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Kwaliteit van de statistieken 
van de Algemene Directie 
Statistiek – Statistics Belgium
Kwaliteitsvolle statistieken zijn onmisbaar om goede, onderbouwde beleidsbeslissingen te ne
men. De algemene Directie Statistiek – Statistics Belgium (aDS), een dienst van de FOD eco
nomie, KMO, Middenstand en Energie, is de officiële statistiekinstantie in België. Deze directie, 
vaak aangeduid met de oude naam nationaal instituut voor de Statistiek (niS), speelt een cru
ciale rol in de productie en verspreiding van overheidsstatistieken.

Het Rekenhof voerde een audit uit over de werking van de aDS en stelde daarbij twee onder
zoeksvragen:

1.  Biedt het institutionele en organisatorische kader van de aDS voldoende garanties om 
te beantwoorden aan de kwaliteitsnormen voor statistieken?

2.  Beantwoordt de manier van werken van de aDS aan de kwaliteitsnormen voor statisti
sche processen en statistische output?

Het Rekenhof hanteert de beginselen uit de Praktijkcode voor europese Statistieken als normen
kader en komt tot de volgende bevindingen.

De eerste onderzoeksvraag kan gedeeltelijk positief worden beantwoord. De aDS voldoet goed 
aan het beginsel van onpartijdigheid en objectiviteit, en redelijk goed aan de beginselen van kwa
liteitsbewustzijn, voldoende middelen, mandaat voor dataverzameling en statistische geheim
houding. Wat deze laatste twee beginselen betreft, trad de wetgeving die hiervoor de garanties 
moet bieden pas op 24 juni 2014 in werking. De praktijk zal moeten uitwijzen of het in werking 
treden van deze bepalingen het verkrijgen van administratieve data door de aDS zal vergemak
kelijken.

De ADS levert heel wat inspanningen om efficiënter te werken. Door een gebrek aan voldoende 
hooggeschoold personeel, kan de aDS echter enkel voldoen aan de minimale (europese) statis
tische verplichtingen, ten koste van activiteiten die de kwaliteit van de processen en de output 
zouden kunnen verbeteren. 

Hoewel het principe van professionele onafhankelijkheid is opgenomen in de wetgeving, maakt 
de aDS deel uit van de FOD economie. Dit belet niet dat de statistieken op een objectieve en trans
parante wijze worden geproduceerd en verspreid. Daarnaast houdt de wetgeving onvoldoende 
rekening met de institutionele context in België: de relatie van de ADS met andere bestuursni
veaus en in het bijzonder met de regionale instituten voor statistiek is formeel onduidelijk. Het 
samenwerkingsakkoord van 19 maart 2014 betreffende de oprichting van een Interfederaal Insti
tuut voor de Statistiek (iiS) kan enkele in de audit vastgestelde knelpunten voor een deel verhel
pen: de definitie van het begrip openbare statistiek, de coördinatie, de regio’s als gelijkwaardige 
partners en een betere operationele samenwerking tussen de statistische  instituten. 



als antwoord op de tweede onderzoeksvraag, concludeert het Rekenhof dat de manier van wer
ken van de aDS globaal genomen voldoet aan de beginselen over statistische processen en out
put. Voor vijf beginselen voldoet de werkwijze in grote mate aan de normen (deugdelijke metho
den, geen buitensporige administratieve lastendruk, doelmatigheid, relevantie, samenhang en 
vergelijkbaarheid). niettemin kunnen sommige aspecten hiervan nog worden verbeterd. Voor 
vier beginselen voldoet de aDS in zekere mate aan de normen maar blijven er nog aandachts
punten (toereikende statistische procedures, nauwkeurigheid en betrouwbaarheid, tijdigheid en 
punctualiteit, toegankelijkheid en duidelijkheid). 

De audit wees uit dat de aDS aan deze aandachtspunten werkt maar daarbij heeft af te rekenen 
met externe factoren. Zo ontbreken soms de menselijke en financiële middelen om beheerssys
temen op te zetten of te voltooien (kwaliteitsbewaking, communicatie van producten…). Voorts 
is de kwaliteit van de statistieken in grote mate afhankelijk van de medewerking van andere 
overheidsdiensten en van de kwaliteit van de data (tijdigheid, nauwkeurigheid...) die deze an
dere diensten verstrekken. een belangrijke conclusie is dat het werken met administratieve data
banken de administratieve lastendruk verlaagt, maar meermaals de tijdigheid, nauwkeurigheid 
en betrouwbaarheid van de statistieken in het gedrang brengt. De inspraak van de aDS bij het 
oprichten van databanken en bij de werking ervan is zeer beperkt.

Het Rekenhof beveelt de minister bevoegd voor statistiek aan de Belgische Statistiekwet te actu
aliseren en in overeenstemming te brengen met het samenwerkingsakkoord. aansluitend moet 
worden gestart met de uitvoering van het samenwerkingsakkoord. De medewerking van de ge
meenschappen en gewesten is daarbij noodzakelijk.

Voorts zou de minister samen met de FOD economie, KmO, middenstand en energie moeten 
nagaan hoe de geloofwaardigheid en de professionele onafhankelijkheid van de ADS als statisti
sche autoriteit beter kan worden gegarandeerd. 

De FOD economie, KmO, middenstand en energie moet inspanningen blijven leveren om het 
personeelskader van de ADS te heroriënteren naar meer hooggeschoold personeel. Hiervoor 
moet in voldoende middelen worden voorzien zodat de ADS haar inspanningen om efficiënter te 
werken en haar zorg voor kwaliteit kan voortzetten en verbeteren. Daarvoor moeten beheersin
strumenten ook meer worden uitgebouwd en lopende projecten tot een goed einde worden ge
bracht (optimalisatie productieproces, communicatieplan, opvolgen van meet en verwerkings
fouten, versterken van de diensten kwaliteit en methodologie…).

Het verhogen van de kwaliteit van administratieve databanken tot slot, is een verantwoorde
lijkheid voor alle betrokken bewindslieden en administraties. Het Rekenhof beveelt de minister 
alvast aan ervoor te zorgen dat de aDS meer wordt betrokken bij de oprichting van databanken 
en de werking ervan, zodat rekening kan worden gehouden met haar specifieke noden. 
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Hoofdstuk 1

Inleiding
1.1 Doel van de audit

Statistiek is een cruciaal beleidsinstrument voor de overheid, zowel nationaal als Europees. 
Statistieken ondersteunen het democratisch functioneren van de maatschappij door de po-
litieke discussie te voeden met objectiveerbare gegevens. Daarbij aansluitend zijn statistie-
ken meestal onmisbaar om onderbouwde beleidsbeslissingen te nemen.

Met deze audit wil het Rekenhof de kwaliteit beoordelen van de manier waarop overheids-
statistieken worden geproduceerd, meer bepaald door de Algemene Directie Statistiek - 
Statistics Belgium (ADS) van de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie (het vroe-
gere Nationaal Instituut voor de Statistiek, NIS). De ADS heeft als opdracht het verzamelen, 
verwerken en verspreiden van pertinente, betrouwbare en geduide cijfergegevens over de 
Belgische samenleving. Deze opdracht is vertaald in drie, met elkaar verweven, doelstel-
lingen:

• De ADS wil zich profileren als de officiële statistiekinstantie van België.
• De ADS wil ervoor zorgen dat de statistische en economische informatie efficiënt wordt 

benut en toegankelijk en gericht wordt verspreid.
• De ADS wil de enquêtedruk verminderen en de processen aanpassen om de kwaliteit 

van de statistieken te verbeteren.

De bewaking en, waar nodig, het verhogen van de kwaliteit van de statistieken is de rode 
draad in de doelstellingen van de ADS.

1.2 Methodologie

1.2.1 Onderzoeksvragen en normen
De centrale vraag van deze audit “Voldoet de ADS aan de opgelegde normen voor statisti-
sche kwaliteit” is vertaald in twee onderzoeksvragen:

• Biedt het institutionele en organisatorische kader van de ADS voldoende garanties om 
te beantwoorden aan de kwaliteitsnormen voor statistieken? 

• Beantwoordt de werkwijze van de ADS aan de kwaliteitsnormen voor statistische pro-
cessen en statistische output?

Om de vragen te beantwoorden heeft het Rekenhof de vaststellingen getoetst aan specifie-
ke kwaliteitsnormen voor statistiek en aan algemene normen op het vlak van goed beheer 
en interne controle.

De specifieke normen voor statistische kwaliteit zijn vooral gebaseerd op de Verordening 
(EG) nr. 223/2009 van 11 maart 2009 betreffende de Europese statistiek. Hierin worden zo-
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wel meer algemene statistische beginselen vastgelegd (het kader waarbinnen de statistie-
ken tot stand komen) als kwaliteitsnormen voor de output. In totaal gaat het om vijftien 
normen of beginselen. Eurostat, de Europese statistische instantie, heeft deze normen ver-
der uitgewerkt in de Praktijkcode voor Europese Statistieken. Deze beginselen werden aan-
gevuld met elementen uit het handboek voor de organisatie van statistiekinstanties van de 
Verenigde Naties1. 

1.2.2 Onderzoeksmethoden
Om de onderzoeksvragen te beantwoorden, heeft het Rekenhof de beleids- en beheersdo-
cumenten geanalyseerd alsook interviews gehouden met ambtenaren van de ADS en met 
deskundigen, gebruikers en opdrachtgevers van de statistieken (academici, studiediensten 
van de deelgebieden, Eurostat…).

Voorts heeft het Rekenhof een steekproef van 30 statistieken (een vierde van alle statistie-
ken die de ADS produceert) in detail geanalyseerd en is het daarbij op zoek gegaan naar 
succes- en faalfactoren die de kwaliteit van de statistieken kunnen beïnvloeden (bijlage 1).

1.3 Procedure

13 maart 2013 Aankondiging van de audit bij de minister van 
Economie, Consumenten en Noordzee en de 
voorzitter van het directiecomité van de FOD 
Economie, KMO, Middenstand en Energie

April 2013 tot maart 2014 Uitvoering van de audit

2 juli 2014 Verzending van het voorontwerp van verslag naar 
de voorzitter van het directiecomité van de FOD 
Economie, KMO, Middenstand en Energie

18 juli 2014 Antwoord van de voorzitter van het directiecomité van 
de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie

1 oktober 2014 Antwoord van de minister van Economie, 
Consumenten en Noordzee

1 United nations, Handbook of Statistical Organization, Third Edition: The Operation and Organization of a Statistical 
Agency, 2003.
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Hoofdstuk 2

Statistiek: wetgeving en actoren
2.1 Europese wetgeving en actoren

De werking van de ADS wordt in sterke mate bepaald door de Europese statistiekwetge-
ving. Deze vindt haar oorsprong in artikel 338 van het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie van 25 maart 1957 (VWEU). Dit artikel bepaalt dat het Europees 
Parlement en de Raad maatregelen kunnen nemen voor het opstellen van statistieken wan-
neer dit voor het vervullen van de taken van de Unie nodig is. Dit moet gebeuren op basis 
van onpartijdigheid, betrouwbaarheid, objectiviteit, wetenschappelijke onafhankelijkheid, 
kosteneffectiviteit en statistische geheimhouding, zonder dat het buitensporige lasten met 
zich mee mag brengen voor de economische actoren. Deze statistische beginselen zijn meer 
gedetailleerd uitgewerkt in de Praktijkcode voor Europese Statistieken2. 

Verordening (EG) nr. 223/2009 van 11 maart 2009 betreffende de Europese statistiek (hierna 
“Europese Statistiekwet”) is het juridische basiskader voor de Europese statistiek. Het cen-
trale doel van deze verordening is het versterken van de samenwerking en van de coördi-
natie tussen de instanties die aan de ontwikkeling, productie en verspreiding van Europese 
statistieken bijdragen, om de coherentie en vergelijkbaarheid van Europese statistieken 
te verzekeren. Daartoe introduceert ze het begrip “Europees Statistisch Systeem” (ESS) als 
“partnerschap tussen de communautaire statistische instantie (Eurostat) en de nationale in-
stituten voor de statistiek (NSI) en andere nationale instanties die in elke lidstaat voor de 
ontwikkeling, productie en verspreiding van Europese statistieken verantwoordelijk zijn”. De 
NSI zijn verantwoordelijk voor de coördinatie van alle activiteiten op nationaal niveau in 
verband met de ontwikkeling, productie en verspreiding van Europese statistieken en fun-
geren als aanspreekpunt voor Eurostat voor statistische aangelegenheden. De Europese sta-
tistieken worden gedefinieerd in een vijfjaarlijks Europees statistisch programma3. Europa 
beschouwt de ADS als het Belgische NSI. 

In het kader van de zesde Belgische staatshervorming is op 19 maart 2014 een samenwer-
kingsakkoord goedgekeurd tussen de federale overheid en de deelgebieden over de oprich-
ting van een Interfederaal Instituut voor de Statistiek (IIS). Dit zou o.m. de coördinatietaak 
van de ADS overnemen. De leidend ambtenaar van de ADS zou de woordvoerder van het 
Belgische standpunt blijven, maar moet hierbij steeds gedekt zijn door een advies of man-
daat van het IIS. In de toekomst zou het IIS het Belgische NSI kunnen worden. De betrok-
ken parlementen moeten nog instemmen met dit akkoord (artikel 92bis, §1, van de bijzon-
dere wet van 8 augustus 1980). 

2 aangenomen door middel van de Aanbeveling van de Commissie over de onafhankelijkheid, integriteit en verantwoor-
dingsplicht van de nationale en communautaire statistische instanties, COm(2005)217. in september 2011 werd de 
code herzien.

3 Verordening (EG) nr. 99/2013 van 15 januari 2013 betreffende het Europees statistisch programma 2013-2017. 
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De andere nationale instanties die volgens Eurostat verantwoordelijk zijn voor Europese 
statistieken in België zijn:

• het Instituut voor de Nationale Rekeningen;
• de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie – DG Energie;
• de FOD Binnenlandse Zaken;
• de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg;
• de FOD Sociale Zekerheid;
• de FOD Justitie;
• de POD Wetenschapsbeleid;
• het Fonds voor Arbeidsongevallen;
• de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu;
• het Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid;
• het Ministerie van de Franse Gemeenschap – Directoraat Internationale Relaties;
• het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap – Departement Onderwijs en Vorming;
• het Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap – Algemene Diensten;
• de Federale Politie.

Een bijkomende doelstelling van de verordening is te zorgen voor een zo gering mogelijke 
enquêtedruk. De NSI, andere nationale instanties en Eurostat hebben voor de productie 
van Europese statistieken toegang tot administratieve gegevensbronnen binnen hun res-
pectieve bestuursstelsels. De verordening wijst op de verplichting voor deze instanties alle 
nodige maatregelen te nemen om vertrouwelijke gegevens te beschermen en op de statisti-
sche geheimhoudingsplicht voor de betrokken ambtenaren.

De statistische beginselen uit het VWEU worden ook expliciet vermeld in de verordening 
en aangevuld met kwaliteitscriteria voor de output. Samen vormen ze de basis voor de 
Praktijkcode voor Europese Statistieken en voor een geformaliseerd en systematisch kwali-
teitsbeheer op Europees niveau. Van de partners in het ESS wordt verwacht dat zij te goeder 
trouw samenwerken. De lidstaten moeten bij Eurostat verslagen indienen over de kwaliteit 
van de verstrekte gegevens, die door Eurostat worden verwerkt tot kwaliteitsindicatoren 
per statistiek. Daarnaast zorgt ook de European Statistical Governance Advisory Board (ES-
GAB) voor een onafhankelijk overzicht van de toepassing van de Praktijkcode in het ESS. 

Het Europees Parlement heeft op 21 november 2013 een voorstel tot wijziging van de ver-
ordening aangenomen4. De directe aanleiding was de Europese staatsschuldencrisis van 
2010, met name de onnauwkeurigheid van de door Griekenland ingediende statistieken 
over zijn overheidstekort en overheidsschuld5. De Europese Commissie wil de geloofwaar-
digheid van de statistieken versterken door de professionele onafhankelijkheid van de NSI 
wettelijk te waarborgen. De hoofden van de NSI en van de “andere nationale instanties” 
krijgen hierbij een cruciale rol: de commissie ziet de onafhankelijkheid van deze personen 
bij de uitoefening van hun taak als voorwaarde voor de onafhankelijkheid van de desbetref-
fende instellingen. Zij moeten garanties krijgen inzake de uitvoering van statistische taken, 
het organisatorisch management en de toewijzing van middelen, op voorwaarde dat ze ook 

4 http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2012/0084(COD)#tab-0. 
5 Verslag van de Commissie van 8 januari 2010 over de Griekse statistieken betreffende het overheidstekort en de 

overheidsschuld, COM(2010) 1 definitief.
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verantwoording afleggen over de statistische output en de besteding van de middelen. In 
de “vertrouwensverbintenissen voor de statistiek” zouden de regeringen van alle lidstaten 
formeel moeten verklaren aan de commissie dat ze de Praktijkcode naleven (of er toch 
specifieke maatregelen voor nemen). Het gaat dan om garanties voor het principe van de 
onafhankelijkheid van de NSI, hun toegang tot administratieve data enz. Tot slot gaat de 
wijziging ook verder op het vlak van het gebruik van administratieve bestanden: de NSI (en 
Eurostat) moeten niet enkel toegang krijgen tot deze bestanden, maar zouden ook moeten 
worden geraadpleegd bij de ontwikkeling ervan. Bij het afsluiten van de audit moest de Eu-
ropese Raad dit voorstel nog goedkeuren.

2.2 Belgische wetgeving en actoren

2.2.1 Belgische Statistiekwet
De wet betreffende de openbare statistiek van 4 juli 1962 (hierna "Statistiekwet"), gewijzigd 
door de wet van 22 maart 2006, vormt het nationale juridische kader voor de werking van 
de ADS. Opmerkelijk is dat de wet nog steeds spreekt over het Nationaal Instituut voor de 
Statistiek (NIS), hoewel deze naam al in 2003 gewijzigd werd6.

De herziening van de Statistiekwet in 2006 had drie doelstellingen7: 

(1)  uitdrukkelijk de principes formuleren volgens welke de openbare statistieken wor-
den geregeld (namelijk rechtmatigheid en eerlijkheid, finaliteit, evenredigheid, en 
onpartijdigheid, objectiviteit en professionele onafhankelijkheid); 

(2)  voorrang geven aan secundaire gegevensverzameling op basis van administratieve 
databanken boven rechtstreekse enquêtes; 

(3)  de statistiekwetgeving in overeenstemming brengen met de nationale en Europese 
wetgeving over de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. 

Volgens de ADS was deze laatste de hoofddoelstelling, als directe reactie op een conflict 
rond privacy bij de volkstelling van 2001. 

Een hoofdstuk van de herziening is nog niet uitgevoerd: het hoofdstuk over certificatie (art. 
13-14). Voor de hoofdstukken over de secundaire verwerking voor statistische doelen (art. 
10-12) en over gegevensbescherming (art. 21-27) liet de uitvoering lang op zich wachten: de 
betreffende koninklijke besluiten werden pas op 24 juni 2014 gepubliceerd. 

Het Rekenhof stelt vast dat het begrip “openbare statistiek” niet wordt gedefinieerd, waar-
door het onduidelijk is op welke overheden, diensten en instellingen de statistische prin-
cipes betrekking hebben. Tijdens de parlementaire besprekingen zei de minister, ondanks 

6 Het koninklijk besluit van 20 november 2009 tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheden van de 
algemene Directies van de Federale Overheidsdienst economie, KmO, middenstand en energie veranderde de 
benaming in algemene Directie Statistiek en economische informatie. Het koninklijk besluit van 29 januari 2014 
tot wijziging van voorgaand besluit, wijzigde de benaming vervolgens in algemene Directie Statistiek – Statistics 
Belgium.

7 Parl. St. Kamer, DOC 51 2002/001.
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het feit dat zowel de Hoge Raad voor Statistiek8 als een gewestelijke statistiekinstantie9 op 
deze conceptuele onduidelijkheid hadden gewezen, dat een definitie niet nodig was om-
dat er nooit interpretatieproblemen waren geweest10. In het samenwerkingsakkoord van 
19 maart 2014 wordt wel een definitie geformuleerd, met name “statistieken die door de 
statistische autoriteiten of door andere overheidsinstanties worden aangemaakt en verspreid, 
die publiek beschikbaar zijn en die worden gebruikt bij het uitwerken, uitvoeren, opvolgen en 
evalueren van openbaar beleid”.

Hoewel de Statistiekwet suggereert dat hij van toepassing is op alle statistiekinstanties, 
vormt hij enkel de organieke wet van het NIS (nu de ADS). De verklaring hiervoor is dat 
in 1962 sowieso alle openbare statistieken door het NIS werden opgesteld en dat de Statis-
tiekwet sindsdien nooit grondig is aangepast aan de veranderende institutionele context 
van België en aan de toename van het aantal statistiekproducenten, binnen en buiten de fe-
derale overheid. Volgens het samenwerkingsakkoord zou een aanpassing van de wet tegen 
1 januari 2016 moeten gebeuren. 

2.2.2 Statistieken door de gemeenschappen en gewesten
De bevoegdheid van de gemeenschappen en gewesten om eigen statistieken te produceren 
en er ook de nodige gegevens voor te verzamelen, wordt niet meer betwist. De bevoegd-
heidsgrond bevindt zich in de artikelen 6bis (wetenschappelijk onderzoek in het kader van 
de bevoegdheden) en 8 (infrastructuur voor het uitoefenen van de bevoegdheden) van de 
bijzondere wet tot hervorming der instellingen (BWHI). Statistiek is een parallelle bevoegd-
heid, waarvoor zowel de gewesten en gemeenschappen als de federale overheid, elk op hun 
niveau, met eigen middelen en instellingen, bevoegd zijn. Ze blijven wel onderworpen aan 
de federale regels ter zake, op grond van artikel 6, §1, VI van de BWHI, dat bepaalt dat al-
leen de federale overheid bevoegd is voor het statistisch geheim. Intussen heeft elke regio 
zijn eigen regionaal instituut voor statistiek. 

Tabel 1 –  Regionale instituten voor statistiek 

Instituut Oprichting

Studiedienst van de Vlaamse Regering (SVR) Besluit van de Vlaamse Regering tot oprichting 
van het IVA “Studiedienst van de Vlaamse Rege
ring” van 3 maart 2004

Institut wallon de l’evaluation, de la prospec-
tion et de la statistique (iWePS)

Decreet betreffende de oprichting van het Institut 
wallon de l’évaluation, de la prospective et de la 
statistique van 4 december 2003

Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse 
(BiSa)

Onderdeel van de gewestelijke Overheidsdienst 
Brussel (gODB)

Op het moment van de audit was de relatie van de ADS ten aanzien van deze regionale in-
stituten (hiërarchie of gelijkwaardigheid) formeel onduidelijk.

8 advies van de Hoge Raad voor de Statistiek inzake het aan de ministerraad van 17 januari 2003 voorgelegde voor
ontwerp van wet tot wijziging van de wet van 4 juli 1962 betreffende de openbare statistiek.

9 advies van de administratie Planning en Statistiek van het ministerie van de Vlaamse gemeenschap van 
22   november 2005. 

10 Parl. St. Kamer, DOC 51 2002/004.
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In zijn advies bij het voorontwerp van de herziening van de Statistiekwet wees de Raad 
van State erop dat enkele wetsartikels niet in overeenstemming waren met de autonomie 
van de gemeenschappen en gewesten omdat ze eenzijdig verplichtingen oplegden aan deze 
bestuursniveaus. Een samenwerkingsakkoord tussen de federale overheid en de deelgebie-
den zou volgens de Raad meer in overeenstemming zijn met de bevoegdheidsregels en zou 
bovendien de efficiëntie ten goede komen. De bepalingen waarop de kritiek van de Raad 
van State betrekking had, bleven behouden in de wet11 (met uitzondering van één). Een sa-
menwerkingsakkoord zou tot 2014 op zich laten wachten.

De regionale statistiekinstanties verklaarden tijdens deze audit dat de ADS zich diploma-
tisch en correct opstelt, waardoor er op individueel niveau goede werkrelaties zijn. Ze stellen 
een positieve evolutie vast. In 2011 werden er met de SVR, het IWEPS en het BISA vertrou-
welijkheidsraamcontracten gesloten, waardoor zij gegevens van de ADS kunnen gebruiken, 
zonder zoals in het verleden per studie toestemming te moeten vragen aan de Commissie 
voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer. Er moet enkel een inventaris worden 
bijgehouden van wie welke gegevens waarvoor gebruikt. Voorts is er ad hoc samenwerking 
rond gegevensverzameling door de ADS, rond het opmaken van gemeenschappelijke me-
tadata, het delen van de datawarehouse enz.

Het samenwerkingsakkoord van 19 maart 2014 zal van de ADS en de regionale instituten 
voor statistiek formeel gelijkwaardige partners maken. Ze worden allemaal “statistische 
autoriteiten”, die de Praktijkcode moeten naleven (met bijzondere aandacht voor de statis-
tische geheimhouding en het beperken van de administratieve lasten). Ook de operationele 
samenwerking zal vergemakkelijken doordat ze onderling zonder beperking vertrouwelijke 
gegevens zullen mogen doorgeven.

2.2.3 ADS als coördinator van het “Belgisch statistisch systeem”?
In een complex gedecentraliseerd land als België, vormt de coördinatie van alle actoren die 
officiële nationale statistieken verzamelen (het zgn. “statistisch systeem”) een belangrijke 
uitdaging. Coördinatie is om meerdere redenen nodig: om te komen tot vergelijkbare resul-
taten van dataverzameling, om afspraken te maken over efficiënte en effectieve dataverza-
meling, inclusief over het gebruik van administratieve databanken, en om het internatio-
nale beleid te coördineren12. 

Volgens de Europese regelgeving moet het NSI, in België dus vooralsnog de ADS, deze 
coördinerende rol vervullen. Een van de doelstellingen van de ADS is inderdaad om “op 
een dynamische manier de rol van nationale coördinator waar te nemen, die Europa ons 
toebedeelde”13. De dienst Externe Coördinatie België is een afzonderlijke dienst binnen de 
ADS (zie organigram als bijlage 2). Op elke vergadering van de staf Statistiek vormt de 

11 art. 11, dat de aDS toegang geeft tot de gegevens van alle openbare besturen en overheden , art. 14bis, dat elk 
bestuur (nationaal tot gemeente) en elke ondergeschikte dienst ervan verplicht de aDS kennis te geven van elke 
beslissing tot statistische verwerking van gegevens of elke wijziging of stopzetting ervan, art. 15, §1, dat het co
ordinatiecomité, opgericht bij de ADS, bevoegd maakt voor het coördineren en opvolgen van de statistische pro
gramma’s van de diverse openbare besturen en art. 17, over de voorwaarden waaronder de ADS gecodeerde stu
diegegevens kan meedelen aan andere overheidsdiensten.

12 United nations, Handbook of Statistical Organization, third edition, The Operation and Organization of a Statistical 
Agency, 2003.

13 Parl. St. Kamer, DOC 53 2523/018, p. 365.



18

coördinatie een vast agendapunt. Er zijn meerdere formele coördinatiemechanismen opge-
nomen in de wetgeving. Ze worden hieronder toegelicht.

2.2.3.1 Hoge Raad voor de Statistiek
Het koninklijk besluit van 31 maart 1998 betreffende de Hoge Raad voor de Statistiek belast 
de Hoge Raad vandaag met de volgende taken:

• adviezen uitbrengen over alle voorstellen over het statistische beleid en de statistische 
werkzaamheden, de uitwerking van macro-economische rekeningen inbegrepen, die 
aan de Raad worden voorgelegd door het Nationaal Instituut voor de Statistiek, het In-
stituut voor Nationale Rekeningen en door de gemeenschaps- en gewestregeringen;

• voorstellen doen met het oog op de uitwerking van alle statistieken die een algemeen 
belang vertonen;

• suggesties doen die van aard zijn eenheid te scheppen in, of verbetering te brengen aan 
de statistische werken van de federale overheidsdiensten. Hierbij volgt de Hoge Raad het 
advies van het Coördinatiecomité (zie punt 2.2.3.2). 

Met de wetswijziging van 2006 werd de Hoge Raad voor de Statistiek ook opgenomen in de 
Statistiekwet. Artikel 24novies omschrijft de Hoge Raad in algemene bewoordingen, als een 
adviesorgaan “met als opdracht bij te dragen tot de kwaliteit van de Belgische openbare statis-
tieken”. De Hoge Raad voor de Statistiek is samengesteld uit twaalf leden uit de academische 
gemeenschap, twaalf leden uit de socio-economische wereld, acht leden voorgedragen door 
federale administraties, twee leden voorgedragen door de Vereniging van Steden en Gemeen-
ten van België, de directeur-generaal en een hoge ambtenaar van de ADS, en negen leden 
aangeduid door de regeringen van de gemeenschappen en de gewesten. De leden hebben 
een mandaat van vier jaar. Het Bureau van de Hoge Raad bereidt de werkzaamheden voor. 
De ADS zorgt voor het secretariaat en de voorbereiding van de vergaderingen. De notulen 
van de Hoge Raad zijn publiek. De Hoge Raad voor de Statistiek vertolkt in zijn adviezen de 
standpunten van de gebruikers van de statistieken: de overheid, de bedrijven, de wetenschap-
pelijke wereld en de gemeenschap in het algemeen. Hij tracht het statistiekaanbod te doen 
overeenkomen met hun vraag. De consultatie van de gebruikers voor de ontwikkeling of de 
aanpassing van een statistiek gebeurt in werkgroepen van de Hoge Raad.

Op basis van de notulen van de dertien vergaderingen gehouden tussen 4 maart 2009 en 
3 mei 2013 stelt het Rekenhof vast dat de leden van de Hoge Raad niet allemaal even ac-
tief waren in de algemene vergadering. De leden uit de academische gemeenschap en uit 
de socio-economische wereld kwamen doorgaans enkel als het over hun interessedomein 
ging. De Verenigingen van Steden en Gemeenten van België waren nooit aanwezig. Hoewel 
de Hoge Raad zich kan uitspreken over alle statistieken van algemeen belang, kwamen toch 
in hoofdzaak die van de ADS aan bod. In de betrokken periode kwam slechts één keer een 
statistiek van het Instituut voor de Nationale Rekeningen (INR) aan bod, twee keer een van 
een andere federale overheidsdienst, en nooit een van de gemeenschappen of gewesten. 
In de laatste drie vergaderingen werd wel telkens de stand van zaken inzake het Belgisch 
statistisch programma (zie verder) gegeven. De vertegenwoordigers van de regionale sta-
tistiekinstanties merken op dat de tijd om de voorbereidende documenten grondig door te 
nemen, vaak beperkt is, en dat er tijdens de vergaderingen van de Hoge Raad weinig ruimte 
is voor fundamentele discussies. 
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2.2.3.2 Coördinatiecomité 
Het Coördinatiecomité vertrekt vanuit het standpunt van de producenten van statistieken. 
Het heeft als opdracht “de statistische programma’s van de diverse openbare besturen, dien-
sten en instellingen te coördineren en de uitvoering ervan op te volgen teneinde de effi ciëntie en 
de kwaliteit ervan te verhogen, de globale enquêtedruk te verminderen alsook tijdig te  voldoen 
aan de Europese en internationale verplichtingen” (art. 14 van de Statistiekwet). Het moet 
een geïntegreerd statistisch meerjarenprogramma (een overzicht van de feitelijke en ge-
wenste productie van statistieken) opmaken en opvolgen, in functie van de evoluerende 
informatiebehoeften van de diverse overheden en de internationale rapporteringsverplich-
tingen. Het moet de Hoge Raad voor de Statistiek hierover informeren. Daarnaast geeft het 
adviezen over de standpunten die België op internationale bijeenkomsten inneemt over 
de inzameling van statistieken die betrekking hebben op gewest- en gemeenschapsmate-
ries. Volgens het samenwerkingsakkoord van 19 maart 2014 zullen deze taken overgenomen 
worden door het Interfederaal Instituut voor de Statistiek.

Het Coördinatiecomité is samengesteld uit vertegenwoordigers van de Hoge Raad voor de 
Statistiek, de ADS, de Nationale Bank van België en het Federaal Planbureau. De gewesten 
en de gemeenschappen kunnen ieder een vertegenwoordiger aanwijzen. De ADS staat in 
voor het secretariaat. 

Door de opdrachten en de samenstelling ervan duidelijker te omschrijven, wilde de her-
ziening van de Statistiekwet van 2006 het Coördinatiecomité – dat al sinds 1985 in de wet 
staat, maar tot dan nooit werd opgericht – nieuw leven in blazen. Na de publicatie van het 
koninklijk besluit in 200714, duurde het echter nog tot midden 2009 voor het werd opge-
richt en voor het secretariaat bemand was, en tot 2012 om de werking op punt te stellen. 
Vooral de afstemming met het Bureau van de Hoge Raad voor de Statistiek, dat grotendeels 
hetzelfde is samengesteld, riep vragen op. Eind 2012 werd het eerste Belgisch openbaar sta-
tistisch programma voor 2013 als eerste oefening gepubliceerd. Eind 2013 publiceerde het 
Coördinatiecomité het Belgisch openbaar statistisch programma 2014. De Hoge Raad voor 
de Statistiek is nauw betrokken bij de opmaak van dit programma.

Er zijn problemen met de representativiteit van het Coördinatiecomité voor het gehele “Bel-
gisch statistisch systeem”. Er is het hoger vermelde probleem dat de gewesten en gemeen-
schappen geen gelijkwaardige partners zijn. Dit zal worden opgelost door het samenwer-
kingsakkoord van 19 maart 2014: de gewesten zullen vertegenwoordigd moeten zijn in de 
Raad van Bestuur van het IIS15. Voorts zijn de “andere nationale instanties” verantwoordelijk 
voor Europese statistieken in België helemaal niet vertegenwoordigd, noch in het Coördi-
natiecomité, noch in het toekomstige IIS, terwijl de coördinatie in functie van de Euro-
pese verplichtingen toch een belangrijke opdracht is. Ook instanties verantwoordelijk voor 
belangrijke administratieve databanken, zoals de Kruispuntbank Sociale Zekerheid en de 
RSZ, zijn niet vertegenwoordigd (maar wel in de Hoge Raad voor de Statistiek).

14 Koninklijk besluit van 17 mei 2007 tot vaststelling van de nadere regels met betrekking tot de samenstelling en de 
werking van het Coördinatiecomité opgericht bij het Nationaal Instituut voor de Statistiek.

15 De Hoge Raad voor de Statistiek zal niet meer vertegenwoordigd zijn en het Federaal Planbureau enkel nog als 
waarnemer.
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Wie tot het “Belgisch statistisch systeem” behoort, is een vooralsnog onbeantwoorde vraag, 
waarop ook het samenwerkingsakkoord geen antwoord biedt. De eerste inventaris van de 
in België geproduceerde statistieken, die werd opgemaakt ter voorbereiding van het statis-
tisch meerjarenprogramma 2013, leverde 98 openbare statistiek producerende instellingen 
op. Vermits het enkel ging om vrijwillige antwoorden, kan deze lijst niet als volledig worden 
beschouwd. In het statistisch programma 2014 was al sprake van 111 statistiekproducenten.

2.2.3.3  Certificatie 
Hoofdstuk III van de wet van 22 maart 2006 beschrijft de voorwaarden waaronder andere 
instellingen hun methodes van statistiekproductie kunnen laten certificeren door de ADS. 
Het idee van certificatie is er een van harmonisering: de ADS zou borg moeten staan voor 
de methodologische kwaliteit in een systeem van gedecentraliseerde statistiekproductie16. 

Dit onderdeel van de wet is niet uitgevoerd. De ADS heeft de operationele voorbereidingen 
getroffen (ontwerp van koninklijk besluit, technische handleiding…), maar het project is on 
hold gezet. Van bij aanvang ontbrak een breed draagvlak voor het principe van certificatie. 
De meerderheid van de leden van de Hoge Raad voor de Statistiek was uiteindelijk voor, 
maar enkel als de aanvraag tot certificatie vrijwillig zou zijn17. Ook vandaag zijn de menin-
gen in het veld verdeeld. Sommigen vinden het essentieel in het licht van de toenemende 
privatisering van de statistiekproductie en belangrijk voor de coördinerende rol van de 
ADS. Maar zowel de commerciële ondernemingen als de Vlaamse regionale statistiekin-
stantie zijn niet geïnteresseerd in vrijwillige certificatie. De Studiedienst van de Vlaamse 
Regering haalt aan dat ieder zijn eigen verantwoordelijkheid heeft, er geen hiërarchisch 
ondergeschikt verband kan zijn t.a.v. de ADS en de kwaliteitsstandaarden van Eurostat toch 
op elke openbare statistiekproducent van toepassing zijn. In zijn huidige vorm blijken de 
artikelen dus onuitvoerbaar.

Als alternatief maakt het samenwerkingsakkoord van 19 maart 2014 het IIS bevoegd om 
methodologische aanbevelingen te richten tot alle overheidsinstanties die openbare statis-
tieken uitwerken en om een permanente kwaliteitsmonitoring van de statistiekproductie 
uit te voeren.

2.2.3.4  Instituut voor de Nationale Rekeningen (INR)
De ADS coördineert niet alle nationale statistieken: de nationale rekeningen en andere 
belangrijke macro-economische statistieken vallen onder de verantwoordelijkheid van het 
Instituut voor de Nationale rekeningen. Het INR is een openbare instelling met rechtsper-
soonlijkheid onder het gezag van de minister van Economische Zaken. Het werd in 1994 
opgericht om economische statistieken, analyses en vooruitzichten op te stellen18. Het INR 
bestaat uit de Nationale Bank, het Planbureau en twee diensten van de FOD Economie: 
de ADS en het Prijzenobservatorium. Tabel 2 geeft de taakverdeling weer. De raad van 
bestuur van het INR wordt voorgezeten door de voorzitter van de FOD Economie. Volgens 
het samenwerkingsakkoord van 19 maart 2014 blijft het INR bestaan, maar zullen ook de 

16 Parl. St. Kamer, DOC 51 2002/001, p. 17.
17 advies van de Hoge Raad voor de Statistiek inzake het aan de ministerraad van 17 januari 2003 voorgelegde voor

ontwerp van wet tot wijziging van de wet van 4 juli 1962 betreffende de openbare statistiek.
18 Wet van 21 december 1994 houdende sociale en diverse bepalingen, titel Viii – Hervorming van het apparaat voor 

de statistiek en de economische vooruitzichten.
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gewesten worden vertegenwoordigd in de raad van bestuur en in het college dat het voorzit-
terschap zal uitoefenen.

Tabel 2 –  Taakverdeling binnen het INR

Instelling Taak

aDS (FOD economie) Verzamelen van de statistische basisgegevens die het 
inR nodig heeft om zijn opdrachten te vervullen

Nationale Bank van België (NBB) Opstellen van:
• de reële nationale rekeningen
• de financiële nationale rekeningen
• de statistieken inzake de procedure bij buitenspo

rige tekorten

nBB samen met het Federaal Planbureau Opstellen van:
• de jaarlijkse en driemaandelijkse rekeningen van 

de openbare besturen
• de driemaandelijkse nationale rekeningen
• de bruto regionale producten
• de statistieken van de buitenlandse handel en de 

doorvoer

Federaal Planbureau Opstellen van:
• de economische vooruitzichten die vereist zijn 

voor het opstellen van de federale begroting, en 
de meerjarige begrotingskaders van de verschil
lende overheden

• de inputoutputtabellen

Prijzenobservatorium (FOD economie) 
sinds 2009

Prijsobservatie en -analyse

Bron: artikelen 108 en 109 van de wet van 21 december 1994

2.3 Conclusie

Zowel de Europese als de Belgische wetgever staat voor de uitdaging om de statistiekwetge-
ving gelijke tred te laten houden met maatschappelijke en institutionele evoluties. 

De herziening van de Belgische Statistiekwet van 2006 hield onvoldoende rekening met 
de institutionele context in België: de wet blijft uitgaan van een hiërarchische verhouding 
tussen de ADS en de andere bestuursniveaus. De relatie van de ADS ten aanzien van de 
regionale instituten voor statistiek is formeel onduidelijk. Daarnaast liet de uitvoering van 
enkele belangrijke hoofdstukken van de wet zeer lang op zich wachten (over de secundaire 
verwerking van data voor statistische doelen en over gegevensbescherming). 

De ADS zou een coördinerende rol moeten vervullen binnen het “Belgisch statistisch sys-
teem”. Hoewel er meerdere formele coördinatiemechanismen in de wetgeving staan, ver-
loopt dit niet zonder problemen. 

Op 19 maart 2014 is in het kader van de zesde Belgische staatshervorming een samenwer-
kingsakkoord goedgekeurd over de oprichting van een Interfederaal Instituut voor de Sta-
tistiek (IIS). Dit akkoord biedt een basis om enkele in dit verslag vastgestelde knelpunten 
te verhelpen: 
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• Het IIS zal beter geplaatst zijn dan de ADS en het huidige Coördinatiecomité om de 
coördinatietaak op te nemen. 

• De uitvoering van dit samenwerkingsakkoord zal van de ADS en de regionale instituten 
voor statistiek formeel gelijkwaardige partners maken. Het INR zal wel naast het IIS 
blijven bestaan en ook de Hoge Raad voor de Statistiek behoudt zijn functie.

• Het samenwerkingsakkoord biedt een oplossing voor enkele technische gebreken (bv. 
de omschrijving van het begrip openbare statistiek) en creëert voorwaarden om de ope-
rationele samenwerking tussen de statistische instituten te verbeteren.

De betrokken parlementen moeten nog instemmen met dit ontwerpakkoord. 

Voorts is niet duidelijk welke organisaties in de praktijk overheidsstatistieken produceren 
en dus tot het “Belgisch statistisch systeem” (conform de EU-regels) behoren. Zo is er een 
discrepantie tussen de lijst van “andere nationale instanties” verantwoordelijk voor Euro-
pese statistieken die Eurostat hanteert en de statistiekproducenten die binnen België hun 
activiteiten op elkaar afstemmen (zowel binnen het huidige Coördinatiecomité als in het 
toekomstige IIS).
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Hoofdstuk 3

Kwaliteit van de statistieken
De Praktijkcode voor Europese Statistieken telt in totaal vijftien normen of beginselen. Ter 
bevordering van deze Praktijkcode organiseert Eurostat peer reviews in de lidstaten. Deze 
peer reviews waren tot nu toe beperkt tot de NSI en hun coördinerende rol binnen de natio-
nale statistische systemen, en waren in hoofdzaak gericht op de beginselen die betrekking 
hebben op het institutioneel kader. Eurostat bezocht België begin juli 200719. België be-
haalde een mager resultaat, zoals ook blijkt uit een verslag van de Europese Rekenkamer20. 
Eurostat volgt de realisatie van de verbeteringsacties voorgesteld in de peer review ook op21. 
De ADS moet hierover jaarlijks rapporteren22. Een volgende peer review23 zal plaatsvinden 
begin februari 2015. 

In dit hoofdstuk gaat het Rekenhof na of de ADS alle vijftien beginselen van de Europese 
Praktijkcode naleeft. De eerste zes beginselen handelen over het institutioneel kader (zie 
punt 3.1 tot 3.6), de vier volgende over de statistische processen (zie punt 3.7 tot 3.10) en de 
vijf laatste over de statistische output (zie punt 3.11 tot 3.15). Bij de aanvang van elk punt 
wordt het beginsel weergegeven. In punt 3.16 geeft het Rekenhof een kwaliteitsoordeel over 
de onderzochte statistieken en bekijkt of er een samenhang is tussen de kwaliteit van de 
statistieken en een aantal aspecten van het organisatiebeheer of het statistische productie-
proces24. 

De analyse van het Rekenhof was diepgaander dan wat tijdens een peer review door Euro-
stat mogelijk is: de vijftien beginselen werden, voor zover relevant, geëvalueerd voor alle 
statistieken uit de selectie25. De nummers die bij de vaststellingen worden vermeld, verwij-
zen naar de statistieken zoals opgenomen in tabel 2 van bijlage 1. 

3.1	 Professionele	onafhankelijkheid	

“Professionele onafhankelijkheid van statistische autoriteiten ten opzichte van andere beleids-
bepalende, regelgevende en bestuurlijke departementen en instanties, alsook ten opzichte van 
de private sector, waarborgt de geloofwaardigheid van de Europese statistieken.”

19 eurostat, Peer Review on the Implementation of the European Statistics Code of Practice. Country visited: Belgium:  
2-4 July 2007.

20 europese Rekenkamer, Hebben de Commissie en Eurostat het proces voor de productie van betrouwbare en geloof-
waardige Europese statistieken verbeterd?, Speciaal verslag nr.12, 2012, p.16.

21 eurostat, 2010 Eurostat Report on Annual Progress with Peer Review Improvement Actions in EU and EFTA National 
Statistical Institutes, 23 november 2010.

22 aDS, Progress Report on Implementation of Peer Review Improvement Actions – March 2013.
23 European Statistical System Peer Reviews, Self-Assessment Questionnaire on the Implementation of the European 

Statistics Code of Practice, Final version as approved by the ESSC on 14 November 2013.
24 Aan de hand van een kwalitatieve comparatieve analyse, zie Rihoux, B. & Ragin, C.C. (2009), Configurational Com-

parative Methods. Qualitative Comparative Analysis (QCA) and Related Techniques, london, Sage.
25 Het Rekenhof selecteerde in totaal 30 statistieken, maar tijdens zijn onderzoek werd één ervan (over de indexen 

van de nieuwe orders) stopgezet door de aDS. 
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Het beginsel van de professionele onafhankelijkheid kan op verschillende manieren wor-
den ingevuld. Een eerste invulling focust op de wettelijke status van de statistiekinstantie 
en de hiërarchische positie van het hoofd ervan.

De ADS is een algemene directie binnen de FOD Economie, Middenstand, KMO en Ener-
gie, zonder beheersautonomie. Dit heeft gevolgen voor de middelen waarover de ADS kan 
beschikken en de manier waarop ze kunnen worden ingezet (zie verder, beginsel 3 in punt 
3.3). Bij de oprichting van het Instituut van de Nationale Rekeningen (INR) in 1994, had de 
wetgever nochtans beslist dat het Nationaal Instituut voor de Statistiek (NIS) een staats-
dienst met afzonderlijk beheer moest worden26, “gezien de aard van de opdrachten van het 
NIS en de nood aan een optimale exploitatie van zijn verworvenheden”27. Deze bepaling is ech-
ter nooit uitgevoerd en werd in 2002, toen het NIS als de ADSEI in de FOD Economie werd 
opgenomen, weer geschrapt. Een evolutie naar meer beheersautonomie lijkt vandaag niet 
aan de orde. In het managementplan van de voorzitter van de FOD staat expliciet dat het 
zijn bedoeling is “elke (poging tot) evolutie naar een vorm van onafhankelijke organisatie 
uit te sluiten”28. Het zou dan ook een groot verlies zijn voor zijn organisatie: het personeel 
van de ADS maakt 20 % uit van het totaal van het personeel van de FOD. De voorzitter van 
de FOD is ervan overtuigd dat de ADS in volledige onafhankelijkheid officiële statistieken 
kan produceren, ondanks haar huidige administratieve positie binnen de FOD Economie, 
Middenstand, KMO en Energie.

De inhoudelijke onafhankelijkheid van de ADS op het vlak van de ontwikkeling, productie 
en verspreiding van statistieken, is sinds 2006 in de Statistiekwet vastgelegd. Artikel 1bis, 
4°, b) bepaalt dat “het produceren en verspreiden van statistieken moet worden verricht door 
een orgaan dat professioneel onafhankelijk is t.a.v. andere regelgevende, administratieve of 
beleidsdepartementen en lichamen, en van de particuliere sector”. Dit staat echter haaks op 
andere bepalingen uit de Statistiekwet die beslissingen over het uitvoeren van statistisch 
onderzoek onderwerpen aan politieke controle: 

• Artikel 1quinquies en artikel 16: er is een koninklijk besluit nodig voor de verplichte 
enquêtes. Artikel 16 stelt zelfs dat de koning “de regelen die bij het houden van de onder-
zoekingen moeten worden nageleefd” bepaalt. 

• Artikel 12: de beslissing van de minister is nodig voor onderzoek op vrijwillige basis. 

Hoewel deze “politieke controle” vaak slechts een formaliteit is en de leidend ambtenaar 
van de ADS bevestigt dat er in de praktijk geen enkele FOD-voorzitter of minister ooit heeft 
gevraagd om cijfers te veranderen of niet te publiceren, stroken de uitgangspunten van de 
Statistiekwet (de koning/de minister schrijft onderzoek voor en de ADS voert uit) en het 
feit dat de directeur-generaal van de ADS hiërarchisch ondergeschikt is aan de FOD-voor-
zitter, niet met het principe uit de Europese statistiekregelgeving dat de hoofden van de NSI 
als enige de verantwoordelijkheid moeten kunnen nemen voor de inhoudelijke prioriteiten, 
methoden, procedures enz. van hun instelling. 

26 artikel 123 van de wet van 21 december 1994 houdende sociale en diverse bepalingen.
27 Parl. St. Senaat, nr. 12181 (19941995), p. 43.
28 Delporte, Jm, managementplan 20122018, p. 37.
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De peer review in 2007 maakte geen problemen van de wettelijke bepalingen maar kaartte 
wel de positie van het INR, dat statistieken maakt onafhankelijk van de ADS (zie punt 
2.2.3.4) en het ontbreken van een statistisch werkprogramma (zie punt 2.2.3.2) aan. Deze 
beide problemen zijn momenteel grotendeels opgelost. De positie van het INR is gewijzigd 
door nieuwe evoluties in Europa. In het voorstel tot wijziging van de statistiekverordening 
wordt bepaald dat de nationale centrale banken onafhankelijk van de NSI statistieken kun-
nen produceren en dat ze moeten samenwerken voor Europese statistieken die gemeen-
schappelijk zijn. De onafhankelijke positie van het INR wordt dus niet meer in vraag gesteld. 
Er is nu ook een statistisch werkprogramma: eind 2013 publiceerde het Coördinatiecomité 
het Belgisch openbaar statistisch programma 2014.

De doelstellingen van professionele onafhankelijkheid zijn de geloofwaardigheid van een 
statistiekinstantie en het vertrouwen van gebruikers en dataleveranciers. Voor dit vertrou-
wen is niet alleen de wettelijke status bepalend, maar het aanzien dat de instantie heeft in 
de ogen van andere overheidsinstanties en van het publiek29. 

De inbedding van de ADS in een FOD kan haar aanzien als onafhankelijke instelling in het 
gedrang brengen.

Zo kenden weinigen de benaming Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie 
(ADSEI) en ook de nieuwe naam Algemene Directie Statistiek – Statistics Belgium is nog on-
bekend. Zowel pers als politiek30 spreken soms nog over het Nationaal Instituut voor de Sta-
tistiek. Daarnaast verwijst de pers vaak naar de FOD Economie als bron voor de aangehaalde 
cijfers. Extra verwarrend is het feit dat het in de context van de Europese verordening wél 
correct is om de ADS te benoemen als nationaal instituut voor de statistiek.

Conclusie Rekenhof

De minister zou samen met de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie moeten 
nagaan hoe de geloofwaardigheid en professionele onafhankelijkheid van de ADS als 
statistische autoriteit beter kan worden gegarandeerd. 

3.2 Mandaat voor dataverzameling

“Statistische autoriteiten hebben een duidelijk wettelijk mandaat voor het verzamelen van data 
voor statistische doeleinden. Overheidsdiensten, ondernemingen, huishoudens en het publiek 
in ruime zin zijn wettelijk verplicht om op verzoek van statistische autoriteiten toegang te 
verlenen tot data voor statistische doeleinden of deze data te verstrekken.”

De ADS kan op grond van artikel 16 van de Statistiekwet als enige instantie de medewer-
king van natuurlijke en rechtspersonen aan enquêtes afdwingen. De artikelen 19 t.e.m. 23 
regelen de vaststelling en behandeling van overtredingen, inclusief de strafbepalingen. 

29 United nations, Handbook of Statistical Organization, third edition, 2003, p. 17.
30 Bv. de wetswijziging van 2006, het institutioneel akkoord voor de zesde staatshervorming, de wet van 28 februari 

2014 tot wijziging, wat het instituut voor de nationale Rekeningen betreft, van de wet van 21 december 1994, het 
samenwerkingsakkoord…
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Sinds 2009 kan de ADS administratieve geldboeten opleggen aan rechtspersonen (in casu 
ondernemingen) die hun verplichtingen niet nakomen31.

Ook het gebruik van administratieve data voor statistische doelen is geregeld in de 
 Statistiekwet: 

Tabel 3 – Wettelijke bepalingen over het gebruik van administratieve data

Wet 1962 In werking?

Art. 9, §2 Om de algemene socioeconomische enquête uit te voeren krijgt het 
nationaal instituut voor de Statistiek zonder andere formaliteiten dan 
de hierna vernoemde, toegang tot de gegevens bijgehouden door alle 
besturen en overheden, op voorwaarde dat het in zijn aanvraag preci
seert…

ja

Art. 24bis elk nationaal, gewestelijk, gemeenschaps, provinciaal of gemeente
lijk bestuur en elke dienst of instelling van openbaar nut ondergeschikt 
aan een dergelijk bestuur zijn verplicht hun kosteloze medewerking 
te verlenen aan de tenuitvoerlegging van de in hoofdstukken i tot iV 
bedoelde onderzoekingen. Zij verlenen het nationaal instituut voor de 
Statistiek kosteloos toegang tot de individuele gegevens in hun bezit, 
met inbegrip van het door hen gebruikte identificatienummer, onver
minderd de bijzondere wettelijke bepalingen die de mededeling door 
zekere besturen, diensten of openbare instellingen van vertrouwelijke 
gegevens aan het instituut regelen.

ja

art. 
24quater

Het nationaal instituut voor de Statistiek is gerechtigd over te gaan tot 
de statistische verwerking en studie van de informatie opgenomen en 
bewaard in het Rijksregister krachtens artikel 3, eerste en tweede lid, 
van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van 
de natuurlijke personen.
Zie: koninklijk besluit van 11 oktober 1984 waarbij aan het Nationaal 
instituut voor de Statistiek toegang wordt verleend tot het Rijksregis
ter van de natuurlijke personen.

ja

Herziening 2006 In werking?

Art. 11 (Vervangt art. 9) Het Nationaal Instituut voor de Statistiek mag gege
vensbanken samenstellen en bijhouden op basis van de gegevens die 
het verzamelt bij zijn onderzoekingen en van gegevens uit adminis
tratieve bestanden. Hiertoe krijgt het, onder de voorwaarden bepaald 
krachtens artikel 17quater, § 2, (i.e. bepaling over gegevensbescher
ming, ingevoegd door art. 25 van de herziening), toegang tot de ge
gevens die in het bezit zijn van alle openbare besturen en overheden.

sinds 24 juni 
2014

Art. 30 In art. 24bis worden de woorden “onverminderd de bijzondere wettelijke 
bepalingen die de mededeling door zekere besturen, diensten of openbare 
instellingen van vertrouwelijke gegevens aan het Instituut regelen” ge
schrapt.

sinds 24 juni 
2014

Bron: Statistiekwet

De aanpassingen uit 2006 die het gebruik van administratieve data zouden moeten verrui-
men en versoepelen, zijn pas op 24 juni 2014 in werking getreden. 

31 Wet van 22 december 2008 houdende diverse bepalingen, hoofdstuk 6.
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Lange tijd was het ontbreken van de uitvoeringsbesluiten voor de wettelijke bepalingen 
inzake gegevensbescherming – die aan de leveranciers van de gegevens garanties moeten 
bieden voor de bescherming van de vertrouwelijkheid ervan (zie verder punt 3.5) – een be-
langrijke struikelblok bij het verkrijgen van administratieve gegevens. Als alternatief ont-
wikkelde de ADS een proactief beleid rond de toegang tot externe administratieve databan-
ken32. In september 2009 was er een project gestart om een inventaris van  administratieve 
gegevensbronnen op te maken. Dit had eind 2011 afgerond moeten zijn, maar bij het afslui-
ten van de audit had de ADS nog geen volledig overzicht van alle administratieve databron-
nen waartoe haar verschillende diensten toegang hebben. 

Daarnaast maakt het late inwerkingtreden van artikel 30 dat de toegang van de ADS tot 
de gegevens van andere besturen pas recent niet meer beperkt kan worden door de eigen 
regels van die besturen. De praktijk zal moeten uitwijzen of het inwerkingtreden van deze 
wettelijke bepalingen het verkrijgen van administratieve data door de ADS zal vergemak-
kelijken. 

Conclusie Rekenhof

Het Rekenhof concludeert dat het mandaat voor gegevensverzameling recent op af-
doende wijze wettelijk is vastgelegd, maar dat de ADS lange tijd werd gehinderd door 
het laattijdig inwerkingtreden van een aantal wetsartikels. Het proactief beleid dat de 
ADS hierrond wil ontwikkelen staat nog in zijn kinderschoenen.

3.3 Voldoende middelen

“Statistische autoriteiten beschikken over voldoende middelen om te voldoen aan de statisti-
sche verplichtingen.”

3.3.1 Financiële middelen
De jaarlijkse uitgaven van de ADS zijn de laatste zeven jaar vrij stabiel gebleven. Ongeveer 
93 % ervan wordt bekostigd vanuit de begroting van de FOD Economie. De overige 7 % 
wordt gedragen door het begrotingsfonds Nationaal Instituut voor de Statistiek (artikel 505 
van de programmawet van 24 december 2002). Via dit Fonds NIS kan de ADS de inkomsten 
die ze verkrijgt door dienstverlening aan derden gebruiken om haar eigen werking deels 
te financieren. De ontvangsten in het begrotingsfonds komen uit drie grote bronnen: con-
tracten met Eurostat, contracten met de gemeenschappen en gewesten en administratieve 
boetes. 

32 Zie operationele doelstelling 1.3 in de toelichting bij de initiële begroting van 2013 (Parl. St. Kamer,  
DOC 53 2523/018).
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Tabel 4 –  Financiering in 1.000 euro (realisaties 2008-2013, aangepaste begroting 2014) 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Uitgaven op de gewone begroting

Personeel 21.209 21.408 22.214 20.496 20.485 20.021 21.521

Werking 1.086 1.119 1.257 915 764 861 1.169

Census 2011 

informatica (1)
0 423 417 347 121 197 230

Diverse 

enquêtes (2)
1.331 1.741 1.908 1.655 2.417 1.733 2.029

toelagen 
aan externe 
organismen

7 7 9 9 9 7 10

Totaal 23.633 24.698 25.805 23.422 23.796 22.819 24.959

Uitgaven op het begrotingsfonds (veranderlijke kredieten)

niet statutair 
personeel

565 984 1.179 1.164 1.269 1.077 932

Werkingskosten/ 
Betaling 
enquêteurs

117 50 31 3 143 469 565

informatica 108 475 0 189 240 23 0

Totaal uitgaven 790 1.509 1.210 1.356 1.652 1.569 1.497

Ontvangsten op het begrotingsfonds

Ontvangsten 
lopend jaar

1.507 1.291 788 1.463 1.612 1.638 1.500

Overschot of 
deficit

717 -218 -422 107 -40 69 3

(1) De volkstelling of census gebeurt op vraag van eurostat en gebeurde in 2011 voor het eerst op basis van 
administratieve databanken.

(2) In 2008 en 2009 werd in een apart krediet voorzien voor EU-SILC. Dit werd in deze tabel bijgeteld bij “diverse en
quêtes”.

Bron: algemene uitgavenbegroting

Tot en met 2013 waren de uitgaven op het begrotingsfonds regelmatig hoger dan de ont-
vangsten. Dit is historisch gegroeid. De ADS mocht in 2006 de opgebouwde reserves aan-
wenden om contractuele personeelsleden aan te werven. Vanaf de begroting 2014 mogen 
de reserves niet meer worden benut. Het saldo van het fonds bedraagt volgens het wetsont-
werp van de begroting 201433 2,3 miljoen euro op 1 januari 2014. 

De kostprijs van de afzonderlijke statistieken wordt niet gemeten. Er is dus niet na te gaan of 
de kosten in verhouding staan tot de behoeften en of een bepaalde statistiek kostenefficiënt 
is. De ADS twijfelt of de kostprijs per statistiek nauwkeurig kan worden berekend: statistici 
werken aan meerdere statistieken tegelijk en hun inzet is dus moeilijk te linken aan een 
bepaalde statistiek. Het meten van de kosten zou volgens de ADS duur zijn (timesheets 

33 Parl. St. Kamer, DOC 53 3071/002, p. 576.



KWaliteit Van De StatiStieKen Van De aDS / 29

bijhouden bv.). De ADS houdt wel de kosten bij voor specifieke projecten van Eurostat als 
verantwoording voor de subsidies (statistieken nr. 22 en 30).

3.3.2 Personeel
Eind 2013 telde de ADS 469 personeelsleden, waarvan 332 statutairen en 137 contractuelen. 
94 % van haar uitgaven zijn personeelsuitgaven.

Figuur 1 –  Personeelsevolutie ADS, per opleidingsniveau (aantal personen op 31 december)
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Berekening RH14.19 15.33 16.58 17.61 19.86 20.22 21.75 22.6 23.84 24.32 24.76 25.56 25.78
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% A+B 16.13 17.46 18.95 19.89 23.1 23.9 25.63 27.93 27.81 28.38 29.09 30.08 30.47
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Bron: ADS

Sinds 2009 is er een globale daling van 17,4 %. In absolute cijfers gaat het om 99 mensen. 
Deze daling is voornamelijk te wijten aan een pensioneringsgolf tussen 2010 en 2013 bij de 
personeelsleden van niveau D en in mindere mate bij de personeelsleden van niveau C, 
die zich ook de komende jaren zal voortzetten. Daarbij worden de meesten onder hen niet 
vervangen. De ADS heeft hierop proberen te anticiperen door haar productieprocessen te 
moderniseren, zodat er met minder uitvoerend personeel kan worden gewerkt. Hiervoor 
tracht ze meer niveaus A in te zetten, maar dit is echter nog onvoldoende het geval. 

De ADS heeft te weinig hooggeschoold personeel en nog steeds relatief veel personeelsle-
den van niveau C en D. Volgens de ADS was er op 1 januari 2013 een tekort van elf niveaus 
A en een overschot van 27 niveaus C en vijftien niveaus D (tabel 5). Wat dit laatste betreft, 
sleept de ADS een erfenis uit het verleden mee: de oprichting van het INR in 1994 redu-
ceerde de ADS tot een “enquête-uitvoerende dienst”, om boventallig personeel van niveau 
C en D aan het werk te kunnen houden34. 

34 Parl. St. Senaat (199495), nr. 1218/5, p. 4.
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Tabel 5 –  Personeelsbehoeften per niveau en werkelijke bezetting op 1 januari 2013 (VTE)

Niveau A B C D

 Kritisch minimum (*) 116 17 179 91

 Werkelijke bezetting 105 17 206 106

(*) Berekend op basis van het benodigde aantal mandagen per statistiek in de globale planning.

Bron: strategisch personeelsplan ADS 2013

Uit het personeelsplan blijkt dat het kritisch minimum per dienst niet steeds 
wordt bereikt. 

Figuur 2 toont dat de ADS over heel wat minder hooggeschoold personeel beschikt 
dan andere Europese statistiekinstanties, ondanks het feit dat het aandeel perso-
neelsleden van niveau A en B de voorbije jaren licht is toegenomen (van 19,9 % in 
2009 naar 25,6 % in 2012).

Figuur 2 – Aandeel hooggeschoold personeel in  %
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2012 2011 2012 2011 2011 2011 2012 2011
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Bronnen: voor de ADS: personeelsplan 2012, voor de andere Europese statistiekinstanties: 
meest recente jaarverslagen (2011 of 2012)35

Dit lage aantal hooggeschoolde personeelsleden heeft meerdere elkaar verster-
kende oorzaken.

De loonmassa die bij de ADS bespaard wordt ten gevolge van de pensioneringen, 
vloeit naar de gezamenlijke pot van de FOD Economie en wordt op dat niveau 
 herverdeeld. De ADS mag minder niveaus A rekruteren dan ze zou willen. 

35 niet alle europese statistiekinstanties publiceren op hun website jaarverslagen waarin personeelsge
gevens te vinden zijn. Het gaat hier dus om een toevallige selectie. 
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Tabel 6 geeft een overzicht van het personeel dat de ADS in de jaren 2009 tot en met 2013 
heeft gevraagd en al of niet heeft verkregen.

Tabel 6 – Gevraagd en verkregen personeel (totaal aantal voor de jaren 2009 tot en met 2013)

Gevraagd in personeelsplan Verkregen

Rekrutering

a 37 15

B 14 2

C 8 0

Promoties

A3 13 6

A4 5 2

A5 1 1

Bron: ADS

De rekrutering verloopt moeizaam. Het gevraagde profiel (statisticus, dataminer) is gegeerd 
in zowel de publieke als private sector. In de jaren 2006 tot en met 2009 werden toch tel-
kens tussen elf en dertien personeelsleden van niveau A aangeworven. In 2011 en 2012 kon 
het beschikbare personeelsbudget echter niet volledig worden benut, omdat de ADS via de 
geijkte selectieprocedure niet snel genoeg mensen kon aanwerven. 

Er is een groot verloop: van de 64 niveaus A die tussen 2006 en 2012 werden aangeworven, 
zijn er veertien (of een op vier) alweer vertrokken. Dat verloop zorgde voor problemen bij 
bepaalde statistieken (nr. 3, 19, 20, 26, 29, 30). In 2013 verloor de ADS opnieuw zeven perso-
neelsleden van niveau A. Ze stromen uit naar de FOD Financiën, de RVA, de NBB, Eurostat 
enz. omdat ze daar betere carrièrekansen of een betere verloning krijgen. Dit laatste doet 
zich vooral voor bij de contractuelen (elf van de veertien vertrekkers).

Als gevolg van dit personeelstekort kan de ADS enkel voldoen aan de minimale (Europese) 
statistische verplichtingen, ten koste van activiteiten die de kwaliteit van de statistische 
producten en processen zouden kunnen verbeteren. Het Rekenhof stelde immers vast dat 
het tekort aan hooggeschoold personeel de volgende concrete gevolgen heeft:

• Niet alle statistici nemen deel aan de task forces van Eurostat, waar vooral methodologi-
sche problemen worden besproken (bij tien van de onderzochte cases). 

• Er is weinig ruimte om in te tekenen op vernieuwings- of verbeteringsprojecten waar-
voor subsidies kunnen worden verkregen van Eurostat. Soms loopt de ADS ook bedra-
gen mis door het te laat indienen van het subsidiedossier of het niet kunnen uitvoeren 
van de opdracht36.

• Er is geen tijd om meer te doen dan louter aanleveren wat Eurostat vraagt (bv. meer de-
tails, betere schattingen, bijkomende analyses, aantrekkelijkere presentatie…).

36 Zo liep de aDS 17.908,41 euro mis in het kader van de statistiek over de HiCP (geharmoniseerde consumptieprijs
index) door nietuitvoering. in 2010 is de subsidieaanvraag in het kader van de statistiek over het iCtgebruik bij de 
huishoudens eveneens mislukt omdat men twee dagen te laat was.
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• Er is weinig ruimte om het werk grondig te documenteren (bv. bijhouden globale plan-
ning, actualiseren van metadata, opmaken methodologische nota’s, opmaken commu-
nicatieplan) of om kennis uit te wisselen.

• Personeelstekort bij de dienst Methodologie & Certificatie (CMC) maakt dat er geen 
ruimte is voor innovatie, terwijl Eurostat voor bepaalde statistieken (nr. 1 en 15) metho-
dologische vernieuwingen aankondigt.

• Voor sommige statistieken (nr. 1, 10, 15, 18, 19, 29, 30) moet de ADS wegens personeelste-
kort of -verloop aan crisismanagement doen: medewerkers doen overuren en weekend-
werk, mensen uit andere diensten moeten bijspringen, ICT-taken worden uitgevoerd 
door mensen van wie het eigenlijk de taak niet is… 

Ook bij de leidinggevenden zijn er tekorten. Tabel 6 toont dat niet alle gevraagde promo-
ties tot A3 of A4 werden verkregen. Niet alle afdelingen of diensten hebben een hoofd: het 
diensthoofd van de afdeling Statistiek vervulde tijdens de audit ook de functie van direc-
teur-generaal en het diensthoofd van de afdeling Datawarehouse leidt ook het Centrum 
voor Gegevensverzameling (CDC). Een aantal leidinggevende functies die strategisch zijn 
voor de geloofwaardigheid van de ADS als NSI, zijn niet ingevuld: er is geen press officer en 
geen verantwoordelijke voor de internationale coördinatie. Deze taken komen bovenop de 
opdracht van de beschikbare personeelsleden. 

De ADS doet inspanningen om de niveaus A die ze aanwerft, te behouden. Ze tracht de 
verloning van de niveaus A te verbeteren door aan meer personeelsleden graad A21 (i.p.v. 
A11) toe te kennen. Daarnaast krijgen alle nieuwe mensen de eerste zes maanden coaching 
van hun diensthoofd en van de dienst Personeel en Organisatie. Een keer per maand is er 
een opvolgingsgesprek. Voorts is er een vormingsaanbod dat tracht tegemoet te komen aan 
de noden en behoeften van de diensten en medewerkers. Sinds maart 2012 zijn er ook “ken-
nismiddagen” over technische onderwerpen (bv. over een methode). 

Wat de personeelsleden van niveau C en D betreft, bestaan er bij de ADS, ondanks het 
globale overschot, toch ook punctuele tekorten. Zo konden voor een van de onderzochte 
statistieken (nr. 7) de formulieren niet in het systeem worden ingevoerd in de regionale 
verzamelcentra door het tekort aan personeel. Het CDC vreest voor zeer lange wachttijden 
bij telefonische oproepen in de toekomst (nr. 20). Het werk op niveau C en D is ruimer dan 
alleen het invoeren van papieren enquêtes, en blijft – ook bij toenemende automatisering – 
nodig (bv. testen van automatische controles bij de webformulieren, telefonisch contact om 
fouten uit te zoeken…). Uit het personeelsplan blijken vier niveaus C en anderhalf niveau 
D bij de thematische directies te ontbreken. Om deze problemen op te vangen zonder bij-
komende aanwervingen, is er een project gestart om de overblijvende uitvoerende mede-
werkers zo efficiënt mogelijk in te zetten. Het feit dat het overschot aan personeelsleden 
van niveau C en D zich vooral in de gedecentraliseerde centra voor gegevensverzameling in 
Charleroi, Gent en Luik bevinden, maakt een flexibelere inzet niet evident.

3.3.3 ICT
ICT is zeer belangrijk voor de modernisering van de productieprocessen bij de ADS. De 
ADS heeft geen eigen ICT-dienst en quasi geen middelen voor ICT op haar eigen begro-
ting (maximum 2 % ongeveer). Sinds 2003 zijn alle ICT-activiteiten gecentraliseerd op het 
 niveau van de FOD. De ADS is de grootste “klant” van de ICT-dienst van de FOD: 57 % van 
het budget 2014 voor businessprojecten gaat naar de ADS, en ook in de recurrente kosten 
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(bv. servers) en de infrastructuurprojecten zit een relatief groot – maar moeilijk te kwanti-
ficeren – aandeel voor de ADS. 

De ontwikkeling van de datawarehouse (DWH) is het belangrijkste ICT-project dat de ADS 
samen met de ICT-dienst van de FOD moet uitvoeren. Het doel is alle databanken van de 
FOD Economie, die gevoed worden via enquêtes of via administratieve databanken, in te 
lezen in de DWH en van daaruit alle statistieken op te maken. De ICT-dienst van de FOD 
staat in voor het ICT-aspect van de DWH (hard- en software, servers…). Ook het inlezen 
van de basisgegevens uit de databanken via een automatische flow (bv. elke week de data 
van de Kruispuntbank van Ondernemingen, KBO) gebeurt door de ICT-dienst. De afdeling 
Datawarehouse & Information Management van de ADS is de beheersdienst (controle of de 
databanken correct worden voorbereid voor opname, toegangsbeheer…) voor de hele FOD. 
Buiten de ADS zijn vooral de KBO en het Prijzenobservatorium de grootste gebruikers van 
de DWH. 

De ADS werkt aan een verregaande standaardisering op het vlak van ICT-toepassingen in 
het kader van de migratie naar de DWH, ook om minder afhankelijk te worden van de ICT-
dienst van de FOD en personeel efficiënter te kunnen inzetten. Op deze manier komt ze 
tegemoet aan de opmerkingen i.v.m. de ICT uit de peer review van Eurostat.

Er werd gekozen voor de SAS-technologie als platform voor de DWH en als verplichte tool 
voor data-analyse. Met SAS (Business Analytics and Business Intelligence Software) hebben 
de statistici de data-analyse en de opmaak van de bestanden voor publicatie en voor Euro-
stat volledig zelf in handen. Vroeger (en nog steeds voor de statistieken die niet met SAS 
worden gemaakt) deed de ICT-dienst van de FOD hiervoor de programmatie. Met SAS is 
deze tussenkomst niet meer nodig. De statistici zelf herschrijven de programma’s in SAS. 
Hoewel dit veel werk met zich meebrengt, zijn de meeste statistici tevreden met deze toe-
genomen controle.

Alle statistici zijn ook tevreden met SAS voor de verwerking van de data. Enkelen geven aan 
dat SPSS (Statistical Package for the Social Sciences, een softwarepakket voor statistiek en 
data-analyse) handiger is om te antwoorden op ad hoc-vragen: output kan gemakkelijker 
worden geëxporteerd en aantrekkelijker worden voorgesteld. Ook de dienst Communicatie 
deelt deze bezorgdheid. Beide tools naast elkaar blijven gebruiken, betekent echter een 
extra kost. 

Met de DWH en het gebruik van SAS is er voor de statistieken op basis van administratieve 
databanken, eens deze door de ICT-dienst zijn ingelezen, geen tussenkomst van hen meer 
nodig in de statistiekproductie. Voor de enquêtes blijft de ICT-dienst een belangrijke 
rol spelen: voor het programmeren van de vragenlijsten en invoerprogramma’s, het 
ontwikkelen van het beheersysteem voor de enquêteurs, het beheren van het platform om 
  internetenquêtes online te zetten, de doorgestuurde enquêtes op te volgen, en het finaal ter 
beschikking stellen van de data aan de ADS. 

In onderling overleg tussen de ADS en de ICT-dienst van de FOD worden de prioriteiten 
vastgelegd. Deze prioriteiten worden gevalideerd door het directiecomité. Toch zijn er ook 
problemen. Meerdere statistici klagen over lange wachttijden en wijzen op een gebrekkige 
documentatie, waardoor nieuwkomers in de ICT-dienst of statistici bij de omzetting naar 
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SAS tijd verliezen om alles opnieuw uit te zoeken. Een ander probleem voor de ADS is de 
stabiliteit van de infrastructuur. Veel van deze problemen hebben te maken met een tekort 
aan personeel bij de ICT-dienst van de FOD (daling van 170 naar 120 personeelsleden ) mede 
door de vele pensioneringen, die niet allemaal vervangen worden. De ICT-dienst van de 
FOD wijst er ook op dat door lineaire besparingen (-20 %) vooral op nieuwe projecten moet 
worden bespaard.

De sterke punten van de ICT-dienst van de FOD, volgens de statistici, zijn: het feit dat de 
IT’ers die voor 2003 nog bij het NIS hebben gewerkt, de business goed kennen, het goede 
ICT-materiaal en de goede helpdesk. 

Conclusie Rekenhof

De kostprijs van de afzonderlijke statistieken wordt niet gemeten. Men kan dus niet 
nagaan of de kosten in verhouding staan tot de behoeften en of een bepaalde statistiek 
kostenefficiënt is. De ADS heeft te weinig hooggeschoold personeel. Als gevolg van dit 
personeelstekort kan de ADS enkel voldoen aan de minimale (Europese) statistische 
verplichtingen, ten koste van activiteiten die de kwaliteit van de statistische produc-
ten en processen zouden kunnen verbeteren. De aanbeveling in de peer review van 
Eurostat om van de pensioneringsgolf gebruik te maken om meer hoog gekwalificeerd 
personeel aan te werven, heeft vooralsnog onvoldoende resultaat gehad. Op het vlak 
van ICT zijn er wel positieve evoluties t.o.v. de peer review van 2007: met de DWH en 
het gebruik van SAS is de afhankelijkheid van de ICT-dienst van de FOD afgenomen. 

3.4	 Kwaliteitsbewustzijn

“Statistische autoriteiten verplichten zich ertoe om kwaliteit te leveren. Zij stellen systema-
tisch en periodiek sterke en zwakke punten vast teneinde de kwaliteit van de processen en de 
producten voortdurend te verbeteren.”

Een Europese verordening, richtlijn of beschikking is de basis van 24 van de 29 statistieken 
uit de selectie. Bij negen van die 24 statistieken moeten de EU-lidstaten jaarlijks een rap-
port over de kwaliteit aan Eurostat of de Europese Commissie bezorgen. Hoe die rapporte-
ring moet gebeuren is duidelijk gedefinieerd. De ADS rapporteert volgens de richtlijnen en 
bezorgt haar rapporten tijdig aan Eurostat. De commissie groepeert de rapporten van alle 
lidstaten in een algemeen verslag. Voor de vijftien overige statistieken vraagt de EU niet 
expliciet kwaliteitsverslagen van de lidstaten, maar voert Eurostat in negen gevallen wel 
zelf een kwaliteitsbeoordeling uit. Bij de vijf andere ligt er geen verordening aan de basis 
van de statistiek en is er dus geen kwaliteitstoets door Eurostat. Het gaat hier vooral om 
statistieken die specifiek zijn voor de lidstaten (inkomsten, btw, faillissementen, overdracht 
onroerende goederen).

Sinds 2010 heeft de ADS een dienst voor kwaliteitsmanagement (zie het organigram opge-
nomen als bijlage 2). Deze dienst van twee personen heeft een beperkte slagkracht, mede 
door zijn plaats in het organigram (op de hoogte van de thematische directies, waardoor hij 
niet echt transversaal kan werken). De aanbevelingen uit de peer review van Eurostat van 
2007 werden dan ook slechts gedeeltelijk gerealiseerd. Zo worden nog geen systematische 
kwaliteitsaudits, gelinkt aan een certificeringssysteem, uitgevoerd en werd geen uitgebreid 
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kwaliteitsbeleid vastgelegd met richtlijnen voor het personeel of kwaliteitsverbintenissen 
consulteerbaar via de website. Wel heeft de dienst voor de kwaliteitsbeoordeling van de 
statistieken een methodologie en een plan37 uitgewerkt en maakt hij gebruik van toetsbare 
kwaliteitsindicatoren38. Vormingssessies werden gehouden ter sensibilisering. Er zijn indi-
catoren voor statistische output (relevantie, nauwkeurigheid, snelheid, coherentie/verge-
lijkbaarheid en toegankelijkheid) en voor proceskwaliteit39. De opvolging van de kost en de 
last voor de respondent werden ook berekend, maar worden niet in de globale kwaliteits-
beoordeling opgenomen. 

92 (van de 120) statistieken zijn opgenomen in de beoordelingsoefening40. Voor alle indi-
catoren van deze statistieken is de gemiddelde score 54 (op 100) in 2013. De ADS meet een 
vooruitgang ten opzichte van 2012 (49 op 100). 

Figuur 3 – Kwaliteitsindicatoren ADS 

2012 2013
Relevantie 68 70
Nauwkeurigheid 40 52
Snelheid 53 52
Toegankelijkheid 24 26
Coherentie 76 77
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Bron: ADS

Bij de interpretatie van de resultaten is de ADS zich bewust van enkele beperkingen. Er wa-
ren vooreerst problemen met de identificatie van statistieken die in deze kwaliteitsbeoor-
deling moesten worden opgenomen (die soms als project en soms als product beschouwd 
worden in de planning). Daarnaast geven de indicatoren niet altijd een correct en volledig 
beeld van de werkelijkheid. 

• Een lage score voor nauwkeurigheid wil niet zeggen dat de statistiek niet nauwkeurig is, 
maar dat de nauwkeurigheid nog nooit werd gemeten en gekwantificeerd. 

37 aDS, Approche pour une démarche qualité (Analyse et Plan d’action) 23/12/2009. Versie van 22 mei 2013.
38 aDS, Rapport relatif au second exercice de calcul des indicateurs de qualité stables, mars 2014, 20 p.  en Rapport relatif 

au premier exercice de calcul des indicateurs de qualité stables, avril 2013, 18 p.
39 De indicator over proceskwaliteit kreeg voor meer dan de helft van de statistieken de waarde “niet van toepassing” 

en vraagt nog verdere interne analyse. 
40 Volgens de ADS zijn de meerjaarlijkse statistieken zonder opmaak in het betreffende jaar, enkele statistieken die 

worden opgemaakt voor rekening van derden en die niet gepubliceerd worden door de aDS, en sommige statis
tieken die worden hervormd, niet opgenomen. Rapport relatif au second exercice de calcul des indicateurs de qualité 
stables, mars 2014, p.2 en 4. in de selectie waren er dat vijf van de 29 (nr. 8, 15, 17, 21 en 22).
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• De indicator snelheid meet alleen het verschil tussen de referentieperiode en de datum 
van publicatie, niet of de statistiek tijdig gepubliceerd wordt. 

• Een lage score bij toegankelijkheid is vaak louter een gevolg van de minimalistische 
invulling van de planning, in de gevallen waarin de statisticus in plaats van voor elke 
verspreidingsmanier een lijn in te vullen, alle manieren op één lijn zet.  

Deze drie indicatoren hebben de laagste scores en vertonen de grootste variatie over de 
statistieken heen, maar vereisen dus nog verdere uitwerking.

De statistici verantwoordelijk voor de statistieken uit de selectie vonden bij de eerste me-
ting in 2012 dat ondanks de vorming de vragenlijst heel moeilijk was in te vullen en de indi-
catoren weinig transparant en complex waren. De instructies werden intussen aangepast, 
en ook het verhelpen van de overige beperkingen staat op de planning.

Andere rapportering over de kwaliteit is er niet of is vrij diffuus. 

Conclusie Rekenhof

Europa zorgt ervoor dat er voor de statistieken die ze oplegt voldoende aandacht voor 
kwaliteit is. Ze vraagt ofwel rapporten, die de ADS zorgvuldig maakt, ofwel doet ze 
zelf beoordelingen. Sinds 2010 heeft de ADS een dienst voor kwaliteitsmanagement en 
komt ze hiermee deels tegemoet aan de aanbevelingen van de peer review van Eurostat. 
De dienst heeft wel een beperkte slagkracht; hij moet het meet- of berekeningsinstru-
ment nog verfijnen en de overige aanbevelingen aanpakken.

3.5  Statistische geheimhouding

“De privacy van de verstrekkers van gegevens (huishoudens, ondernemingen, overheidsdien-
sten en andere respondenten), het vertrouwelijke karakter van de informatie die zij verstrekken 
en het uitsluitende gebruik daarvan voor statistische doeleinden zijn absoluut gewaarborgd.”

De statistische geheimhouding is wettelijk gewaarborgd. De privacywetgeving41 is van 
toepassing op de verwerking van gegevens door de ADS. Dit betekent dat het bewaren en 
verder verwerken van persoonsgegevens voor statistische doelen slechts mogelijk is na 
machtiging door de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer. De 
privacyregels gelden zowel voor de gegevens die ADS zelf verzamelt en publiceert, als voor 
de eigen gegevens die de ADS wil doorgeven aan derden. Om deze procedures te versoepelen, 
introduceerde de Statistiekwet in 2006 in de schoot van de Commissie voor de Bescherming 
van de Persoonlijke Levenssfeer het Statistisch Toezichtscomité42. Dit sectoraal comité is 
bevoegd voor het verlenen van de machtigingen voor toegang of mededeling van gecodeerde 
studiegegevens van de ADS. Voorts geeft het advies en onderzoekt het de uitvoering en de 
naleving van de statistiekwet en de wetgeving op de privacybescherming. Het Statistisch 
Toezichtscomité is pas sinds juni 2014 operationeel. 

41 Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van 
persoonsgegevens. Ook op europees niveau en op wereldschaal bestaat een wettelijk en normatief kader voor 
privacy- en gegevensbescherming.

42 Koninklijk besluit van 7 juni 2007.
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Wat het functioneren van de ADS betreft, bevat de Statistiekwet een onderdeel over de 
gegevensbescherming (zie punt 3.2). Het koninklijk besluit van 13 juni 201443 beschrijft de 
technische, organisatorische en juridische maatregelen die de ADS moet nemen om de sta-
tistische geheimhouding te garanderen.

De splitsing tussen het Centrum voor Gegevensverzameling (CDC) en de thematische directies 
is een belangrijke organisatorische garantie voor de beveiliging van de gegevens (zie figuur 4). 

Medewerkers van het CDC hebben toegang tot de inputgegevens, medewerkers van de the-
matische directies hebben enkel toegang tot de outputgegevens zonder persoonsgegevens. 
Zo is er een scheiding tussen identificatiegegevens en de data. Dit geeft bij sommige sta-
tistieken wel problemen bij het beantwoorden van ad hoc vragen, het valideren van resul-
taten…44. Voor de ondernemingen hebben de thematische directies wel toegang tot iden-
tificeerbare gegevens omdat zij vaak met hen contact moeten opnemen om de verkregen 
informatie te corrigeren. Ook bij de publicatie van de gegevens doet de ADS er alles aan 
om de anonimiteit te garanderen, zowel bij personen als bij ondernemingen. Daartoe is een 
handleiding “Bescherming van gegevens” uitgewerkt.

Figuur 4 –  Scheiding gegevensverzameling – thematische directies

Ensemble c’est mieux 
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43 Koninklijk besluit van 13 juni 2014 tot vaststelling van, enerzijds, de specifieke reglementaire, administratieve, 
technische en organisatorische maatregelen teneinde de naleving van de voorschriften over de bescherming van 
individuele gegevens of de gegevens over individuele eenheden en over de statistische geheimhouding te verze
keren en van, anderzijds, de voorwaarden waaronder het nationaal instituut voor de Statistiek kan handelen als 
tussenpersoon bij een latere verwerking voor statistische doeleinden.

44 Zeven van de 29 geselecteerde statistieken behandelen persoonsgegevens. Bij statistiek nr.2 zijn er bv. problemen 
bij het beantwoorden van vragen.

Bron: ADS
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De afdeling Datawarehouse & Information Management van de ADS staat in voor de beveili-
ging van statistische gegevens en databestanden voor de hele FOD (controle of de databan-
ken correct worden voorbereid voor opname, toegangsbeheer…). De “afgevaardigde voor de 
gegevensbescherming”, aangewezen bij koninklijk beslui45, maakt deel uit van deze dienst. 

Om de statistische geheimhouding te bewaken, ondertekenen de personeelsleden van de 
ADS de voorschriften over het statistisch geheim en het beroepsgeheim zoals in de wet is 
bepaald (dienstorder 19 augustus 2009). De besluitbepalingen van de wet (artikel 22 en 23) 
worden van toepassing verklaard. Er is ook in een opleiding van een à twee uur voorzien 
over de bescherming van data. Dit is een vooruitgang t.o.v. de peer review van 2007.

Voor het doorgeven van gegevens aan derden, is er minder vaak advies nodig van de Com-
missie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer dan vroeger, aangezien er 
raamcontracten werden gesloten met de regio’s (SVR, IWEPS en IBSA, zie punt 2.2.2)46. 

De aanvraag voor gecodeerde studiegegevens door andere derden gebeurt via een stan-
daardformulier. De juridische dienst van de ADS bestudeert het dossier, vraagt advies aan 
de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, en geeft na goedkeu-
ring door de hiërarchie de opdracht de gegevens te leveren.

Conclusie Rekenhof

De statistische geheimhouding is wettelijk gewaarborgd. Medewerkers ondertekenen 
een geheimhoudingsverklaring. Heel wat maatregelen zijn getroffen om de privacy  zo-
wel binnen de ADS als daarbuiten te regelen.

3.6	 Onpartijdigheid	en	objectiviteit

“Statistische autoriteiten ontwikkelen, produceren en verspreiden Europese statistieken met 
inachtneming van de wetenschappelijke onafhankelijkheid en op objectieve, professionele en 
transparante wijze, waarbij alle gebruikers gelijkelijk worden behandeld.”

Bij de bespreking van de professionele onafhankelijkheid (punt 3.1) kwam de onpartijdig-
heid en de objectiviteit al aan bod. Daarbij werd vooral stil gestaan bij de inbedding van de 
ADS in de FOD, wat een invloed heeft op de inhoudelijke prioriteiten maar niet op de publi-
catie van de resultaten. In punt 3.7 wordt daarenboven verduidelijkt dat bij de opmaak van 
de statistieken het methodologische kader gebaseerd is op algemeen aanvaarde normen. 
Metadata over de gebruikte methoden en procedures zijn meestal online beschikbaar, maar 
vaak in beperkte vorm (punt 3.15). 

Voorts stelde het Rekenhof het volgende vast over dit beginsel:

45 Koninklijk besluit van 13 juni 2014 tot aanstelling van de afgevaardigde voor de gegevensbescherming bij de alge
mene Directie Statistiek – Statistics Belgium.

46 Het samenwerkingsakkoord zal de raamcontracten overbodig maken omdat de gegevensuitwisseling tussen de 
ADS en de regio’s hierin geregeld is.
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Nagenoeg voor alle geselecteerde statistieken hebben alle gebruikers op hetzelfde tijdstip 
dezelfde toegang tot de statistische informatie. De gegevens worden meestal eerst naar 
Eurostat gestuurd en worden daar gevalideerd. Daarna volgt, na een eventueel persbericht, 
publicatie op de website. Soms worden in de loop van de procedure de cijfers ter bijkomende 
validatie voorgelegd aan experten: in één geval gebeurt dit vóór het versturen van de cijfers 
aan Eurostat (nr. 8) en in één geval na de publicatie op de website maar vóór het persbericht 
(nr. 10). Voor één statistiek krijgen een aantal goede klanten de cijfers vóór publicatie, met 
een embargo om zelf eerst te publiceren (nr. 29). Na publicatie op de website, wordt gestart 
met het versturen van gegevens op maat. Deze worden niet openbaar gemaakt, maar zijn 
gebaseerd op dezelfde cijfers als de publicatie.

Op de website van de ADS staat er onder de rubriek “Informatieverspreiding” een uitbreng-
kalender waar de datum van de verwachte publicatie van de statistiek wordt aangekon-
digd. Hierin staan echter niet alle statistieken: zestien van de 29 uit de selectie zijn niet 
opgenomen. Statistieken die momenteel niet nationaal gepubliceerd worden (bv. nr. 20), 
statistieken die geen wettelijke bepaling hebben wanneer de statistiek klaar moet zijn (bv. 
nr. 2 en 10), statistieken die structureel vertraagd zijn of met problemen (bv. de bevolkings-
statistieken) worden niet opgenomen in de uitbrengkalender.

Bij de ontdekking van fouten is de houding van de ADS dubbel. Ze staat afkerig tegenover 
wijzigingen eenmaal de cijfers zijn goedgekeurd en op de website staan. Opnieuw publi-
ceren brengt heel wat werk mee47 en maakt de vergelijkbaarheid in de tijd problematisch. 
Wel gebeurde er zeker in drie gevallen uit de selectie een correctie na het vaststellen van 
een materiële fout (nr. 16, 17 en 19). Dit werd voor de twee eerste ook gecommuniceerd op 
de website en naar de courante gebruikers48. Voor tien van de 29 geselecteerde statistieken 
gebeuren bij elke publicatie van nieuwe cijfers herzieningen van de voorgaande periodes, 
waarbij schattingen gradueel vervangen worden door effectieve gegevens. De herwerkte 
cijfers worden telkens gepubliceerd en verstuurd.

Conclusie Rekenhof

De productie en verspreiding van statistieken gebeurt door de ADS op een wetenschap-
pelijk onafhankelijke en professionele wijze. De informatie over gebruikte methodes is 
openbaar, maar vaak beperkt. Alle gebruikers hebben bijna steeds op hetzelfde tijdstip 
toegang tot de statistische informatie. Wel is voor een belangrijk deel van de statistie-
ken de datum van publicatie niet vooraf gekend. De ADS is terughoudend om gepubli-
ceerde cijfers te herzien, toch worden materiële correcties uitgevoerd en gepubliceerd.

47 Zeker bij publicatie in het Belgisch Staatsblad zoals voor de bevolkingscijfers. 
48 Wat de statistieken over de afzetprijsindex (nr. 16) en de sterftetafels (nr. 19) betreft, moet hier een kanttekening 

worden gemaakt. De afzetprijsindex wordt gebruikt in contracten, waardoor een wijziging achteraf problematisch 
is. Bij de sterftetafels was er sprake van een fout in de berekening. alle jaren met fouten werden gecorrigeerd voor 
zover de basisgegevens nog beschikbaar waren. De communicatie was hier minder duidelijk.
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3.7	 Deugdelijke	methoden

“Aan kwaliteitsstatistieken liggen deugdelijke methoden ten grondslag. Hiervoor zijn geschik-
te instrumenten, procedures en deskundigheid nodig.”

3.7.1 Methoden
De methoden die de ADS hanteert zijn in ruime mate gebaseerd op Europese en andere 
internationale methodologische normen en richtlijnen. Vierentwintig van de 29 geselec-
teerde statistieken zijn gebaseerd op een Europese verordening, beschikking of richtlijn. De 
verordeningen zijn meestal gedetailleerd en bevatten door Eurostat vastgelegde concepten, 
begrippen, classificaties en nomenclaturen. Voor elf statistieken heeft Eurostat ook een 
handleiding gemaakt. De manier van gegevensverzameling wordt dikwijls vrij gelaten om-
dat de situatie sterk verschilt van land tot land. De toepassing van de verordeningen (en de 
handleidingen) biedt een garantie op een kwaliteitsvol methodologisch kader. Daarnaast 
gebruikt de ADS ook andere internationale classificaties, bv. van de VN.

Van de vijf statistieken die niet gebaseerd zijn op een Europese verordening zijn er twee 
(nr. 2 en 11) die helemaal niet Europees zijn geregeld en drie (nr. 12, 14 en 25) waarvoor geen 
expliciete methodologie bestaat maar wel bestaande classificaties worden gebruikt (zoals 
NACE, Nomenclature statistique des activités économiques).

Bij acht van de 29 statistieken (nr. 4, 8, 10, 15, 17, 19, 20 en 29) is er samengewerkt met externe 
experten voor de methodologie. In zeven gevallen was er volgens de ADS geen samenwer-
king en over veertien gevallen is geen informatie in verband met samenwerking gegeven.

3.7.2	 Dienst	Methodologie	&	Certificatie	(CMC)
De tussenkomst van de dienst Methodologie & Certificatie (afgekort CMC, zie bijlage 2) is 
heel duidelijk bij de enquêtes waarbij een steekproef wordt getrokken (twaalf uit de selectie 
van 29: nr. 1, 5, 6, 13, 16, 17, 20, 21, 22, 26, 27 en 30). De dienst zorgt voor het steekproefplan, 
de steekproeftrekking, de kalibratie en de variantieanalyse. Bij zes andere statistieken komt 
de CMC tussen bij het uitwerken van de methodologie (nr. 4 en 16), bij de optimalisering 
van het productieproces (nr. 11, 12 en 25) en als er problemen zijn met de confidentialiteit 
(nr. 2 en 11). Bij elf statistieken (nr. 3, 7, 8, 9, 14, 15, 18, 19, 23, 24 en 29) is er helemaal geen 
tussenkomst. 

Hoewel de tussenkomsten per statistiek zeker nuttig en nodig zijn, kan de dienst CMC zijn 
meerwaarde op strategisch vlak vergroten. Meer horizontale methodologische tussenkom-
sten, inclusief de uitwerking van thematische handleidingen en richtlijnen, kunnen leiden 
tot meer standaardisatie, tijdswinst en kwaliteitsverhoging door het veralgemenen van best 
practices (bv. voor de non-response problematiek, benchmarking, tijdreeksenanalyse, be-
handeling van confidentialiteit…).

Een aantal dergelijke projecten werden gedefinieerd, maar kunnen, net als sommige tus-
senkomsten per statistiek (zoals de variantieanalyse), niet uitgevoerd worden door het be-
perkte kader (vier voltijdse methodologen en het diensthoofd, zie punt 3.3.2). Ter vergelij-
king: bij het Centraal Bureau Statistiek in Nederland werken 53 methodologen. Ook voor 
informatie-uitwisseling, zowel intern als extern, blijft weinig tijd, wat de methodologen 
ervaren als een hinderpaal voor innovatief werken. 
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Conclusie Rekenhof

Het Rekenhof stelt vast dat voor de meeste statistieken het algemene methodologische 
kader is gebaseerd op Europese en andere internationale normen, richtlijnen en goede 
praktijken. Strategisch (en innovatief) werken, onder meer via horizontale methodolo-
gische projecten, wordt belemmerd door het beperkte personeelskader van de dienst.

3.8 Toereikende statistische procedures

“Toereikende statistische procedures, die worden toegepast vanaf het verzamelen tot het goed-
keuren van data, zorgen voor statistieken van hoge kwaliteit.”

3.8.1	 Synergieprojecten
Ter gelegenheid van de migratie van de statistieken naar het datawarehouse wordt syste-
matisch voor elke statistiek de volledige werkwijze herbekeken via een business analyse 
en wordt het productieproces geoptimaliseerd. Ook het publicatieplan van de statistieken 
wordt heroverwogen. Het doel is de kwaliteit van de resultaten voor de gebruikers te verho-
gen, de voorkeur te geven aan secundaire gegevensverzameling (gebruik van administra-
tieve gegevens) boven primaire gegevensverzameling (enquêtes), het gegevensverwerkings-
proces te rationaliseren en te standaardiseren en de toegang tot statistische informatie 
te vergemakkelijken via de toepassing be.STAT, die een rechtstreekse bevraging van het 
datawarehouse mogelijk maakt. 

Deze operatie wordt volledig aangestuurd door het “Synergieprogramma” dat de ADS op re-
gelmatige basis opvolgt. Dat zorgt ervoor dat het productieproces van elke statistiek wordt 
gemoderniseerd terwijl de statistiekproductie blijft doorlopen. De optimalisatie van het 
productieproces gebeurt door zowel het Centrum voor Gegevensverzameling (CDC), de be-
trokken thematische directie, de dienst CMC als de ICT-diensten.

Het Synergieprogramma ging van start in 2009. De geplande uitvoeringstermijn voor het 
Synergieprogramma was drie jaar, maar het is nu de bedoeling af te ronden in 201449. 

De synergie is afgerond voor dertien van de 29 geselecteerde statistieken (nr. 1, 2, 3, 11, 12, 
13, 17, 22, 23, 25, 26, 27 en 30). Het is echter twijfelachtig of het volledige proces zal afgerond 
zijn dit jaar.

Voor acht statistieken is de synergie gestart maar nog niet afgerond (nr. 6, 9, 14, 15, 16, 20, 
21 en 29). De ADS heeft vaak goede redenen voor de vertraging van een Synergieproject o.a. 
omdat deze statistiek geen prioriteit is (nr. 6 en 16), de scope is gewijzigd (nr. 29) of een aantal 
statistieken worden gegroepeerd (nr. 16 en 21). Soms is de synergie nochtans dringend omdat 
de gebruikte ICT-toepassing verouderd is en niet meer ondersteund wordt (nr. 9 en 15).

Voor acht statistieken is er geen synergie of is die on hold gezet (nr. 4, 5, 7, 8, 10, 18, 19, 24 en 
28). De redenen hiervoor zijn een tekort aan personeel (nr. 5), geplande drastische verande-
ringen in de gegevensverzameling of de procedure (bv. niet meer met een formulier maar 

49 Parl. St. Kamer, DOC 53 2523/018, Verantwoording algemene Uitgavenbegroting 2013, p. 370371.
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via het rijksregister; nr. 7 en 18), het groeperen van een aantal statistieken (nr. 8 wacht op 
de synergie voor alle landbouwstatistieken en nr. 19 op de synergie voor alle bevolkingssta-
tistieken), het niet als noodzakelijk beoordelen van de synergie omdat er al wordt gewerkt 
met administratieve databanken en alles al IT-technisch op punt staat (nr. 4 en 24). 

3.8.2	 Procesbeschrijving
Er is een duidelijke link tussen een afgeronde synergie en de beschikbaarheid van een pro-
cesbeschrijving. 

Tabel 7 – Synergie en procesbeschrijving

Synergie Uitgebreide 
procesbeschrijving

Gedeeltelijke 
procesbeschrijving

Geen 
procesbeschrijving Totaal

afgerond 10 3 0 13

nog niet afgerond 3 5 0 8

geen of on hold 2 0 6 8

Totaal 15 8 6 29

Bron: ADS

Van de dertien statistieken waarvan de synergie was afgerond, zijn er tien met een uitge-
breide procesbeschrijving. De drie overige hebben wel beschrijvingen, maar ofwel zijn ze 
niet gedetailleerd genoeg ofwel is de documentatie te gefragmenteerd. Van de acht statis-
tieken waarbij geen sprake was van synergie zijn er zes die geen procesbeschrijving hebben. 
In enkele gevallen bestaan er ook uitgebreide handleidingen voor de gegevensverzameling 
(nr. 5, 9, 15 en 24). Voor de taken van de thematische directie wordt er wel naar de zeer 
gedetailleerde “globale planning” (zie punt 3.10) verwezen als procesopvolging, maar het 
Rekenhof beschouwt dit niet als een procesbeschrijving. Samenvattend kan gesteld worden 
dat vijftien van de 29 statistieken een uitgebreide procesbeschrijving hebben, acht een ge-
deeltelijke procesbeschrijving en zes helemaal geen. 

3.8.3 Dataverzameling

3.8.3.1 Enquêtes
Voor zestien van de 29 geselecteerde statistieken worden er enquêtes gebruikt, waarvan elf 
zuivere enquêtes en vijf waarbij naast een enquête ook databanken worden gebruikt (zie 
bijlage 1). 

De opzet van de enquêtes en de steekproeven gebeurt volgens strikte criteria. Het doel van 
de enquête wordt in alle gevallen expliciet vermeld. Bijna altijd is het maken van op Euro-
pees niveau vergelijkbare statistieken het hoofddoel.

In negen van de zestien gevallen (nr. 1, 5, 6, 13, 16, 17, 18, 26 en 27) komen de vragenlijsten 
tot stand na overleg met externe gebruikers. In drie daarvan wordt de vragenlijst zelfs na 
overleg met de Hoge Raad voor Statistiek goedgekeurd (nr. 6, 13 en 23). Zeker als er geen 
enquêteurs worden ingezet, is de formulering van de vragen heel belangrijk. Bij het ontwik-
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kelen en het testen50 van de vragenlijst is er daarom overleg tussen de thematische directie 
en het Centrum voor Gegevensverzameling. De vragen zijn bij verordeningen gedeeltelijk 
gestuurd door Europa (nr. 5, 26 en 30) of liggen vast in een koninklijk besluit (nr. 15 en 23). 

Steekproef

Bij veertien statistieken gebeurt de enquête op basis van een steekproef. 

In het geval van bevragingen van burgers (nr. 1, 3 en 5) gebeurt de steekproef altijd op basis 
van het Rijksregister; het voor de burgers best denkbare steekproefkader. Dat heeft wel als 
nadeel dat de personen die niet in het Rijksregister zijn opgenomen (2 % tot 3  % van de be-
volking51) niet in de steekproef kunnen zitten. De steekproef wordt getrokken op gestrati-
ficeerde wijze en in twee fasen: eerst de sectie of gemeente en vervolgens het gezin waar de 
bevraging zal gebeuren. In het geval van de EU-SILC-enquête (European Union – Statistics 
on Income and Living Conditions) wordt de minimumgrootte van de steekproef door Europa 
bepaald en België voldoet daar ruimschoots aan. De steekproef bij de enquête naar de ar-
beidskrachten is vrij groot (60.000 gezinnen), maar toch is die grootte bij uitsplitsingen op 
het niveau van gewesten (meer bepaald het Brussels Hoofdstedelijk Gewest) of provincies 
een probleem. Er zouden minstens 5.000 personen per stratum (bv. een provincie of een 
gewest) moeten worden ondervraagd om onderbouwde uitspraken te kunnen doen op deze 
niveaus. De ADS heeft niet voldoende middelen om grotere steekproeven te nemen52. Een 
andere optie is de medewerking aan de statistiek te verplichten, wat de respons doet verho-
gen en de steekproef kan verkleinen (zie verder).

In het geval van bevragingen van ondernemingen gebeurt de representatieve selectie op 
basis van de grootte, de sector (nr. 6, 13, 16, 17, 20, 26, 27 en 30) en de regio via DBRIS2. 
Dat is een gegevensset in de datawarehouse gebaseerd op data uit de Kruispuntbank van 
de Ondernemingen en door de ADS aangevuld met informatie uit een tiental enquêtes bij 
ondernemingen. De kwaliteit van de gegevens in de Kruispuntbank is niet optimaal (foute 
adressen, laattijdige invoering van faillissementen…). De bewerking en verbetering van 
deze gegevens is arbeidsintensief maar laat veel ondernemingsstatistieken vlotter verlopen 
en zorgt dat populatie en steekproef juister kunnen worden bepaald.

Voor twee statistieken wordt geen steekproef getrokken: de statistiek over de bouwvergun-
ningen en de statistiek over de zuivelbedrijven. Alle bouwvergunningen worden door de 
ADS ingevoerd. Aan de maandelijkse statistiek van de zuivelbedrijven wordt door alle (ca. 
150) bedrijven meegewerkt, wat de desbetreffende verordening oplegt.

Responsgraad

Tabel 8 vermeldt de laatst gekende responsgraad en het al of niet verplichte karakter (bij 
koninklijk besluit) per enquête.

50 in zeven gevallen heeft de aDS expliciet geantwoord dat de vragenlijst werd getest (nr. 1, 6, 13, 15, 21, 22 en 30).
51 HiVa, Armoede tussen de plooien. Aanvullingen en correcties op EU-SILC voor verborgen groepen armen, 2012.
52 Voor de eUSilCenquête naar inkomens en levensomstandigheden wil het Brussels Hoofdstedelijk gewest een 

grotere steekproef mee bekostigen, maar volgens de aDS zijn er praktische bezwaren.
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Tabel 8 – Responsgraad en verplicht karakter van de medewerking 

Statistiek Responsgraad Verplicht 

1.  Enquête naar de arbeidskrachten (EAK) 78 % ja 

3.  Enquête ICT-gebruik bij de gezinnen en individuen  55 % (*) neen 

5.  EU-SILC Enquête: inkomen en levensomstandigheden 64 % neen 

6.  Structuur en verdeling van de lonen 82 % ja 

9.  Bouwvergunningen: begonnen, voltooide, vernielde of 
afgebroken gebouwen

Ongeveer 95 % ja

13.  Jaarlijkse enquête naar de structuur van de onderne
mingen in de industrie, bouw, handel en diensten

85 à 86 % ja 

15.  Geharmoniseerd indexcijfer van de consumptieprijzen 
(HiCP)

60 % (niet sociale) en 
100 % (sociale huur) 

neen 

16.  Afzetprijsindex  Ongeveer 90 % ja 

17.  Afzetprijsindex voor diensten Ongeveer 90 % ja

20. Trimestriële indicator vacatures 70 % neen

21.  Afvalproductie door landbouw, visserij en bosbouw 58 % neen

22.  Landbouwenquête mei 98 % ja

23.  Maandelijkse statistiek van de activiteit in de zuivelnij
verheid

95 % ja

26.   Prodcom maandstatistiek (industriële productie) en
27.  Omzetindexen

85 % ja

30.  ICT ondernemingen en e-commerce 55 % neen

(*) Van de personen die het EAK invullen (enquêteur laat formulier achter bij EAK) en 45 % van de brutosteekproef.

Bron: ADS en Rekenhof

De gemiddelde responsgraad is hoger bij verplichte statistieken (89 %) dan bij niet ver-
plichte (64 %). De ADS overweegt dan ook soms om deelname aan enquêtes te verplichten 
(nr. 21)53. Bij een andere statistiek wenst de ADS geen verplichting in te voeren omdat de 
responsgraad voldoende hoog is (nr. 20). Al of niet verplichte deelname is een dilemma. 
Deelname verplichten strookt enerzijds niet met de vermindering van de administratieve 
lastendruk, anderzijds leidt een verhoging van de responsgraad tot een vermindering van 
de steekproefomvang.  

De methode verschilt naargelang de enquêtes bij burgers of bij ondernemingen gebeuren.

Bij twee statistieken bij burgers (nr. 1 en 5) voert een externe enquêteur het antwoord van de 
burger dadelijk in de computer in (CAPI, Computer Assisted Personal Interviewing). Dit en-
quêteurskorps wordt geleid vanuit het Centrum voor Gegevensverzameling. De ADS neemt 
enkele initiatieven om te proberen de responsgraad te verhogen: overtuigingsstrategieën 
in de opleiding van de enquêteurs integreren, betaling van de deelnemende gezinnen vlug-
ger laten gebeuren (EU-SILC-enquête), de enquêteurs met de laagste responsgraad het jaar 
daarna niet meer weerhouden.

53 De aDS wil de enquête in verband met de afvalproductie door landbouw, visserij en bosbouw verplicht maken voor 
twee gewesten. Voor het derde gewest gebruikt de aDS databanken. Het is echter moeilijk een verplichting op te 
leggen aan twee gewesten.
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Het werken met enquêteurs heeft zeker voordelen (hogere responsgraad54, vollediger en 
juister ingevulde vragenlijst door face to face contact met enquêteur), maar aan de andere 
kant is dit heel arbeidsintensief en bijgevolg zijn het de duurste statistieken. 

De ADS is afhankelijk van de kwaliteit van de prestaties en de beschikbaarheid van enquê-
teurs (daling van meer dan 300 naar 250 de laatste twee jaar). Het rekruteren van nieuwe 
enquêteurs vraagt veel inspanningen en het resultaat is beperkt. De afgelopen achttien 
maanden zijn voor de enquête naar de arbeidskrachten (EAK, nr. 1) 130 nieuwe enquêteurs 
opgeleid maar slechts vijftien zijn effectief als enquêteur gestart. De overige startten niet of 
haakten voortijdig af. Dit heeft zowel te maken met de werkomstandigheden (bv. enquêtes 
afnemen in grote steden) als met de verloning. Werkloze enquêteurs verliezen hun uitke-
ring en er is geen uniforme regeling voor de vergoedingen. Zo is er bv. een groot verschil 
tussen de vergoeding voor de EAK (17 euro) en voor de EU-SILC-enquête (nr. 5, ongeveer 
60 euro). De belangrijkste redenen van non-respons zijn het niet kunnen toewijzen van 
adressen aan een enquêteur, of enquêteurs die voortijdig stoppen. Per kwartaal zijn er zo 
steeds een aantal openstaande groepen van te ondervragen personen55. België is een van de 
weinige landen waar nog met externe enquêteurs wordt gewerkt. Elders worden ofwel alle 
enquêtes afgenomen door overheidspersoneel (zoals door de ADS ook bij de opname van de 
prijzen gebeurt, bv. voor de HICP) ofwel zijn ze telefonisch... Verschillende mogelijkheden 
om niet langer enquêteurs te gebruiken werden door de ADS onderzocht (o.a. via een call-
center) zonder bevredigend resultaat.

Bij de bedrijven wordt vooral de webenquête gebruikt. Bij webenquêtes kan de respons soms 
dalen tot 30 %. Om de responsgraad te verhogen volgt de ADS meestal dezelfde stappen: 
het sturen van twee of drie rappels, telefonisch contact en ten slotte de inschakeling van 
een statistische correspondent. Deze correspondenten hebben als opdracht bij de enquêtes 
een hogere responsgraad te realiseren door het stimuleren en responsabiliseren van onder-
nemingen en publieke diensten om de gegevens alsnog te bezorgen. 

Als dit niet het verhoopte resultaat heeft, kan de ADS bij verplichte statistieken voor onder-
nemingen gebruik maken van administratieve boetes. Momenteel is er slechts één statis-
tiek waar deze mogelijkheid wordt toegepast: de enquête naar de structuur van de onderne-
mingen (nr. 13). De ADS stelt een proces-verbaal op voor de ondernemingen die de enquête 
niet invullen en de lijst van de betreffende ondernemingen wordt gestuurd naar de parket-
ten. Indien zij na dertig dagen afzien van strafvervolging stuurt de ADS een brief naar de 
ondernemingen voor het indienen van de verweermiddelen, op basis waarvan al dan niet 
beslist wordt een boete op te leggen. Ook hier blijft de administratie gericht op een goede 
samenwerking met de ondernemingen en betekent ADS de boetes dikwijls met uitstel (bv. 
als een onderneming slechts voor de eerste keer in de fout gaat). De procedure duurt daar-
enboven drie tot vier maanden. Tegen die tijd hebben de ondernemingen de gegevens vaak 
geleverd en vervalt de procedure. Dit alles zorgt voor schommelingen in de ontvangsten in 
het begrotingsfonds56.

54 annemieke luiten, Benaderingsstrategieën. Responsverhogende maatregelen bij sociale statistieken, Den Haag/
Heerlen 2011.

55 48 openstaande groepen voor de eaK in het eerste kwartaal van 2013 en 57 in het tweede kwartaal.
56 er is een sterke daling van de te innen boeten van 763.175 euro in 2012 naar 259.415 euro in 2013 (tot 21 november) 

maar in 2014 zal dit weer stijgen door recidive.
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Invoer

Bij alle zestien enquêtes wordt de invoer van de data gecontroleerd. Dit gebeurt grotendeels 
automatisch via de invoerprogramma’s. Slechts bij zeven zijn die controles ook exhaustief 
in een handleiding uitgeschreven.

3.8.3.2 Gebruik van administratieve gegevens
Bij drie statistieken (nr. 7, 14 en 19) voert de ADS, via een eigen toepassing, de administra-
tieve gegevens die ze krijgt zelf in. Het beheer en de controle is dus in eigen beheer. 

Bij veertien statistieken maakt de ADS gebruik van gegevens uit administratieve databan-
ken. Hoewel de ADS wettelijk gezien gratis gebruik kan maken van administratieve data-
banken moet ze soms betalen voor het krijgen van gegevens, bijvoorbeeld voor het Rijksre-
gister57. 

In de praktijk worden de gegevens nooit geweigerd, maar de procedures veroorzaken wel 
veel vertraging. Er is geen globale strategie: elke dienst werkt afzonderlijk aan zijn aanvra-
gen. Slechts enkele grote aanvragen (RSZ, Kruispuntbank Sociale Zekerheid, Rijksinstituut 
voor de Sociale Verzekering van Zelfstandigen) gebeurden gecoördineerd over de diensten.

Voor de meeste geselecteerde statistieken is de samenwerking met de eigenaar van de ge-
gevens geregeld door een goedkeuring van de Commissie voor de Bescherming van de Per-
soonlijke Levenssfeer (nr. 2, 6 en 18 ) of door een contract met die eigenaar (nr. 4, 21, 22, 24 
en 27). In twee gevallen is er geen formele overeenkomst (nr. 10 en 11). Dit levert momenteel 
geen problemen op voor de samenwerking. Evoluties in de toekomst, zoals budgettaire be-
sparingen bij deze eigenaars (politie, FOD Financiën) kunnen dat beeld echter veranderen. 
Bij vier van de veertien databanken is er een zekere inspraak van de ADS bij de oprichting 
of het verwerkingsproces van de databank (nr. 4, 10, 22 en 24). Dit zijn vooral kleinere da-
tabanken. Bij de tien andere databanken is er helemaal geen inspraak (nr. 2, 6, 11, 12, 18, 20, 
21, 25, 27 en 29). Hier gaat het over de grotere databanken: Financiën, Rijksregister en RSZ. 

Bij dertien databanken gaat de ADS de nauwkeurigheid van de gegevens na door voor con-
troles te zorgen (is alles ingevuld, zijn de gegevens niet te afwijkend…). Slechts bij één da-
tabank (nr. 21) kan zij de kwaliteit van de administratieve data niet nagaan omdat er enkel 
geaggregeerde gegevens worden bezorgd58. Indien mogelijk vergelijkt de ADS de bekomen 
resultaten met andere bronnen (nr. 4 en 10). Omdat gegevens enkel voor statistische doel-
einden mogen worden gebruikt, mag er geen feedback over individuele fouten worden ge-
geven aan de eigenaar van de databank. Systematische fouten worden in de praktijk niet 
vaak gerapporteerd (nr. 11 en 12) en de ADS krijgt daarover geen feedback. Als alternatief 
heeft de ADS eigen basisdatabanken aangelegd voor de gegevens uit het Rijksregister, de 
Kruispuntbank van Ondernemingen (DBRIS2) en de BTW-administratie. Deze worden ge-
voed met administratieve gegevens, maar houden ook blijvend rekening met correcties en 
aanvullingen door de ADS (bv. op basis van gegevens uit haar eigen enquêtes).

57 De beheersdienst voor de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) van de FOD economie betaalt hiervoor. tot 
2006 betaalde de aDS zelf.

58 Bij de afvalproductie is in de overeenkomst met de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) 
vastgelegd dat niets mag worden gewijzigd. er is al verbetering omdat er nu een kwaliteitsrapport wordt verkregen 
van OVam (met bv. de responsgraad).
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Er is altijd een spanning tussen tijdigheid en nauwkeurigheid: bij snelle aanlevering van 
administratieve data zijn de gegevens vaak minder volledig. Hier kiest de ADS voor af-
sluiting op een weloverwogen afgrenzingsmoment, wetende dat de nauwkeurigheid erbij 
inschiet59. Soms zijn niet alle nodige deelgegevens voor de volledige populatie beschikbaar 
in administratieve bestanden, maar kiest de ADS toch voor het gebruik ervan omwille van 
efficiëntieredenen60. 

Conclusie Rekenhof 

Bij het Synergieproject wordt systematisch voor elke statistiek de volledige werkwijze 
herbekeken en het productieproces geoptimaliseerd. De geplande uitvoeringstermijn 
van dit project wordt wel overschreden en het is twijfelachtig of de nieuwe termijn zal 
worden gehaald. Het Synergieproject draagt bij tot duidelijke en uitgebreide proces-
beschrijvingen. De opzet van de enquêtes en de steekproeven gebeurt volgens strikte 
criteria. Er is dikwijls overleg met externe gebruikers. Het verzamelen, invoeren en 
coderen van data wordt stelselmatig bewaakt. Het verplicht zijn van de statistiek via 
een koninklijk besluit, zelfs zonder sanctiemogelijkheid, verhoogt de responsgraad. 
Inspraak van de ADS bij de oprichting of het verwerkingsproces van databanken van 
derden is heel beperkt. De samenwerking met de eigenaar van de databank is meestal 
wel geregeld en de ADS zorgt voor controles om de nauwkeurigheid van de data op te 
volgen. Om tijdig over de statistieken te beschikken kiest de ADS voor afsluiting op 
een weloverwogen afgrenzingsmoment, wetende dat de nauwkeurigheid daar kan bij 
inschieten.

3.9 Geen buitensporige administratieve lastendruk

“De administratieve lastendruk staat in verhouding tot de behoeften van de gebruikers en is 
niet te zwaar voor de respondenten. Statistische autoriteiten houden de administratieve las-
tendruk in de gaten en streven naar geleidelijke vermindering ervan.”

3.9.1 Keuze tussen enquête of databank
De ADS maakt meer en meer gebruik van administratieve bestanden om zo de lastendruk 
te verminderen (zie punt 3.8.3.2). Ook worden administratieve registraties als bron gebruikt 
om de enquête te verlichten. 

Soms zijn administratieve bestanden geen geschikte bron en kiest de ADS voor een en-
quête. De redenen hiervoor zijn divers:

• Gegevens zijn niet beschikbaar in een administratieve databank (bv. nr. 9).
• Definities en concepten zijn beter te beheersen bij een eigen enquête dan bij een externe 

databank.
• Gegevens worden te laat geleverd om de deadline te halen (RSZ, RVA…).

59 Nr. 2 (fiscale inkomsten): de ADS weet dat de gegevens van de FOD Financiën nog onvolledig zijn maar kan niet 
wachten tot alle procedures zijn afgelopen.

60 nr.2: een aantal belastingplichtigen, die door hun inkomen of gezinslasten niet belastbaar zijn, komen in de statis
tiek niet voor. Nr.4: bedrag maaltijdcheque is niet beschikbaar. Nr.7: niet alle personen die in België huwen, zijn 
ingeschreven in het Rijksregister.      
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Bij de statistiek “trimestriële indicator vacatures” (nr. 20) is de ADS zelfs overgegaan van 
administratieve bestanden naar een enquête wegens onvolledige bronbestanden61, verou-
derde schattingscoëfficiënten en het niet tijdig leveren van een aantal gegevens.

3.9.2 Gebruik van webformulieren
De evolutie naar de rechtstreekse invoer van gegevens door het invullen van een webformu-
lier heeft duidelijke voordelen. Er is minder personeel nodig voor de gegevensverzameling 
of -invoer. De gegevensverwerking is eenvoudig en gebeurt snel zodat de gegevens vlugger 
beschikbaar zijn voor de thematische directie. Het gebruik van webformulieren is minder 
belastend voor de respondent (bijvoorbeeld door automatische links met het boekhoudsys-
teem van de ondernemingen…). 

Slechts voor één statistiek uit de selectie (nr. 9) worden de gegevens enkel op papier ver-
zameld. De datacollecte bij dertien statistieken evolueert of is geëvolueerd naar het recht-
streeks invullen via een webformulier. Daarnaast gebeurt de collecte ook nog gedeeltelijk 
telefonisch (in twee van de dertien gevallen) of op papier (negen van de dertien). Bij de twee 
overige statistieken (nr. 1 en 5) ondervraagt een enquêteur de burger face to face en voert hij 
het antwoord in de computer in.

Bij webenquêtes zijn er voldoende beschikbare kanalen voor de respondenten in geval van 
inhoudelijke of technische problemen: callcenter, mailadressen, telefoonnummers. Het 
Centrum voor Gegevensverzameling helpt bij één statistiek (nr. 26) zelfs bij de eerste invul-
ling van de enquête. 

3.9.3 Rotatiesysteem
De administratieve last wordt in een aantal gevallen beperkt door het gebruik van een 
rotatiesysteem bij de steekproeftrekking. De rotatie wordt gecoördineerd over de verschil-
lende enquêtes bij burgers. Een burger die deelneemt aan één enquête wordt zo mogelijk 
niet meer geselecteerd voor een andere enquête. De rotatie wordt bij grote bedrijven min-
der toegepast, want als enkele grote bedrijven niet antwoorden heeft dat meteen gevolgen 
voor de representativiteit. Bijvoorbeeld bij de landbouwenquête worden per provincie alle 
50 % grootste bedrijven opgenomen en wordt daarna een steekproef getrokken uit de 50 % 
andere.

Conclusie Rekenhof

Door het grotere gebruik van administratieve databestanden, het aanwenden van web-
formulieren en het zo mogelijk vermijden dat burgers of ondernemingen herhaaldelijk 
worden bevraagd, slaagt de ADS erin de administratieve last te verminderen.

61 De regionale tewerkstellingsdiensten kennen enkel de formele vacatures, maar er zijn zeer veel informele vacatu
res.
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3.10 Doelmatigheid

“Middelen worden doelmatig ingezet. De geloofwaardigheid van de statistieken wordt ver-
hoogd door een reputatie van goed management en efficiëntie.”

3.10.1 Organisatiestructuur
De ADS heeft een logische en duidelijke organisatiestructuur (zie bijlage 2), die de stempel 
draagt van de Business Process Reengineering-operatie (BPR) die in 2005 binnen de FOD 
Economie werd uitgevoerd. Vóór de BPR gebeurde de statistiekproductie in afgescheiden 
“pijpen”: in iedere pijp werd een statistiek volledig van begin tot eind door dezelfde men-
sen afgewerkt. Dit was niet efficiënt: iedere statisticus werkte samen met zijn toegewe-
zen ICT-medewerker, en ieder team werkte volgens zijn eigen systeem, waardoor men niet 
kon inspringen bij een andere statistiek. Nu zijn er afzonderlijke diensten per stap in de 
statistiekproductie en werden de ICT-toepassingen gestandaardiseerd (zie punt 3.3.3). De 
belangrijkste structurele ingreep was de scheiding gegevensverzameling – thematische di-
recties. De opdrachten van de verschillende afdelingen en diensten en de onderlinge taak-
verdeling zijn duidelijk omschreven in een intern document. Ook de samenwerking met de 
centrale diensten P&O en ICT van de FOD staat er uitdrukkelijk in beschreven. Het enige 
dat er niet duidelijk uit blijkt, is dat de afdeling Datawarehouse & Information Management 
niet enkel voor de ADS werkt, maar voor de hele FOD.

De taakverdeling gegevensverzameling – thematische directies blijft in de praktijk een aan-
dachtspunt. In veel gevallen verloopt de samenwerking goed. In sommige gevallen echter 
wordt de scheiding niet gerespecteerd ten gevolge van crisismanagement door het gebrek 
aan personeel. Dit geeft principiële problemen voor het beginsel van de statistische ge-
heimhouding (zie hoger).

3.10.2 Coördinatie en communicatie
De wijze van rapporteren binnen de ADS is duidelijk bepaald. De bedoeling is dat de pro-
blemen op een zo laag mogelijk niveau worden opgelost. Voor de recurrente statistieken en 
de projecten zijn er maandelijkse vergaderingen. Wie hierbij betrokken moet worden, staat 
in de plannings- en projectfiches. Doorgaans zijn de thematische directie, het Centrum 
voor Gegevensverzameling (CDC) en de dienst CMC vertegenwoordigd. De staf Statistiek 
situeert zich op een hiërarchisch hoger niveau (zie bijlage 2). Hierin wordt maandelijks de 
uitvoering van het statistische werkprogramma en de vordering van de Synergieprojecten 
opgevolgd. 

Meerdere leidinggevenden van de ADS geven aan dat, ondanks al deze vergaderingen, de 
interne communicatie nog niet optimaal verloopt. Dit kan gedeeltelijk worden verklaard 
door de hoge werkdruk (zie punt 3.3.2). 

Sinds eind 2011 is de ADS op eigen vraag piloot van een ruimer initiatief om de interne 
communicatie binnen de FOD te verbeteren. Er werden reeds meerdere instrumenten inge-
voerd. Naast de mogelijkheden om de planning te consulteren en documenten te delen op 
een gemeenschappelijke schijf, heeft de ADS ook een ruimte op het intranet (in hervorming 
tijdens de audit) en het SharePoint-platform van de FOD. De instrumenten worden in de 
praktijk nog niet door iedereen gebruikt, noch om informatie te delen – zowel het intranet 
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als SharePoint bevatten slechts een klein deel van de beschikbare informatie – , noch om 
informatie te zoeken - publicatie op SharePoint garandeert niet dat iedereen het vindt en 
leest.

3.10.3 Planning
De ADS volgt een duidelijke en systematische planning en haar prestaties worden perma-
nent gemonitord. Dit gebeurt op twee niveaus: in het kader van de strategische en opera-
tionele doelstellingen van de FOD Economie, en in het kader van haar eigen kerntaak, het 
produceren en verspreiden van de verschillende statistische producten. Het gaat in beide 
gevallen om jaarlijkse plannen binnen een systeem van projectmanagement.

De operationele doelstellingen van de FOD Economie zijn vertaald in strategische projec-
ten. Het PMO (Project Management Office) van de FOD volgt de uitvoering ervan op. Drie-
maandelijks of maandelijks, naargelang van het strategische belang van het project, wordt 
erover gerapporteerd aan het directiecomité. 

De globale planning is het interne planningssysteem van de ADS. Het hele statistische 
werkprogramma zit erin, zowel de jaarlijks terugkerende statistieken als de projecten. De 
opmaak ervan gebeurt in overleg met de medewerkers. Voor elk project en elke statistiek 
wordt een fiche opgesteld (verschillende taken, verantwoordelijken, deadlines enz.). Alle 
fiches samen (ongeveer 300: 120 recurrente statistieken en 180 projecten) vormen de globale 
planning. 

Maandelijks wordt er relevante managementinformatie verzameld voor de staf Statistiek. 
De focus in de rapporten ligt op de tijdigheid van de statistieken. Het aantal dagen vertra-
ging met de bijbehorende commentaar vormt de centrale informatie. Ook het aantal ver-
zendingen naar Eurostat (tijdig/te laat) wordt maandelijks gerapporteerd. De globale plan-
ning biedt nog meer mogelijkheden: via een interface kan iedereen op elk moment zien wie 
wat doet, er kan gefilterd worden op statistisch product of op dienst, het aantal ingezette 
mandagen kan worden opgevolgd enz. 

De kwaliteit van de rapportering staat of valt met de kwaliteit van de input in de databank. 
Het Rekenhof stelde vast dat de informatie in enkele gevallen niet volledig en actueel was: 
omdat de nodige informatie niet aangeleverd was, maar soms ook wegens technische pro-
blemen. Er was geen garantie dat alle activiteiten van de ADS in de globale planning ston-
den. Zo meldde de dienst CMC, die de recurrente statistieken tracht op te volgen via deze 
globale planning, dat hij nog te vaak ad hoc moet optreden bij statistieken die er niet, te 
laat of onverwachts in verschijnen. Tot slot kan uit de globale planning niet worden afgeleid 
wanneer een statistiek precies wordt gepubliceerd: de uitbrengkalender volgt een andere 
logica (zie beginsel i.v.m. de onpartijdigheid en objectiviteit in punt 3.6). 

3.10.4	Efficiëntie
De ADS doet heel wat inspanningen om efficiënter te werken. Hoger in dit verslag is gewe-
zen op de vervanging van personeelsleden van niveau C en D door minder personeelsleden 
van niveau A, het gebruik van de datawarehouse, het optimaliseren van het productiepro-
ces, het gebruik van administratieve data en webenquêtes, de opvolging van de tijdigheid 
via de globale planning enz. 



KWaliteit Van De StatiStieKen Van De aDS / 51

Het Rekenhof ging na of deze initiatieven er uiteindelijk toe hebben geleid dat de efficiëntie 
van de organisatie is toegenomen. Op basis van de personeelsgegevens van de ADS (perso-
neelsaantallen en -uitgaven), die dienst deden als inputindicatoren, en de gegevens over het 
aandeel tijdige leveringen aan Eurostat, die dienst deden als outputindicatoren62, stelde het 
Rekenhof de volgende grafiek op. 

Figuur 5 –  Evolutie personeelsaantallen en -uitgaven en aandeel van de tijdige Eurostatleveringen 
2007 - 201363
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gegevens over het aandeel tijdige leveringen aan Eurostat, die dienst deden als 
outputindicatoren66, stelde het Rekenhof de volgende grafiek op67.  

Figuur 5– Evolutie personeelsaantallen en -uitgaven en aandeel van de tijdige Eurostat-leveringen 2007 – 2013 

Bron: Rekenhof op basis van gegevens van ADS en de algemene uitgavenbegroting 

De grafiek toont duidelijk de sterke daling van het totaal aantal personeelsleden in de 
periode 2007-2013. De personeelsuitgaven waren, na een piek in 2009 en 2010 die 
samenloopt met de aanwerving van twaalf personeelsleden van niveau A, in 2013 lager dan 
in 2007. Ook het aandeel tijdige Eurostat-leveringen was in 2013 lager dan in 2007, maar 
hier zien we een heropleving na een serieuze dip in 2009. Dit dieptepunt wordt verklaard 
door de start van het Synergieprogramma, wat voor een hele reeks belangrijke statistieken 
aanvankelijk moeizaam verliep. 

Minder personeel, maar ook minder tijdige Eurostat-leveringen: op het eerste zicht lijkt er 
dus geen sprake van een toename van de efficiëntie in de periode 2007-2013. 

Toch toont de grafiek dat de inspanningen van de ADS hun vruchten beginnen af te 
werpen: vanaf 2010-2011 neemt het aandeel tijdige Eurostat-leveringen weer toe, ondanks 
een verdere daling van het personeelsaantal en een daling van het personeelsbudget. 
Opmerkelijk is dat deze verbetering parallel loopt met de stijging van het aantal 
personeelsleden van niveau A, die in 2009 werd ingezet. Sinds 2009 is er een sterke 
correlatie tussen beide variabelen (0,78).  

Conclusie Rekenhof 

De ADS wordt globaal genomen goed beheerd. Het Rekenhof stelde vast dat de 
organisatie heel wat inspanningen doet om efficiënter te werken, en dat deze hun 
vruchten beginnen af te werpen. Aandachtspunten zijn: het respecteren van de 

66 De totale output aan statistische producten bleek moeilijk te kwantificeren in het kader van deze audit. 
67 De gegevens werden genormaliseerd om de verdeling van de verschillende indicatoren beter met elkaar te kunnen 
vergelijken. Daarbij werd uitgegaan van “gemiddelde = 0” en “standaardafwijking = 1”. De cijfers op de verticale as geven 
weer hoeveel de variabele op een bepaald moment van zijn gemiddelde afwijkt (uitgedrukt in aantal keer de 
standaardafwijking). 
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Bron: Rekenhof op basis van gegevens van ADS en de algemene uitgavenbegroting

De figuur toont duidelijk de sterke daling van het totaal aantal personeelsleden in de periode 
2007-2013. De personeelsuitgaven waren, na een piek in 2009 en 2010 die samenloopt met 
de aanwerving van twaalf personeelsleden van niveau A, in 2013 lager dan in 2007. Ook 
het aandeel tijdige Eurostatleveringen was in 2013 lager dan in 2007, maar hier zien we 
een heropleving na een serieuze dip in 2009. Dit dieptepunt wordt verklaard door de start 
van het Synergieprogramma, wat voor een hele reeks belangrijke statistieken aanvankelijk 
moeizaam verliep.

Minder personeel, maar ook minder tijdige Eurostatleveringen: op het eerste gezicht lijkt er 
dus geen sprake van een toename van de efficiëntie in de periode 2007-2013.

Toch toont de grafiek dat de inspanningen van de ADS hun vruchten beginnen af te wer-
pen: vanaf 2010-2011 neemt het aandeel tijdige Eurostatleveringen weer toe, ondanks een 
verdere daling van het personeelsaantal en een daling van het personeelsbudget. Opmer-
kelijk is dat deze verbetering parallel loopt met de stijging van het aantal personeelsleden 
van niveau A, die in 2009 werd ingezet. Sinds 2009 is er een sterke correlatie tussen beide 
variabelen (0,78). 

62 De totale output aan statistische producten bleek moeilijk te kwantificeren in het kader van deze audit.
63 De gegevens werden genormaliseerd om de verdeling van de verschillende indicatoren beter met elkaar te kunnen 

vergelijken. Daarbij werd uitgegaan van “gemiddelde = 0” en “standaardafwijking = 1”. De cijfers op de verticale as 
geven weer hoeveel de variabele op een bepaald moment van zijn gemiddelde afwijkt (uitgedrukt in aantal keer de 
standaardafwijking).
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Conclusie Rekenhof

De ADS wordt globaal genomen goed beheerd. Het Rekenhof stelde vast dat de orga-
nisatie heel wat inspanningen doet om efficiënter te werken, en dat deze hun vruchten 
beginnen af te werpen. Aandachtspunten zijn: het respecteren van de taakverdeling 
gegevensverzameling – thematische directies, de interne communicatie en de kwali-
teit van de gegevens in de globale planning.

3.11 Relevantie

“Statistieken voldoen aan de behoeften van de gebruikers.”

3.11.1 Verplichting of engagement
Eenentwintig van de 30 geselecteerde statistieken zijn verplicht door een Europese ver-
ordening. Deze krijgen voorrang in de planning van de ADS, met daarbinnen de hoogste 
prioriteit voor de statistieken die deel uitmaken van het EU 2020 framework (bv. nr. 1 en 
5) of waarvoor er aanleveringsproblemen waren. Drie statistieken over bevolking (nr. 7, 18 
en 19) werden tijdens de audit aan Eurostat aangeleverd in het kader van een Gentlemen’s 
Agreement (Joint Demographic Data Collection), maar worden in de toekomst verplicht64.

Voor zes statistieken is er geen Europese verplichting en worden geen cijfers naar Eurostat 
verstuurd. 

Vier statistieken zijn ontstaan vanuit een vraag van de minister van het betrokken beleids-
domein (nr. 2, 12 en 14) of zijn historisch gegroeid (nr. 25). Deze laatste statistiek over het 
aantal btw-plichtigen gebeurt jaarlijks en blijft volgens een aparte methodologie bestaan 
naast de maandelijkse statistiek (nr. 12) opdat de historiek van de jaarlijkse cijfers bewaard 
wordt en beide statistieken hun eigen doel kunnen bereiken (een uitsplitsing van de toe-
stand op jaareinde over de economische sectoren ten opzichte van een uitsplitsing van de 
bewegingen). De relevantie van beide statistieken werd expliciet geanalyseerd in het kader 
van het Synergieproject, alsook de meerwaarde ten opzichte van de statistiek voor Eurostat 
over de demografie van ondernemingen.

Voor de statistiek “overdracht van onroerende goederen (verkopen vastgoed)” (nr. 11) werd 
de bestaansreden niet expliciet verantwoord (ook niet bij de synergie) en dit terwijl er een 
gelijkaardige statistiek bestaat die wel verplicht is aan te leveren aan Eurostat65. Beide sta-
tistieken worden opgemaakt door een verschillende thematische directie (thematische di-
rectie Territorium en thematische directie Prijzen). Omdat de statistiek veel wordt gebruikt 
en populair is, wordt het bestaan ervan niet in vraag gesteld. De extra kostprijs ten opzichte 
van de statistiek voor Eurostat is daarenboven beperkt omdat grotendeels dezelfde gege-
vens werden gebruikt. Het grootste deel van het werk betreft het antwoorden op vragen van 
gebruikers en het aanleveren van data op maat. 

64 Verordening (EU) nr. 1260/2013 van 20 november 2013 betreffende de Europese bevolkingsstatistieken. De wijzi
ging werd al voorgesteld in 2011 en dus al geanticipeerd door de aDS. De sterftetafels worden vermoedelijk niet 
meer opgevraagd, aangezien Eurostat ze zelf zal berekenen met de aangeleverde demografische basisgegevens. 
maar deze worden, in licht gewijzigde vorm, wel gebruikt door de verzekeringssector.

65 De “Owner Occupied Housing / House Price Index 2070-1-F-AA-0493”. 
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De Europese verplichting voor de statistiek “indexen van de nieuwe orders” (nr. 28) werd 
afgeschaft met Verordening (EU) nr. 461/2012, wegens gebrek aan voorspellend karakter en 
aan stabiele cijfers van de lidstaten. De ADS heeft besloten de statistiek niet meer te maken 
en zal met het INR overleggen of dit problemen oplevert voor nationaal gebruik.

3.11.2 Gebruik
Ook het ruimere gebruik, buiten verplichtingen of vaste engagementen, geeft een indica-
tie van de relevantie van een statistiek. Voor de statistieken met interactieve tabellen in  
be.STAT wordt het aantal sessies geregistreerd en maandelijks opgevolgd door de ADS. 
Traditioneel is de top vijf van de meest geconsulteerde statistieken (maandelijks aan-
tal consultaties)66: brandstofprijzen (9.812), gezondheidsindex (4.704), bevolkingscijfers 
(2.341), verkopen vastgoed (1.868) en de cijfers omtrent de actieve en inactieve bevolking uit 
de enquête naar de arbeidskrachten (1.332). De vijftien geselecteerde statistieken met tabel-
len in be.STAT, telden steeds minimaal 1.000 consultaties op jaarbasis (van augustus 2012 
t.e.m. augustus 2013). Meer specifiek werden de statistieken zonder Eurostatverplichting 
(nr. 2, 11, 12, 14 en 25) elk 2.500 tot 11.500 keer geconsulteerd op jaarbasis, wat de relevantie 
ervan ondersteunt.

Voor de overige statistieken, die beschikbaar zijn op de website via html-tabellen en/of 
Exceldownloads, maakt de ADS niet systematisch gebruikersstatistieken op. Omdat dit 
zeer arbeidsintensief was, werden er in het verleden enkel op aanvraag cijfers berekend 
door de ADS. Af en toe werd voor een bepaalde statistiek ook een persoverzicht opgemaakt, 
dat de persaandacht en het gebruik van de website gedurende enkele weken na de release 
van de cijfers samenvat. Voor zes van de veertien geselecteerde statistieken zonder be.STAT-
tabellen, waren cijfers beschikbaar in een persoverzicht uit de eerste helft van 2014 (telkens 
tussen 300 en 1.000 pageviews op een tweetal weken) of werden ze opgemaakt op vraag 
van de statisticus (100 tot 1.800 pageviews per maand). Voor acht statistieken zijn geen 
cijfers beschikbaar (nr. 4, 7, 8, 17, 19, 20, 26 en 27). Vanaf september 2013 moet de ADS 
nieuwe software gebruiken om bezoekersaantallen te meten (in navolging van Fedict die 
de website van de FOD Economie beheert). Bij gebrek aan technische ondersteuning en 
ervaring, konden sindsdien nog geen betrouwbare cijfers gegenereerd worden met de 
nieuwe software.

Daarnaast is er nog het intensievere gebruik via een aanvraag door derden naar de micro-
data van de statistiek. Voor achttien statistieken uit de selectie werden dergelijke aanvra-
gen ontvangen: acht keer één aanvraag, zeven keer enkele aanvragen en drie statistieken 
worden tenslotte zeer vaak bevraagd (nr. 1 (EAK), 5 (EU-SILC) en 13 (Structuurenquête on-
dernemingen)). 

3.11.3 Gebruikers
De gebruikers van de geselecteerde statistieken zijn door de statistici vrij goed gekend. 
Meer dan de helft van de ondervraagde statistici geeft expliciet aan regelmatig contact 
te hebben met de gebruikers en voor een derde van de geselecteerde statistieken wordt 
deelgenomen aan werkgroepen of studiedagen met gebruikers. Iedere thematische directie 
tracht een overzicht van de geprivilegieerde klanten bij te houden, elk in een eigen systeem. 

66 Aantal consultaties in december 2013 (de cijfers fluctueren van maand tot maand n.a.v. persberichten, releases 
nieuwe cijfers enz. maar de top vijf blijft ook op basis van jaarcijfers gelijk). Bron: aDS.
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Dit is niet voor iedere directie in dezelfde mate uitgewerkt en het staat bijvoorbeeld niet in 
die mate op punt dat het door de dienst Verspreiding & CRM kan worden geconsulteerd en 
gebruikt als basis voor enquêtes.

Tijdens de audit waren er nog geen systematische onderzoeken naar de tevredenheid van 
de gebruikers. Bij de geselecteerde statistieken waren er sporadisch informele bevragingen 
en één survey door Eurostat (nr. 5). Na het afsluiten van de audit, in maart 2014, organiseer-
de de ADS voor het eerst een grootschalige tevredenheidsenquête. Mede via de wekelijkse 
nieuwsbrief en via de website, werd opgeroepen deel te nemen aan een webenquête. Hierin 
wordt algemeen gepeild naar het gebruik van de statistieken, de tevredenheid over de ver-
spreidingswijze en het contact met de ADS bij vragen, het algemene vertrouwen en de evo-
lutie van de kwaliteit. Daarnaast wordt voor 24 domeinen (bv. vervoer) een score gevraagd 
voor nauwkeurigheid, volledigheid en tijdigheid van de gezamenlijke statistieken binnen 
dit domein. Doel is om de bevraging jaarlijks te herhalen en de resultaten te publiceren.

Voor de meerderheid van de statistieken kent de statisticus nog bijkomende behoeften van 
de gebruikers, maar dit wordt niet systematisch bijgehouden. Wanneer het gaat over een 
betere voorstelling en verspreiding van gegevens worden vaak aanpassingen gepland. Voor 
een reeks andere behoeften wordt geen actie ondernomen (bv. wegens te tijdrovend of ver-
trouwelijkheidsproblemen bij een te hoge mate van detail). In het kader van de opmaak van 
het jaarlijkse Belgisch Statistisch Programma wordt getracht de belangrijkste noden en 
vragen van klanten op te lijsten.

Voor vier van de geselecteerde statistieken bestaat er een nationale versie, die afwijkt van 
de Eurostatversie. Soms willen nationale gebruikers extra informatie of volgens andere 
definities (nr. 11 en 25). Sommige statistieken worden anders gedefinieerd in nationale 
verplichtingen (de nationale consumptieprijsindex t.o.v. de geharmoniseerde consumptie-
prijsindex volgens Europese normen, aangepaste sterftetafels voor de verzekeringssector). 
Harmonisatie is hier niet mogelijk of lijkt niet opportuun. Ook Eurostat tracht steeds meer 
statistieken te harmoniseren en definities op elkaar af te stemmen om overlappingen tus-
sen verschillende statistieken te vermijden. De ADS zal dus moeten blijven nagaan of deze 
statistieken bij eventuele aanpassingen door Eurostat nog voldoende aan de nationale be-
hoeften tegemoetkomen.

Voor zes geselecteerde statistieken wordt meer informatie verzameld dan wat verplicht 
wordt door Eurostat, telkens vanuit de nood aan extra informatie van (vaak institutionele) 
gebruikers of om de nodige informatie te verzamelen voor de Census (nr. 2 en 5). Soms 
wordt de frequentie aangepast aan de behoefte van de gebruikers (bv. nr. 6). 

Conclusie Rekenhof

Alle geselecteerde statistieken zijn relevant; het overgrote deel wordt opgelegd door 
Eurostat, voor de andere wordt hun bestaan gelegitimeerd door een reële behoefte 
bij de gebruikers. Bij statistieken met een Europese verplichting is er aandacht voor 
het optimaliseren van hun relevantie voor nationale gebruikers (zowel qua inhoud als 
frequentie). Hoeveel contact er is met de klanten en op welke wijze, varieert per statis-
tiek en het contact gebeurt vaak informeel. Bijkomende of toekomstige behoeften van 
klanten zijn vaak gekend door de statisticus, maar worden niet systematisch geïnven-
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tariseerd. Er zijn een aantal instrumenten om gebruik en tevredenheid te meten, maar 
deze zijn nog in volle ontwikkeling (eerste tevredenheidsenquête, nieuwe tool om het 
aantal pageviews te meten, inventarisatie van belangrijkste klanten). 

3.12 Nauwkeurigheid en betrouwbaarheid

“Statistieken zijn nauwkeurig en geven een betrouwbaar beeld van de werkelijkheid.”

Sinds 2008 hanteert de ADS een geformaliseerde procedure voor de validatie van de resul-
taten om het risico op fouten zo klein mogelijk te houden. Resultaten moeten gevalideerd 
worden door de statisticus, de directeur van de thematische directie, de dienst Algemene 
Zaken en Coördinatie, eventueel ook experten of de dienst Communicatie, en de directeur-
generaal, voor ze mogen worden verspreid. De herziening van gegevens volgt dezelfde pro-
cedure als de initiële statistiek (opmaken, validatie, publicatie enz.). 

Zoals in punt 3.4 werd aangehaald gaat de ADS zelf de kwaliteit van zijn statistieken na, 
inclusief de nauwkeurigheid ervan. Als criterium om een score voor nauwkeurigheid toe 
te kennen, gebruikt de ADS het feit of meet- en verwerkingsfouten worden bestudeerd en 
gecorrigeerd. Dit zegt echter niets over de feitelijke nauwkeurigheid van de cijfers. Deze 
scores zijn zeer goed bij acht (van de 29) statistieken en zeer slecht bij zeker zes (er zijn ook 
een drietal statistieken die niet in de kwaliteitsbeoordeling werden meegenomen). 

Het Rekenhof is voor de geselecteerde statistieken nagegaan hoe de betrouwbaarheid wordt 
opgevolgd en welke problemen zich stellen. Hierbij kwamen verscheidene knelpunten naar 
voren. Het grootste probleem ligt bij het gebruik van databanken van derden (zie ook punt 
3.8.3.2). De aangeleverde data zijn dikwijls onnauwkeurig of anders gedefinieerd, onvol-
ledig, te laat of niet te valideren (nr. 2, 8, 10, 11, 21, 22, 24 en 29). Bij één statistiek (nr. 2) 
worden de meet- en verwerkingsfouten systematisch bestudeerd en opgevolgd. Ook bij de 
andere is de ADS zich bewust van de problemen en probeert ze, minder systematisch, de 
betrouwbaarheid te verhogen (bv. door een betere afstemming met de definities van Euro-
stat: nr. 22 en 29).

Bij de enquêtes is vooral een lage responsgraad de reden van de mindere betrouwbaarheid 
(zie ook punt 3.8.3.1 ). Bij de EU-SILC-enquête (nr. 5) en de enquête ICT ondernemingen (nr. 
30) is er een zeer lage responsgraad maar meet- en verwerkingsfouten worden (in het kwa-
liteitsrapport naar Eurostat) systematisch opgevolgd. Voorts moet bij enkele enquêtes de 
methodologie nog worden verfijnd, vooral voor een aantal moeilijke sectoren (nr. 16 en 17). 

Bij statistieken waar de betrouwbaarheid momenteel nog te sterk in het gedrag komt, wor-
den de niet gevalideerde stukken niet gepubliceerd (bv. nr. 17: exclusief enkele economische 
sectoren).
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Conclusie Rekenhof

Sinds 2008 hanteert de ADS een geformaliseerde procedure om de resultaten te valide-
ren en zo het risico op fouten zo klein mogelijk te houden. De herziening van gegevens 
volgt dezelfde procedure als de initiële statistiek (opmaken, validatie, publicatie enz.). 
De meet- en verwerkingsfouten werden slechts in een vierde van de geselecteerde sta-
tistieken bestudeerd en gecorrigeerd. Ook bij de andere statistieken is de ADS zich 
bewust van de sterktes en de zwaktes. Het grootste probleem voor de betrouwbaarheid 
is de kwaliteit van de databanken van derden en de responsgraad bij enquêtes, maar de 
ADS onderneemt acties om de betrouwbaarheid te optimaliseren.

3.13	 Tijdigheid	en	punctualiteit

“Statistieken zijn tijdig en worden op het aangekondigde tijdstip gepubliceerd.”

Voor twintig van de 24 statistieken waarvoor er een Europese verordening bestaat, is be-
paald tegen wanneer de statistiek klaar moet zijn. In achttien van die twintig statistieken 
met een deadline kan de ADS die deadline ook respecteren. Voor twee statistieken (nr. 
22 en 23) gebeurt dat wel door het opsturen van schattingen naar Eurostat en pas enkele 
maanden later de definitieve cijfers. Voor twee van de twintig statistieken gebeurde de laat-
ste levering op het moment van de audit te laat (nr. 24 en 29). 

Bij de overige vier statistieken (nr. 7, 10, 18 en 19) is er nog geen bepaling wanneer de statis-
tiek klaar moet zijn. Bij die statistieken bepaalde de ADS zelf een deadline, maar ze slaagde 
er niet in die na te leven. 

Bij de vijf statistieken die niet door een verordening zijn geregeld, wordt door de ADS ook 
een streefdatum bepaald op basis van praktische overwegingen. In twee gevallen kon de 
eigen deadline niet worden gehaald (nr. 12 en 25)

De oorzaak van laattijdigheid is vooral het niet tijdig beschikbaar zijn van de brongegevens, 
het moeten doorvoeren van veel wijzigingen en het tekort aan personeel.

Bij het eigen kwaliteitsonderzoek door de ADS (zie punt 3.4) wordt alleen de actualiteit van 
de cijfers gemeten, namelijk de tijd tussen de referentieperiode en de publicatie. Het gaat 
niet om een vertraging of om het eerder publiceren van de resultaten van een statistiek ten 
opzichte van de geplande publicatiedatum. 

Voor de Eurostatzendingen houdt de ADS wel de tijdigheid bij (zie hieronder tabel 9). Ge-
middeld 69 % van de zendingen zijn op tijd. Dit percentage blijft de laatste drie jaar nage-
noeg stabiel. De beoordeling per zending kan niet rechtstreeks worden vergeleken met de 
beoordeling per statistiek (zie hoger). Voor bepaalde statistieken moeten immers maande-
lijks data worden bezorgd en sommige statistici tellen de verschillende tabellen die naar 
Eurostat moeten worden opgestuurd als afzonderlijke zendingen hoewel het om één statis-
tiek gaat. Deze gegevens geven ook geen indicatie van de duurtijd van de vertraging.
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Tabel 9 –  Tijdigheid Eurostatzendingen

Eurostatzendingen Tijdig Te laat Nog niet 
opgestuurd

Statuut 
ongekend Totaal

thematische directie 
Prijzen

78 0 1 0 79

thematische directie 
Samenleving

21 10 12 1 44

thematische directie ter
ritorium

99 24 32 4 159

thematische directie 
Ondernemingen

55 0 29 0 84

Totaal 253 34 74 5 366

Bron: ADSI

Voor de statistieken over de kortetermijnindicatoren beoordeelt Eurostat elk semester de 
tijdige aanlevering van volledige cijfers67. De laatste score voor België bedroeg 7,8 op 10, de 
voorlaatste 8,9. Voor dertien van de 32 indicatoren meldt Eurostat in het laatste semester 
belangrijke problemen (met name vertragingen van acht tot 31 dagen), terwijl dit maar voor 
vier het geval was in de voorgaande periode.

Conclusie Rekenhof

Het feit dat de ADS de Europese verordeningen moet naleven zorgt dat de tijdigheid in 
redelijke mate wordt gerespecteerd. Bij de statistieken zonder een wettelijke bepaling, 
waar de ADS zelf een deadline vooropstelt, kan die deadline moeilijk worden nageleefd. 

3.14	 Samenhang	en	vergelijkbaarheid

“Statistieken zijn intern en in de tijd samenhangend en vergelijkbaar tussen regio’s en landen; 
het is mogelijk om gerelateerde gegevens uit verschillende bronnen te combineren en gezamen-
lijk te gebruiken.”

Bij heel wat statistieken uit de selectie is er een breuk door een wijziging in definities, con-
cepten of nomenclaturen. Deze wijzigingen worden vaak door Eurostat opgelegd. De wij-
ziging in nomenclatuur in de sector van tewerkstelling of economische activiteit (NACE)68 
heeft rond 2009 voor de grootste breuk gezorgd bij statistieken over ondernemingen. Maar 
ook wijzigingen in het basisjaar (bij de indexen), de wetgeving (fiscaal bv.), de steekproef 
(uitbreiding), de berekeningsmethode, het verwerkingsproces of de juridische vorm kun-
nen zorgen voor een breuk.

De ADS zorgt voor een vergelijkbaarheid in de tijd door het verleden te reconstrueren vol-
gens de nieuwe classificatie, voor zover dit mogelijk is. Ook een correspondentietabel met 
beide nomenclaturen kan een oplossing zijn om historische reeksen te kunnen blijven pu-

67 eurostat, Short-term Business Statistics: Data Availability and Timeliness – Status as of 1 October 2013, 15 oktober 
2013.

68 Overgang van nace 1 naar nace Rev.2, opgelegd door Verordening (eg) nr.1893/2006 van 20 december 2006.
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bliceren (bv. nr. 6). In de meeste gevallen wordt de breuk geduid op de website en in een 
mail aan de belangrijkste gebruikers.

Wanneer het kan, vergelijkt de ADS de verkregen resultaten met andere bronnen. Zowel 
eigen enquêtes als andere publieke bronnen (RVA, nationale rekeningen, Rijksregister, Bel-
gisch Instituut voor Verkeersveiligheid (BIVV), balanscentrale…) worden gebruikt als ver-
gelijking. Soms wordt er ook met privébronnen vergeleken (Boerenbond, Graydon..). Bij de 
vergelijkingen heeft de ADS oog voor verschillen in methodologie, doelpopulatie, concept 
en nomenclatuur.

Vergelijking met andere landen is vooral de taak van Eurostat zelf (een doel van de veror-
deningen). Wanneer de statistiek niet is geregeld door een verordening is de internationale 
vergelijkbaarheid moeilijk (verschillen in definities en procedures bij fiscaliteit, faillisse-
menten en onroerend goed). 

Conclusie Rekenhof

Bij heel wat statistieken uit de selectie is er een breuk door een wijziging in definities, 
concepten of nomenclaturen. De ADS zorgt voor een vergelijkbaarheid in de tijd door 
het verleden te reconstrueren volgens de nieuwe classificatie. Indien mogelijk verge-
lijkt de ADS de verkregen resultaten met andere bronnen. Bij de vergelijkingen heeft de 
ADS oog voor verschillen in methodologie, doelpopulatie, concept en nomenclatuur. 
Vergelijking met andere landen is vooral de taak van Eurostat zelf. 

3.15	 Toegankelijkheid	en	duidelijkheid

“Statistieken worden in een duidelijke en begrijpelijke vorm gepresenteerd en op passende en 
gebruiksvriendelijke wijze gepubliceerd; zij zijn op onpartijdige basis beschikbaar en toegan-
kelijk, met ondersteunende metadata en toelichtingen.”

3.15.1 Verspreidingsmethoden
Een gerichte verspreiding, die zorgt voor een goede toegankelijkheid en efficiënte benut-
ting van de statistische informatie, is een van de doelstellingen van de ADS. Enkele vacatu-
res voor leidinggevenden binnen de dienst Communicatie raakten tijdens de audit moeilijk 
ingevuld, wat sommige projecten moeilijk uitvoerbaar maakt. Zo is er nog geen formeel 
communicatieplan en de procedures voor de communicatie van een statistiek en voor de 
keuze van verspreidingsmethoden moeten nog worden uitgewerkt. De ADS probeert wel 
een aantal werkwijzen te volgen, waarvan enkele het voorwerp van een project uitmaken. 
Plannen voor de uitbouw van de dienst CRM, verantwoordelijk voor klantenbeheer en user 
support, werden on hold gezet. De dienst Communicatie heeft bijgevolg geen goede controle 
of elke statistiek in de meest gepaste vorm bij de gebruikers geraakt. 

Bij een nieuwe publicatie van een jaarlijkse statistiek verschijnt meestal een persbericht, 
terwijl dit niet altijd gebeurt bij de meer frequente statistieken. Andere communicatievor-
men zijn de rubriek “In de kijker” op de website en de wekelijkse e-nieuwsbrief. Cijfers die 
laattijdig zijn krijgen enkel een aankondiging op de website en geen persbericht, wegens 
verlies aan relevantie. Voor zeventien van de geselecteerde statistieken wordt met enige 
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regelmaat een persbericht opgemaakt (voor dertien jaarlijks, voor één driemaandelijks en 
voor drie maandelijks), voor de overige twaalf statistieken verschijnt geen persbericht.

Alle geselecteerde statistieken worden normaliter gepubliceerd op de website, met uit-
zondering van de statistiek “trimestriële indicator vacatures”, wegens het ontbreken van 
kwalitatieve cijfers over bepaalde sectoren69. De geaggregeerde cijfers worden weergege-
ven, vaak vergezeld van downloadbare Exceltabellen met meer detail en/of historiek (22 
van de geselecteerde statistieken). De website is ingebouwd in die van de FOD Economie 
en het gekozen systeem is volgens de dienst Verspreiding & CRM arbeidsintensief en heeft 
beperkingen voor het publiceren van grafieken en tabellen. De structuur van de website is 
bovendien niet altijd overzichtelijk.

Een belangrijk doel is om voor alle statistieken interactieve, dynamische be.STAT-tabel-
len ter beschikking te stellen. De applicatie be.STAT is gelinkt aan de gegevens uit de 
 datawarehouse en maakt het de gebruiker mogelijk zelf een tabel op te maken met de door 
hem gekozen variabelen en de gewenste aggregatie. Voor de helft van de geselecteerde sta-
tistieken is dit al mogelijk. be.STAT heeft als voordeel dat er minder klanten gegevens op 
maat aanvragen, wat de statistici veel werk kan besparen. Toch werden ook een aantal 
nadelen gesignaleerd. Vooral bij statistieken met veel variabelen werkt de toepassing traag, 
waardoor de ADS soms bewust kiest om nog niet alle nuttige variabelen op te nemen. Voor 
statistieken met zeer weinig variabelen levert be.STAT dan weer weinig meerwaarde ten 
opzichte van het werk dat erin moet worden gestoken. Daarnaast vinden bepaalde klanten 
Exceltabellen gebruiksvriendelijker en makkelijker te manipuleren, en blijft de ADS deze 
dus vaak nog simultaan aanbieden (elf van de 29 statistieken). De ADS monitort het gebruik 
van be.STAT.

Papieren publicaties per statistiek bestaan niet meer. Wel wordt jaarlijks een overzichtsbro-
chure uitgebracht met een aantal kerncijfers per domein en zijn er nog brochures met de 
kerncijfers over landbouw om uit te delen op beurzen. Dit wordt meer gezien als publiciteit 
voor de cijfers op de website, dan als een grondige voorstelling van de statistiek. Sinds eind 
2013 werd voor een viertal statistieken een analyse van de cijfers gemaakt en online gepubli-
ceerd. Dit zou ook bij andere statistieken het gebruik kunnen verbeteren, maar er is meestal 
geen tijd voor en het is intern niet duidelijk hoe ver de rol van de ADS hierin moet gaan.

3.15.2 Ondersteuning van gebruikers
Eenvoudige vragen worden beantwoord door het contactcenter of door de dienst Versprei-
ding & CRM (de vragen gaan over het navigeren op de website, het gebruik van be.STAT…). 
Het contactcenter heeft in 2012 5.000 telefonische oproepen gehad. De meer complexe vra-
gen komen bij de statisticus terecht. Voor sommige statistieken werden een aantal stan-
daardantwoordbrieven of -mails voorbereid.

Voor heel wat statistieken vragen de gebruikers cijfergegevens, waarvoor tabellen op maat 
moeten worden opgemaakt (voor negentien van de geselecteerde statistieken gebeurt dit 
regelmatig). Het gaat zowel om gekende, weerkerende aanvragen van gebruikers, als zeer 
diverse eenmalige aanvragen. Deze gegevens op maat zijn afgeleid van de gepubliceerde 

69 Voor de statistiek “Prodcom – industriële productie” (nr. 26) worden sinds 2008 enkel de indexen en niet meer de 
absolute cijfers gepubliceerd.
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cijfers en doorlopen daarom niet meer de validatieprocedures voor publicatie (uitgezonderd 
bij vragen van het parlement of de pers). De statisticus moet zelf bewaken of de grenzen 
voor vertrouwelijkheid niet geschonden worden. De gegevens op maat worden niet publiek 
gemaakt. Soms tracht men tot een standaardisatie van de antwoorden te komen en er zijn 
initiatieven tot een inventaris, maar er is geen algemeen registratiesysteem voor de vragen 
en de verzonden antwoorden. Er is ook geen registratie van hoeveel tijd dit in beslag neemt, 
hoewel de meeste statistici melden dat dit zeer substantieel is (voor de meest populaire 
statistieken loopt dit op tot meer dan een voltijdse job voor een statisticus). De ADS tracht 
het aantal vragen te verminderen door meer en/of betere interactieve tabellen of door meer 
publicaties met duiding en analyse van de cijfers, maar botst daarbij op een aantal beper-
kingen (zie punt 3.15.1). 

Voor de toegang tot microdata voor onderzoeksdoeleinden gelden strikte regels (zie punt 3.5).

3.15.3 Metadata
Metadata geven op gestructureerde wijze toelichting bij een statistiek en bestaan zowel 
uit algemene informatie (periodiciteit, doel…) als uit methodologische gegevens over da-
taverzameling, analyse en verspreiding en kwaliteitsgegevens. Ze worden binnen de ADS 
opgemaakt volgens een vaste standaard, en dit afzonderlijk voor de dataverzameling (bv. 
enquête) en voor de output (het statistische product). In de externe versie van de metadata, 
voor online publicatie, wordt niet alle informatie getoond uit het interne document (zoals 
de naam van de statisticus, info over vertrouwelijkheid, verspreidingsbeleid en kwaliteit). 
De dienst Datawarehouse vraagt eenmaal per jaar een update aan de statistici, daarnaast 
worden enkele gegevens overgenomen uit de kwaliteitsindicatoren. 

Voor drie geselecteerde statistieken waren geen metadata beschikbaar (nr. 8, 17 en 19) en 
voor één statistiek enkel over een oude werkwijze (nr. 25). Daarnaast werden de metadata 
van vier statistieken niet gepubliceerd; één omdat de statistiek nog niet gepubliceerd wordt 
(nr. 20), twee waarvoor enige info terug te vinden is op andere plaatsen op de website (uitleg 
boven de tabel (nr. 7) of bij de rubriek gegevensverzameling (nr. 21) en één zonder enige info 
(nr. 24). Voor de overige zijn er wel metadata beschikbaar, maar zijn ze vaak onvolledig of 
onzorgvuldig ingevuld; gegevens over de kwaliteit worden zelden ingevuld, bij verwante 
statistieken worden simpelweg alle statistieken vermeld uit dezelfde thematische directie… 
De metadata worden intern duidelijk weinig gebruikt. Indien ze correcter en vollediger in-
gevuld zouden worden, zouden ook meer rubrieken extern kunnen getoond worden. 

Buiten de jaarlijkse rondvraag, worden wijzigingen niet systematisch doorgegeven (en 
doorgegeven wijzigingen niet altijd meteen geregistreerd), wat soms leidt tot niet actuele 
gegevens en mogelijk uiteenlopende versies van metadata voor eenzelfde statistiek. Zeker 
als in het kader van het samenwerkingsakkoord de gemeenschappen en gewesten ook ge-
bruik zouden maken van de metadata van de ADS, lijkt het eenvoudiger de informatie over 
gegevensverzameling en statistisch product in één document te centraliseren (nu zijn veel 
gegevens dubbel, andere staan verspreid)70.

70 Zo kunnen er tot vijf metadatafiches per statistiek zijn: enquête intern, enquête extern, statistisch product intern, 
statistisch product extern en soms nog een andere versie op de website.



KWaliteit Van De StatiStieKen Van De aDS / 61

Conclusie Rekenhof

Er is geen formeel communicatieplan voor de verspreiding van statistieken, maar 
er zijn wel een aantal algemene werkwijzen. Nieuwe publicaties worden onder de 
aandacht  gebracht via een persbericht, een bericht op de website of in de wekelijkse 
 e-nieuwsbrief (behalve bij zeer laattijdige cijfers). Papieren publicaties bevatten alleen 
nog een aantal kerncijfers per domein. Quasi alle statistieken worden gepubliceerd 
op de website, meestal samen met downloadbare Exceltabellen en ook steeds vaker 
met dynamische be.STAT-tabellen. Zowel de website als be.STAT hebben een aantal 
beperkingen en het aantal publicaties met duiding en analyse van de cijfers blijft 
beperkt. Daardoor besteden de statistici nog heel wat tijd aan het beantwoorden van 
vragen van gebruikers en het maken van data op maat. Deze laatste zijn niet openbaar. 
Doorgaans zijn metadata online beschikbaar, maar vaak zijn ze onvolledig, vooral de 
kwaliteitsgegevens.

3.16 Samenhang tussen de kwaliteit van de statistieken en aspecten van 
het organisatiebeheer en het statistische productieproces

In de onderzochte steekproef zaten goede en minder goede statistieken, gebaseerd op een 
algemene beoordeling van de ADS zelf en van andere deskundigen (zie bijlage 1). Tabel 10 
vergelijkt deze algemene beoordeling met de kwaliteitsbeoordeling die het Rekenhof maak-
te op basis van een gedetailleerde analyse van de steekproef op het vlak van de beginselen 
nauwkeurigheid, tijdigheid en toegankelijkheid71. Het Rekenhof definieert deze drie beginse-
len wel anders dan de ADS (zie punt 3.12, 3.13 en 3.15). 

Bij het beginsel nauwkeurigheid en betrouwbaarheid houdt het Rekenhof, naast het feit of 
meet- en verwerkingsfouten al dan niet worden bestudeerd en gecorrigeerd, ook rekening 
met eventuele knelpunten die in de interviews naar voor kwamen. Zo krijgen statistieken 
een negatieve beoordeling van het Rekenhof wanneer er problemen qua nauwkeurigheid 
of betrouwbaarheid gekend zijn en er geen systematische analyse van meet- en verwer-
kingsfouten gebeurt. Dit wil niet zeggen dat niet voldaan is aan de specifieke vereisten die 
Eurostat in verordeningen of handleidingen oplegt voor deze statistieken.

Voor het beginsel tijdigheid geldt als criterium voor het Rekenhof het bestaan van een dead-
line en het halen ervan. Voor het beginsel toegankelijkheid en duidelijkheid geldt als crite-
rium voor het Rekenhof het bestaan van be.STAT- of downloadbare Excelbestanden. 

Daarnaast kunnen verschillen in beoordeling te wijten zijn aan de evolutie van bepaalde 
statistieken sinds het begin van de audit. Het Rekenhof gaf in deze analyse aan de drie 
gebruikte criteria hetzelfde gewicht, terwijl de ADS en de andere deskundigen dit in hun 
algemene beoordeling mogelijk anders inschatten.

71 Van de beginselen voor statistische output heeft het Rekenhof het beginsel relevantie niet opgenomen in zijn ana
lyse omdat dit voor alle onderzochte statistieken in orde was. Ook het beginsel samenhang en vergelijkbaarheid 
heeft het niet opgenomen omdat daarbij veel factoren spelen die de aDS zelf niet kan controleren en omdat sta
tistieken die niet internationaal vergelijkbaar zijn, niet per definitie minder goed zijn. 
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Een waarde 1 in de tabel betekent goed of in belangrijke mate voldaan aan het beginsel, een 
waarde 0 betekent minder goed of problemen met het beginsel. De statistieken waarvan de 
nummers vetgedrukt staan, voldoen aan de drie beginselen.

Tabel 10 –  Boordeling statistieken door het Rekenhof en door de ADS

Oordeel Rekenhof Oordeel 
ADS

Statistieken

Nauwkeurigheid Tijdigheid Toegankelijkheid Nummers Aantal

1 1 1 1 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 9, 13, 

14, 15

10

0 1 1 1 8, 11 2

1 0 1 1 7, 12 2

0 0 1 1 10 1

1 1 1 0 23, 27, 30 3

0 1 1 0 16, 21, 22 3

1 0 1 0 18, 19, 25 3

1 1 0 0 20, 26 2

0 1 0 0 17 1

0 0 1 0 29 1

0 0 0 0 24 1

Bron: analyse Rekenhof

Uit de analyse bleek dat tien van de vijftien statistieken die de ADS als goed had aangeduid, 
de combinatie van de kenmerken nauwkeurigheid, tijdigheid en toegankelijkheid vertoon-
den. Het Rekenhof gaat ervan uit dat indien deze criteria zijn vervuld, er toch met enige 
stelligheid over kwaliteit kan worden gesproken. Ook door de ADS als minder goed aange-
duide statistieken (nr. 23, 27 en 30) voldoen volgens het Rekenhof aan deze criteria. 

Vervolgens heeft het Rekenhof de samenhang onderzocht tussen kwaliteit op basis van 
nauwkeurigheid, tijdigheid en toegankelijkheid en een aantal aspecten van het organisatie-
beheer of het statistische productieproces, en dit op basis van de volgende vragen:

• Is het Synergieproject volledig afgerond?
• Werden er personeelsproblemen gemeld (tekorten, verloop…)?
• Wordt er (eventueel deels) beroep gedaan op administratieve gegevens?
• Tot welk thematisch domein behoort de statistiek?

Tabel 11 geeft voor elk van deze vragen weer hoeveel statistieken (in percentage en aantal) 
volgens het Rekenhof kwaliteitsvol zijn en hoeveel statistieken niet (in aantal). De vetge-
drukte percentages worden onder de tabel toegelicht. 



KWaliteit Van De StatiStieKen Van De aDS / 63

Tabel 11 –  Kwaliteit van de statistische output rekening houdende met aspecten van het organisatie-
beheer en het statistische productieproces

 

Kwaliteitsvol  Knelpunt kwaliteit

 % statistieken Aantal 
statistieken Aantal statistieken

Synergieproject   

Synergie 54 % 7 6

Geen synergie 38 % 6 10

Personeel   

Personeelsproblemen 39 % 7 11

geen personeelsproblemen 55 % 6 5

Gegevensverzameling   

administratieve gegevens 28 % 5 13

enkel enquête 73 % 8 3

Thematisch domein   

Samenleving 60 % 6 4

territorium 25 % 2 6

Ondernemingen 50 % 4 4

Prijzen 33 % 1 2

Bron: analyse Rekenhof

Zowel het ontbreken van een afgerond Synergieproject als het bestaan van personeelspro-
blemen, verhogen de kans op een kwaliteitsprobleem. Toch biedt het afronden van het Sy-
nergieproject of de afwezigheid van personeelsproblemen, helemaal geen garantie voor een 
goede score op de drie kwaliteitscriteria. Nog andere factoren komen tussen.

Het gebruik van administratieve gegevens blijkt de belangrijkste hinderpaal voor het vol-
doen aan alle kwaliteitscriteria. Slechts 28 % van de geselecteerde statistieken die (even-
tueel deels naast het uitvoeren van een enquête) gebruik maken van administratieve gege-
vens hebben geen kwaliteitsproblemen, de andere vertonen één of meerdere knelpunten 
(dertien statistieken). Een eerste probleem is de tijdigheid: alle acht statistieken die niet 
tijdig waren (score 0 in tabel 10), maken gebruik van administratieve gegevens. Daarnaast 
is er een probleem met de nauwkeurigheid. Dit stelt zich vooral in het thematische domein 
Territorium. In de andere domeinen zijn de statistieken met administratieve gegevens wel 
nauwkeurig en zit het knelpunt bijna uitsluitend in de tijdigheid. Alhoewel de basisgege-
vens daar ook fouten of onvolledigheden bevatten, brengt de ADS de aangeleverde data 
zelf op een hoger niveau (bv. door de opbouw van eigen basisdatabanken waarin correcties 
worden geregistreerd, zie punt 3.8.3.2). Voor het thematische domein Territorium lijkt dit 
moeilijker te lukken, zoals blijkt uit onderstaande tabel.
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Tabel 12 –  Statistieken op basis van administratieve gegevens met kwaliteitsproblemen,  
opgesplitst per domein

Thematisch domein Aantal statistieken met 
kwaliteitsprobleem 

Waarvan score 0 op 
nauwkeurigheid

Ondernemingen 3 1

Samenleving 4 0

territorium 6 6

Totaal 13 7

Bron: analyse Rekenhof

Conclusie Rekenhof

Bij iets minder dan de helft van de onderzochte statistieken waren er geen problemen 
op het vlak van tijdigheid, nauwkeurigheid of toegankelijkheid. Het afronden van de 
Synergieprojecten en het beschikken over het juiste personeelskader, verlagen het risi-
co op kwaliteitsproblemen. Dit geeft echter nog geen garantie voor kwaliteit: er blijven 
vooral problemen met de tijdigheid en nauwkeurigheid van administratieve gegevens. 
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Hoofdstuk 4

Conclusies en aanbevelingen
4.1 Conclusies

Om na te gaan in welke mate de ADS voldoet aan de opgelegde normen voor statistische 
kwaliteit, werden volgende twee onderzoeksvragen beantwoord.

Biedt het institutionele en organisatorische kader van de ADS voldoende garanties om te be-
antwoorden aan de kwaliteitsnormen voor statistieken? 

Het antwoord op deze vraag leidt het Rekenhof af uit de conclusies bij hoofdstuk 2 en bij de 
zes eerste beginselen uit de Praktijkcode voor Europese Statistieken (punten 3.1 tot 3.6 in 
hoofdstuk 3).

Het Rekenhof concludeert dat de onderzoeksvraag gedeeltelijk positief kan worden beant-
woord. De ADS voldoet goed aan het beginsel onpartijdigheid en objectiviteit. Aan de be-
ginselen kwaliteitsbewustzijn, voldoende middelen, mandaat voor dataverzameling en sta-
tistische geheimhouding wordt redelijk goed voldaan. Het Rekenhof stelt een aantal risico’s 
vast voor het beginsel professionele onafhankelijkheid. 

De Belgische wetgeving, grotendeels in uitvoering van Europese regelgeving, biedt garan-
ties opdat de ADS zou kunnen voldoen aan de normen over professionele onafhankelijkheid, 
mandaat voor dataverzameling en statistische geheimhouding. Er zijn echter bepalingen 
uit de Statistiekwet die sommige beslissingen over het uitvoeren van statistisch onderzoek 
toch aan politieke controle onderwerpen. De wet van 4 juli 1962, aangepast in 2006, werd 
op een punt niet uitgevoerd (certificatie). 

Hoewel het principe van professionele onafhankelijkheid is opgenomen in de wetgeving, 
maakt de ADS deel uit van de FOD Economie. Dit belet echter niet dat de statistieken op 
een objectieve en transparante wijze worden geproduceerd en verspreid. 

Voorts houdt de wetgeving onvoldoende rekening met de institutionele context in België: 
de relatie van de ADS met andere bestuursniveaus en in het bijzonder met de regionale 
instituten voor statistiek is formeel onduidelijk. 

De ADS doet heel wat inspanningen om efficiënter te werken en die beginnen hun vruchten 
af te werpen. Door een gebrek aan voldoende hooggeschoold personeel, kan de ADS echter 
enkel voldoen aan de minimale (Europese) statistische verplichtingen, ten koste van activi-
teiten die de kwaliteit van de processen en de output zouden kunnen verbeteren.

Het samenwerkingsakkoord van 19 maart 2014 betreffende de oprichting van een Interfede-
raal Instituut voor de Statistiek (IIS) biedt een basis om gedeeltelijk tegemoet te komen aan 
enkele in dit verslag vastgestelde knelpunten: definitie van het begrip openbare statistiek, 
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coördinatie, regio’s als gelijkwaardige partners en een betere operationele samenwerking 
tussen de statistische instituten. 

Beantwoordt de manier van werken van de ADS aan de kwaliteitsnormen voor statistische 
processen en statistische output?

Het antwoord op deze vraag leidt het Rekenhof af uit de conclusies bij de overige negen 
beginselen van de Praktijkcode voor Europese Statistieken (punten 3.7 tot 3.15).

Het Rekenhof concludeert dat de ADS globaal genomen ruim voldoet aan deze beginselen. 
Voor vijf beginselen voldoet de ADS in grote mate aan de normen (deugdelijke methoden, 
geen buitensporige administratieve lastendruk, doelmatigheid, relevantie, samenhang en 
vergelijkbaarheid). Niettemin is voor sommige aspecten nog enige verbetering te boeken. 
Voor vier beginselen voldoet de ADS in zekere mate aan de normen maar blijven er nog heel 
wat aandachtspunten (toereikende statistische procedures, nauwkeurigheid en betrouw-
baarheid, tijdigheid en punctualiteit, toegankelijkheid en duidelijkheid). 

Voor de meeste statistieken is het algemene methodologische kader gebaseerd op Euro-
pese en andere internationale normen, richtlijnen en goede praktijken. Het Synergieproject 
waarbij systematisch voor bijna elke statistiek de volledige werkwijze wordt herbekeken, 
verhoogt de kans op een kwaliteitsvolle statistiek. Wellicht zal het volledige project pas na 
2014 afgerond zijn.

De ADS hanteert een procedure voor de validatie van de resultaten om het risico op fouten 
zo klein mogelijk te houden. De meet- en verwerkingsfouten worden echter nog te weinig 
bestudeerd en gecorrigeerd. Foute, onvolledige of late leveringen van administratieve gege-
vens hebben dikwijls minder nauwkeurige statistieken tot gevolg. 

Het feit dat de ADS de Europese verordeningen moet naleven zorgt dat de tijdigheid in 
redelijke mate wordt gerespecteerd. Bij de statistieken waar de ADS zelf een deadline voor-
opstelt, wordt die deadline niet nageleefd. 

Er is geen formeel communicatieplan voor de verspreiding van statistieken, maar er zijn 
wel een aantal algemene werkwijzen. Quasi alle statistieken worden gepubliceerd op de 
website, meestal samen met downloadbare Excel-tabellen en ook steeds vaker met dyna-
mische be.STAT-tabellen. Zowel de website als be.STAT kennen een aantal beperkingen en 
het aantal publicaties met duiding en analyse van de cijfers blijft beperkt zodat de statistici 
nog heel wat tijd besteden aan het beantwoorden van vragen van gebruikers en het maken 
van data op maat.

De audit wees uit dat de ADS aan deze aandachtspunten werkt maar daarbij heeft af te re-
kenen met externe factoren. Zo ontbreken soms de menselijke en financiële middelen om 
beheerssystemen op te zetten of te voltooien (kwaliteitsbewaking, communicatie van pro-
ducten…). Voorts is de kwaliteit van de statistieken van de ADS in grote mate afhankelijk 
van de medewerking van andere overheidsdiensten en van de kwaliteit van de data (tijdig-
heid, nauwkeurigheid...) die deze andere diensten verstrekken. Een belangrijke conclusie 
van deze audit is dat het werken met bestaande databanken de administratieve lastendruk 
verlaagt, maar meermaals de tijdigheid, nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van de statis-
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tieken in het gedrang brengt. De inspraak van de ADS bij het oprichten van databanken en 
bij de werking ervan is zeer beperkt.

4.2 Aanbevelingen

Het Rekenhof beveelt de minister bevoegd voor statistiek aan de Belgische Statistiekwet 
te actualiseren en in overeenstemming te brengen met het samenwerkingsakkoord van 
19 maart 2014. Aansluitend moet de uitvoering van het samenwerkingsakkoord worden 
aangevat. De medewerking van de gemeenschappen en gewesten is daarbij noodzakelijk.

Voorts zou de minister samen met de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie moe-
ten nagaan hoe de geloofwaardigheid en professionele onafhankelijkheid van de ADS als 
statistische autoriteit beter kan worden gegarandeerd. 

Het toenemende gebruik van databanken door de ADS heeft geleid tot een daling van de 
administratieve last voor burgers en ondernemingen en tot efficiëntiewinst bij de ADS zelf. 
Het Rekenhof heeft echter vastgesteld dat dit ten koste gaat van de kwaliteit van de sta-
tistieken (tijdigheid, nauwkeurigheid). Het verhogen van de kwaliteit van deze databan-
ken is een verantwoordelijkheid voor alle betrokken bewindslieden en administraties. Het 
Rekenhof beveelt alvast de minister aan de ADS meer te laten betrekken bij het oprichten 
van databanken en bij de werking ervan, zodat rekening kan worden gehouden met haar 
specifieke noden. De ADS moet haar proactieve beleid op dit vlak opvoeren (coördinatie 
van aanvragen voor administratieve gegevens, opmaken van een inventaris). 

De FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie moet inspanningen blijven leveren om 
het personeelskader van de ADS te heroriënteren zodat het aandeel hooggeschoold perso-
neel toeneemt. 

De ADS moet haar inspanningen om efficiënter te werken en haar zorg voor kwaliteit voort-
zetten en verbeteren. Daarvoor moeten de beheersinstrumenten meer worden uitgebouwd 
en lopende projecten tot een goed einde worden gebracht (Synergieproject, communicatie-
plan, opvolgen van meet- en verwerkingsfouten, versterken van de diensten Quality Ma-
nagement en CMC…). Het succes van deze inspanningen hangt voor een deel af van het 
oplossen van het personeelsprobleem.

4.3 Antwoord van de minister

De minister van Economie antwoordde met een brief van 1 oktober 2014 (bijlage 3). Hij 
verwijst daarin naar de regering in lopende zaken en oordeelt dat het aan zijn opvolger is 
de gepaste maatregelen te nemen om tegemoet te komen aan de aanbevelingen van het 
Rekenhof.





Bijlagen
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Bijlage	1

Steekproef

Aan de hand van een steekproef van statistieken heeft het Rekenhof nagegaan hoe de ADS 
de beginselen uit de Praktijkcode toepast op concrete statistieken.

Uit jaarverslagen van de FOD blijkt dat de ADS ongeveer 120 statistieken produceert. Hier-
uit selecteerde het Rekenhof, na rondvraag bij de ADS maar ook bij andere gesprekspart-
ners (zoals de hoge Raad voor Statistiek, gebruikers en academici), 30 statistieken. Bij het 
onderzoek van het Rekenhof bleek dat de ADS één statistiek (nr. 28, over de indexen van de 
nieuwe orders, thematische directie Economie) niet meer maakt. 

Voor zijn selectie hield het Rekenhof ook rekening met een goede spreiding van de statis-
tieken op het vlak van databanken en enquêtes, alsook op het vlak van bevragingen van 
burgers en ondernemingen (tabel 1 hieronder). 

Tabel 1 –  Manier van dataverzameling van de geselecteerde statistieken

Enquête Databank Databank en 
enquête

Vooral schat-
tingen Totaal

 Burger 4 6 0 0 10

 Bedrijf 7 6 5 1 19

Totaal 11 12 5 1 29

Bron: ADS 

Van de 29 geselecteerde statistieken zijn er zestien die jaarlijks moeten worden geprodu-
ceerd, zeven maandelijks, zeven trimestrieel, twee zesmaandelijks en één tweejaarlijks. 
Sommige maandelijkse statistieken moeten ook jaarlijks worden geproduceerd.

Wat de spreiding over de diensten betreft die instaan voor de geselecteerde statistieken: 
tien statistieken behoren tot de thematische directie Samenleving (DTS), acht tot de the-
matische directie Territorium (DTT), zes tot de thematische directie Economie (DTE), drie 
tot de thematische directie Prijzen (DTP) en twee tot de dienst Databanken Onderneming 
(DBO).
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Tabel 2 – Spreiding over de diensten van de geselecteerde statistieken

 Statistiek Dienst

1 arbeidskrachtenenquête (eaK) DtS

2 Fiscale statistiek van de inkomsten onderworpen aan de belasting van de na
tuurlijke personen en aan de belasting der niet-verblijfhouders

DtS 

3 enquête iCtgebruik bij de gezinnen en individuen DtS  

4 Labor Cost Index (Kwartaalindex van de arbeidskosten) DtS  

5 eUSilCenquête DtS  

6 Structuur en verdeling van de lonen DtS   

7 Verwerken formulieren burgerlijke stand: huwelijken en echtscheidingen DtS  

8 landbouwrekeningen voor eeg Dtt  

9 Bouwvergunningen: begonnen, voltooide, vernielde of afgebroken gebouwen Dtt   

10 Verkeersongevallen op de openbare weg met doden of gewonden Dtt   

11 Overdrachten van onroerende goederen Dtt   

12 Statistiek over het aantal btwplichtigen (maandelijks) DBO 

13 Jaarlijkse enquête naar de structuur van de ondernemingen in de nijverheid, 
handel en diensten

Dte  

14 Faillissementsstatistieken Dte  

15 geharmoniseerde consumptieprijsindex (HiCP) DtP  

16 afzetprijsindex DtP  

17 Kortetermijnindicatoren voor de diensten DtP  

18 Bevolkingsstructuur op basis van het Rijksregister DtS  

19 Sterftetafels DtS 

20 Trimestriële indicator vacatures DtS  

21 afvalproductie door landbouw, visserij en bosbouw Dtt  

22 landbouwenquête van mei Dtt  

23 maandelijkse statistiek van de activiteit in de zuivelnijverheid Dtt  

24 Binnenscheepvaart Dtt 

25 Statistiek over het aantal btwplichtigen (jaarlijks) DBO  

26 Prodcom maandstatistiek (industriële productie) Dte 

27 Omzetindexen (base Prodcom) Dte 

28 indexen van de nieuwe orders DtP 

29 Statistieken (omzetcijfer; investeringen) van de btwaangiften Dte 

30 enquête iCtgebruik bij ondernemingen en e-commerce Dte 

Bron: ADS
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Om zowel facilitoren als hinderpalen voor de kwaliteit te kunnen identificeren, werd aan de 
actoren gevraagd evenveel  goede  (statistieken nr. 1 tot en met 15) als  minder goede  statis-
tieken (statistieken nr. 16 tot en met 30) aan te duiden. Het gaat om een algemeen oordeel, 
gebaseerd op hun ervaring, wat niet noodzakelijk overeenstemt met het resultaat van de 
interne oefeningen met kwaliteitsindicatoren of met een systematische toetsing aan de kwa-
liteitsbeginselen voor statistische output.
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Bijlage	2	

Organisatiestructuur van de ADS

Bron: ADS
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Bijlage	3

Antwoord van de minister van Economie, Consumenten en Noordzee 

(vertaling)

1000 Brussel, 1 oktober 2014

De heer Philippe Roland

Eerste Voorzitter van het Rekenhof

Regentschapsstraat 2

1000 BRUSSEL

Betreft: thematische audit van de “Kwaliteit van de statistieken van de Algemene 
Directie Statistiek – Statistics Belgium”

Mijnheer de Eerste Voorzitter van het Rekenhof,

Naar aanleiding van uw brief van 3 september 2014, kan ik u informeren dat ik kennis heb 
genomen van het ontwerpverslag over de thematische audit “Kwaliteit van de statistieken 
van de Algemene Directie Statistiek – Statistics Belgium” die uw diensten hebben uitge-
voerd, en in het bijzonder van de aanbevelingen die in het besluit ervan zijn opgenomen. 

Ik wil meteen al melden dat ik achter de opmerkingen sta die mijn administratie reeds in 
haar brief van 18 juli 2014 heeft geformuleerd. Aangezien de federale regering momenteel 
de lopende zaken afhandelt, zal u vast begrijpen dat ik het aan mijn opvolger zal overlaten 
de maatregelen te nemen die hij geschikt acht om zo goed mogelijk tegemoet te komen aan 
de in uw verslag geformuleerde aanbevelingen.

Hartelijk dank voor de kwaliteit en het professionalisme waarmee uw diensten het werk 
hebben verricht.

Hoogachtend,

Johan VANDE LANOTTE

Vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
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