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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, 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.  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 een geïntegreerd statistisch 
programma 2017 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.  Deze 
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 Dienst van de hoofdstatisticus bij het 
Departement Kanselarij en Bestuur (DKB), de Nationale Bank van België (NBB), het Federaal Planbureau 
(FPB) en de AD Statistiek van de FOD Economie. 

Bij schriftelijke procedure gestart op 23 juni 2016 heeft de raad van bestuur het voorstel van de werkgroep 
rond het programma van statistisch werk goedgekeurd betreffende de samenwerkingsverbanden die in het 
geïntegreerd statistisch programma 2017 moeten worden opgenomen. 

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 inzake de in aanmerking genomen samenwerkingsverbanden voor het 
geïntegreerd statistisch programma 2017 werden goedgekeurd door de raad van bestuur van het IIS, van 8 
november 2016. 

2. In aanmerking genomen samenwerkingsverbanden voo r het geïntegreerd statistisch programma 
2017 

2.1. Onderwijsgegevens en CENSUS 2021 

2.1.1. Doelstellingen 

De doelstelling is de lijst van te verzamelen gegevens te bepalen voor het domein onderwijs en 
aanbevelingen op te stellen, om de kwaliteit van onderwijsgegevens te verbeteren. 

2.1.2. Hoofdfasen 

01/10/2016 - 30/06/2017: identificatie van de variabelen en van de nodige gegevens om de variabelen te 
berekenen. 

1/07/2017 - 31/12/2017: opstellen van een rapport met aanbevelingen met het oog op de verbetering van de 
kwaliteit van de onderwijsgegevens. 

2.1.3. Verwachte resultaten 

Akkoord over de lijst met onderwijsvariabelen die belangrijk zijn voor AD Statistiek, BISA, DKB, departement 
“Onderwijs en Vorming” van de Vlaamse gemeenschap en IWEPS. 
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Rapport met aanbevelingen met het oog op de verbetering van de kwaliteit van de onderwijsdata. 

2.1.4. Verantwoordelijkheden van de verschillende partners 

AD Statistiek neemt het voorzitterschap en het secretariaat van de werkgroep waar. 

AD Statistiek, BISA, DKB, departement “Onderwijs en Vorming” van de Vlaamse gemeenschap en IWEPS 
stellen een variabelenlijst op rekening houdend met de verplichtingen en prioriteiten. 

AD Statistiek, BISA, DKB, departement “Onderwijs en Vorming” van de Vlaamse gemeenschap en IWEPS  
dragen bij tot de opstelling van het rapport met aanbevelingen met het oog op de verbetering van de kwaliteit 
van de onderwijsgegevens. 

2.2. Hervorming van de vacaturestatistieken 

2.2.1. Doelstellingen 

Deze hervorming heeft als doel de administratieve last te verminderen voor de bedrijven en de statistieken 
beter af te stemmen op de informatiebehoeften van gebruikers. 

2.2.2. Hoofdfasen 

Van oktober tot december 2016: de werkgroep onderzoekt de verschillende behoeften om de verwachte 
resultaten te bereiken. 

Van januari tot december 2017: uitwerking van de methodologische nota. 

2.2.3. Verwachte resultaten 

Een methodologische nota over de manier waarop de administratieve last van de vacaturestatistieken 
beperkt kan worden en over hoe tegelijkertijd de statistieken nog beter zouden kunnen aansluiten op de 
informatiebehoeften. 

Een verbeterd proces van gegevensverzameling en -verwerking voor de ondernemingen en de statistische 
autoriteiten (AD Statistiek, DKB, BISA en IWEPS) 

2.2.4. Verantwoordelijkheden van de verschillende partners 

De AD Statistiek neemt het voorzitterschap en het secretariaat van de werkgroep waar.  

De AD Statistiek, het BISA, het DKB, het departement “Werk en Sociale Economie” van de Vlaamse 
Gemeenschap en het IWEPS dragen actief bij tot het opstellen van de methodologische nota. 

2.3. Verbetering van de kwaliteit van btw-statistieken 

2.3.1. 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. 

2.3.2. 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. 

2.3.3. Verwachte resultaten 

Een verslag met de lijst van de voornaamste problemen, de gewenste aanpassingen en de mogelijke 
oplossingen. 
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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. 

2.3.4. Verantwoordelijkheden van de verschillende partners  

De AD Statistiek neemt het voorzitterschap en het secretariaat van de werkgroep waar.  

Het DKB, 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.  

De AD Statistiek voert de verbeteringen uit die de werkgroep heeft geïdentificeerd. 

2.4. Milieu-uitgaven van ondernemingen  

2.4.1. Doelstellingen 

Het doel is om de kennis van milieu-uitgaven van ondernemingen te verbeteren, wat onder meer nodig is om 
de verplichtingen na te komen in het kader van Verordening (EU) Nr. 691/2011, gewijzigd via Verordening 
(EU) Nr. 538/2014, inzake de milieubeschermingsuitgaven. 

2.4.2. Hoofdfasen 

Januari–april 2017: analyse van de methodologie (conceptie vragenlijst, steekproefplan), keuze van manier 
van werken (nieuwe geharmoniseerde enquêtes of uitbreiding bestaande regionale enquêtes). 

2.4.3. Verwachte resultaten 

Een methodologische nota die opties voorstelt en keuzes maakt met het oog op het opstellen van een 
databank van de milieubeschermingsuitgaven (lopende uitgaven en investeringen) door ondernemingen / 
organisaties, verdeeld volgens de Europese CEPA-classificatie. 

2.4.4. Verantwoordelijkheden van de verschillende partners 

Het FPB neemt het voorzitterschap en het secretariaat van de werkgroep waar en coördineert de 
werkzaamheden.  

Het DKB, het departement “Leefmilieu, Natuur en Energie” van de Vlaamse Gemeenschap, het BISA en het 
IWEPS leveren de nodige inputs voor het overleg met betrekking tot de methodologische keuzes. 

2.5. Afbakening en beschrijving van de milieusector 

2.5.1. Doelstellingen 

Het doel is om de milieusector zo nauwkeurig mogelijk af te bakenen en te omschrijven, wat onder meer 
nodig is om de verplichtingen na te komen in het kader van Verordening (EU) Nr. 691/2011, gewijzigd via 
Verordening (EU) Nr. 538/2014, inzake de sector van de milieugoederen en -diensten. 

2.5.2. Hoofdfasen 
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Januari–april 2017: analyse van de methodologie (bepalen van de perimeter, conceptie vragenlijst, 
steekproefplan), keuze van manier van werken (nieuwe geharmoniseerde enquêtes of uitbreiding bestaande 
regionale enquêtes). 

2.5.3. Verwachte resultaten 

Een methodologische nota die opties voorstelt en keuzes maakt met het oog op: 

• Het opstellen van een lijst van ondernemingen/organisaties die milieugoederen en/of -diensten 
produceren. Die lijst bepaalt de perimeter van de milieusector. 

• Het opstellen van een databank voor de milieusector (output, werkgelegenheid, uitvoer en 
toegevoegde waarde, verdeeld volgens de Europese CEPA- en CReMA-classificaties). 

2.5.4. Verantwoordelijkheden van de verschillende partners 

Het FPB neemt het voorzitterschap en het secretariaat van de werkgroep waar en coördineert de 
werkzaamheden.  

Het DKB, het departement “Leefmilieu, Natuur en Energie” van de Vlaamse Gemeenschap, het BISA en het 
IWEPS leveren de nodige inputs voor het overleg met betrekking tot de methodologische keuzes. 

2.6. Huurgeschillen onderworpen aan de vrederechters 

2.6.1. Doelstellingen 

Bij de FOD Justitie de gegevens opvragen over vonnissen omtrent huurgeschillen onderworpen aan de 
vrederechters. 

2.6.2. Hoofdfasen 

Januari 2017 – December 2017: voorbereiding van de aanvraag. 

2.6.3. Verwachte resultaten 

Een brief om de data van de vonnissen over huurconflicten bij de vredegerechten te verkrijgen. 

2.6.4. Verantwoordelijkheden van de verschillende partners 

Het DKB neemt het voorzitterschap en het secretariaat van de werkgroep waar. 

Het Agentschap Wonen-Vlaanderen van de Vlaamse Gemeenschap, het BISA, het IWEPS en de AD 
Statistiek leveren de nodige inputs voor de voorbereiding van de aanvraag. 

2.7. Toegang tot het datawarehouse van de FOD Economie via VPN 

2.7.1. Doelstellingen 

De engagementen van alle partners betreffende de toegankelijkheid van het datawarehouse van de FOD 
Economie via VPN beschrijven.  Het gaat er voornamelijk om de technische aspecten te regelen in verband 
met de implementatie van een VPN en om de toegang tot het datawarehouse van de FOD Economie via een 
SAS/Connect-sessie. 

2.7.2. Hoofdfasen 

1/09/2016 – 30/06/2017: implementatie van de VPN’s en registratie van de gebruikers van het FPB, het 
IWEPS, het BISA en het DKB in de ‘active directory’ van de AD Statistiek. 

2.7.3. Verwachte resultaten 

Een VPN zal worden geïmplementeerd tussen elke gewestelijke statistische instelling en het Planbureau 
enerzijds, en het datawarehouse van de FOD Economie, anderzijds. 
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Met de VPN-technologie zullen de gebruikers van het FPB, het IWEPS, het BISA en het DKB toegang 
hebben tot het datawarehouse via een SAS/Connect-sessie. 

2.7.4. Verantwoordelijkheden van de verschillende partners 

De AD Statistiek: 

- neemt het voorzitterschap en het secretariaat van de werkgroep op zich; 
- coördineert de implementatie van de VPN’s; 
- neemt de nodige maatregelen om te zorgen voor een optimale configuratie van het federale 

onderdeel van het netwerk; 
- verleent steun aan het FPB, het BISA, het DKB en het IWEPS voor het testen van de eerste 

verbindingen met het datawarehouse; 
- zorgt in de loop van de tijd voor de toegankelijkheid en de goede werking van de verbinding met het 

datawarehouse van de FOD Economie. 

Het FPB, het BISA, het DKB en het IWEPS: 

- zijn verantwoordelijk voor het verkrijgen van de SAS-licenties (onder meer de SAS/Connect-module 
die noodzakelijk is om een SAS-verbinding op de datawarehouse-server mogelijk te maken) voor 
hun gebruikers; 

- nemen de nodige maatregelen om te zorgen voor een optimale configuratie van hun netwerk; 
- verstrekken de lijst van de gebruikers die moeten worden gecreëerd in de active directory van de AD 

Statistiek; 
- stellen de AD Statistiek onmiddellijk op de hoogte in geval van gebrekkige werking. 

3. Opvolging van de uitvoering van het geïntegreerd  statistisch programma 2017 

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. De 
werkgroep houdt zich ook bezig met beslissingen over de punten die de ad hoc-werkgroepen niet kunnen 
oplossen. 

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 2017 die niet 
voldoende werden uitgewerkt, worden bovendien grondiger onderzocht door specifieke werkgroepen om in 
overweging te nemen voor het geïntegreerd statistisch programma 2018 of voor een volgend programma. 


