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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 (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.
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.
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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 btw-plichtigen
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.
2.3.4. 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.
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).
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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.
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.
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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.
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.
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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 e-government 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 hocwerkgroepen, 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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