Prevention and Control (ECDC) agentschap van de 
Europese Unie, opgericht in 2004, gelegen in Stockholm. 

 Bespreking 
Bij de statistieken die Sciensano aan de internationale organisaties doorgeven : 
 Naar de toekomst toe, hiervoor bestaat al een plan om BHIS en de vragen van EHIS (Europese 

gezondheidsenquête – Model vragenlijst) te harmoniseren.  
Welke maatregelen worden genomen om de vergelijkbaarheid van de gegevensverzameling van 2025 te 
waarborgen, aangezien er verschillende methoden zullen worden gebruikt?  
EHIS schrijft geen specifieke methode van gegevensverzameling voor. In de verschillende lidstaten 
worden momenteel en in de toekomst verschillende (combinaties van) methoden toegepast.  
Wat zijn de langetermijnplannen voor de afstemming met de EHIS?  
De afstemming met de EHIS blijft een punt van zorg.  Indien de online EHIS 2025 in België goed blijkt te 
werken, kan het volgens het ritme van de EHIS (gegevensverzameling om de 6 jaar) worden herhaald. 

 Kanker; het harmonisatieprobleem dient verbeterd te worden waarbij de regionale statistische autoriteiten 
mee betrokken worden. 

 Waar Sciensano niet exclusief bevoegd is wordt geval per geval samengewerkt met regionale autoriteiten. 
Dat is niet noodzakelijk (institutioneel) gestructureerd (voorbeeld van die niet systematisch is de statistiek 
naar de doodsoorzaken). 

 Working Group Eurostat Public Health Statistics – bepalen van een gezamenlijk Belgisch Standpunt : het 
Interfederaal Instituut voor de Statistiek (IIS) organiseert dat ook voor statistiekmateries maar Sciensano 
is niet in de structuur van het IIS opgenomen. 

 Beslissing 
 De voorstellingswijze door Sciensano over de statistieken die dit federale instelling doorgeeft aan de 

internationale organisaties kan als maatstaf gebruikt worden om een inzicht en overzicht te krijgen binnen 
de Hoge Raad voor de Statistiek (HRS) over hoe dat proces verloopt bij andere ONA’s (Other National 
Authorities)  in hun relatie met Eurostat en andere internationale organisaties. 
 

  

VI 

Mededeling van het secretariaat van de Hoge Raad van Statistiek. 
 De voorbereidingen voor de hernieuwing van de samenstelling van de Hoge Raad voor de Statistiek zijn 

aangevat. Er werd op 27 oktober 2022 een brief overgemaakt aan de instellingen die vertegenwoordigd zijn 
in de Hoge Raad met uitzondering van art. 3,6’ van het Koninklijk Besluit (de 9 vertegenwoordigers uit de 
Gewesten en Gemeenschappen). 
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 Die voorstellen worden verwacht tegen 25 november 2022. 
 Het secretariaat werd op de hoogte gesteld van de nakende pensioenen van de heer Rudi Acx (NBB), Marc 

Callens (Vlaamse Overheid), Karl Grosse-Erdmann (U. Mons) en Peter Vanderhallen (ACV). De voorzitter 
dankt hen in naam van de Hoge Raad voor de Statistiek voor hun jarenlange inzet. 

  

VII 
Varia 
Er worden geen punten opgeworpen. 

  

VIII 

Data van de volgende vergaderingen in 2023 
 Donderdag 9 maart 2023 van 10u tot 12u (30) naar gelang de agenda 
 Donderdag 8 juni 2023 van 10u tot 12u (30) naar gelang de agenda 
 Donderdag 5 oktober 2023 van 10u tot 12u (30) naar gelang de agenda 
 Donderdag 30 november 2023 van 10u tot 12u (30) naar gelang de agenda 
 
 
Met betrekking tot het aspect contact met de politiediensten voor wat statistieken betreft maakt mevr. Carton 
(Statistiek Vlaanderen) melding van een seminarie dat op donderdag 9 maart 2023 op de Vlaamse 
Gemeenschap doorgaat. Eventueel kunnen daar nuttige aanspreekpunten of personen van de Federale Politie 
(sectie Politionele Informatie en ICT) worden gevonden. (Vervolgens wordt de vergadering gesloten). 

 
  

 
 
 
 
 
 

           [ondertekend]                                         [ondertekend] 
           De Voorzitter,                                        De Secretaris,  

Patrick DEBOOSERE                           Carlo CORNELIS 


