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Voorwoord

In juli 2014 werd een Samenwerkingsakkoord ondertekend om de samenwerking te
versterken tussen de verschillende diensten van de federale staat en de deelstaten bij de
opmaak van openbare statistieken.

In uitvoering van dit Samenwerkingsakkoord werd op 1 januari 2016 het Interfederaal
Instituut voor de Statistiek (IIS) opgericht. Het IIS moet toelaten om de kwaliteit van
openbare statistieken, ter ondersteuning van het openbaar beleid, continu te bevorderen.

De in 2016 opgerichte organen van het IIS hebben hun activiteiten verder uitgebouwd in
2017, met onder meer de uitvoering van het eerste geïntegreerd statistisch programma, de
opmaak van een statistische bijlage voor het Belgisch "National voluntary review" in
uitvoering van de Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling, de opmaak van een
Vertrouwensverbintenis voor de statistiek en de lancering van een eigen website.

Ik wens de verantwoordelijken en alle experts van de verschillende IIS-partners te bedanken
voor de constructieve samenwerking en voor de continue bijdrage die ze leveren om de
kwaliteit van openbare statistieken in België te versterken.

Nico WAEYAERT
Interfederaal Instituut voor de Statistiek
Voorzitter van de Raad van bestuur
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I. INSTELLING
I.1. Wettelijk kader
In het kader van de uitvoering van het institutioneel akkoord van oktober 2011 werd er op
15 juli 2014 een Samenwerkingsakkoord ondertekend tussen de federale staat en de
deelstaten om onder meer een Interfederaal Instituut voor de Statistiek (IIS) op te richten.
Het IIS is een openbare instelling met rechtspersoonlijkheid, waarvan de zetel in het
administratief arrondissement Brussel Hoofdstad wordt gevestigd. Het werkt onder het
gezag van een interministeriële conferentie voor de statistiek en het wordt beheerd door
een Raad van bestuur.

Het Samenwerkingsakkoord van 15 juli 2014 tussen de federale staat, het Vlaamse Gewest,
het Waalse Gewest en 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 nadere 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 werd in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd op 20 oktober 2014.
Het akkoord voorziet dat alle partijen belast zijn met de uitvoering hiervan, elk binnen zijn
domein. Dit houdt ook de wijziging van de desbetreffende wetgeving in, die voor 1 januari
2016 moest aangepast worden aan de bepalingen van dit Samenwerkingsakkoord.

In eerste instantie vereiste dit Samenwerkingsakkoord een wetgevende
instemmingshandeling van elke contracterende partij, dit conform artikel 92bis van de
bijzondere wet tot hervorming der instellingen van 8 augustus 1980.

I.2. Samenstelling
De Raad van bestuur van het IIS is samengesteld uit zes leden:
De voorzitter van de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en
Energie;
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De directeur-generaal van het Nationaal Instituut voor de Statistiek (de Algemene
Directie Statistiek – Statistics Belgium van de FOD Economie, KMO, Middenstand en
Energie);
Een lid van het directiecomité van de Nationale Bank van België;
De regeringen van het Vlaams, Waals en Brussels Hoofdstedelijk Gewest duiden elk
een vertegenwoordiger aan die wordt gekozen uit de hoge ambtenaren van hun
statistische autoriteit.

Het Federaal Planbureau, de Gemeenschappen en de Gemeenschappelijke
Gemeenschapscommissie kunnen elk een vertegenwoordiger aanduiden als waarnemer in
de Raad van bestuur van het IIS. De vertegenwoordigers van de Gemeenschappen en de
Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie worden gekozen tussen de hoge
ambtenaren van hun statistische autoriteit.

I.3. Opdrachten
Zoals voorgeschreven door het Samenwerkingsakkoord van 15 juli 2014, heeft het IIS vier
opdrachten, namelijk:
De jaarlijks door de statistische autoriteiten uitgewerkte statistische programma's
coördineren en een jaarlijks geïntegreerd statistisch programma opstellen.
Het geven van adviezen over de standpunten die België op internationale
bijeenkomsten inneemt omtrent de uitwerking van openbare statistieken.
Methodologische aanbevelingen richten tot de overheidsinstanties die openbare
statistieken uitwerken.
Een permanente kwaliteitsmonitoring voeren bij alle stappen van de
statistiekproductie en voor alle overheidsdiensten die verbonden zijn met de
werkzaamheden ervan, overeenkomstig de Eurostat-praktijkcode voor Europese
statistieken.

De statistieken die de Nationale Bank van België in het kader van het Europees Stelsel van
Centrale Banken opstelt, vallen buiten het toepassingsgebied van het
Samenwerkingsakkoord.
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II. ORGANEN
II.1. Raad van bestuur
Van 1 januari tot 31 december 2017 waren volgende federale leden van ambtshalve lid:
De heer Jean-Marc DELPORTE, als voorzitter van de FOD Economie, KMO,
Middenstand en Energie;
Mevrouw Marcia DE WACHTER, als lid van het directiecomité van de Nationale Bank
van België;
De heer Nico WAEYAERT, als directeur-generaal van de Algemene Directie Statistiek –
Statistics Belgium van de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie (aangesteld
als voorzitter van de Raad van bestuur).

De hoge ambtenaren van de statistische autoriteiten, die aangeduid zijn door de regeringen
van het Vlaams, Waals en Brussels Hoofdstedelijk Gewest waren:
De heer Roeland BEERTEN, als Hoofdstatisticus van de Vlaamse overheid;
De heer Sébastien BRUNET, als administrateur-generaal van het Institut wallon de
l'évaluation, de la prospective et de la statistique (aangesteld als ondervoorzitter van
de Raad van bestuur);
Mevrouw Astrid ROMAIN, als directrice van het Brussels Instituut voor Statistiek en
Analyse.

Hebben de vergaderingen van de Raad van bestuur van het IIS bijgewoond als waarnemer:
De heer Marc CALLENS, als waarnemer van de Vlaamse gemeenschap;
De heer Bart HERTVELDT, als waarnemer van het Federaal Planbureau.

De werkingsregels van de Raad van bestuur van het IIS en zijn secretariaat werden
vastgelegd in een huishoudelijk reglement, dat werd goedgekeurd door de Raad van bestuur
tijdens de eerste vergadering van 2 februari 2016.

Het secretariaat van het IIS heeft zijn zetel binnen de Algemene Directie Statistiek – Statistics
Belgium, die de dagelijkse taken ervan op zich neemt. Elk lid van het IIS draagt bij tot de
werking ervan. Momenteel wordt het secretariaat van het IIS verzekerd door de heer
Philippe MAUROY, die werd aangeduid door de Raad van bestuur om deze taak te vervullen.
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II.2. Werkgroepen
Met het oog op de voorbereiding van zijn werkzaamheden, achtte de Raad van bestuur het
wenselijk om thematische werkgroepen op te richten om:
specifieke onderwerpen te onderzoeken en nuttige stappenplannen voor te stellen
waarover in de Raad van bestuur een definitieve beslissing genomen wordt;
voorstellen uit te werken over de in te nemen Belgische standpunten in internationale
statistische fora;
voorstellen te doen over methodologische aanbevelingen, etc..
De werkgroepen die zo ontstaan zijn, functioneren onder de coördinatie van het secretariaat
van het IIS.

Vier werkgroepen hebben bijgedragen tot de voorbereiding van de werkzaamheden van de
Raad van bestuur van het IIS in 2017:
Een werkgroep "Veiligheid bij de uitwisseling van vertrouwelijke gegevens tussen de
partners van het IIS": deze 'gemengde' groep, samengesteld uit juristen en
afgevaardigden/adviseurs inzake gegevensbescherming of veiligheid, heeft als
voornaamste doelen waken over de naleving van de voorwaarden, door elke instelling,
om erkend te worden als statistische autoriteit, waken over de uitvoering van een
veiligheidsbeleid en over de procedure voor het indienen van aanvragen en waken
over de ontwikkeling van een informatica-infrastructuur die de uitwisseling van
gegevens vergemakkelijkt.
Deze groep werkt onder het voorzitterschap van een ambtenaar van de Algemene
Directie Statistiek – Statistics Belgium.
Een werkgroep "Internationale positionering van het IIS": deze groep, samengesteld
uit de internationale coördinatoren, heeft als essentiële doelstellingen adviezen uit te
brengen over de posities die België inneemt in internationale vergaderingen over de
uitwerking van openbare statistieken en te discussiëren over alle dossiers die een
internationale draagwijdte hebben en waarvan een coördinatie noodzakelijk is.
Deze groep werkt onder het voorzitterschap van een ambtenaar van de Algemene
Directie Statistiek – Statistics Belgium.
Een werkgroep "Programma van statistisch werk": deze groep bestaat uit de
verantwoordelijken voor het opstellen van de werkprogramma's en heeft als
doelstelling om een stappenplan voor te bereiden voor de uitwerking van
werkprogramma's van elke statistische autoriteit en van het geïntegreerd programma
van het IIS. Bovendien zal de werkgroep waken over de concrete uitvoering hiervan
vanaf het werkprogramma 2017.
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Deze groep werkt onder het voorzitterschap van een ambtenaar van de Algemene
Directie Statistiek – Statistics Belgium.
Een werkgroep "Indicatoren voor de Sustainable Development Goals (SDG’s)": deze
groep is samengesteld uit statistici gespecialiseerd in het definiëren van indicatoren of in
statistische waarnemingstechnieken met betrekking tot duurzame ontwikkeling (met de
eventuele samenwerking van experts in duurzame ontwikkeling). De werkgroep heeft
als doelstellingen:
1. voorstellen formuleren aan de Raad van Bestuur van het IIS inzake het
opzetten binnen de Belgisch context van een optimale statistische
operationalisering voor de haalbare en beschikbare indicatoren, rekening
houdend met kosteneffectiviteit en beperking van de antwoordlast, en om de
rol van elke instelling te bepalen in de inzameling van de nationale en
gewestelijke gegevens, zodat deze verdeling kan opgenomen worden in het
Geïntegreerd Statistisch Programma van het IIS;
2. aanbevelingen doen om nieuwe indicatoren te ontwikkelen, uit de categorie
‘LATER’ in de indicatorenlijst van de UNSC;
3. de verdere evolutie van de indicatorenlijsten van UNSC-en Eurostat-lijsten
opvolgen;
4. op vraag van de Raad van Bestuur van het IIS bijkomende adviezen geven en
internationale standpunten bepalen over technische aspecten van statistische
kwesties die verband houden met de SDG’s.
Deze groep werkt onder het voorzitterschap van een medewerker van het Federaal
Planbureau.

8

III. ACTIVITEITEN IN 2017
III.1 Raad van bestuur
De Raad van bestuur is vier keer bijeengekomen in 2017 en heeft het volgende
goedgekeurd:
De benoeming van de voorzitter en de ondervoorzitter;
Zeven Service Level Agreements (SLA) die de regels van de samenwerking tussen de
partners van het IIS bepalen in het kader van de projecten die voor het Geïntegreerd
Statistisch Programma 2018 van het IIS werden geselecteerd;
De voorbereiding van de vergaderingen van het Comité voor het Europees statistisch
systeem (CESS) van Eurostat;
De inhoud en opmaak van een website en Sharepoint voor het IIS evenals een visuele
identiteit;
Het activiteitenrapport en het nieuwe mandaat 2017-2018 van de werkgroep
"Indicatoren voor de Sustainable Development Goals (SDG’s)".

Vier schriftelijke procedures werden ook georganiseerd overeenkomstig het huishoudelijk
reglement van de Raad van bestuur van het IIS. Het doel van deze schriftelijke procedures
was:
In het kader van het verzoek van de Eerste Minister, dat via de minister van Economie
aan het IIS is gericht, de input valideren die moet worden verstrekt voor de statistische
bijlage van de toekomstige "National voluntary review" met betrekking tot de
uitvoering van de Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling (via twee afzonderlijke
schriftelijke procedures, in januari en maart 2017);
Een door het IIS gesteund tekstvoorstel valideren van een Vertrouwensverbintenis
voor de Statistiek, zoals bepaald in Verordening (EG) 223/2009 van het Europees
Parlement en de Raad betreffende de Europese statistiek, en meer bepaald artikel 11;
Het ‘Activiteitenverslag 2016 van het IIS’ valideren.

Tenslotte werd een schriftelijke consultatie van de Raad van bestuur van het IIS in oktober
2017 georganiseerd, in het kader van de uitvoering van Verordening (EU) 2016/679
betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van
persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (‘GDPR’); en meer
bepaald van het ad hoc-hoofdstuk van de toekomstige Belgische wet betreffende de
gegevensbescherming met betrekking tot de behandeling voor statistische doeleinden (met
het oog op de raadpleging van de betrokken stakeholders).
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III.2 Werkgroepen van het IIS
III.2.1. Werkgroep 'Programma van statistisch werk'

Nadat de werkgroep bij haar oprichting in 2016 haar mandaat en het stappenplan voor het
uitwerken van de jaarlijkse statistische programma's van iedere statistische autoriteit en het
Geïntegreerd Statistisch Programma van het IIS valideerde, heeft ze tijdens haar
verschillende vergaderingen in 2017 voornamelijk van gedachten gewisseld over:
De opvolging van de uitvoering en rapportering van deze verschillende programma's;
Het opstellen (via de coördinatie van verschillende technische werkgroepen) van de
Service Level Agreements, die de concrete regels van de samenwerking tussen de
partners van het IIS bepalen (in het kader van de projecten die voor het Geïntegreerd
Statistisch Programma 2018 van het IIS werden geselecteerd);
Het bepalen van een gemeenschappelijk standpunt binnen het IIS over de eventuele
organisatie van een enquête over gendergerelateerd geweld in 2020/2021 (in het
kader van een aanvraag ingediend door het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen
en Mannen).

III.2.2. Werkgroep 'Veiligheid bij de uitwisseling van vertrouwelijke gegevens tussen de
partners van het IIS'
Nadat de werkgroep bij haar oprichting in 2016 haar mandaat valideerde, heeft ze tijdens
haar verschillende vergaderingen in 2017 voornamelijk van gedachten gewisseld over de
volgende punten:
Het opzetten van de VPN-toegangen tussen de partners van het IIS en het
datawarehouse van de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie zodat de
gegevens vlotter worden uitgewisseld tussen de verschillende instellingen van het IIS;
De controle van de vereisten om als 'statistische autoriteit' te worden erkend;
Een informatie-uitwisseling over de uitvoering van Verordening (EU) 2016/679
betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking
van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (‘GDPR’),
via de toekomstige Belgische wet betreffende de bescherming van natuurlijke
personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens;
Het verduidelijken van de concepten verwant aan de gegevensverzameling en de
mededeling van vertrouwelijke gegevens tussen statistische autoriteiten van het IIS,
door middel van de voorbereiding van een synthesenota voor de raad van bestuur,
met als titel ‘Doorgave van gegevens tussen partners van het IIS'’.
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III.2.3. Werkgroep 'Internationale positie van het IIS'

Nadat de werkgroep bij het oprichten ervan in 2016 haar mandaat valideerde, heeft ze
tijdens haar verschillende vergaderingen in 2017 voornamelijk van gedachten gewisseld over
de volgende punten:
Een presentatie van de voorwaarden waaraan moet worden voldaan om als "ONA"
(Other national authorities) van een lidstaat te worden aangeduid, in de zin van
Verordening (EG) nr. 223/2009;
Bespreking van de verschillende documenten van de vier jaarlijkse vergaderingen van
het CESS van Eurostat in 2017;
Overleg over de rapportering aan Eurostat met betrekking tot de aanbevelingen van
de Peer review, die verband houden met de werkzaamheden van het IIS;
Verschillende thema's worden uit het internationale oogpunt besproken (o.a. het
opleidingsprogramma voor statistici van Eurostat, het jaarlijks statistisch
werkprogramma van Eurostat, het opstellen van een Commitment on Confidence
voor de statistieken, etc.).

III.2.4. Werkgroep 'Indicatoren voor de Sustainable Development Goals'

Nadat de werkgroep bij haar oprichting in 2016 haar mandaat valideerde, heeft ze tijdens
haar verschillende vergaderingen in 2017 voornamelijk van gedachten gewisseld over de
volgende punten:
De voorbereiding van een activiteitenverslag 2016/2017 en de schets van een
voorstel van een nieuw mandaat 2017/2018;
De volledigheid van een samenvattende tabel (in te vullen door elke partner van het
IIS op federaal, gewestelijk of gemeenschapsvlak), waarin de lijst van indicatoren
voorgesteld door UNSTAT, om de SDG’s op te volgen zou kunnen vergeleken worden
met de lijst van indicatoren die op verschillende beleidsniveaus voorkomen in België;
Het voorbereidende werk voor de input die moet geleverd worden voor de
statistische bijlage van de toekomstige "National voluntary review" over de
uitvoering van de agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling van de VN;
Feedback over de internationale vergaderingen die de SDG’s als thema hebben;
De lijst van SDG-indicatoren opgesteld door Eurostat.
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Bijlagen

Bijlage 1: Geïntegreerd programma van het Interfederaal Instituut voor de Statistiek 2018
(zie bijlage)

Bijlage 2: Lijst van internetsites van statistische autoriteiten en experten van het
Interfederaal Instituut voor de Statistiek
Algemene Directie Statistiek – Statistics Belgium (STATBEL): www.statbel.fgov.be
Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse: www.bisa.brussels
Federaal Planbureau: www.plan.be
FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie: www.economie.fgov.be
Institut wallon de l'évaluation, de la prospective et de la statistique: www.iweps.be
Nationale Bank van België: www.nbb.be
Statistiek Vlaanderen: www.statistiekvlaanderen.be

Bijlage 3: Contactgegevens van het Interfederaal Instituut voor de Statistiek
Per post:

Per e-mail:

Interfederaal Instituut voor de Statistiek
Aan de heer Philippe Mauroy, secretaris
FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie
Algemene Directie Statistiek – Statistics Belgium
North Gate III – Bureau 6A53
Koning Albert II-laan, 16
1000 Brussel
philippe.mauroy@economie.fgov.be
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Geïntegreerd statistisch programma 2018 van het Interfederaal Instituut
voor de Statistiek
1. Inleiding
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 nadere regels voor de werking van het Interfederaal Instituut voor de
Statistiek (hierna het IIS genoemd), van de Raad van bestuur en de wetenschappelijke
comités van het Instituut voor de nationale rekeningen, verduidelijkt dat het IIS jaarlijks een
geïntegreerd statistisch programma opstelt. Dat 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 een geïntegreerd
statistisch programma 2018 werden gerealiseerd binnen een specifieke werkgroep die werd
opgericht door de Raad van bestuur van het IIS en belast is met de programmering van de
statistische werkzaamheden. 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 de AD Statistiek van de FOD Economie (STATBEL).
Gedurende zijn vergadering van 9 mei 2017 heeft de Raad van bestuur het voorstel van de
werkgroep rond het programma van statistisch werk betreffende de
samenwerkingsverbanden die in het geïntegreerd statistisch programma 2018 moeten
worden opgenomen, goedgekeurd.
Het huishoudelijk reglement van de Raad van bestuur van het Interfederaal Instituut voor de
Statistiek bepaalt dat de samenwerkingsverbanden tussen de partners van het IIS worden
geregeld door Service Level Agreements (SLA). De SLA’s inzake de in aanmerking genomen
samenwerkingsverbanden voor het geïntegreerd statistisch programma 2018 werden
goedgekeurd door de Raad van bestuur van het IIS, van 12 september 2017.

2. In aanmerking genomen samenwerkingsverbanden voor het geïntegreerd statistisch
programma 2018
2.1. Verbetering van de kwaliteit van btw-statistieken
2.1.1. Doelstellingen
Het doel is om de kwaliteit van btw-statistieken te verbeteren. Het betreft hoofdzakelijk de
identificatie van bestaande problemen en de uit te voeren correcties.
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2.1.2. Hoofdfasen
Van januari 2017 tot oktober 2017: onderzoek van de verschillende problemen door de
werkgroep en voorstellen voor verbeteringen.
Van november 2017 tot december 2018: toepassing van de harmonisatie en van de
verbeteringen.
2.1.3. Verwachte resultaten
Een verslag met de lijst van de voornaamste problemen, de gewenste aanpassingen en de
mogelijke oplossingen.
Een methodologische nota die de huidige procedure beschrijft en de mogelijke wijzigingen
en verbeteringen van de kwaliteit van de databank.
Een geharmoniseerde en verbeterde BTW-databank waarmee statistieken op nationaal en
regionaal niveau per bedrijfstak kunnen gegenereerd worden.
2.1.4. Verantwoordelijkheden van de verschillende partners
STATBEL neemt het voorzitterschap en het secretariaat van de werkgroep waar.
De VSA, het BISA, het IWEPS, het FPB en de NBB leveren hun bijdrage tot de opdrachten van
de werkgroep en voeren de hun toegewezen taken uit.
STATBEL voert de verbeteringen uit die de werkgroep heeft geïdentificeerd.
2.2. Statistiek over de overleving en locatiewijzigingen van btw-plichtigen
2.2.1. Doelstellingen
Het opstellen van statistieken over de overleving en locatiewijzigingen van btw-plichtigen
2.2.2. Hoofdfasen
Van januari 2018 tot juli 2018: uitvoeren van een haalbaarheidsstudie.
Van juli 2018 tot december 2018: ingeval de haalbaarheidsstudie bevredigend geachte
resultaten oplevert, verdere ontwikkeling en implementatie van de statistieken.
2.2.3. Verwachte resultaten
Een in de vorm van een P.O.C. (proof of concept) gestelde haalbaarheidsstudie i.v.m. de
opmaak van statistieken over de overleving en locatiewijzigingen in de populatie van btwplichtigen
Bij overtuigend gunstige resultaten van de haalbaarheidsstudie, de verdere ontwikkeling en
implementatie met het oog op de herhaalde opmaak van de statistieken bedoeld in
voorgaand lid.
2.2.4. Verantwoordelijkheden van de verschillende partners
STATBEL neemt het voorzitterschap en het secretariaat van de werkgroep waar en start de
productie op van de statistieken.
VSA, IWEPS en BISA leveren hun eigen bijdrage tot de werkzaamheden van de werkgroep en
vervullen de opdrachten die hen worden toevertrouwd, o.m. bij de validering van de
resultaten.
2.3. Statistiek van het voertuigenpark per statistische sector
2.3.1. Doelstellingen
Productie van de statistiek van het voertuigenpark per statistische sector.
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2.3.2. Hoofdfasen
Januari 2018 – maart 2018: bepaling van de lijst van de nodige parameters op het niveau van
de statistische sectoren.
Januari 2018 – april 2018: aanvraag van DIV-gegevens aan de FOD Mobiliteit (STATBEL).
April 2018 – juni 2018: test van toewijzing van statistische sectoren aan de (eigenaars van)
de voertuigen (STATBEL).
Mei 2018 – september 2018: tests van DWH-kubussen (STATBEL). Bepaling van de optimale
dimensies (STATBEL, BISA, FPB, VSA, IWEPS) en van de definitieve standaard kubus.
September 2018 – december 2018: publicatie van de eerste kubus voor het testjaar.
Systematische productie. Publicatie, indien van toepassing, van één of meerdere bijkomende
voorgaande jaren, (STATBEL).
2.3.3. Verwachte resultaten
Er worden volgende resultaten verwacht:
a. Lijst van de nodige parameters op het niveau van de statistische sectoren.
b. Toewijzing van statistische sectoren aan de adressen van de eigenaars.
c. Datamodel (« DWH-kubus »).
d. Gemeenschappelijke vertrouwelijkheidsregels voor studies en publicaties.
De resultaten b tot en met d hangen af van het verkrijgen van de vereiste gegevens van de
DIV van de FOD Mobiliteit.
2.3.4. Verantwoordelijkheden van de verschillende partners
STATBEL neemt het voorzitterschap en het secretariaat van de werkgroep waar.
FPB, BISA, VSA en IWEPS dragen actief bij tot het bereiken van de verwachte resultaten.
2.4. Data en statistieken uit de huurcontractendatabank
2.4.1. Doelstellingen
Enerzijds het gebruik van de data uit de huurcontractendatabank van de Algemene
Administratie van de Patrimoniumdocumentatie (AAPD - FOD Financiën) voor de opmaak
van statistieken en anderzijds het onderzoeken van de kwaliteit van deze gegevens om op
basis van dit onderzoek verbeteringen voor de registratie in de databank voor te stellen.
2.4.2. Hoofdfasen
Januari 2018 – december 2018: er dient een aanvraag ingediend te worden voor gegevens
uit de huurcontractendatabank bij AAPD met rijksregisternummer en andere nog te bepalen
variabelen. Dit gebeurt in samenwerking met de betrokkene administraties en hun
onderzoeksgroepen.
Januari 2019 - maart 2019: Verkrijgen van de data en opstart van de verwerking van de data
(meer concreet te bepalen in het Statistisch Programma 2019).
2.4.3. Verwachte resultaten
Verkrijgen van een extract uit de huurcontractendatabank met alle beleidsrelevante
informatie.
Een aanvraag gericht tot de werkgroep die zich bezighoudt met de beveiliging van de
uitwisseling van gegevens tussen IIS-partners met als doel na te laten gaan op welke manier
data van de statistische autoriteit aan administraties en hun onderzoeksgroepen, die aan de
werkzaamheden zullen deelnemen, geleverd kunnen worden.
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Indien de data verkregen kunnen worden door de betreffende partners: de opmaak van een
methodologische nota met betrekking tot de kwaliteit van de registratie in de
huurcontractendatabank. Indien een bepaalde partner de data niet kan krijgen, kunnen de
anderen eventueel dit punt nog uitvoeren.
2.4.4. Verantwoordelijkheden van de verschillende partners
VSA neemt het voorzitterschap en het secretariaat van de werkgroep waar.
IWEPS, BISA en STATBEL dragen actief bij tot de uitvoering van de doelstellingen.
2.5. Aanvraag jaarstatistieken reizigers- en goederenvervoer per spoor
2.5.1. Doelstellingen
Gezamenlijke aanvraag van spoorwegstatistieken.
2.5.2. Hoofdfasen
Januari 2018 - juni 2018: een overzicht verkrijgen van de gegevens en hun detail beschikbaar
bij alle of een aantal van de spoorwegondernemingen in het kader van de aanvraag van de
data voor spoorwegstatistieken. Methode nog te onderzoeken in de werkgroep.
Juni 2018 - december 2018: een brief/contract opstellen aan/met alle spoorwegoperatoren
om toegang te verkrijgen tot de gegevens nodig voor de spoorwegstatistieken.
2.5.3. Verwachte resultaten
Een gezamenlijke aanvraag van de jaarstatistieken reizigers- en goederenvervoer bij de
verschillende spoorwegmaatschappijen, met een zo hoog mogelijke dekkingsgraad.
2.5.4. Verantwoordelijkheden van de verschillende partners
VSA neemt het voorzitterschap en het secretariaat van de werkgroep waar.
IWEPS, BISA en FPB dragen actief bij tot de realisatie van de verwachte resultaten.
2.6. Statistiek van de verkopen van onroerende goederen, op basis van de verkoopakten
2.6.1. Doelstellingen
Onderzoek naar de mogelijkheden voor meer gedetailleerde onderverdelingen en extra
types onroerende goederen en hun implementatie, indien van toepassing.
2.6.2. Hoofdfasen
Januari 2018 – juni 2018: haalbaarheidsstudie. Onderzoek naar de beschikbare gegevens bij
de dataleverancier, de bruikbaarheid en de continuïteit + confidentialiteitsanalyse.
Juli 2018 – december 2018: implementatie. Als uit de haalbaarheidsstudie blijkt dat alle
benodigde gegevens beschikbaar zijn en geen problemen werden gevonden m.b.t. de
confidentialiteit kan overgegaan worden tot het uitwerken van de methodologie en de
algoritmes, zodat de verwachte resultaten tegen ten laatste december 2018 kunnen
opgeleverd worden.
November 2018 - december 2018: methodologische nota.
2.6.3. Verwachte resultaten
Haalbaarheidsstudie
a) Onderzoek naar de haalbaarheid om de statistiek van de verkopen van gewone
woonhuizen, villa’s, appartementen en bouwgronden verder op te splitsen tot op het
niveau van de statistische sectoren en het niveau van de woonwijken, zowel actuele
als historische gegevens.
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b) Onderzoek naar de haalbaarheid om een statistiek te produceren in verband met
de verkopen van landbouwgronden met onderverdelingen naar type landbouwgrond,
tot op het niveau van de statistische sectoren, alsook op het niveau van de
landbouwgebieden, zowel actuele als historische gegevens.
Implementatie
Bij een positief resultaat van de haalbaarheidsstudie: verzamelen van alle benodigde
gegevens, bepalen van de exacte methodologie, berekenen van de gegevens volgens
de gewenste opsplitsingen.
Methodologische nota
Documenteren van de gebruikte methodologie, definities en de verschillen met
andere bronnen.
2.6.4. Verantwoordelijkheden van de verschillende partners
STATBEL neemt het voorzitterschap en het secretariaat van de werkgroep waar.
VSA, IWEPS en BISA leveren hun bijdrage tot de opdrachten van de werkgroep en voeren de
hun toegewezen taken uit.
STATBEL voert de haalbaarheidsanalyse uit. Als voldaan is aan alle voorwaarden zal STATBEL
overgaan tot implementatie en het opstellen van de methodologische nota.
Het BISA engageert zich enkel voor het deel in verband met de statistiek van de verkoop van
gewone woonhuizen, villa’s, appartementen en bouwgronden.
2.7. Toerismestatistieken
2.7.1. Doelstellingen
Definiëren van een nieuwe taakverdeling voor de toerismestatistieken.
2.7.2. Hoofdfasen
De resultaten zullen afgeleverd worden ten laatste op 31 december 2018.
2.7.3. Verwachte resultaten
Een uitgewerkte beschrijving van de procedures voor de regelmatige levering van individuele
gegevens door STATBEL aan VSA, IWEPS en BISA.
Een beschrijving van de regels en de procedures met betrekking tot ‘disclosure control’: het
gecontroleerd publiceren van resultaten op een manier die de vertrouwelijkheid
respecteert, niet enkel op zichzelf maar ook rekening houdend met door andere partners al
gepubliceerde of te publiceren resultaten.
Een ontwerp van overeenkomst die de taakverdeling inzake toerismestatistieken specificeert
en de regels en procedures vastlegt voor:
- de levering van gegevens en metadata;
- de uitwisseling van methodologische kennis en informatie nodig voor adequate
disclosure control;
- het opstellen van toerismestatistieken op elk aggregatieniveau.
2.7.4. Verantwoordelijkheden van de verschillende partners
STATBEL neemt het voorzitterschap en het secretariaat van de werkgroep waar.
VSA, IWEPS en BISA dragen actief bij tot de realisatie van de verwachte resultaten.
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2.8. Toevoegen items in de statistiek van ICT- en internetgebruik bij huishoudens en
individuen
2.8.1. Doelstellingen
Het toevoegen van vragen aan de enquête over ICT- en internetgebruik bij huishoudens en
individuen, hierna de “ICT-HH-enquête” genoemd.
2.8.2. Hoofdfasen
Oktober 2017 – december 2017: STATBEL ontwikkelt de vragenlijst voor de ICT-HH enquête
2018, rekening houdend met een uitbreiding met drie vragen.
2.8.3. Verwachte resultaten
De vragenlijst van de ICT-HH-enquête 2018 wordt uitgebreid met 3 vragen over egovernment en veilige identificatie-procedures in dit kader, waaronder het bezit en het
gebruik van de elektronische identiteitskaart (eID).
Vervolgens blijft de vraag over het gezinsinkomen behouden in de vragenlijst zolang het
gezinsinkomen niet op een andere wijze jaarlijks kan worden bekomen.
2.8.4. Verantwoordelijkheden van de verschillende partners
STATBEL neemt het voorzitterschap en het secretariaat van de werkgroep waar.
De VSA geeft de eerste aanzet voor de 3 vragen over e-government en veilige toegang.
IWEPS en BISA dragen actief bij tot het opstellen van de 3 vragen over e-government en
veilige toegang in dit kader en dit zowel in het Nederlands als in het Frans.

3. Opvolging van de uitvoering van het geïntegreerd statistisch programma 2018
De werkgroep van het IIS die belast is met de programmatie van de statistische
werkzaamheden, verzekert de opvolging van de staat van vooruitgang van de
werkzaamheden van de verschillende ad hoc-werkgroepen, die worden georganiseerd voor
de uitvoering van het geïntegreerd statistisch programma. Hij zal ook alternatieve
oplossingen voorstellen aan de RvB van het IIS voor wat de punten betreft waarvoor de ad
hoc werkgroepen niet tot een oplossing komen.
Het samenwerkingsakkoord van 15 juli 2014 bepaalt dat het IIS regelmatig de Hoge Raad
voor de Statistiek zal informeren over de uitvoering van het geïntegreerd statistisch
programma.
Bepaalde voorgestelde samenwerkingsverbanden voor het geïntegreerd statistisch
programma 2018 die niet voldoende werden uitgewerkt, worden bovendien grondiger
onderzocht door specifieke werkgroepen om in overweging te nemen voor het geïntegreerd
statistisch programma 2019 of voor een volgend programma.
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