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1. Inleiding 

De ‘Beter Bestuurlijk Beleid’-hervormingen leidden tot een nieuwe structuur 
voor de Vlaamse overheid. Hoewel de hervormingen net voltooid zijn, staat 
de Vlaamse overheid voor een nieuwe uitdaging. De toenemende aandacht 
voor een herschikking van de bevoegdheden binnen het federale 
staatsbestel zal zorgen voor een nieuwe veranderingsdynamiek in de 
Vlaamse overheid. De impact van deze staatshervorming voor zowel de 
Vlaamse overheid als geheel als voor het departement Bestuurszaken in het 
bijzonder is dan ook het uitgangspunt van het B-spoor. 

Het verhogen van de veranderingscapaciteit vereist een totale aanpak van 
de organisatie. Volgens Leavitt moeten er bij organisatieveranderingen vier 
elementen onderscheiden worden: technologie, structuur, personeel en 
strategie (Leavitt, 1965). Op elk van deze elementen zullen we in het kader 
van het B-spoor de komende jaren nader ingaan. Dit doen we telkens aan de 
hand van een casestudy.  

Veranderingen kunnen begrepen worden als een ontwerp- en 
ontwikkelbenadering. In de ontwerpbenadering wordt de organisatie 
beschouwd als een formeel systeem (Kayzel, 1998). Deze benadering richt 
zich op organisatorische aspecten zoals: verdeling van 
verantwoordelijkheden en bevoegdheden, mate van centralisatie, 
groepering van taken in eenheden, ontwerp van taken, structurering van 
werkprocessen, informatiestromen, overlegvormen, 
besluitvormingsprocessen en de instrumenten van het 
personeelsmanagement. De introductie van de nieuwe structuren door de 
‘Beter Bestuurlijk Beleid’-veranderingen kunnen we naar voren schuiven als 
voorbeeld van een ontwerpbenadering. 

De ontwikkelbenadering tracht echter verder te gaan in de 
organisatieontwikkeling en gaat bijgevolg verder dan louter het formeel 
systeem. Deze benadering ziet, in tegenstelling tot de ontwerpbenadering, 
een organisatie als een resultaat van kennis, inzicht en ervaringen, dat 
permanent aan verandering onderhevig is. De veranderingsprocessen 
verlopen iteratief en worden gestuurd in overleg met de betrokken partijen 
(Kluytmans, 1993). Aangezien veranderingen niet enkel het invoeren van 
nieuwe technieken maar tevens een verandering in de bestaande 
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organisatorische cultuur of waarden en ideeën zal inhouden vormt de 
ontwikkelbenadering het ideale uitgangspunt voor de nieuwe dynamiek.  

Omwille van de voortdurende vraag naar veranderingen legt de 
ontwikkelbenadering een sterke focus op het verhogen van de 
veranderingscapaciteit. Dit verhoogt de veranderingsbereidheid van de 
organisatie. Vanuit deze problematiek kunnen we de volgende centrale 
onderzoeksvraag formuleren: Hoe kan de veranderingscapaciteit van de 
Vlaamse overheid in het algemeen en het departement bestuurszaken in 
het bijzonder vergroot worden? 

De resultaten van het onderzoek bevinden zich op twee niveaus. Het eerste 
niveau wordt gevormd door de resultaten van elk onderzoek apart. Voor 
ieder aspect uit het model van Leavitt worden aan de hand van de 
onderzochte cases de faal- en succesfactoren geformuleerd. Het tweede 
niveau wordt gevormd over de verschillende onderzoeken heen. De 
verschillende aspecten vertrekken vanuit een globaal model waardoor het 
mogelijk wordt om faal- en succesfactoren te ontwikkelen ter verhoging van 
de veranderingscapaciteit van de Vlaamse overheid. 

 
 

2e 
niveau 

Globaal onderzoek over de verschillende onderzoeken heen 
(eind 2011) 

 
1e 

niveau 
Technologie 
(2007-2008) 

Structuur 
(2008-2009) 

Strategie of 
Personeel 

(2009-2010) 

Personeel of 
Strategie 

(2010-2011) 
 
Het eerste element volgens het model van Leavitt is ‘technologie’. In het 
eerste deel van dit onderzoek zullen we ons toespitsen op de 
statistiekproductie in Vlaanderen. Statistisch materiaal vormt immers een 
eerste belangrijk element bij de opbouw van het Vlaamse beleid. 
Vlaanderen heeft sinds begin jaren ’90 vele inspanningen gedaan om haar 
statistiekproductie geleidelijk uit te bouwen en op die manier de 
beleidsvoering te optimaliseren en te professionaliseren. Dit gebeurde o.a. 
met de Administratie Planning en Statistiek (nu de Studiedienst van de 
Vlaamse regering), statistiek- en informatiecellen, VRIND-indicatoren, de 
FRED-metadatabank en het Vlaams Statistisch Meerjarenprogramma (VSMP). 
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Toch wordt vanuit een internationaal perspectief Vlaanderen vaak nog over 
het hoofd gezien. Internationaal statistisch materiaal wordt vooral vanuit 
een federaal (Belgisch) niveau ingevuld. Vlaanderen wordt gekenmerkt door 
afwezigheid in deze statistieken en dit beperkt bijgevolg de internationale 
zichtbaarheid van Vlaanderen. De dynamiek van de staatshervorming biedt 
opportuniteiten voor het Vlaamse statistiekbeleid om deze en andere 
uitdagingen aan te pakken. De operationele onderzoeksvraag voor dit 
onderzoek luidt: Hoe kan de staatshervorming een hefboom zijn voor een 
optimalisering van het Vlaams statistiekbeleid? 

Om een antwoord te formuleren op deze vraag werd een internationaal 
vergelijkende case ontwikkeld. Vanuit comparatief oogpunt hebben we ons 
daarom gefocust op een vergelijkbare regio in een federaal staatsbestel, 
namelijk Québec. Binnen de case hebben we aan de hand van een 
theoretische en inhoudelijke literatuurstudie en webresearch de faal– en 
succesfactoren geanalyseerd om hieruit lessen te trekken voor de Vlaamse 
case. 

In dit rapport geven we een overzicht van onze onderzoeksresultaten m.b.t. 
de statistiekproductie in Québec en Canada om hieruit lessen te trekken en 
aanbevelingen te doen voor de Vlaamse overheid in het algemeen en de 
Studiedienst van de Vlaamse Regering in het bijzonder. Hierbij houden we 
uiteraard rekening met de eigenheden van de Vlaamse situatie, met de 
context waarbinnen het statistiekgebeuren in Vlaanderen plaatsgrijpt die 
we in hoofdstuk 5 beschrijven. 

Het rapport is als volgt opgebouwd. We beginnen met een overzicht van de 
uitdagingen die in de jongste beleidsnota en beleidsbrieven aan bod komen 
om zo tot onze concrete onderzoeksvragen te komen voor dit project. 
Vervolgens starten we onze internationaal vergelijkende case in Québec 
a.d.h.v. het fasemodel dat we ervoor eerst zullen toelichten. Dit fasemodel 
gebruiken we enerzijds om de theoretische aspecten van de 
statistiekproductie te bestuderen en anderzijds nadien om de praktische 
case van de Volkstelling uit de doeken te doen. In hoofdstuk vijf passen we 
het fasemodel toe op de situatie in Vlaanderen en België en maken we per 
stap in het fasemodel een vergelijking met de situatie in Québec en Canada. 
Ten slotte proberen we de verschillende concrete onderzoeksvragen te 
beantwoorden. 
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2. Probleemstelling 

Statistiek is reeds geruime tijd een specifiek aandachtspunt in de Vlaamse 
beleidsplanning. De beleidsnota Vlaamse Statistieken 1999-2004 met 
aandacht voor meer relevante, actuele, betrouwbare en toegankelijke 
Vlaamse officiële statistieken (Vlaamse Regering, 2000), werd vooraf gegaan 
door drie strategische plannen, telkens in het kader van de Bijdrage van de 
Vlaamse administratie aan de nieuwe regering. In 2004 legde de Vlaams 
Minister bevoegd voor statistiek de beleidsnota neer getiteld Vlaamse 
statistieken, indicatoren en toekomstverkennende studies voor het 
regeringsbeleid 2004-2009. (Vlaamse Regering, 2004b). 

In deze laatst genoemde beleidsnota kaart de minister een aantal 
uitdagingen en doelstellingen aan die we in twee grote groepen kunnen 
opdelen. Enerzijds destilleren we de uitdagingen die zich voordoen op het 
Vlaamse niveau (horizontaal) en anderzijds de uitdagingen die we kunnen 
toewijzen aan de relatie tussen het Vlaamse en het federale niveau 
(verticaal).  

 
Horizontaal vlak Verticaal vlak 

1. Kwaliteit op Vlaams niveau 
2. Kwantiteit op Vlaams niveau 
3.Coördinatie op Vlaams niveau 

1.Coördinatie tussen de verschillende niveaus 
2.Samenwerking tussen de verschillende niveaus 
3.Regelgeving op de verschillende niveaus 
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>  2.1. Uitdaging met betrekking tot het horizontale 

Op het niveau van Vlaanderen kunnen we drie grote uitdagingen 
onderscheiden. Ten eerste de kwaliteit, ten tweede de kwantiteit en ten 
derde coördinatie en overleg tussen de verschillende instellingen.  

>  2.1.1. Kwaliteit 

In het Vlaams Statistisch Systeem is ieder departement, iedere entiteit en 
elk bestuursniveau zelf verantwoordelijk voor de statistiekproductie in het 
kader van hun eigen beleid. Dit heeft gevolgen voor de kwaliteit van de 
verschillende statistieken. Kwaliteit wordt gedefinieerd vanuit zeven 
dimensies: relevantie, accuraatheid, tijdigheid en stiptheid, 
toegankelijkheid en duidelijkheid, vergelijkbaarheid, coherentie en 
volledigheid (Administratie Planning en Statistiek, 2003). Bij elke stap 
tijdens het proces van de verzameling, de ontsluiting en bewerking van 
cijfers en statistieken moet er aandacht zijn voor die zeven dimensies. Maar 
doordat elk departement of entiteit zelf haar statistiekproductieproces 
ontwikkelt, is de kwaliteit van de Vlaamse statistieken sterk afhankelijk 
van de kwaliteit van de ambtelijke registers en de surveys die uitgevoerd 
worden. Nochtans zou kwaliteit onomstreden moeten zijn wanneer er 
beleid op wordt gebaseerd. Kwaliteitsbevorderende initiatieven zoals het 
opleggen van algemene kwaliteitsstandaarden kunnen enig soelaas bieden, 
dit om enerzijds de betrouwbaarheid van de regionale statistieken te 
garanderen en anderzijds om de conformiteit met de (inter)nationale 
methodologische richtlijnen te bewaken. Volgens Kampen slaat de 
onomstredenheid van kwaliteit op twee aspecten: enerzijds op de productie 
van statistieken, anderzijds op het statistisch agentschap zelf. (Kampen, 
2005;Kampen, 2006) Voor voorstellen omtrent het verhogen van de kwaliteit 
bij statistiekproductie verwijzen we naar de twee rapporten van Kampen 
binnen het Instituut voor de Overheid over de integrale kwaliteitszorg van 
statistieken in Vlaanderen: ‘Kwaliteitsmanagement van officiële statistieken 
in de praktijk’ (2005) en ‘Kwaliteitsbeheer van officiële statistieken in 
Vlaanderen’ (2006).  

>  2.1.2. Kwantiteit 

Naast de kwaliteit is de kwantiteit een tweede uitdaging. Het kwantitatieve 
aspect heeft betrekking op het voldoende beschikbaar zijn van 
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beleidsrelevante statistieken. Er zal altijd behoefte zijn aan nieuwe en 
betere statistieken. Toch moet er gewezen worden op het gevaar van 
onnodig onderzoek en overbevraging. Immers alle entiteiten zijn zelf 
verantwoordelijk voor hun statistiek en produceren onafhankelijk van elkaar 
en zonder consistent overleg, hun eigen statistiek. Hiervoor verwijzen we 
naar het onderzoek “Geïnformeerd beleid: afstemming van vraag en aanbod 
van kwantitatieve beleidsinformatie en toekomstverkenningen” door het 
Instituut voor de Overheid, binnen het Steunpunt Bestuurlijke Organisatie 
Vlaanderen uitvoert. 

>  2.1.3. Coördinatie op Vlaams niveau 

De derde uitdaging is om de statistiekproductie in Vlaanderen beter te 
coördineren en op elkaar af te stemmen. De eerste twee uitdagingen tonen 
aan dat er nood is aan meer overleg en samenwerking om zowel op vlak van 
kwaliteit als kwantiteit er op vooruit te gaan. Een belangrijke rol is hier 
weggelegd voor een coördinerende en initiërende entiteit die het 
voortouw neemt bij vernieuwende processen van 
kwaliteitsondersteuning en methodiekontwikkeling.  

Om de inspanningen voor een kwaliteitsvol Vlaams Statistisch Systeem te 
coördineren, vol te houden en te versterken is er volgens de beleidsnota van 
de Vlaamse Regering nood aan de oprichting van een overlegplatform. 
Hierop focussen we ons in dit onderzoek. 

>  2.1.4. Onderzoeksvraag 

Op horizontaal vlak stellen we de onderzoeksvraag die zich toespitst op de 
coördinatie-uitdaging, namelijk: Welke coördinerende en initiërende taken 
moet een gedecentraliseerde statistiekinstantie op horizontaal vlak 
vervullen? 

In de ‘Québec’-case zal deze vraag onderzocht worden en zal het antwoord 
ons helpen bij het zoeken naar oplossingen voor de Vlaamse uitdaging 
m.b.t. het horizontale vlak. Zo kunnen we opportuniteiten formuleren voor 
het optimaliseren van de statistiek in het kader van de staatshervorming. 
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>  2.2. Uitdagingen met betrekking tot het verticale 

In de beleidsnota van De Vlaamse Regering kunnen we met betrekking tot de 
relatie tussen het Vlaamse en het federale niveau ook drie grote 
uitdagingen onderscheiden. Ten eerste de coördinatie tussen, ten tweede 
de samenwerking van en ten derde de regelgeving op de verschillende 
niveaus. 

>  2.2.1. Coördinatie tussen de verschillende niveaus 

Net zoals op het Vlaamse niveau de coördinatie van cruciaal belang is, is 
dit ook een belangrijke uitdaging in de relatie met de andere niveaus 
(lokaal, federaal, Europees en internationaal). De verschillende noodzaken 
en behoeftes aan statistiek moeten op de verschillende niveaus op elkaar 
worden afgestemd. Bovendien weegt ook steeds meer Europese wetgeving 
door op het federale en het regionale beleid en wordt er ook meer 
statistiekproductie opgelegd vanuit Europa. 

In de Statistiekwet (art. 14  Wet van 4 juli 1962 betreffende de openbare 
statistiek) is er sprake van een Coördinatiecomité. Pas zeer recent komt er 
enige beweging hieromtrent. In tussentijd heeft het Bureau van de Hoge 
Raad een deel van de taken voor haar rekening en fungeert het als 
overlegplatform tussen de federale instanties en gewesten en 
gemeenschappen.  

>  2.2.2. Samenwerking tussen de verschillende niveaus 

Een tweede uitdaging is een verbeterde samenwerking tussen het 
Vlaamse en federale niveau. Ondanks alle goodwill tussen personen van 
federale en Vlaamse instanties of tussen Vlaamse instanties en lokale 
besturen, blijft het ontbreken van een structurele regeling inzake de 
directe toegang tot atomaire data (statistieken en databanken van federale 
instanties zoals ADSEI, het Rijksregister, het Kadaster, de Kruispuntbank 
Sociale Zekerheid, …) een probleem voor de uitoefening van regionale 
bevoegdheden. Als reden voor de moeizame samenwerking wordt o.a. 
gewezen op de Wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en 
de procedures bij de Privacycommissie.  
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Wat de centrale-lokale relaties betreft, onderstreept het regeerakkoord van 
de Vlaamse Regering voor de periode 2004-2009 het belang van de 
ondersteuning van lokale bestuurskracht (Vlaamse Regering, 2004a). 

>  2.2.3. Regelgeving op de verschillende niveaus 

Een derde uitdaging is de regelgeving op de beide niveaus. Om de 
verzuchtingen die uit de twee vorige uitdagingen voortvloeien, aan te 
pakken (o.a. het autonome regionale initiatiefrecht, de afstemming van de 
federale statistiekproductie en –verspreiding op de informatiebehoeften van 
de deelstaten en de structurele toegang tot atomaire databanken die door 
autonome (semi)-overheidsinstanties beheerd worden), zijn er Vlaamse 
voorstellen geformuleerd voor een confederaal statistieksysteem waarbij 
het Vlaamse Statistisch Systeem als een autonome, volwaardige en 
gelijkwaardige partner wordt behandeld in het Belgisch systeem. 
Hierdoor zou een partnersituatie ontstaan met een volwaardig Vlaams 
Instituut voor de Statistiek naast het Nationaal Instituut voor de Statistiek 
(NIS). De statistische diensten van de deelstaten zouden dan op dezelfde 
voorrechten en bevoegdheden van als de statistische diensten van het 
federale niveau kunnen beroepen (verplichte en kosteloze medewerking, 
inzage en mededeling van data, …).  

Bovendien zou dit ook invloed hebben op de internationale zichtbaarheid. 
Vanuit een internationaal perspectief wordt Vlaanderen tot nu toe vaak nog 
over het hoofd gezien. Internationaal statistisch materiaal wordt 
voornamelijk vanuit een federaal (Belgisch) niveau ingevuld. De Vlaamse 
overheid wil een zichtbaardere rol spelen op het internationale niveau, o.a. 
door een volwaardige vertegenwoordiging te hebben in internationale 
statistiekfora als een weerspiegeling van de bevoegdheidsverdeling.  

>  2.2.4. Onderzoeksvragen 

In functie van de uitdagingen m.b.t. de relatie tussen het Vlaamse en 
federale niveau stellen we ons in de case drie algemene onderzoeksvragen 
op verticaal vlak: 

1) M.b.t. coördinatie: Hoe worden de verschillende noodzaken en behoeftes 
aan statistiek op de verschillende niveaus in een gefederaliseerd land op 
elkaar afgestemd?  
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2) M.b.t. samenwerking: Welke samenwerkingsverbanden tussen aanbieders 
en afnemers van statistieken bieden op de verschillende niveaus een 
structurele regeling inzake de directe toegang tot atomaire data 
(statistieken en databanken)?  

3) M.b.t. regelgeving: Hoe kan de statistiekwetgeving van de verschillende 
niveaus in een gefederaliseerd land zich het best tot elkaar verhouden? Hoe 
kan de internationale zichtbaarheid van een regio uit een gefederaliseerd 
land vergroot worden?  

In de ‘Québec’-case zullen deze vragen onderzocht worden en zullen de 
antwoorden ons helpen bij het zoeken naar oplossingen voor de Vlaamse 
uitdaging m.b.t. het verticale vlak. Zo kunnen we opportuniteiten 
formuleren voor het optimaliseren van de statistiek in het kader van de 
staatshervorming. 
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3. Analysekaders 

In de case zullen we twee analysekaders hanteren die we vooraf eerst willen 
verduidelijken. 

>  3.1. Assenstelsel ‘Staatstructuur – Centralisatieniveau’ 

Theoretisch kunnen we vier types onderscheiden bij statistiekproductie. 
Hiervoor hanteren we een assenstelsel met een verticale as voor de 
staatsstructuur en een horizontale as voor het centralisatieniveau.  

De verticale as geeft de staatsstructuur weer, namelijk of de staat unitair of 
federaal is. In een unitaire staat is er één niveau waarop de 
statistiekproductie gebeurt, in een federale staat zijn er meerdere niveaus. 
Daar zijn er immers instellingen zowel op het regionale als op het federale 
niveau. Wie welke gegevens verzamelt en/of verspreidt, is afhankelijk van 
de akkoorden die de verschillende niveaus onderling met elkaar afsluiten.  

De horizontale as geeft de centralisatie van de statistiekproductie weer: 
gecentraliseerd of gedecentraliseerd. In een gecentraliseerd type zal één 
instelling heel het proces van statistiekproductie voor zijn rekening nemen. 
In een gedecentraliseerde staat of regio is ieder departement of entiteit 
zelf verantwoordelijk voor de verzameling, de ontsluiting en bewerking van 
cijfers en statistieken die hij/zij nodig heeft. (Radner, 1993) 

De twee assen geven vier mogelijke types weer. Een unitaire staat kan 
zowel gecentraliseerd als gedecentraliseerd zijn. Een voorbeeld van een 
unitaire gecentraliseerde staat is Nederland waar het Centraal Bureau voor 
de Statistiek (CBS) er het wettelijk recht heeft tot het verzamelen van data 
en als enige instelling, het wettelijk recht op koppeling van data. (Kampen, 
2005;Heerschap, 2006). Frankrijk daarentegen is een voorbeeld van het 
unitaire gedecentraliseerde type maar met een sterke coördinatie (Le 
Gléau, 2004). Finland (Relander, 1998) en het Verenigd Koninkrijk (Kampen, 
2005 6 ) zijn unitaire staten die deels gecentraliseerd zijn en deels 
gedecentraliseerd zijn.  

Maar ook in een federale staat kan de statistiekproductie zowel 
gecentraliseerd als gedecentraliseerd zijn. Canada was en is nog altijd 
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gecentraliseerd. (Courchesne, 2004). In het federale Zwitserland kiest men 
om meer te centraliseren. Bovendien wordt er in Zwitserland, net zoals in 
België, een andere taal gesproken in de verschillende regio’s. (Malaguerra, 
1997). België rekenen we tot de gedecentraliseerde staten. De federale 
overheid koos immers voor een zekere functionele decentralisatie door 
bijvoorbeeld het samenwerkingsverband van het Instituut voor de Nationale 
Rekeningen (INR) waarbij het INR een aantal taken, zoals de opstelling van 
macro-economische rekeningen, van het NIS overneemt (samenwerking van 
het Planbureau en de Nationale Bank met het NIS volgens de programmawet 
van 21 december 1994). Ook in Québec en Vlaanderen gebeurt de 
statistiekproductie op een gedecentraliseerde wijze. 

 

Figuur 1: Statistiekproductie

gecentraliseerd gedecentraliseerd 

federale staat 

unitaire staat 

 

QUEBEC 
VLAANDEREN 
BELGIË     CANADA 

FRANKRIJK  NEDERLAND 
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>  3.2. Fasemodel ‘Input – Throughput – Output’ 

Globaal genomen kunnen we drie fasen detecteren in de productie van 
statistieken: input-throughput-output’. In de ‘inputfase’ worden alle 
gegevens verzameld om aan de statistiekproductie te kunnen beginnen. 
Logischerwijze wordt er gestart met de vraag naar of de nood aan een 
bepaalde statistiek. Belangrijk hierbij is te weten wat men wil bereiken om 
zo de te onderzoeken materie, de doelstellingen en de uitvoeringswijze te 
formuleren. Wanneer men alle informatie heeft verzameld kan men aan de 
eigenlijke activiteit van het statistiekproces beginnen: het meten en 
analyseren. Deze fase wordt de ‘throughputfase’ genoemd. Ten slotte 
zullen de uitkomsten van het proces in de ‘outputfase’ worden 
weergegeven. Eventueel kan er nog van de ‘outcomefase’ gesproken 
worden. In deze vierde fase wordt er dan nagegaan wat de precieze 
effecten van het statistiekproces zijn.  

Deze drie fasen kunnen verder worden geoperationaliseerd via eerder 
onderzoek van Kampen en Bouckaert (Kampen, 2005). Volgens Kampen 
doorlopen cijfers bij het atomaire productieproces van statistieken een 
zestal stappen: formulering, implementering, meting, analyse, 
interpretatie/validatie en valorisatie. Bij elk van deze stappen horen een 
actie, doel en risico. 

Ook volgens Van Dooren zijn er zes stappen die grotendeels overeenkomen 
met Kampen:  uitvoeringsbeleid, definiëren van het te meten object, 
ontwikkeling van de indicatoren, verzamelen van gegevens, analyseren van 
gegevens en rapporteren. Tot slot is er nog een terugkoppeling om de 
kwaliteit te verzekeren van de voorgaande stappen door een audit. (Van 
Dooren, 2006) 

De acties van deze beide modellen kunnen we integreren in één model met 
drie fasen. In de inputfase kunnen we drie stappen onderscheiden. De 
eerste stap bestaat uit het omzetten van de vraag door de formulering van 
de doelstellingen en de voorspelde uitvoeringswijze van de 
statistiekproductie. Tijdens de tweede stap wordt bekeken welke gegevens 
al bestaan, welke gegevens nog nodig zijn en worden alle violen gelijk 
gestemd. De derde stap is het definiëren van het te meten object. Er moet 
een akkoord zijn over wat zal gemeten worden en wat niet zal gemeten 
worden. Wanneer er eensgezindheid is tijdens de tweede stap, zal men 
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makkelijker tot een heldere en éénduidige omschrijving komen in de derde 
stap. 

In de throughputfase worden eerst de concrete indicatoren ontwikkeld die 
goed het te meten object kunnen weergeven. In de vijfde stap komt dan het 
eigenlijke collecteren of meten van de gegevens door het respectievelijk te 
onttrekken aan bestaande databanken of te produceren in surveyonderzoek, 
met het risico van systematische (bvb. context en methode effecten, 
steekproefvertekening) en/of random (steekproef) meetfouten. De zesde 
stap is het analyseren van de gegevens. De verzamelde data moeten 
omgezet worden in informatie. Hiervoor bestaan drie methodes: de 
confrontatie van het resultaat met een norm of doel, een gevolganalyse, en 
aggregatie of disaggregatie. In de volgende stap wordt die informatie 
beoordeeld en geïnterpreteerd. Het doel is de informatie te ontrekken aan 
het opgetekende cijfermateriaal in termen van de beleidskwestie waarvoor 
de cijfers als input dienen. 

In de outputfase wordt de informatie verspreid door interne rapportering en 
het extern raadpleegbaar maken. De negende en laatste stap is de 
valorisatie van het gerapporteerde materiaal. De gevraagde gegevens zijn 
beschikbaar en kunnen gebruikt worden om het beleid te formuleren en te 
optimaliseren. 

1e fase INPUT 

1) Formuleren van doelstellingen en 
uitvoeringswijze 
2) Implementeren en afstemmen 
3) Definiëren van het te meten object 

2e fase THROUGHPUT 

4) Ontwikkelen van indicatoren 
5) Meten en collecteren van gegevens 
6) Analyseren van gegevens 
7) Beoordelen en interpreteren van gegevens 

3e fase OUTPUT 8) Intern rapporteren en extern verspreiden 
9) Valoriseren: formuleren van beleid 

 

Tijdens het onderzoek zal het hele statistiekproces bestudeerd worden 
volgens bovenvermeld model.  
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Het fasemodel m.b.t. de statistiekproductie maakt deel uit van een groter 
cyclisch proces dat steunt op een wisselwerking tussen onderzoek en beleid. 
Onderzoek leidt tot nieuwe beleidsmaatregelen. De effectiviteit en 
efficiëntie van de uitvoering van die beleidsmaatregelen moet nadien weer 
onderzocht worden. Statistieken zijn bijgevolg van belang in de 
verschillende deelfasen van de beleidscyclus, zoals afgebeeld in 
onderstaande figuur (aangepast van: De Peuter, De Smedt & Bouckaert, 
2007). 
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Figuur 2: Fasemodel voor de statistiekproductie 

Telkens zal het fasemodel voor de statistiekproductie doorlopen moeten 
worden. 
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4. Casestudy  

Om een antwoord te formuleren op de operationele onderzoeksvraag (Hoe 
kan de staatshervorming een hefboom zijn voor een optimalisering van het 
Vlaams statistiekbeleid?) is een internationaal vergelijkende case 
ontwikkeld. Vanuit comparatief oogpunt focussen we op Québec, een 
vergelijkbare regio in een federaal staatsbestel. Binnen deze case zullen de 
faal– en succesfactoren geanalyseerd worden om hieruit lessen te trekken 
voor de hoger geformuleerde uitdagingen in Vlaanderen. 

>  4.1. Korte inleiding over Québec 

In de academische literatuur m.b.t. het vergelijkend federalisme wordt 
Canada over het algemeen erkend als één van de meest gedecentraliseerde 
federaties van de wereld. (Watts, 1996) Dit is de belangrijkste factor die 
het karakter van het bestuur op verscheidene niveaus in Canada beïnvloedt 
als ontwerp en gedrag van regionaal beleid. Canada was in 1867 ook het 
eerste land om de parlementaire democratie van de Britse stijl met het 
federalisme van de Amerikaanse stijl te combineren, hoewel er 
centralistische mechanismen waren die in de grondwet werden beschreven 
om gelijk welke tegenspraak ‘op te lossen’ die zich tussen de tegenover 
elkaar stellende principes van parlementaire suprematie en verdeelde 
soevereiniteit zou kunnen voordoen. (OECD, 2007) 

Canada is onderverdeeld in tien provincies en drie territoria. Een ‘provincie’ 
heeft een eigen gekozen regering en parlement met grotendeels 
zelfzeggenschap behalve in zaken van nationaal belang, zoals defensie, 
internationale politiek en handelsverdragen. De provincies hebben 
bevoegdheden over zaken als gezondheidszorg en provinciale infrastructuur. 
Onderwijs is een bevoegdheid met een gedeeld programma tussen de 
federale en provinciale overheid. De provincie Québec heeft bijzondere 
bevoegdheden als enige geheel Franstalige provincie. Een ‘territorium’ 
heeft minder zelfzeggenschap met meer invloed vanuit de nationale 
overheid. De bevoegdheidsverdeling over de verschillende overheidsniveaus 
staat helder beschreven in de Grondwet. 

Een groot deel van de inwoners wil nog steeds dat Québec onafhankelijk 
wordt. In 1980 en 1995 werden er daarom referenda gehouden, maar de 



 ׀ 21 ׀

onafhankelijkheid werd toen telkens met een krappe meerderheid 
afgewezen. Op 27 november 2006 werd Québec door het Canadese 
parlement wel erkend als aparte natie binnen Canada. De resolutie, 
ingebracht door premier Stephen Harper, werd met 266 stemmen voor en 16 
tegen goedgekeurd. 

Gedurende de afgelopen 40 jaar heeft het overheidssysteem van Québec 
verschillende wijzigingen ondergaan door zowel interne en externe politieke 
druk als economische druk. In het begin van de jaren ’60 zorgden de 
hervormingen voor de groei van de bureaucratie. Sinds midden de jaren ’70 
hebben de aangebrachte veranderingen de diverse overheidsniveaus 
gewezen op de verplichtingen m.b.t. 'downsizing' en op het opnieuw in 
evenwicht brengen van de verantwoordelijkheden. De overheid van Québec 
heeft het systeem van decentralisatie op verschillende domeinen toegepast. 
Toch bleek het in het verleden voor de hogere niveaus niet altijd makkelijk 
om de bevoegdheden over te hevelen die voor de lokale autonomie 
noodzakelijk zijn. Pogingen tot decentralisatie konden daarom beter als 
‘territoriale deconcentratie’ worden gekwalificeerd, aangezien de 
belangrijkste bevoegdheden nog op het provinciale niveau werden 
behouden. (Bourgault, 1997; Rohr, 1997; Mazouz, 2006; Dunn, 2006) 

Wat betreft de publieke instellingen in Québec kunnen we stellen dat er een 
grote modernisering gebeurde vanaf de jaren ’60. Deze hervormingen 
werden nog intenser begin jaren ’80. De overheid van Québec werd meer 
legitiem, effectief en efficiënt. Tot 2003 verdedigde de Parti Québécois een 
progressieve en praktijkgeoriënteerde benadering, terwijl de Parti libéral 
du Québec sinds april 2003 de staat wil moderniseren. Zijzelf spreken van 
een ‘réenginierie’. In vergelijking met de jaren ’60 zijn er grote 
veranderingen geweest in hoe de publieke diensten georganiseerd en 
gemanaged worden. Deze veranderingen kunnen op verschillende wijzen 
bekeken worden: grotere openheid t.o.v. burgerparticipatie in het 
ontwikkelde publiek beleid, grotere transparantie in het managen van 
publieke bronnen, een positiever antwoord t.a.v. de nood aan flexibelere 
structuren en administratieve regels en een grotere verantwoordelijkheid 
voor de burgers. (Mazouz, 2006; Côté, 2006; Proulx, 2005) 
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>  4.2. Statistiekorganen 

>  4.2.1. Statistiekorgaan van Québec 

Québec ligt net zoals Vlaanderen in een federale staat en beide regio’s 
werken op een gedecentraliseerde wijze bij de verzameling, ontsluiting en 
verwerking van cijfers en statistieken (zie assenstelsel). Dat betekent dat 
ieder departement, iedere entiteit en elk bestuursniveau zelf voor het hele 
proces verantwoordelijk is wanneer het statistieken nodig heeft in het kader 
van de eigen functionele beleidscyclus.  

>  4.2.1.1. Oprichting 

Québec is de enige Canadese provincie die beschikt over een eigen 
statistiekorgaan: “l’Institut de la Statistique de Québec” (ISQ). Deze 
instelling is in 1998 opgericht door het Parlement van Québec en op 1 april 
1999 officieel van start gegaan. Tot dan bestond al “le Bureau de la 
statistique du Québec” dat in 1912 het levenslicht zag, zes jaar voor de 
totstandkoming van het federale Bureau voor de statistiek. Het was tevens 
één van de oudste organisaties van de overheid van Québec. 

ISQ omvat vier administratieve entiteiten die vroeger onafhankelijk van 
elkaar stonden: “le Bureau de la statistique du Québec”, “l'Institut de 
recherche et d'information sur la rémunération”, “Santé Québec” en de 
personeelsleden van het Ministerie van Werk die voorheen onderzoek deden 
naar de globale verloning. Er waren vorig jaar 273 voltijdse equivalenten te 
werk gesteld. ISQ kan jaarlijks rekenen op een budget van 23,6 miljoen 
dollar. 40% daarvan komt van de contracten die ISQ met de departementen 
heeft. 

>  4.2.1.2. Missie 

In de Oprichtingswet van het Instituut staat haar missie beschreven. ISQ 
vormt volgens die missie de geprivilegieerde plaats voor de productie en 
verspreiding van betrouwbare en objectieve informatie voor ministeries en 
overheidsorganisaties. Ze is bovendien verantwoordelijk voor de realisatie 
van alle statistische onderzoeken van algemeen belang. Het Instituut houdt 
ook de demografische balans van Québec up to date. Daarom verzamelt ze 
alle nodige gegevens over geboortes, huwelijken, overlijdens en migraties. 
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Ze gaat daarenboven over tot een jaarlijkse schatting van de bevolking in de 
gemeenten. Het Instituut informeert voorts ook over de toestand en de 
vergelijkende evolutie van de salarissen en verzamelt, produceert en 
verspreidt de statistische gegevens, analyses en syntheses m.b.t. de 
sleuteldomeinen die toebehoren tot Québec zoals economie, gezondheid en 
werk. (St-Amant, 2005) 

“L'Institut constitue le lieu privilégié de production et de diffusion 
de l'information statistique pour les ministères et organismes du 
gouvernement, sauf à l'égard d'une telle information que ceux-ci 
produisent à des fins administratives. Il est le responsable de la 
réalisation de toutes les enquêtes statistiques d'intérêt général. 
L'Institut établit et tient à jour le bilan démographique du 
Québec. (art. 2 Loi sur l’ISQ)  
À cette fin, il recueille et compile les données notamment sur les 
naissances, les mariages, les décès, l'immigration et l'émigration. Il 
procède en outre, annuellement, à une estimation de la population 
des municipalités. (art. 3 Loi sur l’ISQ) 
L'Institut informe le public de l'état et de l'évolution comparés de la 
rémunération globale des salariés régis par une convention 
collective du gouvernement, des commissions scolaires, des collèges 
et des établissements d'une part et de la rémunération globale des 
autres salariés québécois de toute catégorie qu'il détermine d'autre 
part. (art. 4 Loi sur l’ISQ) 
L'Institut doit recueillir, produire et diffuser les informations 
statistiques requises pour aider à l'élaboration et au suivi de la 
stratégie de développement durable du gouvernement, dont celles 
requises pour les indicateurs de développement durable, ainsi que 
celles nécessaires à la réalisation des rapports prévus par la Loi sur 
le développement durable.” (art. 3.1. Loi sur l’ISQ) 

 

Behalve de hierboven vermelde taken heeft ISQ nog twee extra opdrachten 
die in twee andere wetten vermeld worden: 

-‘La Loi sur l’organisation territoriale municipale’ voorziet in artikel 29 : “la 
population d’un arrondissement est le nombre des habitants de celui-ci qui 
est établi par décret du gouvernement sur la base de l’estimation faite par 
l’Institut de la Statistique du Québec” 
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-‘La Loi sur la taxe de vente au Québec’ voorziet in artikel 388.2 dat de 
vergoeding voor de steden Montréal, Québec en Laval jaarlijks wordt 
geïndexeerd volgens de verhoging van de persoonlijke consumptie-uitgaven 
in Québec wat bepaald wordt door ISQ. 

>  4.2.1.3. Visie 

ISQ wil de referentie voor de statistiek in Québec zijn: het wil het portaal 
zijn voor de ministeries en organisaties in Québec en het aanspreekpunt van 
de overheid van Québec voor zowel het federale statistiekorgaan Statistics 
Canada als de statistiekagentschappen in andere landen. 

ISQ probeert om het invoeren van relevante statistische informatie te 
bevorderen door de dialoog met de respondenten en de gebruikers te 
begunstigen. Daarom probeert ze de antwoordlast voor de respondenten te 
beperken en de kwaliteit van de geproduceerde statistische informatie te 
verzekeren door de continue ontwikkeling van professionele competenties 
bij haar werknemers. 

>  4.2.1.4. Beleidswaarden 

In ‘La Déclaration de services aux citoyens’ (Institut de la Statistique du 
Québec, 2003) staan de beleidswaarden van ISQ en bevestigt ze dat haar 
cliënteel centraal staat en dat ze “de hoogste prioriteit geeft aan de 
genoegdoening van haar cliënteel en aan het respect voor de respondenten 
bij haar onderzoeken”. In het document ‘La politique générale en matière 
de gestion de la qualité’ (Institut de la Statistique du Québec, 2006 59 ) 
gaat ISQ nog een stap verder door te zeggen dat “de genoegdoening van het 
cliënteel het ultieme en algemene criterium is m.b.t. de kwaliteit van een 
product of dienst”. Voorts wordt er ook nog het engagement beschreven dat 
ISQ “producten en diensten aanbiedt van een zeer grote professionele en 
technische kwaliteit waarbij beroep wordt gedaan op het gebruik van reeds 
beproefde statistische methodes”. 

Bij het opstellen van deze beleidswaarden heeft ISQ vooraf al haar 
werknemers geraadpleegd. De volgende waarden worden bij de uitoefening 
van haar taken steeds in acht genomen:  
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• Objectiviteit, politieke neutraliteit, onafhankelijkheid, integriteit en 
het respect voor de privacy bij de tellingen waarover zij beschikt zijn de 
fundamentele waarden. 

• De kwaliteit van de producten en diensten is een voortdurende 
bezorgdheid van ISQ. 

• ISQ geeft de hoogste prioriteit aan het voldoen aan de wensen van haar 
klanten en aan het respect voor de respondenten en de andere 
leveranciers van gegevens. 

• ISQ wil een vernieuwende organisatie zijn die steeds performanter is. 
• ISQ erkent de competenties van zijn personeel en de ontwikkeling van 

die competenties is de bepalende voorwaarde in de realisatie van haar 
missie en doelstellingen. 

(Institut de la Statistique du Québec, 2006) 
 

ISQ verzekert dat ze ook de fundamentele principes van de ‘officiële 
statistiek’ naleeft die door de Economische Commissie voor Europa, een 
instantie van de Verenigde Naties, worden goedgekeurd. Deze fundamentele 
principes vormen de hoeksteen waar op de werkzaamheden van alle 
statistische agentschappen van de democratische landen berusten. Door 
ervoor te kiezen om deze internationaal erkende principes toe te passen 
geeft ISQ blijk van haar wil om de officiële statistieken in alle 
onafhankelijkheid beschikbaar te maken. 

Om de informatie te produceren “die beantwoordt aan de noden van haar 
cliënteel” hanteert ISQ verschillende criteria. Uit de oprichtingswet van ISQ 
kunnen drie basiskwaliteitscriteria worden afgeleid die moeten worden 
gerespecteerd bij de productie van statistische informatie (relevantie, 
betrouwbaarheid en objectiviteit, en vergelijkbaarheid). Die werden 
aangevuld met nog drie criteria die werden gehanteerd op internationaal 
niveau (tijdigheid, verstaanbaarheid en toegankelijkheid). Deze 
multidimensionele benadering van kwaliteit veronderstelt dat deze zes 
criteria in rekening worden genomen in het statistiekproductieproces van 
ISQ. In de uitwerking van het fasemodel komen deze zes criteria telkens 
kort aan bod. (Institut de la Statistique du Québec, 2006 58 ;Institut de la 
Statistique du Québec, 2006) 

ISQ heeft zich voor deze zes kwaliteitscriteria laten inspireren door de 
tendensen op het internationaal niveau: 
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• Eurostat en zijn nationale partners in de Europese Unie hanteren 8 
dimensies: relevantie, accuraatheid, vergelijkbaarheid, tijdloosheid en 
punctualiteit, toegankelijkheid en helderheid, coherentie, 
verbondenheid en overdraagbaarheid. 

• In navolging van SC opteren statistiekorganisaties van andere landen 
zoals Australian Bureau of Statistics (ABS) voor een definitie van 
kwaliteit die zes dimensies bevat. 

 

>  4.2.1.5. Organigram 

Het organigram van ISQ bestaat uit 8 statistiekdirecties, 2 directies m.b.t. 
interne zaken en de HR-dienst. Overkoepelend is er nog een algemene 
directie. Een overzicht: 

• Direction des statistiques economiques et sociales. 
• Direction du travail et de la rémunération. 
• Direction de l’Observatoire de la culture et des communications du 

Québec. 
• Direction Santé Québec. 
• Direction de la méthodologie, de la démographie et des enquêtes 

spéciales. 
• Direction de l’édition et des communications. 
• Direction des technologies de l’information. 
• Direction des services et des stratégies de collecte. 
• Direction de l’administration et des affaires juridiques. 
• Direction des affaires institutionelles. 
• Service des ressources humaines. 
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Het organigram zag er op 31 maart 2007 dus als volgt uit (Institut de la 
Statistique du Québec, 2007): 

 

Figuur 3: Organigram van het ISQ 

 

>  4.2.1.6. Strategisch plan 

ISQ heeft na het eerste strategisch plan 2002-2005 een tweede strategisch 
plan uitgewerkt voor de periode 2005-2008. Daarin staan 6 uitdagingen 
verdeeld over 3 strategische doelstellingen. We overlopen deze drie 
doelstellingen met een kort woordje uitleg maar komen op verschillende 
aspecten terug in het fasemodel. 

De eerste strategische doelstelling van het strategisch plan is zich 
engageren, in een complexe en veranderende samenleving, wakend over 
de juistheid van haar producten en diensten en over de internationale 
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kwaliteitsnormen. Daarom heeft ISQ zich de afgelopen jaren aangesloten 
bij talrijke nieuwe partners om nog correcter te handelen, haar processen 
te verbeteren en de leemtes in haar statistiek te ontdekken. Dat is 
bijvoorbeeld het geval voor het Ministerie van Economische Ontwikkeling, 
van Innovatie en van Export waarmee ze een onderzoek op touw zette naar 
nieuwe indicatoren over de mondialisering. Met het Ministerie van Transport 
van Québec werden de leemtes in kaart gebracht voor wat betreft de 
gegevens over de internationale handel van transportgoederen. 

Daarnaast heeft ISQ ook haar banden versterkt met de academische en 
onderzoekswereld om zo het gebruik van haar gegevens te maximaliseren. 
Een samenwerkingsakkoord werd bereikt met de Universiteit van Montréal 
en met het Interuniversitaire Centrum van Québec m.b.t. de sociale 
statistieken (Centre interuniversitaire québécois de statistiques sociales 
(CIQSS)) met het doel een groter gebruik van de gegevens van ISQ te 
bevorderen. ISQ heeft ook haar werk voortgezet met een groep 
onderzoekers van het onderzoeksnetwerk voor de ontwikkeling, gezondheid 
en welzijn van kinderen in Québec (EPSEBE). 

De tweede doelstelling van het strategisch plan is erkend te worden door 
de beslissingnemers van het overheidsapparaat van Québec en door het 
federale statistiekagentschap, voor zijn doorslaggevende rol op het 
vlak van statistische informatie en expertise over Québec. Daarom zal 
ISQ haar nauwe samenwerkingsverbanden en complementaire rol met het 
statistiekagentschap van Canada onderhouden en uitbreiden. Op 29 april 
2005 werd een partnership met de Universiteit van Montréal en het Centre 
interuniversitaire québécois de statistiques sociales (CIQSS) ondertekend 
om een groter gebruik van de onderzoeksgegevens van het Instituut te 
bevorderen. Dit partnership maakt het voor Centre d’accès aux données de 
recherche de l’Institut (CADRISQ) mogelijk om het brede netwerk van 
onderzoekers te bereiken dat door CIQSS wordt gevormd, om het aantal 
werkplaatsen en ter beschikking gestelde statistische software te vergroten 
voor haar gebruikers, en om studenten via CIQSS makkelijker de gegevens 
van het Instituut te laten gebruiken.  

ISQ heeft de integratie van de officiële gegevens van de partners, evenals 
deze van ISQ voortgezet in de Banque de Données des Statistiques 
Officielles sur le Québec (BDSO). Op 31 maart 2007 had 57% van de partners 
haar gegevens geïntegreerd in BDSO, wat 63% van de officiële gegevens van 
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Québec uitmaakt. Diverse verbeteringen zijn aangebracht aan BDSO in de 
afgelopen jaren om het nog gebruikersvriendelijker te maken, met name 
wat zijn visueel aspect, zijn functies van onderzoek, zijn cartografische 
module, alsook het vertonen van de gegevens betreft. (Institut de la 
Statistique du Québec, 2007) 

De derde doelstelling van het strategisch plan hangt vast aan de 
modernisering van het openbaar beleid, de herziening van het 
beleidskader en de aanpassing aan de context waarbij een derde van 
zijn begroting afkomstig is van autonome inkomsten. Om ISQ toe te laten 
aandacht te schenken aan de demografische uitdaging die de publieke 
administratie van Québec in de loop van de volgende jaren zal kennen, en 
om de middelen te geven om haar missie te realiseren rekening houdend 
met de objectieven van de overheid, heeft ISQ haar eerste plan van 
arbeidskrachten opgesteld voor een periode van drie jaar. Daarom heeft ISQ 
zich aan de beleidsvoorstellen gewijd en een actieplan met vier luiken 
opgesteld: de aantrekking en trouwheid van het personeel, de toelage van 
de arbeidsplaatsen, de ontwikkeling van het kader en het 
competentiebeleid. Op institutioneel niveau heeft men in elke directie de 
kwetsbare arbeidsplaatsen, de specialiteiten van de hulpbronnen, het 
potentiële aflossen en de mogelijkheden van vacante arbeidsplaatsen op 
een tijdspanne van vijf jaar geïdentificeerd. Maatregelen om het aflossen te 
waarborgen, in het bijzonder in de kwetsbaar geachte of gespecialiseerde 
arbeidsplaatsen, zijn eveneens in 9 van de 11 directies van ISQ opgesteld. 
ISQ heeft ook meer geïnvesteerd in het elektronisch verzamelen van de 
gegevens bij de respondenten. Een veiliggesteld mechanisme van 
uitwisseling van informatie werd mogelijk gemaakt om onderzoeken op een 
elektronische manier te leiden. 

ISQ heeft ook haar toevlucht genomen tot het digitaliseren en de optische 
erkenning van karakters bij het invoeren van gegevens van het Register van 
de demografische gebeurtenissen. Behalve een verbetering van de kwaliteit 
biedt dit proces het voordeel om de behandelingskosten van de gegevens, 
evenals de administratieve rompslomp te verminderen. (Institut de la 
Statistique du Québec, 2005) 
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>  4.2.2. Statistiekorgaan van Canada 

“Statistics Canada” (SC) is het statistiekorgaan van Canada. Het is opgericht 
in 1918 en is verantwoordelijk voor de verzameling en analyse van de 
officiële Canadese statistiek over bevolking, middelen, economie, 
samenleving en cultuur. Het heeft als missie het verschaffen van statistische 
informatie m.b.t. huishoudens, bedrijven, instituten en de Canadese 
overheden om te kunnen gebruiken voor onderzoek, beleidsvoorbereiding, 
administratie, het nemen van beslissingen en algemene informatie in 
overeenstemming met de Wet op de Statistiek. Daarom realiseert SC 
volkstellingen die ook beschreven staan in de Grondwet en houdt het ook 
een groot aantal bevragingen. 

Als federale statistiekorganisatie is SC verantwoordelijk voor de verzameling 
van de statistieken aan de hele federale overheid en voor elk van de 
provincies. Ze geniet algemeen van een goede reputatie op grond van haar 
capaciteit om informatie te verzamelen die bruikbaar is voor het latere 
beleid. Er werken zo’n 5000 mensen verspreid over 70 afdelingen. (Sterck, 
2003) Ze produceert volgens strenge kwaliteitscriteria gedetailleerde 
gegevens over zowel heel Canada als de verschillende provincies en 
territoria apart. (Courchesne, 2004) De officiële statistiekproductie is veel 
meer gecentraliseerd in Canada dan in Québec. 

SC speelt een dominante rol in het statistisch informatiesysteem van 
Canada. Tegenovergesteld dan wat we in de Verenigde Staten observeren, is 
het gedeelte van de gegevens geproduceerd door universiteiten van Canada 
relatief zwak t.o.v. het geheel van de statistiekproductie. 

SC is belast met de samenwerking met de ministeries bij: 

• het verzamelen en publiceren van de statistische tellingen, 
• het voorkomen dat ministeries dubbel gebruik maken van gegevens, 
• het advies verlenen over onderwerpen m.b.t. statistische programma’s 

van ministeries en organisaties, 
• het maken van vergelijkingen. 
Om deze taak zo goed mogelijk te vervullen, draagt SC bij tot verschillende 
onderzoeksprogramma’s om gegevens uit de verschillende bronnen aan 
elkaar te koppelen. Op die manier vervult SC dus ook een belangrijke 
coördinatierol. 
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>  4.3. Fasemodel toegepast op de statistiekproductie in Québec en 
Canada 

Het fasemodel dat we hebben geschetst in 3.2. zullen we nu toepassen op 
de statistiekproductie in Québec en Canada. Voor elke stap in het model 
geven we de belangrijkste aspecten. In 4.4. hanteren we dit model op een 
concrete case van statistiekproductie. 

 
>  4.3.1. Formuleren van doelstellingen en uitvoeringswijze 

 
Fase Activiteit Québec / Canada 

IPF 
1) Formuleren van 
doelstellingen en 
uitvoeringswijze 

Q: gedecentraliseerd    C:gecentraliseerd 
    ISQ, SC, ministeries         SC 
                                           inspraak van Q 

 
 
Tijdens de eerste stap van de inputfase moeten de doelstellingen en de 
uitvoeringswijze van de statistiekproductie geformuleerd worden. Deze stap 
gebeurt in Canada door SC en voor wat Québec betreft door ISQ, één van de 
ministeries of organisaties van Québec of door het federale statistiekbureau 
SC. In deze stap bekijken we waar de beslissingen worden genomen en in 
welke mate het federale en provinciale niveau samenwerken. Eerst gaan we 
in op het basisverschil tussen Québec en Canada, namelijk de 
(de)centralisatie. Vervolgens onderzoeken we de relatie tussen de twee 
statistiekorganen en meer bepaald welke rollen ISQ zichzelf toebedeeld in 
die relatie met SC, hoe beide statistiekorganen samenwerken en op welke 
manier Québec inspraak heeft op het Canadese niveau.  

>  4.3.1.1. Gecentraliseerd en gedecentraliseerd 

Wanneer we de statistiekorganen in Québec en Canada bekijken, moeten we 
ons assenstelsel in het achterhoofd houden. Canada heeft een federale 
staatsstructuur en dit heeft gevolgen voor de statistiekproductie. De 
statistiek wordt immers zowel op het niveau van de regio (nl. Québec) als 
op het federale niveau (nl. Canada) geproduceerd en verspreid. Er moet 
echter wel een onderscheid gemaakt worden m.b.t. het centralisatieniveau. 
Het statistisch systeem van Québec is gedecentraliseerd zoals in 
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Vlaanderen. Verschillende departementen verzamelen hun eigen statistiek, 
maar het statistiekorgaan van Québec, l’Institut de la Statistique de Québec 
(ISQ), speelt een belangrijke coördinerende rol. Het statistisch systeem van 
Canada is daarentegen gecentraliseerd. Eén entiteit, nl. het federale 
statistiekorgaan Statistics Canada (SC), produceert, aggregeert en 
verspreidt alle statistiek. 

Het model van Québec komt meer overeen met dat van de Verenigde Staten 
terwijl het model van Canada meer lijkt op dat van Australië of Groot-
Brittannië en in mindere mate op dat van Frankrijk. (Poirier, 2007)  

Québec kent dus meerdere officiële statistiekproducenten: federale 
overheidsorganisaties en ministeries, provinciale overheidsorganisaties en 
ministeries, maar ook privébedrijven. Die grote diversiteit van deelnemers 
aan het statistiekproces komt tot uiting in de brede waaier van 
productiebeslissingen, verspreidingsmanieren en inspanningen die aan de 
verschillende componenten van het systeem worden toegekend.  

Deze gedecentraliseerde benadering biedt zowel voordelen als nadelen. ISQ 
heeft zelf een denkoefening hierover gemaakt en kwam tot volgende 
conclusies. Enerzijds bestaat het risico dat er geen integratie en coördinatie 
is. Daarenboven is het moeilijk om de duurzaamheid van de informatie te 
waarborgen en om de krachten te bundelen bij aan elkaar gelinkte 
onderzoeken. Voorts moet men ook rekening houden met de overlapping van 
de expertise en de bijkomende moeilijkheden om gemeenschappelijke 
praktijken en normen goed te keuren. Anderzijds laat deze decentralisatie 
een grotere flexibiliteit toe en draagt ze ertoe bij dat de informatie in 
functie van de behoeften van het politiek beleid van de producerende 
instanties wordt aangemaakt. 

In bepaalde gevallen kan het samenbrengen van de gegevens ook zorgen 
voor kostenbesparing wanneer bijvoorbeeld een groot deel van de 
statistische informatie afkomstig is van reeds bestaande administratieve 
gegevens. De voordelen van zo’n systeem zijn dus de toepasselijkheid van 
de informatie, de nabijheid van de klanten, de zichtbaarheid van de 
organisaties, evenals de beschikbaarheid van de gegevens voor de interne 
gebruikers van de producerende instantie. (Courchesne, 2004) 
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>  4.3.1.2. Relatie tussen de statistiekorganen van Québec en Canada 

Het Canadese statistische systeem steunt op de bevoegdheidsverdeling 
tussen het federale Canada en haar provincies en toont de nood aan om 
over informatie te beschikken in de beleidsprocessen van elk 
beslissingsniveau. De grondwet geeft aan wat de taken zijn van elk 
overheidsniveau zijn.  

SC heeft al taak om elke vijf jaar een volkstelling te organiseren. Verder 
staat SC in voor de productie van gegevens en analyses vooral met 
betrekking op het geheel van Canada. De provinciale statistische 
agentschappen hebben daarentegen verschillende eigen prioriteiten zoals de 
productie van gegevens en de nodige indicatoren m.b.t. de socio-
economische voorwaarden van hun provincie en hun regio. In Québec wordt 
die taak vooral door ISQ opgenomen, in de andere provincies daarentegen is 
die functie meer verspreid over de verschillende ministeries en organisaties. 

De interpretatie van welke statistiekinstantie concreet welke statistieken 
produceert, is niet op territoriale basis maar op een praktische basis 
geregeld, weliswaar aanleunend bij de algemene taakverdeling gestipuleerd 
in de grondwet. Een bestaat geen alomvattend document met de concrete 
taakverdeling tussen de producenten van statistieken. Als criterium geldt de 
bevoegdheid waarvoor de provincie of de federale overheid 
verantwoordelijk is. Op die manier ontstaan homogene 
bevoegdheidspakketten waardoor een overheidsniveau niet alleen 
verantwoordelijk is voor het beleid maar ook voor de daarmee gepaard 
gaande taken zoals het verzamelen van gegevens over die materie. Bij 
onduidelijkheid speelt overleg tussen SC en ISQ een belangrijke rol. 

De verschillende statistiekinstanties anticiperen op de evoluerende sociale, 
economische en omgevingsrealiteit. Ze spelen hierop in door het gebruik 
van nieuwe statistische indicatoren op nationaal en internationaal niveau. 
ISQ ontsnapt hier niet aan. ISQ en SC moeten daarom goed samenwerken. Ze 
komen naar buiten als twee autonome identiteiten en positioneren zich 
complementair tegenover elkaar. ISQ speelt haar complementaire rol t.a.v. 
SC door rekening te houden met de eigen behoeften in Québec. ISQ heeft 
een drievoudige rol: ten eerste de eigen productie van statistiek, ten 
tweede onderzoek en aanvulling van beschikbare databestanden uit 
ministeries of andere statistiekinstanties en ten derde een coördinerende 
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rol zowel op het niveau van Québec als naar het federale niveau. Als 
vertegenwoordiger van Québec bewaakt ISQ de correcte transfer van 
statistieken naar andere bestuursniveaus of instellingen.  

De samenwerking tussen ISQ en SC is bijzonder sterk om dubbel gebruik te 
vermijden, de last voor respondenten te beperken en de betrouwbaarheid 
en de coherentie van de verspreide informatie te verzekeren. (Institut de la 
Statistique du Québec, 2005) In ons onderzoek kwam ook meermaals de 
verregaande transparantie tussen beide instituten naar boven. Op geen 
enkel moment zal informatie voor de andere statistiekinstantie verborgen 
gehouden worden. Meer nog, indien nodig wordt informatie gedeeld of 
uitgewisseld. Door het gebruik van dezelfde methodes en standaarden wordt 
het overleg en de samenwerking ook vergemakkelijkt. Ook i.v.m. 
communicatie naar de buitenwereld is er veel overleg. 

Eén van de objectieven van ISQ in het strategisch plan 2005-2008 is haar rol 
van bevoorrechte gesprekspartner bij SC voor het hele overheidsapparaat 
van Québec te accentueren. Daarom probeert ISQ sinds 2005 het overleg 
met SC op alle niveaus (tussen de hoge leiders, de kaders en de bedrijven) 
verder uit te breiden en dit voor alle statistische activiteiten. Hiervoor legt 
zij verschillende contacten of samenwerkingsverbanden tussen beide 
statistiekinstanties vast. Het doel van ISQ is zich hierdoor up-to-date te 
houden m.b.t. de nieuwe ontwikkelingen en de beleidsvoorstellen die door 
SC genomen zijn, en op het goede moment in te grijpen om Québec beter te 
dienen, de taak van de respondenten te verlichten, enz. (Institut de la 
Statistique du Québec, 2007) 

ISQ heeft haar contacten met SC onderzocht in de periode 2005-2006. 
Hieruit bleek dat 49 medewerkers van ISQ (m.a.w.: één zesde van haar 
personeel) banden hebben met 73 personen van SC over een vijftigtal 
onderwerpen m.b.t. een zeer brede waaier van activiteiten van beide 
statistiekinstanties: de economische boekhouding, de economie 
(particuliere en openbare investeringen, financiële instellingen, industrieën, 
geavanceerde technologieën, plantaardige en dierlijke productie), de 
mondialisering, de cultuur (de schijven, luisteren van de televisie, culturele 
goederen), de bevolking (burgerlijke stand, demografie, interprovinciale en 
interregionale migraties), de gezondheid, het werk en het loon, de 
methodologie, het elektronische verzamelen, de informatietechnologieën, 
de territoriale codificatie, de geïntegreerde planning, enz. 
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In de relatie met SC ziet ISQ vijf belangrijke rollen voor haar weggelegd. 
Ten eerste is ISQ belast met de activiteiten die niet gedaan worden door het 
federale statistiekorgaan SC. Enkele voorbeelden: 

• de indicatoren voor duurzame ontwikkeling waarvan de 
verantwoordelijkheid voor Québec recent is toevertrouwd aan ISQ, 

• trimesteriële economische berekeningen en maandelijkse 
productiemetingen (voor de prognose van de inkomsten met het oog op 
de voorbereiding van de begroting), 

• ontwikkeling van gegevens m.b.t. les régions administratives (RA), les 
municipalités régionales de comté (MRC) en les régions métropolitaines 
de recensement (RMR), 

• verbetering van gegevens van internationale handel van Québec en 
betalingsbalans (betalingsbalans, handelsbalans Québec), 

• onderzoeken over gezondheid bij doelgroepen (jongeren, vrouwen, 
autochtone bevolking, immigranten, enz.) of over privéonderwerpen 
(vaccinatie, voeding, familiale geweldpleging, enz.), 

• vergelijking van de vergoedingen in de publieke en de privé sectoren, 
• integratie op één plaats van de informatie van verschillende bronnen 

over Québec (regionale gegevens, conjunctuur, kenniseconomie, 
financiële instellingen, enz.), 

• economische en demografische modellering. 
 

Ten tweede vervolledigt ISQ het werk van SC door het produceren van 
gegevens die meer gefocust zijn per gebied of per economische sector, of 
uitvoeriger en meer aangepast zijn aan de bijzondere behoeften van 
Québec. Enkele voorbeelden: 

• statistieken m.b.t. cultuur en communicatie, 
• onderzoek en analyses over de arbeidsmarkt, 
• demografische balans en demografische perspectieven, 
• onderzoeken over tendensen: vruchtbaarheid, huwelijken, sterftecijfer 

en mobiliteit, 
• onderzoeken over de families, huishoudens en de levensvoorwaarden 

(inkomen, armoede, consumptie, erfdeel, onderwijs, huisvesting, steun 
en wederzijdse hulp, economische gevolgen van vergrijzing, enz.).  

 

Ten derde oefent ISQ een toezichtsrol uit op de taken van SC voor wat 
betreft de belangen van Québec. Zo heeft de aanvaarding en integratie van 



 

 ׀ 36 ׀

de door ISQ voorgestelde verbeteringen in de officiële statistieken van SC 
tussen 1991 en 2005 Québec toegelaten om 575 miljoen dollar terug te 
vorderen van de regering van Canada m.b.t. de betalingen gebaseerd op 
‘gelijkmatige verdeling bij de evaluatie van wooneigendommen’. ISQ heeft 
er ook kunnen voor zorgen dat er een regionale representativiteit is 
gekomen bij het onderzoek naar de beroepsbevolking (Enquête sur la 
population active). 

Ten vierde speelt ISQ een coördinatierol binnen het overheidsapparaat van 
Québec. Enkele voorbeelden die later in dit rapport verder zullen 
uitgewerkt worden:  

• ISQ is de officiële woordvoerder van Québec binnen de Federaal-
Provinciaal-Territoriale Raadgevende Raad voor Statistisch Beleid 
(‘Federal–Provincial–Territorial Consultative Council on Statistical 
Policy’) en van zijn 14 sectoriële subcomités. 

• In 2005 werd er tussen ISQ en SC een akkoord bereikt over de toegang 
tot atomaire data. CADRISQ (Centre d’Accès aux Données de Recherche 
de l’Institut de la Statistique de Québec) werd aangewezen als 
coördinatieplaats voor alle vragen hieromtrent. 

• Banque de données des statistiques officielles sur le Québec (BDSO). 
• Banque de données pour les investisseurs et les promoteurs (Horace). 
• Lange termijnonderzoeken (bijvoorbeeld, over de ontwikkeling van 

kinderen). 
 

En ten vijfde handelt ISQ in een nauw ‘partnership’ met SC door o.a. de 
overeenstemming van verdeling van gegevens en functies, het beginsel van 
wederkerigheid te respecteren,… De strategie van ISQ hierbij is om SC 
voortdurend gevoelig te maken voor de noodzaak om regionale gegevens te 
produceren die betrouwbaar, representatief en aangepast zijn aan de 
behoeften van het economische en sociale beleid van Québec. 

De directeur-generaal van ISQ is onderworpen aan de Minister van Financiën 
van Québec, terwijl de Chief Statistican (het hoofd van de Statistiek in 
Canada) onderworpen is aan de Minister van Industrie van Canada. Er is geen 
hiërarchische verhouding tussen ISQ en SC. De directeur-generaal van ISQ is 
dus ook niet afhankelijk van de Chief Statistican van SC. 
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De directeur-generaal van ISQ is de officiële vertegenwoordiger van Québec 
in de Federaal-Provinciaal-Territoriale Raadgevende Raad over Statistisch 
Beleid (‘Federal–Provincial–Territorial Consultative Council on Statistical 
Policy’). Hij handelt als woordvoerder van Québec en draagt de nodige 
statistieken van de administratie van Québec over aan het federale 
statistiekagentschap. Hij informeert ook de ministeries en organisaties van 
Québec over de evolutie van de programma’s van SC. Hij benadrukt telkens 
dat ISQ een complementaire relatie heeft met SC en onderstreept dat er 
een zeer nauwe en constante samenwerking is tussen beide organisaties. 
(Commission des finances publiques - Assemblée National Québec, 2005) 

Volgens hem zijn er vier redenen waarom Québec zich van de andere 
Canadese provincies onderscheidt en het een instantie zoals ISQ bezit: 

1. SC neemt niet de individuele statistische onderzoeken van de provincies 
op, 

2. de toevlucht naar SC is niet altijd efficiënt aangezien de 
functioneringskosten veel hoger zijn t.a.v. die van ISQ, 

3. ISQ produceert gegevens met een toegevoegde waarde, bijvoorbeeld de 
correctie van de uitvoergegevens, 

4. ISQ beantwoordt aan een bepaalde bezorgdheid op vlak van gezondheid, 
samenleving, demografie, enz. 

Aan de andere kant impliceert dit voor ISQ het vermijden van splitsingen en 
overlappingen met SC en andere overheidsorganisaties van Québec. Dit 
heeft tot gevolg dat er vele nauwe contacten zijn tussen ISQ en SC en dat 
dit op alle niveaus van de beide organisaties gebeurt. ISQ participeert 
bijvoorbeeld aan alle adviserende comités van SC. De uitwisseling van 
gegevens over lopende zaken en toekomstige zaken gebeurt dus veelvuldig. 
(Commission des finances publiques - Assemblée National Québec, 2005) 

Een aantal artikels van de federale Statistiekwet (Loi sur la Statistique / 
Statistics Act) zorgen voor coöperatieve akkoorden en afspraken tussen de 
stakeholders in het systeem. Deze bepalingen over gegevensdeling zijn 
sleutelelementen voor de federaal-provinciale en intergouvernementele 
samenwerkingsverbanden binnen het nationaal statistieksysteem en hebben 
een grote impact gehad op de verwijdering van de dubbele statistische 
rapportering en een daaraan gerelateerde vermindering van de reactielast. 

Artikel 22 van de Canadese Statistiekwet geeft de ‘Chief Statistician’ van 
Canada de opdracht om statistiek te produceren volgens een zeer 
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gedetailleerde lijst van specifieke zaken, zoals gezondheid en welvaart, 
onderwijs, groothandel en kleinhandel, openbare administratie, 
persoonlijke diensten, arbeid en werkgelegenheid, om er maar enkele te 
noemen. 

“Le statisticien en chef établit un système de codification des 
marchandises importées ou exportées qui lui permette de 
recueillir, compiler, analyser, dépouiller et publier les statistiques 
concernant ces marchandises.”  (art. 22.1. Loi sur la Statistique) 

Artikel 10 staat het federale statistiekagentschap toe om aan om het even 
welke regeling met de provinciale overheid te treffen om zo alle taken uit 
te voeren die de Statistiekwet haar oplegt. Dit houdt dus ook in dat SC 
gebruik kan maken van de provinciale bureaus of statistiekorganen (en dus 
ook van hun personeel) om zowel informatie te laten verzamelen als ook om 
statistische informatie te verkrijgen die door provinciale afdelingen of 
ambtenaren reeds verzameld en verstrekt is geworden. Het is door een 
dergelijke werkregeling dat SC bijvoorbeeld de essentiële statistieken en 
gegevens van het pensioenplan verkrijgt. De provinciale ambtenaren die een 
functie uitoefenen opgelegd door toepassing van artikel 10.1 worden geacht 
werknemers te zijn krachtens deze federale Statistiekwet. 

“Le ministre peut conclure avec le gouvernement d'une province des 
arrangements portant sur toute mesure utile à l'application ou à la 
mise en oeuvre de la présente loi, et en particulier, sur tout ou 
partie des mesures suivantes: 

a) l'exercice, par des fonctionnaires provinciaux, de fonctions 
attribuées ou imposées à un fonctionnaire en conformité avec la 
présente loi; 

b) la collecte, par les ministères ou fonctionnaires provinciaux, de 
renseignements statistiques ou autres requis pour l'application de la 
présente loi; 

c) la communication de renseignements statistiques au statisticien 
en chef par les ministères ou fonctionnaires provinciaux. (art. 10.1. 
Loi sur la Statistique) 
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Les fonctionnaires provinciaux qui exercent, en application d'un 
arrangement conclu en vertu du présent article, une fonction 
attribuée ou imposée à un fonctionnaire en application de la 
présente loi sont, aux fins de l'exercice de cette fonction, réputés 
être employés en vertu de la présente loi.” (art. 10.2. Loi sur la 
Statistique) 

Om efficiënte samenwerkingsrelaties met haar provinciale en territoriale 
tegenhangers te vergemakkelijken, komt SC regelmatig met hen samen in 
de Federaal-Provinciaal-Territoriale Raadgevende Raad over Statistisch 
Beleid (‘Federal–Provincial–Territorial Consultative Council on Statistical 
Policy’), dat door de Chief Statistician wordt voorgezeten. De strategische 
oriëntatie wordt daar besproken en de verschillende provincies melden hun 
statistiek-en informatiebehoeften aan SC. Op de vergaderingen van die Raad 
en van haar verschillende commissies die verschillende statistische sectoren 
behandelen, worden verder ook nog de informatievereisten en de output 
bekeken om de voortdurende relevantie van programma's te verzekeren, 
veranderingen in prioriteiten na te gaan, programma-overlapping te 
vermijden door gegevens te delen, regelingen voor de levering van 
administratieve gegevens te maken, en definities, normen en praktijken te 
harmoniseren. 

De Federaal-Provinciaal-Territoriale Raadgevende Raad over Statistisch 
Beleid en zijn subcomités bestaan uit een netwerk van 14 
provinciale/territoriale officiële vertegenwoordigers, die met SC 
samenwerken om de behoeften aan gegevens te bepalen, elkaar over 
huidige statistische activiteiten te raadplegen, en de verspreiding van de 
producten van SC te coördineren met de provinciale en territoriale 
overheden. 

In Québec zelf werkt ISQ met een Coordination Board. In dit orgaan zitten 
vertegenwoordigers van de 24 departementen en de overige 
statistiekproducenten in Québec. Dit coördinatie- en overlegorgaan werkt 
volgens consensus en heeft min of meer hetzelfde takenpakket als de 
Federal–Provincial–Territorial Consultative Council on Statistical Policy, 
maar dan op het niveau van Québec. Er wordt geprobeerd om d.m.v. 
akkoorden over alle aspecten van de statistiek tot akkoorden te komen. 
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>  4.3.2.  Implementeren en afstemmen 

 
Fase Activiteit Québec / Canada 

IPF 

2) Implementeren en 
afstemmen            H 
 
 
                              
                             V 

Q: BDSO: integratie van alle geg  
(ministeries+org) 
        1-loketbehandeling 
Q/C:consultatie gebruikers adviescomités 
(‘relevantie’)                               
Q-C: overlegorgaan + directeur-generaal  
ISQ 

 
Tijdens de tweede stap van de inputfase wordt nagegaan welke gegevens al 
bestaan, welke gegevens nog nodig zijn en worden alle violen gelijk 
gestemd. Doordat overleg en coördinatie in deze fase heel belangrijk zijn, 
bekijken we hoe dit verloopt door de opsplitsing te maken tussen enerzijds 
de horizontale relatie die ISQ heeft met de andere statistiekproducenten in 
Québec en anderzijds de verticale relatie die ISQ heeft naar het federale 
Canada toe.  

In de horizontale relatie worde afspraken tussen ISQ en de ministeries in de 
coordination board gemaakt, bij consensus. Op die manier wordt getracht 
om zoveel mogelijk de definities en de statistiekproductie te harmoniseren. 
Bovendien heeft ISQ een gegevensdatabank opgericht, het BDSO (cf. infra). 
Voorts zijn er ook consultaties met de gebruikers en de adviescomités om te 
kunnen luisteren naar de wensen en de noden van de gebruikers. De 
verticale relatie hebben we reeds besproken: de Federaal-Provinciaal-
Territoriale Raadgevende Raad over Statistisch Beleid vervult daarbij een 
raadplegende, adviserende en deels coördinerende functie en de directeur-
generaal van ISQ vertegenwoordigt Québec op dat vlak. 

>  4.3.2.1. BDSO 

Op het niveau van Québec is ISQ de voornaamste producent van officiële 
statistieken. Maar daarnaast zijn er dus nog verschillende andere 
producenten. Om tegemoet te komen aan de hierboven gestelde nadelen op 
vlak van coördinatie en prioriteitstoewijzingen en om rekening te houden 
met de informatiebronnen die soms zeldzaam zijn, hebben de meer dan 20 
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ministeries en producenten van statistieken beslist om alles gezamenlijk te 
coördineren. Zo kunnen ze zich er van verzekeren dat de verschillende 
onderzoeken elkaar niet (gedeeltelijk) overlappen en men dus niet dezelfde 
statistieken produceert, dat de geproduceerde informatie verenigbaar is, en 
dat de informatie overeenstemt met de officiële normen van internationale 
organisaties. Daarom heeft ISQ in november 2003 La Banque de données des 
statistiques officielles sur le Québec (BDSO) op de sporen gezet. (Institut de 
la Statistique du Québec, 2005).  

BDSO is ontstaan als een samenwerking tussen ISQ en de verschillende 
ministeries en partnerorganisaties en integreert alle gegevens van alle 
ministeries en organisaties. Het streeft een consensus na bij de 25 
ministeries en de andere instanties die officiële statistiek produceren en 
verspreiden in Québec. Nog niet alle ministeries werken momenteel mee 
aan BDSO. 

Deze databank bevat de officiële statistiekgegevens van Québec en biedt 
coherente en betrouwbare statistische informatie aan over Québec. BDSO 
laat toe dat je de officiële statistieken van de verschillende ministeries en 
organisaties van Québec kan doorzoeken. BDSO heeft de doelstelling van ‘1-
loket-behandeling’ in gedachten en streeft met verschillende partnerships 
ernaar om de algemene kennis over Québec te vergroten doordat alle 
gegevens op één plaats gecentraliseerd worden en opgevraagd kunnen 
worden. 

Dankzij BDSO krijgt iedereen dus makkelijk toegang tot een brede waaier 
van gegevens over alle aspecten van de samenleving in Québec, namelijk 
over economie, onderwijs, gezondheid en demografie. Het gaat om niet-
vertrouwelijke informatie. Die gegevens worden aangeleverd door de 
verschillende partners van BDSO. 

BDSO probeert de informatie zo samenhangend en vergelijkbaar mogelijk te 
maken. Dit doet ze aan de hand van definities, classificaties en concepten 
die gebruikt worden bij de productie van officiële statistieken en die door 
de overheid, na overleg, naar voor zijn geschoven. Er wordt voorts ook 
actief gestreefd naar het invoeren van mechanismen om de samenhang in de 
totstandkoming van de diensten voor de burgers en de ondernemingen 
verder te verbeteren en te optimaliseren. 
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De partners van BDSO zijn: 

• Commission de la santé et de la sécurité du travail  
• Commission des normes du travail  
• Conseil du statut de la femme  
• Institut de la statistique du Québec (mandataire du projet)  
• Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation  
• Ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport  
• Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale  
• Ministère de l'Immigration et des Communautés culturelles  
• Ministère de la Culture et des Communications  
• Ministère de la Santé et des Services sociaux  
• Ministère de la Sécurité publique  
• Ministère des Affaires municipales et des Régions  
• Ministère des Finances  
• Ministère des Relations internationales  
• Ministère des Ressources naturelles et de la Faune  
• Ministère des Transports  
• Ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs  
• Ministère du Développement économique, de l'Innovation et de 

l'Exportation  
• Ministère du Travail  
• Régie de l'assurance maladie du Québec  
• Régie des rentes du Québec  
• Revenu Québec  
• Société d'habitation du Québec  
• Société de l'assurance automobile du Québec  
 
Op 31 maart 2006 hadden 57% van de partners hun gegevens in BDSO 
geïntegreerd, wat 63% van de dekking van de officiële statistieken over 
Québec vertegenwoordigt. (Institut de la Statistique du Québec, 2007) 

BDSO beschikt over een uitgebreide waaier van statistieken rond vier grote 
thema’s:  

1. Economie en financiën: buitenlandse handel, economische conjunctuur, 
kenniseconomie en financiële instellingen 

2. Samenleving: genderstudies, cultuur en communicatie, demografie, 
onderwijs, familie en gezinnen, arbeidsmarkt en vergoeding, 
gezondheid 

3. Economische structuren: biosector, handelssector, transport en opslag 
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4. Grondgebied: infrastructuur en middelen, lucht-, water-, spoor- en 
wegennetwerk 

 

De opdeling door het BDSO beantwoordt hiermee aan de wijze waarop de 
grote statistiekorganisaties van de wereld hun gegevens opdelen (UNO, 
Eurostat,…). De opdeling is logisch en simpel zodat een indicator in 
meerdere domeinen opgenomen kan worden. Zo kan bijvoorbeeld de waarde 
voor werkloosheid een nuttige conjuncturele indicator zijn om het 
economische beleid op korte termijn op te volgen, maar het is tegelijk een 
belangrijke indicator om na te gaan in hoeverre de bevolking zich belast 
met transferbetalingen. (Courchesne, 2004) 

De afgelopen jaren werden verschillende verbeteringen aan BDSO 
aangebracht om het nog meer gebruikersvriendelijker te maken, met name 
wat zijn visueel aspect betreft (display van de bronnen, de tabellen en het 
nieuws), en zijn onderzoeksfuncties en cartografische module. In 
samenwerking met de partners van BDSO heeft ISQ de dekking van de 
officiële statistieken m.b.t. Québec herzien, door zicht te steunen op wat in 
Québec tot stand komt en wat in de nationale en internationale instanties 
tot stand komt. (Institut de la Statistique du Québec, 2006c) 

>  4.3.2.2. Relevantie 

De kennis van haar cliënteel en van de behoeften van het cliënteel is 
strategisch van groot belang voor ISQ. ISQ moet alles hierop afstemmen om 
maximaal te voldoen aan de wensen van de klanten. Het laat haar toe de 
pertinentie van haar producten en diensten te evalueren. Het cliënteel van 
ISQ kenmerkt zich door haar grote diversiteit. Dit vloeit deels voort uit de 
omschrijving van de opdracht van het statistiekorgaan in de oprichtingswet. 
Daarin staat dat ISQ de geproduceerde statistische informatie moet 
beantwoorden volgens de permanente en fundamentele noden van de 
samenleving in Québec en aan de nauwkeurige maar ook gerechtvaardigde 
noden van haar particuliere klanten. Daarom wordt het voldoen aan de 
behoeften van haar cliënteel ingewikkeld aangezien zij voor het Instituut 
impliceert om parallel hiermee werkzaamheden te moeten verrichten die 
een terugkerend en ad hoc karakter hebben, en waarvoor de tijdschema's 
elkaar vaak kunnen overlappen. 
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>  4.3.2.3. Adviescomités 

Vandaar is het belangrijk voor ISQ om een voortdurende dialoog te 
onderhouden met de vertegenwoordigers van de verschillende segmenten 
van haar cliënteel en hen te betrekken bij de oriëntatie van het 
statistiekprogramma, bij de definiëring van haar producten en bij haar 
evaluatie. Dat is precies de rol dat ISQ aan de leden van raadgevend 
commissies in haar verschillende onderzoeksgebieden heeft toevertrouwd. 
Die commissies zijn samengesteld met de voornaamste betrokken klanten. 

Anderzijds heeft ISQ in alle sectoren van haar activiteiten verschillende 
adviesinstanties voortgebracht dat haar toelaat om nauw contact te hebben 
met de gebruikers en te zorgen voor een feedback en de producten en 
diensten op de noden van haar cliënteel af te stemmen. Voorbeelden van 
die adviescomités zijn: le Comité directeur de la Banque de données des 
statistiques officielles sur le Québec, la Table de concertation nationale en 
surveillances de la santé et du bien-être, le Comité directeur du rapport 
sur l’environnement, le Comité de direction du Centre d’étude sur la 
pauvreté et l’exclusion, le Comité interministériel du développement 
durable, le Comité sur l’analyse différenciée selon les sexes du Conseil 
exécutif, le Partenariat Familles en mouvance, le Comité d’orientation de 
l’Observatoire-Réseau du système d’innovation québécoise, le Groupe de 
travail des parties patronales et syndicales sur la sélection des emplois 
repères. 

De evaluatieoefeningen van ISQ laten toe om na te gaan in welke mate haar 
statistiekprogramma’s beantwoorden aan de noden en behoeften van haar 
cliënteel. Voorts organiseert ISQ hierover ook nog enquêtes bij haar 
cliënteel. (Institut de la Statistique du Québec, 2006a en b) 

>  4.3.2.4. Cliënteel en partners 

Daarnaast organiseert ISQ verschillende consultatieactiviteiten en 
overlegmomenten met haar cliënteel en partners. ISQ probeert voortdurend 
nauwe contacten te (onder)houden met haar partners. De voornaamste 
partner is het federale statistiekbureau Statistics Canada (SC) met wie ISQ 
samenwerkings- en aanvullende rapporten tot stand brengt. Die zijn 
bestemd voor de ministeries en organisaties van Québec die steeds meer 
bijdragen tot de oriëntatie en de financiering van de statistische 
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programma's. Die statistische programma’s evolueren mee met de 
behoeften van de samenleving van Québec die in voortdurende ontwikkeling 
is. 

‘Het doen evolueren van het aanbod van de diensten van ISQ in functie van 
de prioriteiten van de overheid en de uitdagingen van de maatschappij’, is 
ook één van de drie strategische doelstellingen van ISQ. Daarom heeft ISQ 
haar zelf opgelegd om tegen 2008 op elk statistisch gebied minstens één 
nieuwe samenwerking op touw gezet te hebben om tot een betere kennis 
van de maatschappelijke behoeften te komen. De afgelopen jaren heeft ISQ 
verschillende initiatieven genomen om in elk van haar activiteitsgebieden 
(Economie en financiën, Economische structuur, Cultuur en communicatie, 
Demografie, Families, huishoudens en levensomstandigheden, Werk en loon, 
Gezondheid) zich bij nieuwe partners aan te sluiten en de leemtes op het 
vlak van statistiek te ontdekken. Enkele voorbeelden van uiteenlopende 
initiatieven: 

• nationaal instituut voor wetenschappelijk onderzoek op het vlak van 
demografie en taal,  

• programma ‘Québec en forme’ van universiteiten van Québec naar de 
fysieke conditie van de bevolking in het onderzoek l’Étude longitudinale 
du développement des enfants du Québec (ÉLDEQ), 

• met het ministerie van Transports van Québec de hiaten definiëren die 
bestaan in de gegevens over internationale handel , 

• met het ministerie van Economische ontwikkeling, innovatie en export 
en met SC nieuwe indicatoren ontwikkelen i.v.m. globalisering,  

• regionale conferenties voor samenwerking op het vlak van de productie 
van regionale statistieken,  

• zeventien private en publieke organisaties zijn geconsulteerd geworden 
om te peilen naar hun interesse om financieel bij te dragen aan de 
realisatie van een onderzoek naar de culturele projecten van kinderen 
en jongvolwassenen. 
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>  4.3.3. Definiëren van het te meten object 

 
Fase Activiteit Québec / Canada 

IPF 3) Definiëren van het 
te meten object 

Statistiekbronnen: 
enquêtes/ISQ+SC/unif/adm fiche 
Toegang tot data:  
C: FMGD + IDD + CDR + BMDI 
Q-C: CIQSS (=CDR Québec) + CADRISQ 

 
De derde stap in de inputfase is het definiëren van het te meten object. Er 
moet een akkoord zijn over wat zal gemeten worden en wat niet zal 
gemeten worden. Wanneer er eensgezindheid is tijdens de tweede stap, zal 
men makkelijker tot een heldere en éénduidige omschrijving komen in de 
derde stap. Belangrijk hierbij is dat men ook kijkt naar het verleden: wat 
heeft men reeds verzameld, hoe werden de indicatoren gedefinieerd, op 
welke manier werden vragen toen gesteld, welke gegevens ontbreken nog. 
Dat is het verhaal van de statistiekbronnen en de toegang tot al die 
onderzoeksgegevens.  

Dankzij grote verzameloperaties beschikken de nationale statistiekinstituten 
van Québec en Canada over een brede waaier aan databases met 
onderzoeksmateriaal. Om er maximaal van te kunnen profiteren, moeten 
onderzoekers gemakkelijk toegang krijgen tot die databases. Toch moeten 
zij rekening houden met de wetgeving over de vertrouwelijkheid van 
informatie. Er bestaan verschillende benaderingen m.b.t. de toegang tot 
gegevens zoals een brede toegang tot verborgen bestanden, een beperkte 
toegang tot uitvoerige microgegevens via veiliggestelde centra opgesteld in 
het universitair milieu en het verkrijgen van toestemming om informatie 
met de onderzoekers te delen. 

We overlopen eerst de verschillende statistiekbronnen, bekijken vervolgens 
hoe de toegang tot die data verloopt en gaan ten slotte in op het aspect 
privacy. 

>  4.3.3.1. Statistiekbronnen 

Hieronder volgt een klein overzicht van de voornaamste statistiekbronnen 
waarover SC beschikt: 
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a) Gegevens uit volkstellingen 

De gegevens van de volkstelling zijn beschikbaar sinds de jaren ’60 als 
geprivilegieerde bron in verschillende domeinen van het sociaal onderzoek. 
De mogelijkheden die ze bieden om de analyses zowel op het micro- als op 
het macroniveau uit te voeren, legt in ruime mate deze populariteit uit.  
(Gaffield, 2007) 

b) Gegevens uit enquêtes 

In het begin van de jaren ’80 bleek dat er een tekort was aan informatie op 
vlak van sociale thema’s en gezondheidsthema’s. Daarom lanceerde SC in 
1985 het ESG-Programma (Programme de l’Enquête Sociale Générale) dat er 
in bestond om elk jaar onderzoek te doen over specifieke thema’s zoals 
gezondheid, familie, sociale ondersteuning, onderwijs. Sommige van die 
thema’s zijn ondertussen een onderzoek op zich geworden zoals gezondheid 
en onderwijs. Andere thema’s zoals familie en werktijd worden om de vijf 
jaar hernomen. 

In de jaren ’90 werden verschillende onderzoeken met een 
langetermijnperspectief gelanceerd, zoals: 

• L’Enquête sur la dynamique du travail et du revenu (EDTR) 
• L’Enquête nationale sur la santé de la population (ENSP) 
• L’Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes (ELNEJ) 
• L’Enquête sur le milieu de travail et les employés (EMTE) 
• L’Enquête auprès des jeunes en transition (EJET) 
• L’Enquête longitudinale auprès des immigrants du Canada (ELIC) 
 
Deze onderzoeken zijn ontwikkeld naar gelang de noodzaak die 
geformuleerd werd door de ministeries en niet volgens een geïntegreerde 
strategie om statistische informatie op een coherente wijze te produceren. 

Er zijn ook enkele onderzoeken die verband houden met de gegevens van de 
volkstelling: 

• L’Enquête auprès des peuples autochtones (EAPA) 
• L’Enquête sur la participation et les limitations d’activité (EPLA) 
• L’Enquête sur la diversité ethnique (EDE) 
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Tenslotte zijn er sinds de jaren ’90 ook een aantal bestanden aangemaakt 
met lange termijngegevens: 

• La base de données administrative longitudinales (DAL) 
• La base de données longitudinales sur les immigrants (BDIM) 
(Picot, 2005) 
 
c) Gegevens van ISQ 

De bijdrage van ISQ in de productie van onderzoeksmateriaal voor SC moet 
omwille van drie redenen onderstreept worden: 

• het nieuwe karakter van de onderzoeken gehouden door ISQ zijn uniek 
in Canada, 

• een manier van onderzoeksbeleid die vaak een bredere plaats heeft 
gegeven aan de universitaire onderzoekers, die als oprechte partners 
worden beschouwd, 

• toegangswijzen tot de bestanden met microgegevens die door hun 
voorrechten van het SC verschillen. 

(Poirier, 2007) 
 
De onderzoeksportefeuille van ISQ bestaat uit een dertigtal transversale 
onderzoeken vooral m.b.t. de verschillende aspecten van gezondheid en zijn 
afgeleiden (fysieke gezondheid, mentale gezondheid, geweld op kinderen, 
consumptie van alcohol, drugs bij jongeren,…). ISQ houdt ook één lange 
termijnonderzoek waarbij een representatieve steekproef van 2000 
kinderen wordt gevolgd die geboren zijn in 1997/1998. (L’Etude 
longitudinale du développement des enfants du Québec (ELDEQ)) 

d) Gegevens van SC 

SC speelt een belangrijke rol in de productie van statistische informatie 
over Québec. Deze instantie produceert en verspreidt immers de grote 
socio-economische indicatoren betreffende Québec: bevolking, 
werkloosheid, prijsindexcijfer, economische boekhouding, buitenlandse 
handel, inkomsten en uitgaven van huishoudens, enz. 

SC produceert volgens strenge kwaliteitscriteria gedetailleerde gegevens 
voor zowel Canada als geheel als voor de provincies of territoria. De 
thema’s liggen in lijn van de beleidsdomeinen waar de federale regering 
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voor bevoegd is maar kunnen op grond van de federale macht uitgebreid 
worden tot thema’s waar de Canadese provincies eigenlijk voor bevoegd zijn 
en waar de federale overheid normaal niet voor bevoegd is. (Courchesne, 
2004) 

e) Gegevens van academici / universitaire onderzoekers 

Hoewel het onderzoek door universitaire onderzoekers veel minder 
belangrijk is dan in andere landen, bevat ze toch belangrijke informatie 
over bepaalde thema’s, zoals bijvoorbeeld de vruchtbaarheid van Canada 
(1984). Universitaire onderzoekers zijn tegelijk ook bezig met het creëren 
van databanken met de gegevens van tellingen uit de beginperiode van de 
volkstellingen. 

f) Gegevens van administratieve fiches 

Een aantal belangrijke ministeries en provincies engageren zich voor de 
productie van eigen statistieken, maar dan op het federale of het 
provinciale niveau. Talrijke databases zijn op deze manier gecreëerd in het 
kader van de gezondheid doorheen de jaren. Ze worden gebruikt voor 
beleidsdoelen en toezicht op het netwerk. Men is van mening dat de 
kwaliteit van deze gegevens gewoonlijk zeer goed is. De administratieve 
lange termijndatabases (bases de données administratives longitudinales 
(BDAL)) kunnen een belangrijke bron van informatie zijn voor de gezondheid 
van de bevolking. 

>  4.3.3.2. Toegang tot onderzoeksgegevens 

Hierboven hebben we de verschillende statistiekbronnen besproken. Om 
resultaten te evalueren en verder onderzoek te doen, moet men 
vanzelfsprekend ook toegang krijgen tot deze gegevens. 

a) Toegang tot gegevens van SC 

SC moet een evenwicht verzekeren tussen de voordelen van de statistische 
gegevens voor het publiek, die voortvloeien uit het werk van de 
onderzoekers, en de bescherming van de persoonsgegevens. Daarom staat er 
in de Statistiekwet een impliciet contract met de respondenten waarbij SC 
aan de respondenten gegevens kan vragen en antwoorden eisen om op die 
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manier inlichtingen te produceren. Dit contract voorziet echter in een 
absolute verplichting tot waarborging van  vertrouwelijkheid van de 
antwoorden zodat die personen niet geïdentificeerd kunnen worden.  

 
• tabellen opgericht voor de bestanden van microgegevens voor grote 

verspreiding 
Vanuit de academische wereld kwam de vraag om toegang te krijgen tot de 
gegevens van SC. Daarop werd het initiatief genomen om tabellen op te 
richten die bestanden met microgegevens bevatten. Maar het systeem 
kende vele nadelen: het was een zwaar proces, er was soms lang 
oponthoud, de kosten voor de onderzoekers waren hoog en de er was geen 
interactie mogelijk tussen de onderzoekers en de beschikbare gegevens. Al 
deze nadelen bleken een serieuze handicap te zijn voor onderzoekswerk. 
Maar tot de jaren ’70 kon SC niet veel meer doen.  

Tot 1971 werd elke verspreiding van een deel van de vragenlijst van een 
respondent verboden. Vanaf 1971 werd er meer flexibiliteit toegelaten. Het 
begrip ‘identifiabilité’ kwam in de plaats van het begrip ‘individualité’. 
Door deze wijziging werd onderzoek naar persoonlijke gegevens mogelijk op 
voorwaarde dat de persoon zelf niet geïdentificeerd kon worden. 

De creatie van bestanden van microgegevens voor grote verspreiding 
(fichiers de micro-données à grande diffusion (FMGD)) werd sindsdien 
mogelijk op twee voorwaarden. Enerzijds moet de verspreiding de 
analytische waarde van de verzamelde gegevens verhogen en anderzijds 
moeten er redelijke voorzorgen genomen worden om de identificatie van de 
respondenten te vermijden. Zo werd Canada het tweede land, na de 
Verenigde Staten, met zulke bestanden. In 1974 werd een eerste FMGD 
gecreëerd met de gegevens van de volkstelling van 1971. Er werden drie 
bestanden gemaakt: één met gegevens over het individu, één met gegevens 
over familie en één met gegevens over huishouden en verblijfplaats. 

• het initiatief om gegevens te democratiseren 
Een samenwerking tussen de Canadese universiteit, SC en zes ministeriële 
departementen van de federale regering nam in de jaren ’90 het initiatief 
om gegevens te democratiseren (Initiative de démocratision des données 
(IDD) / Data Liberation Initiative) en de toegang tot FMGD te 
vergemakkelijken. Afhankelijk van het type van instituut moest er jaarlijks 
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een bepaald bedrag betaald worden waarna de onderzoekers onbeperkt 
toegang kregen tot de gegevens. Het IDD-project kende heel veel succes, 
want al snel sloten meer 70 instellingen zich aan.  

De oprichting van FMFD en de verspreiding van de gegevens op basis van IDD 
kende grote voordelen voor de vorming van en het onderzoek naar de 
sociale statistiek in Canada. (Edwards, 2005) 

• de creatie van een netwerk van Centra van onderzoeksgegevens (Réseau 
de Centres de données de recherche)  

In 1998 wijst een werkgroep van SC en de Raad voor wetenschappelijk 
onderzoek drie grote obstakels in de ontwikkeling van de 
onderzoekscapaciteit van Canada m.b.t. sociale statistieken: ten eerste een 
gebrek aan onderzoekers met een adequate vorming, ten tweede de 
moeilijkheid m.b.t. toegang tot gegevens en ten derde de onvoldoende 
communicatiemiddelen tussen onderzoekers en gebruikers van 
onderzoeksresultaten. Om deze obstakels op te heffen werd het Initiative 
Canadienne pour les Statistiques Sociales gelanceerd waarbij 
sleutelelementen hun plaats vonden in een nationaal netwerk van centra 
voor onderzoeksgegevens (Centres de données de recherche (CDR)) (Wong, 
2005) 

Elke CDR, gevestigd in het universitaire milieu, verschaft een fysiek veilige 
omgeving (namelijk een informatielabo met gereglementeerde toegang) 
waar alle gedetailleerde onderzoeksgegevens van SC zijn opgeslagen. Het 
beschikt over de databases van de volgende onderzoeken:  

o Onderzoek over de etnische verscheidenheid (EDE) 
o Nationaal Onderzoek over de volksgezondheid (ENSP); 
o Nationaal Onderzoek over de kinderen en de jongeren (ELNEJ); 
o Onderzoek over de dynamica van het werk en het inkomen (EDTR); 
o Onderzoek over werk en werknemers (EMTE); 
o Onderzoek bij jongeren (EJET); 
o Onderzoek over de gezondheid in de Canadese gemeenschappen 

(ESCC); 
o Algemeen Sociaal Onderzoek (ESG); 

 
De werkingskosten van een CDR bedragen ongeveer 250.000 dollar per jaar. 
Dit bedrag dekt de kosten van de lokalen, het personeel, als ook de 
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regelmatige updates van de hardware en de software. De financiering van 
de jaarlijkse werkingskosten gebeurt door: 

o bijdragen van de universiteiten partners van CIQSS; 
o basissubsidies van de Raad van onderzoek in menswetenschappen 

van Canada; 
o subsidie van het Fonds van Québec op het onderzoek naar de 

vennootschap en de cultuur; 
o subsidie van de Canadese Stichting voor innovatie; 
o bijdragen van andere partners. 
(Grenier, 2004) 

 
Elke CDR heeft zijn eigen organisatiewijze. Eén van de stichtende leden en 
als enigste een CDR in Québec is Centre interuniversitaire québecois de 
statistiques sociales (CIQSS). CIQSS biedt aan alle onderzoekers van Québec 
de toegang tot de uitvoerige gegevens van de onderzoeken van SC en ISQ 
evenals de ruimtes, de installaties en de professionele en technische 
hulpbronnen die vereist zijn om deze gegevens te beheren. Het centrum is 
gevestigd in de Universiteit van Montréal en staat open voor alle 
onderzoekers van Québec zodat zij extensief onderzoek kunnen verrichten. 
Ze verenigt zeven deelnemende universiteiten die financieel bijdragen aan 
het functioneren van deze CDR. 

De oprichting van CIQSS heeft tot doel de ontwikkeling van de sociale 
statistieken in Québec te bevorderen. De combinatie van een beveiligde 
ruimte in een universitair milieu die de toegang geeft tot uitvoerige 
onderzoeksmateriaal van SC en ISQ en de in acht name van de regels i.v.m. 
vertrouwelijkheid, vormt het succes van deze instelling. Maar de taak van 
CIQSS overschrijdt in ruime mate deze rol en omvat net zo goed 
ondersteunende activiteiten aan het onderzoek, opleiding en verspreiding. 
Ze zorgt er ook voor dat onderzoekers van verschillende instellingen en 
studiegebieden uit Québec, Canada en daarbuiten elkaar ontmoeten wat 
vervolgens tot een kruisbestuiving kan leiden.  

Een overeenkomst met ISQ maakt het eveneens voor CIQSS mogelijk om 
toegang te hebben tot de gegevens van de onderzoeken van ISQ die in een 
speciaal labo worden aangeboden. Het unieke aan dit centrum is dat er hier 
dus zowel de statistiekgegevens van Canada als die van Québec zijn terug te 
vinden. 
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De hergroepering van de universiteiten van Québec en van ISQ rond een 
mobiliserende project in sociale statistieken heeft een centrale rol gespeeld 
in de komst naar Montréal en de installatie op de campus van de Universiteit 
van Montréal van het Instituut van de statistiek van Unesco. De 
gemeenschappelijke inzet van de verschillende instanties en universiteiten 
maakt CIQSS het mogelijk om een reeks van open diensten en activiteiten 
aan te bieden voor alle studenten en onderzoekers afkomstig van de 
academische milieus en overheidsinstellingen.  

Sinds enkele jaren rijst het idee om de databases van de onderzoekers 
dichter bij hen te brengen zonder de werking van het netwerk te schaden. 
Daarom is CIQSS binnen het Canadese Netwerk een vurig verdediger van de 
opening van ‘antennes’ in de instellingen van haar leden. Concreet zijn die 
‘antennes’ een betrouwbare kopie van de infrastructuur van CIQSS, maar 
dan op kleinere schaal en met één grote uitzondering: de bekendmaking van 
de resultaten gebeurt niet in de ‘antennes’. 

De databases met gegevens van een vijftigtal onderzoeken zijn via het CDR 
beschikbaar en er worden de komende jaren nog zo’n vijftigtal toegevoegd. 
Het project is dus een groot succes. (Currie, 2005 71) 

b) Toegang tot gegevens van ISQ 

ISQ wordt geconfronteerd met dezelfde problemen als SC om een evenwicht 
te verzekeren tussen enerzijds de valorisatie van de gegevens door 
onderzoek en anderzijds het recht op de bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer van de respondenten. ISQ heeft volgens een aantal auteurs 
echter in verschillende opzichten een baanbrekende benadering: 

• ISQ creëert niet zo maar publieke bestanden om de toegang tot 
onderzoeksgegevens te vergemakkelijken omdat zulke publieke 
bestanden hoogstens gebruikt worden voor twee of drie onderzoeken. 

• De toekenning van een gebruikslicentie voor de enigszins verborgen 
bestanden en de bestanden met het oog op analyse en extern onderzoek 
(FARE-bestanden) wordt voor bepaalde centra en onderzoeksgroepen 
vergemakkelijkt. Zulke licenties geven aan wat de fysieke en 
informaticamaatregelen zijn voor de opslag van de gegevens; ze 
vereisen de handtekening m.b.t. de naleving van de vertrouwelijkheid 
van de persoonlijke inlichtingen van de onderzoekers; ze voorzien 
onderzoek naar de verificatie en de wettelijke maatregelen in geval van 
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niet-naleving van de voorwaarden voor de licentie; ze eisen de 
vernietiging van de gegevens aan het einde van het project. 

• ISQ bewaart haar belangrijkste bestanden in een beveiligd labo in de 
universiteit, le Centre d’accès aux données de recherche de l’ISQ 
(CADRISQ), gevestigd in CIQSS. De functioneringswijze van CADRISQ 
volgt hetzelfde model als dat van CDR, toch is de toegangsprocedure 
van CADRISQ veel soepeler en veel sneller. De projecten zijn niet 
onderworpen aan een goedkeuring en vormen niet het onderwerp van 
een nauwkeurig onderzoek door een comité van ISQ. (Poirier, 2007) 

 
Aan CADRISQ kan men dus gegevensbestanden bekijken van data die anders 
verborgen blijven. Hiertoe moet de onderzoeker eerst aan de 
verantwoordelijke voor CADRISQ volgende zaken meedelen: 

• zijn voornemen, 
• een korte samenvatting van zijn onderzoek - en analyseproject, 
• zijn postadres als het nodig is en die van de onderzoekers of assistenten 

die bij zijn project zullen betrokken worden, 
• de plaats waar hij de gegevens wil beheren, ofwel Montréal of Québec. 
 
Deze vraag wordt per mail aan de verantwoordelijke voor CADRISQ gesteld. 
Een onderzoekscomité behandelt vervolgens de vraag en de directeur-
generaal van ISQ doet dan een aanbeveling om een overeenkomst tussen het 
Instituut en de onderzoeker te sluiten. Uiteindelijk zal de onderzoeker na 
een eedaflegging en de ondertekening van het contract tot het 
onderzoekslabo van CADRISQ worden toegelaten om aan zijn onderzoek en 
analyse te kunnen beginnen. De procedure neemt zo’n vier tot zes weken in 
beslag. 

De toegangswijzen tot gegevens van ISQ houden niet alleen voordelen maar 
ook enkele nadelen in. Als bijvoorbeeld het gebruik van de FARE-bestanden 
het onderzoek bevordert doordat de informele inhoud die daar wordt 
aangeboden veel interessanter is omdat ze meer informatie bevat dan de 
publieke bestanden en een minder omslachtige toegang tot gegevens 
inhoudt dan het werk in een beveiligd centrum, wordt dit gebruik voor 
vormingsdoeleinden echter beperkt doordat hiervoor een gebruikslicentie 
nodig is (overeenstemming met de organisaties en niet met de individuen, 
voorwaarden voor het bijhouden van gegevens). Er bestaat ook geen 
geïntegreerde database met metagegevens die alle nodige informatie 
centraliseert voor de exploitatie van de onderzoeken van ISQ. 
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Voor Québec is er een aparte wet over de toegang tot documenten voor 
publieke organisaties en die dieper ingaat op de bescherming van 
persoonlijke gegevens (Loi sur l'accès aux documents des organismes publics 
et sur la protection des renseignements personnels). Van deze wet wordt 
echter amper gebruik gemaakt. In de periode 2005-2006 was er bijvoorbeeld 
maar één aanvraag tot toegang tot een document krachtens deze wet. De 
vraag kwam van een vakbond en na één dag was het document geleverd. In 
de periode 2006-2007 waren er vijf aanvragen. 

c) Toegang tot gegevens van de administratie 

De administratieve databases van SC zijn enkel in de lokalen van SC in 
Ottawa toegankelijk. Ze zijn niet toegankelijk in het CDR. 

Het merendeel van de Canadese overheidsorganisaties produceert gegevens 
in het kader van programma’s die ze beheren, maar ze hebben meestal 
geen expliciet onderzoeksmandaat. De context voor wat betreft toegang en 
gebruik verschilt van provincie tot provincie. De beschikkingen m.b.t. de 
bewaring, de verspreiding en het gebruik van de gegevens zijn complex en 
laten niet toe dat bepaalde onderzoekers enkel toegang hebben tot zulke 
gegevens. 

Québec beschikt hier niet over. Om die gegevens toch te gebruiken moeten 
de onderzoekers in Québec verschillende stappen zetten in een lang en 
complex proces. Ten eerste moeten de pertinente bronnen van gegevens 
geïdentificeerd worden. Ten tweede moet er toegang gevraagd worden aan 
de Commissie voor toegang tot informatie en aan de verantwoordelijke voor 
de toegang tot die documenten. Ten derde volgt er een evaluatie van de 
kwaliteit van de gegevens en een definiëring van de validerings- en 
behandelingsoperaties. 

De technische en professionele ondersteuning, de documentatie, de kosten 
en de vertragingen variëren van organisatie tot organisatie. 

>  4.3.3.3. Bescherming van persoonlijke en vertrouwelijke informatie 

De fundamentele internationale statistiekprincipes die ISQ naleeft, 
vermelden dat “de individuele gegevens van natuurlijke en rechtspersonen 
die voor het opstellen van statistieken door instanties worden verzameld, 
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strikt vertrouwelijk moeten worden behandeld en slechts enkel voor 
statistische doeleinden gebruikt mogen worden”.  

De bescherming van de vertrouwelijkheid is een fundamenteel punt voor 
ISQ. Het waarborgen aan de respondenten dat de ontvangen en verkregen 
data vertrouwelijk blijven, schenkt ISQ haar geloofwaardigheid aan de 
individuen, bedrijven en organisaties die met ISQ samenwerken. Dit komt de 
kwaliteit van de resultaten ten goede: hoe meer vertrouwen in ISQ, hoe 
beter de samenwerking met de respondenten en hoe nauwkeuriger de 
resultaten zijn. In artikel 25 van de oprichtingswet staat ook duidelijk naar 
het personeel toe dat alle personen van wie de diensten worden 
tegengehouden om een mandaat te verwezenlijken, het verbod om een 
inlichting te openbaren die krachtens de Wet op het Instituut is verkregen 
van een persoon, een onderneming, een instantie of een vereniging. Om de 
werknemers in hun verplichting tot vertrouwelijkheid te helpen, en om hen 
het volledige normatieve, administratieve en technologische kader te 
leveren, heeft ISQ verschillende inspanningen gedaan. Enkele realisaties van 
ISQ op dit vlak zijn: 

• de aanstelling van het Comité voor de bescherming van de persoonlijke 
onderzoeken en andere vertrouwelijke onderzoeken, in de eerste 
maanden nadat ISQ was opgericht, waarvan één van de eerste taken het 
opstellen van een actieplan was, 

• de uitwerking van een politiek, van sturende principes en procedures, 
met name in de materie van technologische informatie en fysieke 
veiligheid, de bescherming van de vertrouwelijkheid van onderzoeken 
naar de respondenten toe, 

• de aanname van een politiek van sturende richtlijnen om het risico van 
verspreiding van vertrouwelijke gegevens te vermijden, 

• het opstellen van een normatief kader dat steunt op de politiek van 
fiches met microgegevens van enquêtes van ISQ, en waarvan het doel is 
de uitwerking in statistiekproducten van ISQ met onderzoeksdoelen te 
maximaliseren, met respect voor de vertrouwelijkheid, door de 
onderzoekers een grote diversiteit aan te bieden m.b.t. toegangswijzen 
tot gegevens. 
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>  4.3.4. Ontwikkelen van indicatoren 

 
Fase Activiteit Québec / Canada 

TPF 4) Ontwikkelen van 
indicatoren 

Aan de hand van materiaal uit inputfase 
(‘betrouwbaarheid en objectiviteit’) 

 
In de throughputfase worden eerst de concrete indicatoren ontwikkeld die 
goed het te meten object kunnen weergeven. Hiervoor wordt het materiaal 
gebruikt dat tijdens de inputfase is aangeleverd. Het gaat om de 
oorspronkelijke vraag, de gegevens die men reeds heeft uit het verleden, 
het advies van de gebruikers m.b.t. de onderzoeksresultaten, de opgelegde 
standaarden, enz. Die indicatoren worden vervolgens omgezet in concrete 
vragen die tijdens het onderzoek tot een antwoord moeten leiden. 

>  4.3.4.1. Indicatoren 

Courchesne klaagt aan dat er in Québec geen consensus bestaat over de 
sleutelindicatoren die het opvolgen van de strategische beleidsvoorstellen 
waarborgen en die het mogelijk zouden maken om de samenleving van 
Québec in zijn geheel te mobiliseren. Zelfs wanneer deze informatie bestaat 
is zij niet altijd toegankelijk in een geïntegreerd conceptueel kader dat zou 
toelaten haar te vergelijken met andere informatie of volgt zij vaak uit 
vorige analyses die niet verder geüpdate zijn, wat verhindert om de 
geboekte vooruitgang te meten. Bovendien ontbreekt volgens hem veel 
informatie, zelfs wanneer de gegevens worden samengevoegd. (Courchesne, 
2004) 

>  4.3.4.2. Betrouwbaarheid en objectiviteit 

Met de voortdurende bezorgdheid om betrouwbare onderzoeken te 
produceren heeft ISQ verschillende maatregelen genomen om zich ervan te 
verzekeren dat de antwoorden van respondenten van zo’n hoog mogelijke 
waarheidsgehalte getuigen. Dit kwaliteitscriterium is noodzakelijk om 
kwaliteitsvolle en betrouwbare gegevens te produceren en speelt een rol in 
de volledige throughputfase. Zowel bij het ontwikkelen van de indicatoren, 
het meten en collecteren van de gegevens als het nadien analyseren, 
beoordelen en interpreteren moet ISQ steeds de garantie kunnen geven dat 
dit zo betrouwbaar en objectief mogelijk gebeurt.  



 

 ׀ 58 ׀

De directie en de werknemers van ISQ kunnen daarom gebruik maken van 
een grote waaier met vele kwaliteitsbeleidsinstrumenten die in de 
throughputfase worden gebruikt zoals kwalitatieve controlemethodes en 
evaluatiemetingen van de kwaliteit van gegevens. ISQ laat zich hiervoor 
inspireren door de verschillende benaderingen die gehanteerd worden bij 
talrijke statistiekorganen en andere organisaties van publieke administraties 
in Europese landen. (Institut de la Statistique du Québec, 2006a en b). 

>  4.3.5. Meten en collecteren van gegevens 

 
Fase Activiteit Québec / Canada 

TPF 5) Meten en collecteren van 
    gegevens 

Secteurs de dénombrement (SD) 
‘Citizens first’: 
bestuurslaagoverschrijdend  

 
In de vijfde stap van het fasemodel komt het eigenlijke collecteren of 
meten van de gegevens door het respectievelijk te produceren in 
surveyonderzoek of te onttrekken aan bestaande databanken, met het risico 
van systematische (bvb. context en methode effecten, 
steekproefvertekening) en/of random (steekproef) meetfouten. We geven 
hierbij twee voorbeelden van onderzoeken waarbij de gegevens bij de 
burgers werden gemeten en gecollecteerd: de volkstelling en de ‘citizens 
first’-onderzoeken. 

Bij de volkstelling werkt men in deze stap met ‘secteurs de dénombrement’ 
(SD). Dat zijn allemaal kleine deelgebieden waarvoor telkens één 
onderzoeker verantwoordelijk is en er moet op toezien dat de gegevens op 
een correcte wijze worden gemeten en gecollecteerd. (Zie 4.4.3.2.) 

Een ander voorbeeld zijn de ‘citizens first’-onderzoeken. De Erin Research 
Inc. analyseerde in 1998 in opdracht van de Citizen-Centered Service 
Network (CCSN) en het Canadian Centre for Management Development 
(CCMD) de resultaten van een survey met de naam Citizens First die 2.900 
willekeurig gekozen Canadezen bevroeg naar de kwaliteit van 
(overheids)dienstverlening. Kwesties die centraal stonden waren welk 
kwaliteitsoordeel de ’gemiddelde’ Canadees uitspreekt over 
overheidsdiensten (posterijen, bibliotheken, politie, parken, brandweer, 
ziekenhuizen en paspoortadministratie) en over een aantal civiele diensten 
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(bv. taxi’s, banken, verzekeringsmaatschappijen); welke instellingen noemt 
de burger als prioritair voor verbeteringen; waarom wordt een dienst goed 
of slecht beoordeeld; en zijn er standaarden definieerbaar voor goede 
dienstverlening. Een resultaat dat in het oog springt is dat 54% van de 
ondervraagden het eens is met de stelling dat overheidsdiensten het 
moeilijker hebben dan de private sector, omdat zij tegemoet moeten komen 
aan de wensen van de burger maar tegelijk ook het publiek belang moeten 
bewaken. Nog belangrijker om te onthouden van deze studie is dat ze 
bestuurslaagoverschrijdend gebeurd. (Bouckaert, 2001)  

>  4.3.6. Analyseren van gegevens 

 
Fase Activiteit Québec / Canada 

TPF 6) Analyseren van 
gegevens 

Regionaal onderzoek    scanning    
database    interactieve verificatie  

  automatische codering   controle 
en boeking (‘vergelijkbaarheid’) 

 
In de throughputfase van het fasemodel bestaat de volgende stap uit het 
analyseren van de gegevens. De verzamelde data moeten omgezet worden 
in informatie. Die omzetting naar bruikbare en leesbare gegevens moet zo 
correct mogelijk gebeuren zodat nadien het materiaal kan vergeleken 
worden binnen het onderzoek zelf, maar ook met gegevens uit het verleden. 

>  4.3.6.1. Vergelijkbaarheid 

Die vergelijkbaarheid van statistische informatie is ook één van de 
kwaliteitscriteria van ISQ. Het verwijst naar de mogelijkheid van de 
parallelle inzet of de combinatie met andere gelijksoortige inlichtingen (in 
de tijd, in de ruimte, tussen gebieden,…). Voor de vergelijkbaarheid van de 
statistische informatie is het noodzakelijk om te  waarborgen dat zoveel 
mogelijk concepten, classificaties, conceptuele kaders en integratiekaders 
in overeenstemming zijn met de internationale standaarden op het gebied 
in kwestie.  

Het doel is, enerzijds, om voor de gebruikers het mogelijk te maken om de 
samenhang van de statistische informatie ten opzichte van andere bronnen 
over hetzelfde gebied of tussen samenhangende gebieden duidelijk te 



 

 ׀ 60 ׀

maken. Anderzijds is het doel vergelijkingen in de tijd en de ruimte toe te 
laten, om trends, evoluties en veranderingen te ontdekken, of de situatie 
parallel te vergelijken met verschillende geografische niveaus of tussen 
verschillende regeringen, zowel op regionaal, nationaal als internationaal 
niveau. (Institut de la Statistique du Québec, 2006a en b). 

 
>  4.3.7. Beoordelen en interpreteren van gegevens 

 
Fase Activiteit Québec / Canada 

TPF 7) Beoordelen en 
interpreteren van 
gegevens 

Statistiekgegevens groeperen om 
conclusies te trekken. 
Hoofdstuk met uitleg 
methodologie/definities voor gebruikers 
(‘verstaanbaarheid’). 
Kwaliteitsevaluatie(zelf)test. 

 
In de laatste stap van de throughputfase wordt die informatie beoordeeld en 
geïnterpreteerd. Het doel is de informatie te onttrekken aan het 
opgetekende cijfermateriaal in termen van de beleidskwestie waarvoor de 
cijfers als input dienen. 

Ook hier wordt er gestreefd naar een zo hoog mogelijk 
kwaliteitsbenadering. Zoals in 4.3.4. reeds vermeld draagt ISQ de 
‘betrouwbaarheid en objectiviteit’ hoog in het vaandel. Eén van de 
instrumenten daartoe is een vragenlijst die zij ontwikkeld heeft met een 
zelfevaluatie van de kwaliteit. Deze is gebaseerd op een reeds bestaand 
programma in Europa, namelijk DESAP (DEveloppement of a Self Assessment 
Program). 

>  4.3.7.1. Verstaanbaarheid 

ISQ wil er voor zorgen dat de informatie die ze levert voor haar gebruikers 
verstaanbaar is. Dat is ook één van de zes kwaliteitscriteria die ISQ aan 
zichzelf oplegt. ‘Verstaanbaarheid’ betekent dat de informatie makkelijk te 
begrijpen moet zijn. ISQ moet zich dus inspannen om zo helder mogelijk te 
communiceren, de informatie op de best mogelijke manier bewerkt te 
hebben en de nodige uitleg te geven voor de interpretatie en het adequaat 
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gebruik van de informatie. Daarom bevatten alle publicaties van ISQ, haar 
onderzoeksrapporten, haar website, zelfs BDSO, onderdelen die informatie 
geven over de gebruikte definities, onderzoeksmethodes, gegevensbronnen 
en andere metagegevens. Deze informatie wordt ontwikkeld in deze 
zevende stap. Onderzoekers van ISQ zijn  daarom van ISQ verplicht om 
bijkomende hoofdstukken te schrijven waarin uitgelegd wordt hoe ze aan 
bepaalde info zijn gekomen en hoe statistische gegevens hebben verwerkt. 
Ook moeten ze de gebruikte definiëring vermelden. Dit laat aan de 
gebruikers toe om alle statistiekinformatie goed te interpreteren die ISQ 
hen ter beschikking stelt en ze zelf te laten oordelen of zij er gebruik van 
willen maken. De informatie is van diverse aard om zich aan te passen aan 
de variërende behoeften van de gebruikers (gevulgariseerd en 
gespecialiseerd). (Institut de la Statistique du Québec, 2006a en b) 

>  4.3.8. Intern rapporteren en extern verspreiden 

 
Fase Activiteit Québec / Canada 

OPF 8) Intern rapporteren 
en extern verspreiden 

Verspreiding: Q/C: vooral  site  
      (grote publiek � beperkte gebruikers) 
Q: -CID (‘toegankelijkheid’) 
     -Publicatiekalender (‘tijdigheid’) 
     -CIQSS, CDR 
C: -Le Quotidien (gegevens + korte 
analyses) 
Int zichtbaarheid: Q minder belang 

 
In het begin van de outputfase wordt de informatie verspreid door interne 
rapportering en het eventueel extern raadpleegbaar maken. We bespreken 
de verschillende verspreidingsmiddelen die ISQ en SC hanteren, we gaan in 
op de kostprijs om tot informatie te komen en bespreken nog twee 
kwaliteitskenmerken die hier van toepassing zijn: de toegankelijkheid van 
informatie en de tijdigheid. Ten slotte bekijken we hoe Québec met de 
statistische gegevens van ISQ internationaal zichtbaar is. 

>  4.3.8.1. Verspreidingsmiddelen 

In het gedecentraliseerde statistieksysteem van Québec worden 
verschillende verspreidingsmanieren gehanteerd die door talrijke 
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producenten en verspreiders worden gebruikt. Het gaat om webverslagen, 
rapporten en persberichten. De websites van ISQ (www.stat.qc.ca) en SC 
(www.statcan.ca) zijn de twee voornaamste toegangen tot de officiële 
statistieken over Québec. ISQ en SC kondigen een jaar van tevoren aan 
welke statistiek ze gaan verspreiden en op welk moment dat dat zal 
gebeuren.  

Op de website van ISQ is de toegang tot informatie gratis. Dankzij drie 
hulpmiddelen wordt een zoektocht naar de juiste statistiek vergemakkelijkt. 
Ten eerste is er de dagelijkse aankondiging van de nieuwe gegevens die 
werden bijgewerkt. Ten tweede is er een pagina die toegang geeft tot alle 
persberichten waardoor specialisten de voornaamste statistische gegevens 
openbaar maken en meteen toelichten door de verkregen resultaten uit te 
leggen en te duiden hoe die gegevens geïnterpreteerd moeten worden. Ten 
derde kan men via de pagina van de ‘officiële statistiek’ toegang krijgen tot 
BDSO. Op die manier kan de surfer via een inhoudstafel alle officiële 
statistieken over Québec raadplegen. Deze databank wordt bovendien ook 
gevoed door de statistieken die geproduceerd worden door de ministeries en 
andere instanties. 

Ook de portaalwebsite van de overheid (www.gouv.qc.ca) vormt een 
gebruiksvriendelijke toegang om de websites van de verschillende 
ministeries en overheidsinstanties van Québec te bereiken om er alle 
informatie te vinden in de vorm van tabellen, analytische publicaties of 
jaarverslagen. Deze website maakt het voor de gewone burger mogelijk om 
in het administratieve kluwen van bevoegdheden toch zijn weg te vinden. 
(Courchesne, 2004) 

Op de websites van de statistiekinstanties wordt wel een onderscheid 
gemaakt tussen informatie die voor het grote publiek toegankelijk is en de 
meer specifieke of vertrouwelijke informatie die enkel voor een beperkt 
aantal gebruikers raadpleegbaar is. Sommige informatie is daarom enkel en 
alleen verkrijgbaar via CD-ROM. 

Jaarlijks stijgt het gebruik van de site van ISQ enorm. Zo werden er in de 
periode van april 2006 tot maart 2007 1.660.955 raadplegingen van hun 
website geteld. (Institut de la Statistique du Québec, 2007) ISQ wijt deze 
groter wordende belangstelling aan een doorgedreven beleid waarbij steeds 
meer regionale statistiekcijfers op haar website worden geplaatst. 
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Verder tracht ISQ de resultaten van haar onderzoek op zoveel mogelijk 
andere wijzen te verspreiden bij alle mogelijke gelegenheden 
(regionale/nationale/internationale conferenties, tijdschriftartikels, 
persconferenties, …). De onderzoeksgegevens kunnen ook steeds opgevraagd 
worden bij het CIQSS en CDR die reeds hiervoor beschreven zijn.  

Om de doelstellingen ‘kennis creëren’ en ‘statistische informatie 
democratiseren’ te realiseren, heeft ISQ, dankzij haar Centre d’accès aux 
données de recherche (CADRISQ), de afgelopen jaren verschillende 
activiteiten verwezenlijkt om de onderzoeksresultaten naar de buitenwereld 
te brengen. Zo werden talrijke seminaries over de gegevens van ISQ aan het 
Centre interuniversitaire québécois de statistiques sociales (CIQSS) 
gepresenteerd. Deze seminaries werden gelijktijdig in de ‘antennes’ van 
CIQSS van de Universiteit Laval en de Universiteit van Sherbrooke met 
behulp van videoconferentie verspreid. Ook werden verschillende vormingen 
gegeven aan onderzoekers, assistenten en studenten en werden er 
daarnaast nog vele lezingen en studiedagen georganiseerd. Voorts is er een 
programma ontwikkeld waarbij CIQSS aanvullende beurzen geeft aan 
studenten om het gebruik van ondergeschikte gegevens in verband met 
universitaire studies te bevorderen en om zo een doctoraat te financieren 
die nadien kan gebruikt worden voor verder onderzoek van Québec.  

ISQ voorziet eveneens in de inventaris van haar onderzoeken evenals de 
documentatie die ermee verbonden is. De website van CADRISQ is volledig 
omgebouwd om er een communicatie- en verspreidingsinstrument van te 
maken naar haar cliënteel toe. Er wordt ook telkens gelinkt naar relevante 
informatie op de website van ISQ. 

Ook SC gebruikt vooral het internet om haar gegevens te verspreiden. 
Dagelijks is er de publicatie ‘Le Quotidien’ op het internet, waarin SC de 
belangrijkste nieuwe publicaties en resultaten van SC vermeldt. Het bevat 
telkens enkele gegevens aangevuld met korte analyses. 

>  4.3.8.2. Kostprijs 

Het grootste deel van de uitvoerige statistische informatie en van de 
analyseverslagen die door SC worden geproduceerd zijn niet gratis te 
raadplegen, hoewel bepaalde gegevens wel gratis ter beschikking worden 
gesteld aan studenten en universitaire onderzoekers.  
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Toch wordt deze informatie van SC via een omweg gratis verdeeld over de 
verschillende ministeries en instanties van Québec via een omweg. ISQ krijgt 
namelijk dankzij een licentie een groot deel van de informatie die door SC 
wordt geproduceerd. Doordat ISQ zelf aan dat materiaal een toegevoegde 
waarde levert door die statistiek aan te vullen met eigen kennis in functie 
van de behoeften van haar eigen cliënteel of door die verkregen gegevens te 
integreren in haar eigen analyses, komt de statistiek van SC dus 
onrechtstreeks in handen van de ministeries en instanties van Québec. 
(Courchesne, 2004) 

>  4.3.8.3. Tijdigheid 

Jaarlijks publiceert ISQ het document ‘Calendrier de diffusion des 
informations statistiques sur différents aspects de la société québécoise’. 
Deze informatie is ook terug te vinden op haar website. Dit laat het 
cliënteel en de partners van ISQ toe op elk moment de voorziene data te 
kennen waarop de onderzoeksresultaten verspreid zullen worden. Bovendien 
geeft dit aan ISQ ook het imago van een neutraal, geloofwaardig en integer 
instituut m.b.t. de levering van haar producten en diensten. 

In de ‘Déclaration de services aux citoyens’ (Institut de la Statistique du 
Québec, 2003) staat dat ISQ zo snel mogelijk moet antwoorden op de 
informatievragen over statistiek. ISQ houdt fiches bij met de verschillende 
inlichtingen over de klanten van het Centrum van informatie en 
documentatie (CID) (sector, lidmaatschap, vakgebied, enz.), hun vragen 
(beoogde informatie, gevraagde steun, enz.) alsmede het geleverde 
antwoord (volledig karakter of niet van het antwoord, termijn van 
antwoord, enz.). Om hun werk van antwoorden op informatievragen te 
vergemakkelijken, beschikken de onderzoeksambtenaren eveneens over een 
contactendatabase (Infosource). In 2005-2006 werden het invoeren van de 
fichegegevens en de update van de database met contacten volledig 
geautomatiseerd. Zo werd het dubbele invoeren van gegevens zowel op 
fiches als in de database afgeschaft en werd het onderzoek van bronnen en 
de productie van verslagen vereenvoudigd. Daarom kan tegenwoordig in 90% 
van de gevallen binnen de drie dagen een antwoord gegeven worden aan de 
klant. In twee derde van de gevallen bedraagt de termijn zelfs minder dan 
48 uur. De kwaliteit van haar dienst vindt ISQ heel belangrijk en daarom 
volgt ze wekelijks a.d.h.v. een tijdsindicator op intranet op hoeveel tijd een 
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antwoord op inlichtingenvragen in beslag heeft genomen. (Institut de la 
Statistique du Québec, 2006a en b ) 

>  4.3.8.4. Toegankelijkheid 

ISQ engageert zich om ‘de toegang tot de diensten te vergemakkelijken’ en 
haar cliënteel ‘de beste dienst voor de minste kost’ aan te bieden. Het 
Centrum voor informatie en documentatie (CID) is voor haar cliënteel 
tijdens de kantooruren open. Er is ook een algemene dienst voor de 
statistiekonderzoeken van Québec (ter plaats, per briefwisseling, per fax of 
per mail). ISQ laat ook toe dat een deel van haar bibliografische catalogus 
via het internet kan geraadpleegd worden dankzij de toevoeging van het CID 
aan het informatienetwerk van de overheidsbibliotheken. 

Alle verkochte publicaties van ISQ zijn beschikbaar op het Instituut, maar 
ook in het distributienetwerk van ‘Publications du Québec’. Sommige 
rapporten worden ook gratis verdeeld. Echter bijna alle onderzoeken zijn 
gratis te downloaden via het internet. ISQ geeft ook de voorkeur aan de 
verspreiding via internet. Daarom zijn heel veel statistiektabellen m.b.t. 
alle onderzoeksdomeinen van ISQ raadpleegbaar via internet. Sommige 
gegevens worden zelfs niet op papier afgedrukt en zijn enkel verkrijgbaar 
via het internet. Het gaat dan om bijvoorbeeld de talrijke gegevens op het 
vlak van cultuur, communicatie, economie, financiën en demografie. 

Ook voor personen met een handicap heeft ISQ vele initiatieven genomen 
zodat ook zij de gegevens kunnen consulteren (bijvoorbeeld een speciaal 
programma zodat ook blinden de gegevens op de website kunnen lezen, 
informatie beschikbaar gesteld via overheidsbibliotheken,…). ISQ komt ook 
op verschillende wijzen naar buiten om ruchtbaarheid te geven aan haar 
onderzoeken. Dit gebeurt tijdens congressen, persmededelingen en 
persconferenties. 

Om de toegang te vergemakkelijken is er ook iemand aangesteld als 
woordvoerder waarbij iedereen terecht kan. Bovendien kunnen journalisten 
ook rechtstreeks contact leggen met de onderzoekers van de verschillende 
statistiekgebieden. 
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De elektronische dienstverlening aan de burgers helpt om de gegevens van 
ISQ toegankelijk maken. Talrijke realisaties van ISQ getuigen van haar wil 
om een ‘gouvernement en ligne' te worden : 

Diensten voor het grote publiek: 

• L’application Commerce international en ligne (CIEL) laat de gebruiker 
toe om vergelijkingen te maken tussen Québec en Canada met meer dan 
200 landen. 

• Le Répertoire de la recherche-développement (R-D) onderzoekt de 
bedrijven van Québec die O&O (onderzoek en ontwikkeling, R&D)-
activiteiten vervullen. Het doel van dit repertorium is het verbeteren 
van de kennis over de R&D-activiteiten. 

• La base de données du code géographique laat aan de gebruiker toe om 
op basis van de historiek en gegevens van een gemeente voorspellingen 
te maken. 

• ‘Le Québec chiffres en main’ is een interactieve versie van de brochure 
met dezelfde naam. 

• Le logiciel Éco-Santé Québec is voortgevloeid uit de samenwerking 
tussen ISQ, l’Institut national de santé publique, het ministerie van 
gezondheid et sociale diensten, le Centre de recherche, d’étude et de 
documentation (CRD) en économie de la santé. Het presenteert talrijke 
indicatoren over gezondheid en diensten van sociale zekerheid op basis 
van 18 regio’s en het geheel van Québec.  

• De CD-ROM ‘Les tableaux d’impact économique du modèle 
intersectoriel du Québec : un instrument d’analyse économique efficace 
et fiable’ biedt de mogelijkheid om zelf onderzoek te doen naar de 
impact van de economie.   

• In de sectie ‘Profils des régions et des MRC’ kan de gebruiker van de 
website thematische interactieve kaarten raadplegen die de regionale 
data bevatten.  

 
Diensten met beperkte toegang: 

• Demografische multiregionale tabellen 
• Extranet om te beantwoorden aan de noden van bepaalde partners 

zoals: Horace, la Banque de données pour le soutien à la prospection 
des investissements étrangers, l’Observatoire de la culture et des 
communications du Québec. 

• Economische simulaties van het intersectoriële model van Québec die 
aan de ministeries en organisaties de mogelijkheid bieden om zelf op 
afstand en in alle discretie uit te voeren. 
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(Institut de la Statistique du Québec, 2007) 
 
>  4.3.8.5. Internationale zichtbaarheid      

Een ander organisatiemodel voor de productie van de officiële statistieken 
is die van de supranationale instanties: de OESO, UNO en Eurostat. De 
informatie die door de verschillende lidstaten van deze instanties wordt 
geproduceerd, wordt genormaliseerd en geïntegreerd door de centrale 
instanties die ze vervolgens aan de leden terugsturen. De supranationale 
instantie speelt in dit geval een sleutelrol in de uitwerking van de 
concepten, de methodologieën, de kwaliteitsnormen en de verspreiding van 
de beste praktijken. Het is het model van absolute coördinatie. 
(Courchesne, 2004) 

Québec is net als andere regio’s niet zichtbaar in de statistieken van de 
OESO. Cijfermateriaal van de regio’s van een land wordt opgeteld en als één 
cijfer doorgegeven aan de OESO. Courchesne, directeur van de afdeling 
Economische en Sociale Statistiek van ISQ, vindt het niet erg dat de regio’s 
niet zichtbaar zijn op internationaal vlak en dat de cijfers daar worden 
beïnvloed door andere regio’s. Hij hecht veel meer belang dat de cijfers 
voor Québec kloppen en dat het beleid in Québec daar kan op afgestemd 
worden. Geïnteresseerden kunnen uiteindelijk de cijfers van de regio’s 
altijd terugvinden op de website van SC. Daar worden alle globale cijfers 
die OESO voor Canada als geheel publiceert verder opgedeeld per regio. Dit 
gebeurt voor elk onderzoeksdomein. Als geïnteresseerden dan nog dieper 
willen ingaan op het cijfer voor Québec dat ze op die website van SC 
terugvinden, dan komen ze aan hun trekken op de website van ISQ die nog 
een verdere opdeling maakt. 

In plaats van veel tijd te investeren om cijfers duidelijker op het 
internationaal niveau te laten zien, is het volgens Courchesne interessanter 
om rechtstreekse contacten te hebben met regionale statistiekinstanties om 
informatie en kennis uit te wisselen en met elkaar te benchmarken. ISQ 
heeft al verschillende dergelijke projecten achter de rug met landen en 
regio’s over de hele wereld. 
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>  4.3.9. Valoriseren: formuleren van beleid 

 
Fase Activiteit Québec / Canada 

OPF 9) Valoriseren: formuleren 
van beleid 

Materiaal van ISQ  beleid Q 
Materiaal van SC   beleid C en Q 

 
De negende en laatste stap van de outputfase in het fasemodel is de 
valorisatie van het gerapporteerde materiaal. De gevraagde gegevens zijn 
beschikbaar en kunnen gebruikt worden om het beleid te formuleren en te 
optimaliseren.  

We stellen vast dat het materiaal van ISQ wordt gebruikt voor het beleid in 
Québec. ISQ, en de andere statistiekproducenten van Québec, produceren 
immers in de eerste plaats statistiek voor hun eigen gebruikers en dat is de 
overheid van Québec zelf. Voor een aantal zaken doet die overheid beroep 
op het statistiekmateriaal dat wordt aangeleverd door SC. De Canadese 
overheid gebruikt hoofdzakelijk het materiaal van SC. Immers, het 
materiaal dat ISQ produceert heeft betrekking op de bevoegdheden 
waarvoor de provincies bevoegd voor zijn. 

>  4.3.9.1. Verhouding Throughputfase – Outputfase 

In het volgende schema (Voyer, 2007 40 ) komt duidelijk naar voren hoe de 
overgang tussen de throughput-fase en de output-fase op federaal vlak in 
Canada verloopt en wie bij welke stap betrokken is. De ‘producteurs’ of 
statistiekproducenten bevinden zich in de throughputfase waar de gegevens 
worden verkregen en geanalyseerd. Vervolgens komen we in de outputfase 
met de ‘diffuseurs’ of verspreiders in de achtste stap en de ‘décideurs’ of 
beleidsverantwoordelijken in de negende stap. 
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Figuur 4: Transferts du savoir dans le système fédéral 
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>  4.3.10. Samenvattende matrix 

 Activiteit Québec / Canada 

1) Formuleren van 
doelstellingen en 
uitvoeringswijze 

Q:gedecentraliseerd  C:gecentraliseerd 
ISQ, SC, ministeries                  SC 
                                                                
                                   Inspraak van Q 

2) Implementeren en 
afstemmen               H 
 
 
 
                               V 

Q: BDSO: integratie van alle geg  
(ministeries+org) 
                  1-loketbehandeling 
Q/C: consultaties gebruikers / 
adviescomités (‘relevantie’)                      
Q-C: overlegorgaan + directeur-generaal  
ISQ IN

PU
TF

A
SE

 

3) Definiëren van het 
te meten object 

Statistiekbronnen: 
enquêtes/ISQ+SC/unif/adm fiche 
Toegang tot data:  
C: FMGD + IDD + CDR + BMDI 
Q-C: CIQSS (=CDR Québec) + CADRISQ 

4) Ontwikkelen van 
indicatoren 

Adhv materiaal uit inputfase 
(‘betrouwbaarheid en 
objectiviteit’) 

5) Meten en 
collecteren van 
gegevens 

Secteurs de dénombrement (SD) 
‘Citizens first’: bestuurslaag-
overschrijdend  

6) Analyseren van 
gegevens 

Regionaal onderzoek    scanning  
  database    interactieve 

verificatie    automatische 
codering   controle en boeking 
(‘vergelijkbaarheid’) 

TH
RO

U
G

H
PU

TF
A

SE
 

7) Beoordelen en 
interpreteren van 
gegevens 

To
eg

ep
as

t 
op

 ‘
Re

ce
ns

em
en

t/
Vo

lk
st

el
li

ng
’ 

Statistiekgeg groeperen om 
conclusies te trekken. 
Hfdst met uitleg 
methodologie/definities voor 
gebruikers (‘verstaanbaarheid’). 
Kwaliteitsevaluatie(zelf)test. 
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8) Intern rapporteren 
en extern verspreiden 

Verspreiding: Q/C: vooral  site  
      (grote publiek  beperkte gebruikers) 
Q: -CID (‘toegankelijkheid’) 
     -Publicatiekalender (‘tijdigheid’) 
     -CIQSS, CDR 
C: -Le Quotidien (geg + korte analyses) 
Int zichtbaarheid: Q minder belang 

O
U

TP
U

TF
A

SE
 

9) Valoriseren: 
formuleren van beleid 

Materiaal van ISQ  beleid Q 
Materiaal van SC    beleid C en Q 
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>  4.4. Voorbeeld van samenwerking tussen statistiekorganen: De 
volkstelling 

Om bepaalde aspecten te verduidelijken wordt hierna een concreet 
voorbeeld uitgewerkt waarbij enerzijds gefocust wordt op de verschillende 
stappen van het fasemodel die bij een statistiekproductieproces aan bod 
komen, als ook anderzijds op de samenwerking tussen de verschillende 
statistiekorganen die bij dit proces betrokken zijn.  

Het te kiezen voorbeeld moet aan verschillende voorwaarden voldoen. De 
eerste en meteen ook belangrijkste voorwaarde, is dat er moet gekozen 
worden voor een case met ‘bestuurslaagoverschrijdende surveys’. Enerzijds 
moet er een goede samenwerking zijn op het horizontale vlak. Anderzijds 
moet er een goede samenwerking zijn op verticale vlak om tot een 
geaggregeerd geheel te komen. Enkel dan kunnen we een parallel trekken 
naar Vlaanderen en lessen trekken op horizontaal vlak voor het Vlaamse 
niveau en op verticaal vlak in de relatie tussen het Vlaamse en federale 
niveau.  

Ten tweede moeten de gegevens recent zijn. Niemand is gebaat met een 
studie over gedateerd materiaal. Ten derde moeten de gegevens volledig 
zijn. Dat betekent dat de statistiekverzameling m.b.t. het onderwerp 
afgerond moet zijn. Ten vierde moet het gaan om een afgebakende case. 
Uitlopers of verwikkelingen met ander cijfermateriaal maakt 
conclusievorming onnodig onduidelijk.  

De volkstelling in Québec is een interessante case die aan alle bovenstaande 
voorwaarden voldoet. De samenwerking zowel op horizontaal vlak (de 
verschillende departementen in Québec) als op verticaal vlak (tussen 
Québec en Canada) komen hierbij in verschillende fasen van het proces aan 
bod. SC is de verantwoordelijke voor de volkstelling, maar alles gebeurt in 
nauw overleg met regio’s. De gegevens zijn bovendien altijd recent want 
om de vijf jaar vindt er een volkstelling plaats. De laatste dateert van 2006, 
maar we focussen vooral op de volkstelling van 2001 omdat daarvoor het 
hele onderzoek volledig is afgerond. Dat betekent dat al het beschouwend 
materiaal over die volkstelling ter beschikking is en dat de 3 fasen en 9 
stappen uit ons ontwikkeld model volledig doorlopen zijn. Het gaat ook 
duidelijk om een afgebakende case, namelijk een telling georganiseerd door 
de overheid m.b.t. de bevolkingsgrootte van een bepaald gebied met een 
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eventuele meting van andere structurele kenmerken (leeftijd, geslacht, 
burgerlijke staat,…). 

De volkstelling, die elke vijf jaar wordt afgenomen, is een voorbeeld van 
een doeltreffende federaal-provinciaal samenwerkingsproces gedurende de 
volledige cyclus van de statistiekproductie. In deze case zijn dus de 
wederzijdse raadpleging en samenwerking tussen de verschillende 
statistiekinstanties essentieel. Canada is een groot land met een 
wijdverspreide en cultuurgediversifieerde bevolking. Het succes van de 
volkstelling steunt daarom hoofdzakelijk op een nauwe logistieke 
organisatie. Alle provincies, inclusief Québec, gebruiken de 
volkstellinggegevens intensief en hebben behoefte aan zo relevant 
mogelijke gegevens voor hun eigen noden. Net om die redenen is een nauwe 
samenwerking dan ook van groot belang. 

De samenwerking tussen Québec en Canada situeert zich op meerdere 
niveaus in dit federaal-provinciaal samenwerkingsverband. Dit kan een 
dataset impliceren voor de publieke sector dat voorziet in het onderhoud 
voor SC door de provinciale statistische agentschappen, een vragenlijst dat 
is opgesteld omwille van de vraag van de provinciale 
statistiekagentschappen om een specifieke nood te behandelen, een 
steekproef dat is gefinancierd door de provinciale administratie, of een 
kwaliteitsonderzoek naar de datagegevens uitgevoerd door de provinciale 
agentschappen. 

Hierna bestuderen we in detail de volkstelling van 2001 (‘Le recensement de 
2001’). Dit geeft ons een zicht op alle verschillende stappen in de 
statistiekproductie volgens ons fasemodel: van het formuleren van de 
doelstellingen tot de uiteindelijke omzetting in beleidsmaatregelen. 

>  4.4.1. Evolutie van de volkstellingmethode 

Om te begrijpen hoe men in Québec vandaag het beleid afstemt op de 
gegevens van de volkstelling, is het nuttig om te weten hoe die volkstelling 
geleidelijk gegroeid is tot een goed gestructureerd apparaat waarin 
samenwerking tussen de verschillende departementen en niveaus een 
belangrijke rol speelt in die kennisverwerving. Verschillende ontwikkelingen 
hebben een invloed op één van de stappen in ons fasemodel. 
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Volkstellingen zijn een oud gebruik om tot vaststaande feitelijke gegevens 
te komen over de eigen bevolking. De eerste echte moderne volkstelling is 
toe te schrijven aan de kolonie ‘Nieuw-Frankrijk’. Om de jonge kolonie te 
organiseren, gebruikte men een volkstelling. Nieuw was dat men deze 
volkstelling deed op basis van de woonplaats (de jure) en niet op basis van 
waar men zich op het moment van de telling bevond (de facto). 

In 1837 waren er enkele opstanden waarbij de bevolking wenste dat de 
regering representatief werd verkozen, namelijk in functie van de grootte 
van de bevolking. Deze cijfers moesten eveneens als basis voor de 
aanpassingen van de grenzen van kiesdistricten dienen. Om er voor te 
zorgen dat de bevolking van specifieke regio’s werd vertegenwoordigd door 
afgevaardigden, moest de bevolking nauwkeurig geteld worden op 
geografische basis. In 1867 werd dit opgenomen in de wet. Nu is dit nog 
altijd één van de belangrijkste achterliggende ideeën bij de volkstelling. 

De datum van de volkstelling varieerde door verschillende factoren. De 
keuze hing af van de noodzaak van de gegevensverzameling, de gewoonte 
van de bevolking, enz. Vanaf de 19e eeuw werd er een vaste datum in de 
Statistiekwet geschreven. Die datum is een aantal keer gewijzigd. Sinds 
1996 vindt de volkstelling telkens plaats op de tweede dinsdag van de 
maand mei. 

De eerste volkstellingen gebeurden onder de vorm van een gesprek. De 
volkstellers kwamen aanbellen om de burgers te interviewen en hun 
antwoorden te noteren. In 1971 vond er echter een belangrijke wijziging 
plaats. Om de kwaliteit van de gegevens te verbeteren en de privacy van de 
burgers te verhogen, werd er voor de eerste keer gevraagd dat de burgers 
zelf de vragenlijst zouden invullen op het moment dat voor hen het beste 
uitkwam. Op die manier hoopte men nauwkeurigere gegevens te verkrijgen 
doordat burgers eventueel zelf ook opzoekingen konden doen in 
persoonlijke papieren. Hierdoor werden ook interpretaties van de 
ondervragers vermeden en werd de exactheid van delicatere vragen 
verhoogt. Bij de laatste volkstellingen gebeurt zo’n 98% met vragenlijsten 
die de burgers zelf invullen. In 2% van de gevallen wordt nog steeds de oude 
manier gehanteerd met een interview. 

Bij de jongste volkstellingen kreeg 80% van de huishoudens een korte 
vragenlijst met 7 vragen, terwijl de overige 20% de uitgebreide versie kreeg 
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met 59 vragen. Deze methode met een beperkte en een uitgebreide 
vragenreeks laat toe om gedetailleerde gegevens te verkrijgen uit een 
steekproef van huishoudens en dus niet van alle huishoudens. De methode 
wordt sinds de volkstelling van 1941 gebruikt. Toen wilde men inlichtingen 
verkrijgen over de problemen m.b.t. huisvesting in de naoorlogse periode. 
Daarom verzamelde men de gegevens over de huisvesting bij één 
huishouden op tien. Het steekproefonderzoek bleek efficiënt te zijn en 
bovendien bespaarde men heel wat op kosten m.b.t. het verkrijgen en 
analyseren van de gegevens. Sinds 1951 hanteert men een steekproef van 
één op vijf huishoudens. 

Vanaf 1851 werden er om de tien jaar volkstellingen georganiseerd, behalve 
in de provincies Manitoba, Saskatchewan en Alberta waar vanaf 1906 elke 
vijf jaar een volkstelling plaats vond. Door de economische groei en 
verstedelijking besliste men in 1956 om overal een volkstelling om de vijf 
jaar te organiseren. Dit werd in 1971 in de Statistiekwet ingeschreven. 
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Figuur 5: Canada - Political 
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De volkstelling is de belangrijkste bron van informatie in Canada. Het 
bezorgt de nodige informatie voor het formuleren en toepassen van nieuwe 
wetten en reglementen, zowel in het federale Canada als in de provincies, 
bijvoorbeeld Québec. 

De Grondwet van 1867 voorzag een herverdeling van de zetels van elke 
provincie in de Kamer te beginnen met de resultaten van de volkstelling van 
1871 en vanaf dan om de tien jaar bij elke nieuwe volkstelling. Door een 
serie van wetten werd deze regel vervangen om nadien plaats te ruimen 
voor de Statistiekwet van 1970. Deze wet bepaalt dat de volkstelling van de 
Canadese bevolking om de vijf jaar gebeurt door SC, te beginnen rekenen 
vanaf 1971 in de maand die is vastgesteld door de gouverneur van de Raad. 
(“Le recensement de la population du Canada est fait par Statistique 
Canada à tous les cinq ans, à compter de juin 1971, dans le mois qui est 
fixé par le gouverneur en conseil.”) 

De gegevens van de volkstelling dienen om het aantal zetels in het 
parlement vast te stellen, maar worden daarenboven ook gebruikt voor het 
vastleggen van de grenzen van de kiesomschrijvingen (‘circonscriptions 
électorales fédérales’ (CÉF)).  

Aan de andere kant rekent de Wet op de fiscale regeling tussen de federale 
overheid en de provincies (la Loi sur les arrangements fiscaux entre le 
gouvernement fédéral et les provinces) op de demografische schattingen 
van de bevolkingscijfers om af te leiden hoeveel federale transferbetalingen 
worden verleend aan de provincies en de territoria. De volkstelling 
verzamelt de gegevens krachtens meer dan 80 wetten zoals: de Wet op de 
verzekeringsbetrekking, het Canadees Charter van rechten en vrijheden, de 
Wet over de officiële taal, de Wet op de lening voor studenten en de Wet op 
de immigratie.  

Krachtens de Statistiekwet van 1971 werd het federaal Statistisch bureau 
(gecreëerd krachtens de Statistiekwet van 1918) omgedoopt tot Statistics 
Canada (SC). Ook volgens die Statistiekwet is elk huishouden gehouden om 
de vragenlijst van de volkstelling in te vullen. De wet voorziet sancties voor 
zij die weigeren deel te nemen aan de volkstelling of die bewust foute 
gegevens invullen. Deze gevallen worden doorgespeeld aan het Ministerie 
van justitie. 
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>  4.4.2. Fasemodel 

Hoewel er elke vijf jaar een volkstelling in Québec en Canada is, 
overkoepelt de statistiekproductieproces voor één volkstelling zo’n 6,5 jaar 
volgens ons fasemodel te rekenen van de eerste stap (het formuleren van 
doelstellingen en uitvoeringswijze) tot de laatste stap (het kunnen 
gebruiken voor de valorisatie en formuleren van beleid). Hieronder vind je 
de kalender voor de volkstelling van 2001. (Statistique Canada, 2003) 

Figuur 6: Kalender voor de volkstelling 
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We kunnen stellen dat de ‘détermination du contenu’ overeenkomt met de 
volledige inputfase waarin de doelstellingen en uitvoeringswijze worden 
geformuleerd, de noden op elkaar worden afgestemd en de te meten 
objecten worden gedefinieerd. De throughputfase is in deze tabel 
uitgebreid opgesplitst. De vierde stap waarbij de indicatoren worden 
ontwikkeld kunnen we gelijkstellen met de ‘production des questionnaires’. 
De vijfde stap van ons fasemodel is het meten en collecteren van gegevens 
(‘collecte des données’). ‘Dépouillement des données’ komt overeen met 
onze zesde stap, namelijk het analyseren van de gegevens. De zevende stap 
waarbij de gegevens worden beoordeeld en geïnterpreteerd wordt in deze 
tabel opgesplitst in ‘controle et imputation’ en ‘évaluation de la qualité 
des données’. De outputfase wordt weergegeven met ‘diffusion’ wat we in 
ons fasemodel de achtste stap noemen, namelijk het intern rapporteren en 
extern verspreiden. De negende stap waarbij de gegevens uiteindelijk 
gevaloriseerd worden door het gebruik voor en het formuleren van het 
beleid, wordt in de bovenstaande tabel niet weergegeven maar volgt 
logischerwijze uit alle voorgaande stappen. 

 
1e fase INPUT 1) Formuleren van doelstellingen en 

uitvoeringswijze 
2) Implementeren en afstemmen 
3) Definiëren van het te meten object 

2e fase THROUGHPUT 4) Ontwikkelen van indicatoren 
5) Meten en collecteren van gegevens 
6) Analyseren van gegevens 
7) Beoordelen en interpreteren van gegevens 

3e fase OUTPUT 8) Intern rapporteren en extern verspreiden 
9) Valoriseren: formuleren van beleid 

 

>  4.4.2.1. De inputfase 

1. Formuleren van doelstellingen en uitvoeringswijze 
Iedere vijf jaar ontwikkelt SC een nieuwe vragenlijst voor de volkstelling. 
Deze vragenlijst is gebaseerd op de vragenlijst van de vorige volkstelling 
maar wordt gedurende een aantal jaar voorafgaand aan de eigenlijke 
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volkstelling volledig herwerkt in functie van nieuwe noden in de 
samenleving.  

Daarom vraagt SC eerst aan alle mogelijke gebruikers van de 
statistiekgegevens en aan alle andere geïnteresseerde personen hun advies 
over de aard en de hoeveelheid van de informatie die ze wensen aan te 
treffen in de gegevens van de volkstelling. SC verzekert dat ze akte neemt 
van deze vragen over sociale en economische zaken, en eventueel de 
volkstelling gebruikt om het begrip ervan te bevorderen. 

Die doelstellingen en noden m.b.t. statistiekgegevens worden geëvalueerd 
in het licht van bepaalde factoren zoals het recht van de burger op 
bescherming van zijn privéleven, de voorschriften van de wetten, de 
mogelijkheid om toegang te hebben tot verschillende andere bronnen, de 
last voor de burger en de kosten voor het verzamelen en het behandelen 
van de gegevens. 

2. Implementeren en afstemmen 
Begin 1997 vond het eerste deel van het consultatieproces van de 
volkstelling van 2001 plaats. SC heeft toen een gids ontwikkeld die 
gebruikers van de gegevens moest helpen om hun ideeën en suggesties te 
formuleren. Deze gids is één van de voornaamste gebruikte werktuigen om 
advies van de gebruikers te verkrijgen. Deze consultatieperiode vond plaats 
van september 1997 tot maart 1998. Ongeveer 480 personen hebben hieraan 
deelgenomen d.m.v. schriftelijke communicatie of bijeenkomsten 
georganiseerd in de regionale consultatiecentra. Vorig jaar is reeds 
begonnen met de consultaties voor de volkstelling van 2011. 

In deze stap gaat ISQ naar de verschillende ministeries en 
overheidsinstellingen en noteert daar alle noden die eventueel kunnen 
verwerkt worden in de vragenlijst van de volkstelling. Met dit lijstje gaat  
zij vervolgens naar SC. Ook in de andere provincies worden deze noden 
geformuleerd, genoteerd en overgedragen aan SC. SC treedt dan in overleg 
met ISQ en de vertegenwoordigers van de andere provincies. nam in overleg 
met de provincies deze behoeftes aan statistiekmateriaal proberen mee in 
het verdere proces van de statistiekproductie voor de volkstelling. 

SC ontwikkelde een volledig programma om zich ervan te verzekeren dat de 
vragen van de volkstelling toelaten om de gewilde statistiekgegevens te 
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verkrijgen. Het is essentieel dat de respondenten de vragen begrijpen en ze 
op een manier beantwoorden die toelaat om exacte gegevens te destilleren. 
Daarom werden er testen uitgevoerd om de kwaliteit na te gaan van de 
statistiekgegevens verkregen na het aanbrengen van veranderingen aan de 
vragen. (Statistique Canada, 2003) 

Voorafgaand aan de volkstelling van 2001 hield SC een uitgebreide 
consultatie, door de vragen uit te proberen, te herzien en te laten 
goedkeuren om op die manier te verzekeren dat elke vraag van de 
volkstelling beantwoordt aan de prioriteiten op vlak van informatie voor de 
publieke sector en administratie, de private sector en de bevolking. De 
inhoud van de vragen wordt vervolgens voorgelegd aan het Kabinet. 
Wanneer het Kabinet de vragen goedkeurt, worden ze opgeschreven in een 
decreet. 

3. Definiëren van het te meten object 
Men zou kunnen veronderstellen dat men steeds dezelfde vragen moet 
stellen om te voldoen aan de noodzaak om chronologische gegevens te 
verkrijgen. Toch worden er aan de vragen bij elke nieuwe volkstelling 
wijzigingen aangebracht omwille van nieuwe behoeften of door 
veranderingen in de samenleving. Bij elke volkstelling stelt zich dus telkens 
hetzelfde dilemma: de chronologische continuïteit van de gegevens van de 
volkstelling verzekeren of de sociale, culturele en economische evolutie van 
Canada volgen. Dat is de reden waarom de volkstelling in de loop der jaren 
diverse keren is aangepast, met name m.b.t. zijn terminologie en zijn 
definities. (Statistique Canada, 2003) 

Bijvoorbeeld de vragenlijst van de volkstelling van 1891 vroeg om de 
familieband met de ‘chef de famille’ aan te geven. Tot 1971 definieerde 
men deze term als de echtgenoot eerder dan de echtgenote, de vader of de 
moeder als er slechts één van de twee was die met ongetrouwde kinderen 
of om het even welk lid van een groep leefde die eenzelfde huis deelde. 
Gezien de grote tegenkanting m.b.t. de term ‘chef’ wegens zijn seksistisch 
karakter en andere connotaties, werd de definitie van deze term bij de 
volkstelling van 1976 gewijzigd. Er werd gepreciseerd dat de term zowel 
voor echtgenoot als echtgenote kon staan. In 1981 werd de term zelfs niet 
meer gebruikt. Vanaf dan werden de familiebanden beschreven in functie 
van de persoon die de enquête voor het hele huishouden invulde. Deze 
persoon werd beschreven als ‘Persoon 1’. 
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Een ander voorbeeld zijn de vragen over gehandicapten. Tot en met 1911 
kwam dit aan bod. In 1941 en 1951 bevatte de volkstelling opnieuw een 
vraag, maar dan specifiek m.b.t. blinden en slechthorenden. Pas in 1986 
werd het thema weer aangeraakt maar toen werd de vraag gesteld of men 
beperkt was in zijn activiteiten door een fysieke of mentale handicap of een 
chronische ziekte. 

De inhoud van de volkstelling hing ook af van de noden van het tijdperk 
waarin de enquête werd uitgewerkt. Zo waren er bij elke volkstelling vragen 
over de huisvesting, maar werd er bijna nooit dezelfde vraag herhaald. In 
1941 werd er bijvoorbeeld eenmalig gevraagd of het huishouden een radio 
bezat, in 1971 werd er voor de eerste keer gevraag naar een tweede verblijf 
of vakantiewoning en in 1981 vroeg men naar de noodzakelijkheid van 
herstellingswerken aan het huis. Men kan dus stellen dat er in de loop der 
jaren vragen werden toegevoegd m.b.t. nieuwe behoeften, andere vragen 
werden dan weer weggelaten als bepaalde aspecten minder relevant waren 
om te meten.  

In de onderzochte volkstelling van 2001 werden een vijftal nieuwe vragen 
opgenomen. Ten eerste werd er gepeild naar de taal die op het werk werd 
gesproken. Deze nieuwe vraag geeft een schatting van de verhoudingen van 
de officiële en niet-officiële talen in het land. De gegevens geven 
bijvoorbeeld aan in welke mate de werknemers van Franstalige of 
Engelstalige minderheidsgroepen hun taal op het werk gebruiken. Op 
dezelfde manier is het mogelijk om ook te oordelen over de linguïstieke 
integratie van de anderstalige immigranten op de arbeidsmarkt. Ten tweede 
werd er ook gevraagd naar de geboorteplaats van de ouders. In 1971 was 
deze vraag voor het laatst gesteld, maar nu kan deze vraag informatie 
verschaffen over de socio-economische omstandigheden van Canadezen van 
de tweede generatie. Verder zijn er ook nieuwe vragen m.b.t. de religie, al 
dan niet praktiserend, en de gesproken talen thuis. Ten slotte is de definitie 
van ‘couple en union libre’ gewijzigd. Voortaan gaat het om ‘twee personen 
van het tegengestelde of hetzelfde geslacht die samenleven zonder 
wettelijk getrouwd te zijn met elkaar’. (Statistique Canada, 2003) 
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>  4.4.2.2. De throughputfase 

4. Ontwikkelen van indicatoren 
Het maken van de vragenlijst is om verschillende redenen belangrijk. Zij 
kan een belangrijke rol spelen in de kwaliteit van de verkregen gegevens en 
bijdragen aan de efficiëntie van de verzameloperaties en van het analyseren 
van de gegevens. Gemakkelijk in te vullen vragenlijsten produceren die 
beantwoorden aan de vereisten m.b.t. het verzamelen, het behandelen en 
het communiceren, is een grote uitdaging. De ruimte voor de vragenlijst is 
beperkt zodat het aantal vragen die kunnen gesteld worden ook beperkt 
zijn. Toch moet men ook voldoende aanwijzingen en voorbeelden voor de 
respondenten voorzien. 

Om de kwaliteit van de vragen van de volkstelling na te gaan vindt telkens 
de Test du recensement national (TRN) plaats. In 2001 werd deze test bij 
77.000 huishoudens uit 13 gebieden in Canada uitgevoerd. Deze regio’s 
vormden een representatieve steekproef van de bevolking en bevatte een 
aantal belangrijk groepen, zoals autochtonen, immigranten en landbouwers. 
Alle huishoudens kregen een vragenlijst. Een derde van de huishoudens 
kreeg enkel een verkorte vragenlijst, terwijl twee derde één van beide 
versies van de volledige vragenlijst ontvingen. De TRN liet toe om de nieuwe 
vragen uit te proberen zoals m.b.t. de partners van hetzelfde geslacht, 
etnische oorsprong, geboorteplaats van ouders en grootouders, de taal, de 
diploma’s, vrijwilligerswerk, enz. 

TRN probeert de doeltreffendheid van elke nieuwe of gewijzigde vraag te 
bepalen met behulp van verschillende middelen. De gegevens worden 
geanalyseerd om zo de betrouwbaarheid en de vergelijkbaarheid te bepalen 
en om mogelijke problemen op tijd op te sporen. Nadien vonden er ook nog 
opvolgingsinterviews plaats.  

SC heeft de resultaten van TRN, de resultaten van de groepsdiscussies, de 
aanbevelingen van de voornaamste gebruikers en de schriftelijke brieven 
van burgers gebruikt om de vragenlijst aan te passen en zo tot een 
definitieve versie te komen. 

In 2001 heeft SC ook voor het eerst een document van meer dan 1000 
bladzijden opgesteld, dat enkel via het internet verkrijgbaar is, waarin alle 
variabelen en indicatoren die in de vragenlijst aan bod komen één voor één 
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besproken worden. Het document is opgedeeld in twee delen. Het eerste 
deel behandelt alle variabelen en indicatoren alfabetisch per thema. Het 
tweede deel stelt de variabelen en indicatoren voor volgens een aantal 
profielen. (Statistique Canada, 2004) 

Wanneer de vragen voor de vragenlijst afgewerkt, samengesteld en 
gecontroleerd zijn, moeten de vragenlijsten nog gedrukt en gebundeld 
worden. Daarna volgt nog een kwaliteitscontrole van de gedrukte vragenlijst 
en een controle op de levering van de documenten. Van de documenten 
bestaan in totaal meer dan 100 miljoen exemplaren. 

De vragenlijsten van de volkstelling worden opgesteld in het Engels door SC 
en nadien vertaald in het Frans. ISQ is bevoegd om de Franse vertaling te 
corrigeren. In 2001 kwamen op die manier verschillende vertaalfouten aan 
het licht die verkeerde interpretaties mogelijk maakten. 

Overeenkomstig de Wet op de officiële talen (Loi sur les langues officielles) 
hebben de huishoudens de mogelijkheid om de vragenlijst van de 
volkstelling in de officiële taal van hun keuze te antwoorden. De verkorte 
vragenlijst wordt tweetalig (Frans-Engels) afgedrukt. De volledige 
vragenlijst is eentalig Frans of Engels. Wanneer de taalkundige voorkeur van 
een huishouden niet kan achterhaald worden, zal een medewerker van de 
volkstelling zowel een Franstalige als een Engelstalige versie geven samen 
met een gids met informatie. (Institut de la Statistique du Québec, 2004) 

Naast het Frans wordt de vragenlijst ook nog vertaald in 60 niet officiële 
talen en worden de vragenlijsten ook aangeboden in brailleschrift en op 
audiocassette. 

5. Meten en collecteren van gegevens 
Het verzamelen van alle gegevens heeft betrekking op 11,8 miljoen 
huishoudens in Canada. De volkstelling mikt op de totale bevolking van 
Canada die bestaat uit de Canadese burgers (door geboorte of 
naturalisatie), de ontvangen immigranten en de niet permanente 
verblijvers, evenals alle leden van hun familie die met hen leven. De niet 
permanente verblijvers zijn de personen die in Canada een werkvergunning, 
verblijfsvergunning voor studenten of ministeriële vergunning bezitten, of 
zij die aanspraak maken op het statuut van vluchteling, als ook de leden van 
de familie waarmee ze samenleven. 
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De volkstelling rekent eveneens de Canadese burgers en de immigranten 
mee die tijdelijk in het buitenland zijn op de dag van de volkstelling. Het 
gaat bijvoorbeeld om federale en provinciale ambtenaren, 
ambassadepersoneel en soldaten die zich in het buitenland bevinden. Omdat 
ook Canadezen die zich in het buitenland bevinden worden meegeteld, 
spreekt men van een volkstelling de jure. 

Om een zo goed mogelijke dekking te verzekeren is het land opgedeeld in 
kleine geografische sectoren die secteurs de dénombrement (SD) worden 
genoemd. Eén volksteller is verantwoordelijk voor op z’n minst één SD. Het 
optimale aantal huishoudens in één SD bedraagt 175 in een landelijke regio 
en 600 in een stedelijk gebied. Bij de volkstelling van 2001 had men 42851 
sectoren verspreid over heel Canada en waren er zo’n 38000 personen 
verantwoordelijk voor het verzamelen van de gegevens. Al die medewerkers 
dragen een legitimatiebewijs dat door de Staticien en chef en de 
volkstellingcommissaris per sector is goedgekeurd. 

In 2001 vulden ongeveer 98% van de huishoudens de vragenlijst in volgens de 
methode van de ‘zelftelling’. Die methode houdt in dat een vragenlijst aan 
elk huishouden wordt geleverd. Eén lid per huishouden vult de vragenlijst 
voor alle leden van het huishouden in. Hij of zij krijgt hiervoor twee weken. 
Elk huishouden krijgt ook een gids met alle informatie om de vragen juist te 
interpreteren. (Statistique Canada, 2001) Vervolgens wordt de vragenlijst 
teruggezonden in een speciaal daarvoor voorziene antwoordomslag. 

Bij 2% van de huishoudens wordt de vragenlijst afgenomen via een 
interview. De volksteller komt zelf naar het huishouden en vult zelf de 
vragenlijst in. Dit gebeurt vooral in de ver afgelegen regio’s, in het noorden 
van het land en in Indianenreservaten. Ook in stedelijke gebieden waar men 
verwacht dat de burgers de vragenlijsten niet zullen invullen, wordt deze 
methode toegepast. 

Om het verzamelen van de gegevens te ondersteunen is er een 
communicatieprogramma op touw gezet. Aan de burgers wordt telefonische 
hulp geboden. Deze dienst is meertalig, gratis en voor heel het land 
toegankelijk. Bij de volkstelling van 2001 kreeg deze dienst ongeveer 
725.000 oproepen. 
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Ook de communicatie vooraf is belangrijk. De datum van de volkstelling 
wordt heel duidelijk gecommuniceerd, namelijk 15 mei 2001. In de 
provincie Québec werkt ISQ nauw samen met SC om iedereen zo goed 
mogelijk te informeren en de burgers te motiveren om de vragenlijst 
volledig en correct in te vullen. Iedereen wordt dus duidelijk gemaakt wat 
er van hen verwacht wordt en waarom het belangrijk is dat ze deelnemen.  

Bovendien wordt er gezegd dat de deelname van de bevolking krachtens de 
wet verplicht is. De burgers worden ook voortdurend op het hart gedrukt 
dat SC de vertrouwelijkheid respecteert van de gegevens die ze krijgt 
toegezonden en dat hun privéleven beschermd blijft ondanks het feit dat zij 
vele gegevens moeten prijs geven in die vragenlijst. Er verschijnen 
brochures en infocampagnes waarin wordt gemeld dat SC er alles aan doet 
om de vertrouwelijkheid van de inlichtingen te waarborgen. Zo is één van 
de belangrijkste maatregelen dat de naam, het adres en het 
telefoonnummer van de respondenten niet in de database worden 
ingeschreven. Bovendien moeten alle personen die aan de volkstelling 
meewerken een eed afleggen. Bij overtreding of nalatigheid kan een 
maximumboete van 1000 dollar worden opgelegd en een maximumstraf van 
zes maanden opsluiting. Niemand buiten SC heeft toegang tot de 
persoonlijke gegevens. Gegevens worden pas verspreid als ze aan 
gelijksoortige gegevens van andere huishoudens zijn toegevoegd totdat het 
nieuwe gegeven op z’n minst 40 personen omvat. SC treft ook maatregelen 
m.b.t. de veiligheid van de ingewonnen inlichtingen. De toegang tot haar 
lokalen wordt gecontroleerd en er is geen mogelijkheid om van buiten die 
lokalen aan de gegevens te geraken. 

Al deze maatregelen moet de bevolking gerust stemmen en hen er toe 
aanzetten om de vragenlijst zo correct mogelijk in te vullen zonder angst 
over misbruik van hun gegevens. 

Het communicatieprogramma naar de burgers toe in deze fase bestaat uit 
vijf peilers (Statistique Canada, 2003): 

a) Partnerships 

Partnerships willen telkens een samenwerking bekomen tussen grote 
bedrijven, vennootschappen, verenigingen, federale en provinciale 
ministeries en andere organisaties zodat hun personeel en klanten te weten 
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komen wat de volkstelling inhoudt. Ongeveer 5800 partnerships werden 
afgesloten zodat de boodschap van de volkstelling in de dagelijkse 
correspondentie of op hun websites werd verkondigd. Op die manier kwam 
de burger zo’n 1,4 miljard keer in contact met de boodschap van de 
volkstelling.  

b) Relatie met de media 

Vermits de volkstelling een belangrijk thema is en de media een belangrijk 
instrument is om de bevolking te bereiken, werd de boodschap van de 
volkstelling dagelijks verspreid gedurende de hele periode voor, tijdens en 
na de volkstelling. 

c) Opleiding 

Er werden verschillende pedagogische activiteiten voorzien voor de lagere 
en middelbare school. Ruim 24000 exemplaren van een informatiebrochure 
over de volkstelling werden gratis verspreid onder het onderwijzend 
personeel. Deze brochure bevatte verschillende documenten en activiteiten 
om de belangrijkheid van de volkstelling in de verf te zetten. Zo werd er 
ook op gerekend dat kinderen waarvan de ouders het Frans of het Engels 
niet zo machtig zijn, konden helpen bij het invullen van de vragenlijst. 

d) Betaalde reclame 

Zowel in de geschreven media, als op de radio en televisie werd reclame 
gemaakt voor de volkstelling. Telkens draaide de boodschap rond de gele 
omslag met het logo van de volkstelling. De campagne werd opgedeeld in 
drie fases. De eerste fase was voor dat de bevolking de vragenlijst had 
gekregen, de tweede fase tijdens de eerste week van de volkstelling en de 
laatste fase liep vanaf de tweede week van de volkstelling tot de eerste 
week van juli voor sommige regio’s. Er waren ook reclameboodschappen in 
andere talen om zo tegemoet te komen aan de etnische gemeenschappen en 
groepen immigranten. 

e) Speciale doelgroepen 

Men hanteerde een communicatieprogramma speciaal afgestemd op de 
moeilijk bereikbare groepen die ondervertegenwoordigd waren bij de vorige 
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volkstelling in 1996. Het gaat dan vooral om personen die geen Engels noch 
Frans praten, personen met een visuele handicap, personen met laag 
alfabetismegraad, bejaarden, studenten, daklozen, immigranten, 
autochtonen, en jonge mannen en vrouwen tussen 18 en 30 jaar. 

6. Analyseren van gegevens 
Bij deze stap in het statistiekproces worden alle ingevulde vragen van de 
volkstelling onderzocht. De gegevens worden ingevoerd tot uiteindelijk een 
database kan opgesteld worden met alle exacte en volledige gegevens. Die 
uiteindelijke database wordt doorgestuurd naar het Evaluatieproject 
(Project d’évaluation) met het oog op de vaststelling van de totale kwaliteit 
van de gegevens, en naar het Verspreidingsproject (Projet du diffusion) met 
het oog op de productie en commercialisering van producten en diensten 
over de volkstelling van 2001. 

In 2001 werd er een systeem opgericht dat toegang gaf tot de gescande 
beelden van alle vragenlijsten en alle bezoekregisters. Telkens men het 
originele document nodig heeft, hoeft men daarom niet meer in duizenden 
dozen te duiken om het bewuste document terug te vinden, maar kan men 
met een eenvoudige druk op de knop het gescande beeld op je scherm laten 
verschijnen. 

Het onderzoeken van de gegevens van de volkstelling van 2001 kan 
opgedeeld worden in vijf grote onderdelen: 

• het regionaal onderzoek 
• de scanning 
• de interactieve verificatie 
• de automatische codering 
• de controle en de boeking 
 
a) Het regionaal onderzoek 

Het team dat het regionaal onderzoek verrichtte was verantwoordelijk voor 
de manuele codering van de antwoorden m.b.t. de industrie en het beroep 
alsook voor het invoeren van alle informatie van alle elektronische 
vragenlijsten. Gezien het enorme in te voeren volume van vragenlijsten en 
informatie (meer dan 4 miljard aanslagen), wordt de taak van het regionale 
onderzoek sinds 1981 toevertrouwd aan het Agentschap van de douanes en 
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het inkomen van Canada (l’Agence des douanes et du revenu du Canada 
(=ADRC)), vroeger Revenu Canada genoemd. Dit partnership laat toe om het 
gekwalificeerd personeel en de infrastructuur voor de volkstelling nuttig in 
te zetten. Tijdens de volkstelling van 2001 legden ongeveer 2800 
werknemers van ADRC de eed af die was voorgeschreven door de 
Statistiekwet met het oog op het uitvoeren van de taak van de volkstelling, 
volgens dezelfde manier als de regels en reglementen voorschreven aan de 
werknemers van SC. 

Eenmaal de verzamelactiviteiten in een SD zijn beëindigd, worden de 
vragenlijsten, de geografische kaarten en de bezoekregisters verzonden 
naar één van de acht centra van ADRC verspreid over het land. Daar worden 
de ingevulde vragenlijsten klaargemaakt voor verwerking. Dit betekent dat 
manueel codes worden toegekend aan de antwoorden die voorkomen in de 
verzonden brieven van de respondenten. In 2001 werd het merendeel van de 
vragenlijsten geautomatiseerd verwerkt en bij de daaropvolgende 
volkstellingen zal dat aantal nog verder stijgen door gebruik te maken van 
een nieuw systeem. 

Eenmaal de vragenlijsten ontvangen en geregistreerd zijn in de centra van 
ADRC en de industriële en beroepscodes zijn toegevoegd, bestaat de 
volgende stap erin om de vragenlijsten te sorteren, te etiketteren en ze in 
loten te steken met het oog op het opslagen van de gegevens. Het 
aangebrachte etiket op elke vragenlijst draagt een uniek volgnummer zodat 
de weg kan gevolgd worden van de vragenlijst gedurende het hele proces 
van ADRC. Sinds 2001 bevat het etiket ook een streepjescode zodat de 
vragenlijst makkelijk gescand kan worden. 

Vervolgens worden alle gegevens ingevoerd in de centrale computer. Om na 
te gaan of er geen fouten gebeuren bij het opslaan van de gegevens, voert 
men opnieuw de gegevens van een steekproef van vragenlijsten in zodat 
men de statistieken kan vergelijken van de nieuwe en de reeds ingevoerde 
gegevens. 

Naarmate de gegevens worden opgeslagen, worden ze verzonden naar de 
computer van ADRC in Ottawa. Binnen de 24 uur worden de ontvangen 
gegevens vandaar getransporteerd naar SC waar ze worden opgeslagen op 
de centrale computer. De vragenlijsten worden uiteindelijk verzameld in 
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dozen van SD zodat ze nadien naar het centrale onderzoekscentrum van SC 
in Ottawa gestuurd kunnen worden. 

b) De scanning 

Tijdens vroegere volkstellingen kwamen de onderzoeksstappen die vereist 
waren voor de raadpleging  van de vragenlijsten en van de bezoekregisters 
tot stand met behulp van papieren documenten. Sinds 2001 worden alle 
documenten gescand. Een elektronisch beeld van alle vragenlijsten en 
bezoekregisters is dus beschikbaar. De computers met alle gescande 
gegevens worden in beveiligde plaatsen opgesloten zodat niemand ze kan 
consulteren, behalve de werknemers die hiervoor door SC werden 
aangesteld. 

c) De interactieve verificatie 

De belangrijkste doelstelling van de interactieve verificatie is het 
identificeren en het corrigeren van de vergissingen in de gegevens. De 
opgeslagen gegevens worden onderworpen aan een uitgebreid aantal 
verificatieregels om vergissingen te ontdekken zoals ontbrekende of te veel 
getelde personen, een verkeerd geteld aantal buitenlandse of tijdelijke 
verblijvers, huishoudens aan verkeerde vragenlijsten gelinkt of fout 
geclassificeerde huishoudens. De foute gegevens worden aangepast wat bij 
gevolg invloed heeft op de bevolkingscijfers geproduceerd door de 
volkstelling. De interactieve verificatie voorziet ook een speciaal onderzoek 
om te verzekeren dat de Canadezen die in het buitenland van Canada 
verblijven op de dag van de volkstelling worden meegerekend. De laatste 
stap van interactieve verificatie bestaat erin de gegevens te hervormen en 
ze te verzenden naar de laatste stappen van het onderzoek. 

d) De automatische codering  

De automatische codering bestaat er in dat alle ingevoerde antwoorden 
worden voorzien van een code voor regionaal onderzoek. Dit gebeurt met de 
hulp van een referentiefiche die een reeks overeenkomstige woorden en 
uitdrukkingen bevat. Hoewel de meerderheid van de antwoorden op geheel 
automatische wijze kunnen gecodeerd worden, kunnen sommige 
antwoorden toch niet vergeleken worden. De interactieve 
coderingssystemen zijn voorzien om de codeurs te helpen. Zij krijgen 
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hiervoor een speciale opleiding om adequate codes toe te kennen aan alle 
niet gekoppelde antwoorden. Hiervoor moeten zij de antwoorden die aan 
andere vragen zijn gegeven en de antwoorden die door andere leden van 
het huishouden zijn gegeven verder onderzoeken. Vragen die gebonden zijn 
aan de geautomatiseerde codering gaan bijvoorbeeld over de link met de 
invuller van de vragenlijst, de taal die thuis gesproken wordt, de eerste taal 
geleerd als kind (=moedertaal), de taal die op het werk gebruikt wordt, de 
geboorteplaats, de geboorteplaats van de ouders, religie, werkplaats, enz. 
Eenmaal dat alle antwoorden die met een variabele zijn gelinkt, werden 
gecodeerd, worden de gegevens verzonden naar de stap van de controle en 
de boeking. 

e) De controle en de boeking 

De ontvangen gegevens van de hele vragenlijst kunnen onvolledigheden 
bevatten. Deze vergissingen kunnen onverwacht opduiken wanneer de 
respondenten foute of onvolledige antwoorden hebben ingevuld. Zo kan een 
respondent bijvoorbeeld een vraag niet ingevuld hebben omdat hij de vraag 
niet begrijpt of het juiste antwoord niet meteen herinnert. Maar het kan 
ook zijn dat het personeel van de volkstelling de antwoorden verkeerd 
gecodeerd hebben of andere fouten hebben begaan bij het uitvoeren van 
hun taak. 

Voordat de vragenlijst onderworpen is aan de controle en de boeking zijn er 
reeds manuele controles gebeurd. Het personeel op het terrein heeft 
normaal geverifieerd of er ontbrekende antwoorden waren en of er 
onaanvaardbare antwoorden waren. Als deze problemen werden opgemerkt, 
werd er contact opgenomen met de respondent om alsnog aan de juiste 
informatie te komen. Nadien vinden nog controles plaats door het personeel 
dat zorgt voor de interactieve verificatie.  

De definitieve zuivering van de gegevens gebeurt in deze stap van controle 
en boeking die bijna volledig geautomatiseerd is. Ze bestaat uit een hele 
reeks gedetailleerde controleregels die toelaten om missende of onvolledige 
antwoorden op te sporen. Deze laatste worden meestal gecorrigeerd door 
per boeking de waarde van het kleinste aantal mogelijke variabele te 
wijzigen.  
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Tot slot moeten de gegevens van de steekproef bij 20% van de huishoudens 
veralgemeend worden naar de volledige bevolking. Hiervoor vertrekt men 
van de steekproefgegevens en past men de techniek ‘estimation de 
calibrage ou de régression’ toe.  

Wanneer alle gegevens zijn gecorrigeerd worden ze in de definitieve 
nationale databases gestoken met het oog op de implementatie van studies 
over de kwaliteit van de gegevens en de verspreiding. 
(Statistique Canada, 2003) 

7. Beoordelen en interpreteren van gegevens 
In de loop van de verschillende stappen van het statistiekproductieproces, is 
alles in het werk gesteld om de beste kwaliteit te verzekeren voor de 
resultaten. In deze laatste stap van de throughputfase wordt de globale 
kwaliteit van de gegevens van de volkstelling onderzocht.  

Hoewel de kwaliteitsnormen streng zijn voor de verzameling en het 
onderzoek van de gegevens en dat men ontbrekende antwoorden tracht te 
vermijden door uitgebreide communicatie, is het toch mogelijk dat 
bepaalde fouten verwijderd moeten worden. Ook moet men de kwaliteit 
van de gegevens evalueren om gebruikers van de gegevens betrouwbare 
gegevens te verschaffen, om de kwaliteit van de gegevens van volgende 
volkstellingen te verbeteren en officiële gegevens van de volkstelling te 
verbeteren. 

In deze stap worden ook gevraagde analyses uitgevoerd op het verkregen 
materiaal en worden documenten gemaakt die de gebruiker moeten 
toelaten om de gegevens correct te interpreteren. 

>  4.4.2.3. De outputfase 

8. Intern rapporteren en extern verspreiden 
Zoals reeds gemeld werden voor de volkstelling (vanaf het najaar van 2000 
tot het voorjaar van 2001) een ruime raadpleging gehouden bij de 
gebruikers van gegevens. Ze konden deelnemen aan consultaties van 
vertegenwoordigers van alle rangen van de overheid, bibliotheken, de 
academische wereld, de private sector, niet-gouvernementele organisaties, 
alsook de verspreiders van de geautoriseerde gegevens van SC. Over de 
verspreiding van de producten en diensten van de volkstelling werd het 
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overleg met de voornaamste partners, zoals ISQ, voortgezet. De 
opmerkingen die ontvangen werden in de loop van de consultaties werden 
grondig geanalyseerd.  

Het is dankzij die raadpleging dat er een aantal veranderingen zijn gebeurd 
voor wat betreft het verspreiden van de gegevens. Het gamma van 
producten en diensten dat verkrijgbaar was na een volkstelling werd 
uitgebreid om de voldoening van de gebruikers en de toegang tot de 
gegevens van de volkstelling maximaal te verhogen (Statistique Canada, 
2002): 

• Omwille van de vraag van gebruikers worden de voornaamste gegevens 
van de volkstelling sinds 2001 verspreid via het internet. De 
verspreidingsstrategie voor de volkstelling van 2001 voorzag ook een 
systematische update van de ‘Profils des communautés’ naarmate 
nieuwe gegevens worden verspreid. Het grote publiek krijgt meer 
gegevens aangeboden dan ooit tevoren. 

• Om de toegang tot de gegevens van de volkstelling te verbeteren, 
kunnen gebruikers die een aanvraag hebben gedaan de gegevens op CD-
ROM verkrijgen. Meer nog, sommige tabellen zijn enkel en alleen 
verkrijgbaar op elektronische wijze. 

• Vele gebruikers hadden ook gevraagd om zoekfuncties en 
inhoudstabellen. Deze worden aangeboden via het internet. De website 
van SC laat toe om per thema, verspreidingsdatum, geografisch niveau, 
variabele of catalogusnummer een opzoeking te doen. Er zijn ook 
verschillende nuttige links op terug te vinden. 

• Bij de gegevens van de volkstelling van 2001 werden ook de definities 
gepubliceerd in een eenvoudige taal om zo de gegevens beter te 
begrijpen. Met welbepaalde linken is het mogelijk om door te klikken 
naar de traditionele definities die meer gedetailleerd zijn. 

• Tenslotte worden de gegevens ook nog op de traditionele wijze 
verspreid in tijdschriften als ‘Le pays’ en ‘Dimensions’. 

 
Het centrale bureau van SC en haar regionale consultatiecentra werken 
samen om de gegevens van de volkstelling te communiceren en te promoten 
zodat de gebruikers alle mogelijkheden leren kennen die worden 
aangeboden. 
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SC houdt zich onder andere bezig met: 

• het plannen en coördineren van de verspreiding van de gegevens en van 
bepaalde producten van volkstelling, 

• het verwerken van een methode gesteund op marktsectoren voor het 
promoten van gegevens van de volkstelling, 

• het onderhouden van relaties met oudere gebruikers van gegevens van 
vroegere volkstellingen met het oog op het verschaffen van diensten, 
evenals met de klanten die hebben deelgenomen aan de financiering 
van de gegevensverzameling, 

• het aanbieden van een dienst-na-verkoop en vormingsplaatsen aan 
huidige en nieuwe gebruikers van gegevens van de volkstelling. 

 
De gebruikers kunnen zonder extra kosten een deel van de gegevens van de 
volkstelling van 2001 via het internet verkrijgen door te surfen naar 
www.statcan.ca . De overeenkomstige gegevens van elke volkstelling 
worden verspreid onder samengevatte vorm en verspreid zowel op de 
website van SC als in Le Quotidien, waar ze worden vergezeld van korte 
analyses. In acht officiële uitgaven werden alle gegevens verspreid. 

De uitgebreide gegevens kunnen aangekocht worden bij SC. ISQ koopt in de 
outputfase licenties aan zodat de verschillende departementen en 
statistiekinstellingen onrechtstreeks een deel van de gegevens die voor hen 
belangrijk zijn kunnen consulteren en gebruiken. ISQ kan ook beslissen om 
bepaalde gegevens verder te onderzoeken in Québec of eigen analyses uit te 
voeren die nog meer gericht zijn op hetgeen wat nodig is voor Québec zelf. 

Er is ook een mogelijkheid tot ‘verpersoonlijkte diensten’. Hierbij worden 
producten of diensten aangeboden die inspelen op de behoeften van 
individuele gebruikers en op die manier nauwkeurig en uitvoeriger 
antwoorden geven dan de genormaliseerde producten. Door de soepelheid 
van deze diensten is het mogelijk om aan verscheidene verzoeken gevolg te 
geven en gegevens te bemachtigen die moeilijk en ingewikkeld zijn om te 
verkrijgen. De prijzen en de levertijden van deze producten variëren 
volgens het soort gevraagde dienst. Hoe meer de gevraagde gegevens 
worden verpersoonlijkt, hoe hoger de prijs en hoe langer de leveringstijd.  

9. Valoriseren: formuleren van beleid 
In Canada gebruiken alle overheidsniveaus de gegevens van de volkstelling 
om strategische beslissingen met sociaal-economische doeleinden te nemen. 
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De gegevens van de volkstelling worden gebruikt om de zetels in de 
gemeenteraad en de provinciale wetgevende vergaderingen te verdelen, om 
de bedragen te bepalen die de federale regering aan de provincies en de 
territoria moet betalen, alsmede om programma's uit te denken en te 
evalueren. De industriesector, de verenigingen, de instellingen, het 
universitaire milieu en de media beschouwen de gegevens van de telling als 
zijnde een kostbaar werktuig voor het nemen van beslissingen. De gegevens 
worden eveneens gebruikt om belangrijke diensten aan de gemeenschap te 
plannen, zoals de gezondheidszorg, het onderwijs, het vervoer, de 
kleutercrèches, de diensten van politie en brand, de programma's van 
werkgelegenheid en opleiding evenals de huisvesting. 

De volkstelling van de bevolking levert cijfers m.b.t. bevolking en de 
huisvesting. Deze cijfers zijn niet alleen nuttig voor Canada, maar ook voor 
elke provincie en territorium en andere kleinere geografische niveaus, zoals 
de steden en gemeenten. Bovendien verstrekt de volkstelling informatie 
over de demografische, sociale en economische kenmerken van het land. 
Met die gegevens kan op elk niveau het beleid nauwkeurig afgestemd 
worden.
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5. Fasemodel toegepast op de 
statistiekproductie in Vlaanderen en België 

De jongste jaren zijn er reeds verscheidene studies uitgevoerd over 
statistiek in Vlaanderen. (Bouckaert, 2001 ;Dumortier, 2001 ;Waege, 2003 
;Storm, 2003 ;Bouckaert, 2003 ;Kampen, 2005; Kampen, 2006). 

De analyse volgens het fasemodel in dit hoofdstuk beoogt geen duplicatie 
hiervan en beperkt zich dan ook tot een beknopt overzicht van de huidige 
realiteit en de gewenste toekomst die we terugvinden in de Vlaamse 
beleidsnota (Vlaamse Regering, 2004b) en de beleidsbrief (Vlaamse 
Regering, 2007) en in bijkomend aanvullend materiaal dat de afgelopen 
jaren door het Steunpunt Bestuurlijke Organisatie Vlaanderen werd 
verzameld, aangevuld met interviews met de Studiedienst om deze 
gegevens af te toetsen aan de feiten anno 2007. 

Iedere stap van het fasemodel sluiten we af met een conclusie of 
aandachtspunten voor de statistiek in Vlaanderen die we aan de hand van de 
Québec-case formuleren.  

We schetsen eerst de context waarbinnen Vlaamse statistieken zich 
situeren, zoals geschetst in de beleidsnota ‘Vlaamse Statistieken (Vlaamse 
Regering, 2004b). We bekijken het bredere ‘statistieklandschap’ langs een 
verticale en horizontale as. De taakstellingen van de actoren komt aan bod 
onder paragraaf 5.1. 

De actoren in het statistieklandschap 

Bekeken langs de verticale as, zijn er vooreerst de internationale 
instanties die niet alleen het aantal domeinen waarop de statistieken 
betrekking hebben, opdrijven, maar ook steeds strengere eisen stellen op 
het vlak van de kwaliteit van de gegevens. De bekendste zijn UNSD, Eurostat 
en de OESO. Met betrekking tot dit niveau kunnen we stellen dat enkel 
federale instanties erkend worden als officiële gesprekspartner. Toch 
moeten heel wat gegevens verzameld worden door de regio’s. Zo volgt SVR 
bijvoorbeeld de indicatoren in het kader van de Top van Lissabon op.  
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Op de verticale as van het assenstelsel (unitair - federaal) moeten we de 
statistiekproductie van Vlaanderen en België binnen een federale 
staatsstructuur situeren. De regionale en nationale statistiekinstanties 
werken steeds binnen een vrij sterk omlijnd maar daarom niet minder 
complex juridisch en statutair kader. Om het verdere onderzoek in het 
juiste licht te plaatsen, zullen we eerst deze kaders kort schetsen.  

De organisatie van officiële statistieken is in België nog steeds sterk 
federaal georiënteerd. Het federale statistiekorgaan staat in voor de 
federale en regionale statistieken en is bij wet gemachtigd om statistieken 
op te stellen en andere onderzoeken te houden over demografische, 
economische en sociale toestand van België, een gewest of een 
gemeenschap (Storm, 2003). Juridisch gezien is Vlaanderen wel bevoegd 
voor de statistiek van alle materies die haar ook als bevoegdheidsdomein 
zijn toegewezen, alsook voor de algemene statistiek die noodzakelijk is voor 
de uitoefening van haar activiteiten (Dumortier, 2001). Voorwaarde blijft 
wel dat de bepalingen van de Statistiekwet met betrekking tot het 
statistisch geheim worden nageleefd (art. 6 van de Bijzondere Wetten 
inzake de Hervorming der Instellingen). 

Op federaal niveau wordt de belangrijke rol van de Algemene Directie 
Statistiek en Economische Informatie (ADSEI) van de Federale 
Overheidsdienst (FOD) Economie, KMO, Middenstand en Energie 
beklemtoond in de Wet op de openbare statistiek van 4 juli 1962. Tot eind 
2002 heette deze instelling het Nationaal Instituut voor de Statistiek (NIS) 
maar bij KB van 20 november 2003 (en dit met terugwerkende kracht vanaf 
1 januari 2003) werd deze naam dus gewijzigd (B.S. 9 december 2003). 
Nochtans wordt de naam NIS vaak nog gebruikt, afhankelijk van de context. 
De opdracht van deze instelling is enerzijds het verzamelen van de 
statistische en economische informatie en het ontwikkelen van een modern 
en prestatiegericht instrument en anderzijds het ter beschikking stellen van 
doeltreffende, betrouwbare en verklaarde statistische informatie aan alle 
actoren.  

Naast ADSEI zijn de Nationale Bank van België (NBB) en het Federaal 
Planbureau (FPB) de grote statistiekagentschappen. Deze drie instellingen 
zijn bij de wet van 21 december 1994 samengebracht in het Instituut voor 
de Nationale Rekeningen (INR), maar werken wel alle drie vrij autonoom. 
Het INR heeft het statuut van openbare instelling met rechtspersoonlijkheid 
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en werkt onder het gezag van de federale Minister van Economie. Alle 
hieruit voortvloeiende statistische producten en de bijhorende 
methodologische toelichtingen zijn beschikbaar in elektronische versie en 
op papier bij de diverse producerende instellingen (NBB, FPB en ADSEI).   

INR vertegenwoordigt België officieel bij de internationale organisaties voor 
statistische aangelegenheden die bij wet aan het INR werden toevertrouwd. 
Concreet wordt deze taak toevertrouwd aan de vertegenwoordigers van de 
geassocieerde instellingen. Dit gebeurt volgens de regeling door de wet of 
door de Raad van bestuur. (Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., 
Middenstand & Energie, 2007) 

Verder worden ook heel wat gegevens verzameld in de Kruispuntenbank, het 
Rijksregister, het Kadaster, de Rijksdienst Voor Arbeidsvoorziening (RVA), 
de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ), …  

Op regionaal niveau onderscheiden we Institut wallon de l’évaluation, de 
la prospective et de la statistique (IWEPS; http://statistiques.wallonie.be) 
en het Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse (BISA) van het Ministerie 
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De Franse Gemeenschap heeft de 
Entreprise des Technologies Nouvelles de l'Information et de la 
Communication (Services des statistiques – ETNIC; 
http://www.statistiques.cfwb.be). 

Verder worden er met bedrijven protocols afgesloten over de verspreiding 
van hun gegevens. Vaak moeten auteursrechten worden aangekocht om de 
gegevens publiek te kunnen maken. Dit maakt dat bepaalde gegevens, 
afkomstig van bedrijven, een zekere exclusiviteit krijgen.  

In Vlaanderen werd in 2001 het Programma Steunpunten voor 
Beleidsrelevant Onderzoek opgestart om het beleid wetenschappelijk te 
ondersteunen. Eind 2006 liep de erkenningstermijn van de eerste generatie 
Steunpunten af en werden de beheersovereenkomsten met een nieuwe 
generatie Steunpunten door de Vlaamse regering goedgekeurd. Die tweede 
generatie loopt van 2007 tot eind 2011. De Steunpunten voor 
Beleidsrelevant Onderzoek worden gevormd door één of meer 
onderzoeksgroepen uit één of meer universitaire instellingen die samen 
gedurende een langere periode wetenschappelijke ondersteuning bieden 
aan de Vlaamse overheid. De voornaamste taak van de Steunpunten bestaat 
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uit wetenschappelijk onderzoek rond thema's die door de Vlaamse overheid 
beschouwd worden als prioritair en relevant voor beleidsvoorbereiding en 
beleidsevaluatie. Daarnaast behelst hun opdracht ook kennisoverdracht, het 
opbouwen van gegevensverzamelingen en het uitvoeren van 
gegevensanalyses.  

Er zijn veertien dergelijke Steunpunten: 

1.  Buitenlands Beleid, Toerisme en Recreatie 
2.  Bestuurlijke Organisatie Vlaanderen 
3.  Cultuur, Jeugd en Sport 
4.  Duurzame Ontwikkeling 
5.  Fiscaliteit en Begroting 
6.  Gelijke kansenbeleid 
7.  Milieu en Gezondheid 
8.  Mobilisatie en Openbare Werken 
9.  Ondernemen en Internationaal Ondernemen 
10.  O&O Indicatoren 
11.  Ruimte en Wonen 
12.  Studie Schoolloopbanen 
13.  Werkgelegenheid en Sociale Economie 
14.  Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 
 
Tenslotte mogen we niet vergeten dat heel wat gegevens verzameld worden 
op gemeentelijk niveau. Een kleine tien jaar geleden werd er in het kader 
van het Pact met de Gemeente, een werkgroep opgericht met de 
toenmalige APS en de Administratie Binnenlandse Aangelegenheden. De 
uiteindelijke opdracht bestond erin een centrale databank aan te leggen 
waarin alle gemeenten hun data decentraal konden opgeven. Het project 
werd echter vroegtijdig stopgezet. Maar sinds 2006 is er opnieuw een 
samenwerking waarbij zowel de gemeenten als SVR data leveren. Op de 
website is met deze gegevens het portaal ‘lokale statistiek’ aangemaakt. 

De Studiedienst van de Vlaamse Regering (SVR) is de belangrijkste 
organisatie die statistiek verwerkt voor Vlaanderen, met inbegrip van het 
ontsluiten, aanvullen, bewerken en analyseren van gegevens. Het is een 
intern verzelfstandigd agentschap (IVA). Dat betekent dat het geen 
rechtspersoonlijkheid bezit en dat het niet over een raad van bestuur 
beschikt, maar dat het wel operationele autonomie heeft. SVR maakt deel 
uit van het nieuwe Ministerie van de Diensten van het Algemeen 
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Regeerbeleid (DAR) en ressorteert onder het hiërarchisch gezag van de 
Vlaamse minister bevoegd voor de planning en de statistiek. Het werd 
opgericht bij besluit van de Vlaamse Regering van 3 maart 2004 (B.S. 18 
maart 2004). Het besluit trad in werking op 1 april 2006. 

Binnen het kader van de ‘Beter Bestuurlijk Beleid’-hervormingen is in de 
legislatuur 2000-2004 een fundamentele hervorming doorgevoerd waarbij de 
Administratie Planning en Statistiek omgevormd werd tot de Studiedienst 
van de Vlaamse Regering. Dit gebeurde met de bedoeling om de kwaliteit en 
beleidsrelevantie van de statistieken voorop te stellen en een performante 
statistiekfunctie verder te ontwikkelen en deze te koppelen aan een 
studiefunctie waarin de beleidsrelevantie van de verzamelde cijfers 
concreet vertaald worden in beleidsadviezen aan de regering. (Waege, 
2003) SVR bestaat uit een veertigtal medewerkers en bundelt de krachten 
van de vroegere Administratie Planning en Statistiek (APS) en een deel van 
de wetenschappelijke instelling Centrum voor Bevolking- en Gezinsstudiën 
(CBG). (Vlaamse Regering, 2007) 

De missie van het agentschap (art. 2) is “het uitvoeren van analyses en 
studies rond demografische, macro-economische en sociaal-
maatschappelijke thema's, de opbouw van beleidsgerichte 
gegevensbestanden alsook het methodologisch uitwerken en onderbouwen 
van de statistiekfunctie."  

De horizontale as van het assenstelsel geeft het centralisatieniveau aan, 
met betrekking tot het Vlaams Statistisch Systeem; dit laatste is decentraal 
georganiseerd. Dat betekent dat ieder departement, iedere entiteit en elk 
bestuursniveau zelf verantwoordelijk is voor de statistiekproductie in het 
kader van hun eigen beleid. Voorbeelden zijn de jaarlijkse 
onderwijsindicatoren en de statistieken van de Administratie 
Werkgelegenheid.  

De coördinatie van al deze decentrale initiatieven en de 
beleidsdomeinoverschrijdende statistiek behoort tot de bevoegdheid van 
SVR. De Studiedienst is ook de officiële vertegenwoordiger van Vlaanderen 
in de Hoge Raad voor de Statistiek, de supranationale en de internationale 
instellingen. 
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In wat volgt bekijken we de statistiekproductie voor Vlaanderen van 
dichterbij aan de hand van het fasemodel.  

>  5.1. Formuleren van doelstellingen en uitvoeringswijze 

Fase Activiteit Vlaanderen / België Conclusies 

IPF 1)Formuleren van 
doelstellingen en 
uitvoeringswijze 

Vl: gedecentraliseerd   
SVR, dep, agentsch      
↕  
 
B: gedecentraliseerd 
      (ADSEI+NBB+FPB) ea 
      inspraak van Vl 

Onvoldoende 
inspraak, 
overleg en 
samenwerking 

 

>  5.1.1. Doelstellingen van de actoren 

Tijdens de eerste stap van de inputfase moeten de doelstellingen en de 
uitvoeringswijze van de statistiekproductie geformuleerd worden. In dit 
onderdeel gaan we vooral na welke instellingen hierbij betrokken zijn. In 
Vlaanderen gaat het dan vooral over SVR en voor België gebeurt dit in INR of 
één van de instellingen die zij overkoepelt. Maar deze statistiekentiteiten, 
zowel op regionaal als op nationaal vlak, zijn niet de enige instellingen die 
zich bezighouden met gegevensverzameling, -verwerking, -opslag en/of 
rapportage. Op beide niveaus gebeurt de statistiekproductie immers 
gedecentraliseerd. We geven hier een overzicht de respectieve 
taakstellingen van de voornaamste actoren. In paragraaf 5.2 gaan we nader 
in op hun onderlinge relaties en relaties met andere instanties. 

Op federaal niveau is er de Algemene Directie Statistiek en Economische 
Informatie (ADSEI) van de Federale Overheidsdienst (FOD) Economie, KMO, 
Middenstand en Energie – het voormalige NIS. ADSEI probeert haar hoger 
omschreven opdracht te verwezenlijken d.m.v. drie strategische 
doelstellingen:  

• Bijdragen tot het versterken van de rol van centrale actor van de FOD 
Economie op het vlak van de Statistiek en de Economische Informatie, 
via de evaluatie en de aanpassing van de interne organisatie met het 
oog op het verhogen van het operationeel karakter, de aanpassing van 
het instrumentarium voor het verzamelen en verwerken van de 
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informatie zodat de bestaande gegevensbanken maximaal kunnen 
worden benut, de oprichting van een datawarehouse en de valorisatie 
binnen een gekoppeld geheel, van de beschikbare gegevens en in het 
bijzonder die van de Kruispuntbank Ondernemingen. 

• Mogelijk maken van de decentralisatie van het statistisch materieel door 
de verzekering van de samenhang van de zowel nationaal als 
internationaal geproduceerde informatie, de modernisering van het 
wettelijk en reglementair kader teneinde beter tegemoet te komen aan 
de nationale en Europese verplichtingen, de ontwikkeling van een 
methodologie voor kritische analyse van de statistieken met het oog op 
het garanderen van een perfecte coherentie ervan en de invoering van 
een systeem voor kwaliteitscontrole bestemd voor de geproduceerde 
statistieken.  

• Toekennen aan de statistiekfunctie van een ware status als hulpmiddel 
voor het nemen van beslissingen door de productie van snelle 
statistieken die helpen bij de beslissingen voor de gevoelige sectoren 
van onze economie, ter ondersteuning van het beleid gevoerd door de 
polen Economische ontwikkeling en marktomkadering en het ten dienste 
stellen van de statistische functie ten voordele van de economische 
analysecapaciteit van de FOD. 

 
Met medewerking van het Federaal Planbureau, de Nationale Bank van 
België en ADSEI, maar onder eigen verantwoordelijkheid, moet het Instituut 
voor Nationale Rekeningen (INR) de volgende statistieken en economische 
vooruitzichten opmaken: 

• de reële nationale rekeningen; 
• de financiële nationale rekeningen; 
• de jaarlijkse en driemaandelijkse rekeningen van de openbare besturen; 
• de driemaandelijkse nationale rekeningen; 
• de bruto regionale producten; 
• de statistieken van de buitenlandse handel, zowel binnen als buiten de 

Europese Unie, alsook de statistieken betreffende de doorvoer; 
• de economische vooruitzichten die vereist zijn voor het opstellen van de 

federale begroting, ook economische begroting genoemd; 
• de input-outputtabellen; 
• de satellietrekeningen voor sommige gegevensbehoeften. 
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De Studiedienst van de Vlaamse Regering heeft overeenkomstig art. 3 van 
het oprichtingsbesluit de volgende taken: 

• het uitvoeren van beleidsdomeinoverschrijdende en 
toekomstverkennende studies; 

• het verzorgen van een recurrente algemene omgevingsmonitoring; 
• coördinatie van het Vlaams Statistisch Systeem (= het netwerk van 

Vlaamse producenten van officiële statistieken); 
• het instaan voor de kwaliteitsverhoging van surveys en de officiële 

statistiek. 
Deze taakstellingen hebben als finaliteit de Vlaamse Regering te 
ondersteunen met beleidsrelevante en wetenschappelijk onderbouwde 
aanbevelingen. (Vlaamse Regering, 2004b) 

De SVR heeft daarnaast ook een coördinerende rol op het vlak van 
monitoring en een ondersteunende rol ten aanzien van andere 
beleidsdiensten die vragen hebben over statistiek, survey en 
toekomstverkenningen als techniek en bij praktische vraagstukken. Ten 
slotte is de Studiedienst de draaischijf voor vraag en aanbod van openbare 
statistieken over Vlaanderen. De SVR combineert dus een statistiekfunctie 
met strategisch management. Het combineren van deze functies heeft twee 
gronden. Enerzijds hebben beleidsondersteuning en overheidsmanagement 
nood aan een gedegen kennis van methodologie van dataverzameling, data-
analyse en onderzoeksdesigns en anderzijds dient kwantitatief onderzoek 
beleidsgerelateerd te zijn. (Waege, 2003)  

In het regeerakkoord van de Vlaamse Regering 2004-2009 staat expliciet dat 
zij in het kader van de aanpassing van de bevoegdheidsverdeling tussen het 
federale en het Vlaamse niveau voorziet “in de organisatie en de uitbouw 
van een eigen beleid voor de statistiek”. Daarom wil zij voor alle nieuwe 
bevoegdheden (deelaspecten van fiscaliteit, economie, vervoer en 
mobiliteit, werkgelegenheid, energie, telecommunicatie, 
ontwikkelingssamenwerking, Brussel) de bevoegdheid tot opmaak en beheer 
van de regionale statistieken kunnen uitoefenen. 

In de beleidsnota "Vlaamse statistieken, indicatoren en 
toekomstverkennende studies voor het geïntegreerd regeringsbeleid" 
(Vlaamse Regering, 2004b) worden voor SVR de strategische en operationele 
doelstellingen tot 2009 toegelicht en de bijhorende projecten indicatief 
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aangegeven. In de beheersovereenkomst met het agentschap zijn ze op 
meer meetbare en opvolgbare manier geconcretiseerd aan de hand van 
enkele indicatoren. De weerslag hiervan vinden we in de jaarlijkse 
beleidsbrieven. 

De vier strategische doelstellingen voor het beleidsdomein Statistiek zijn de 
volgende: 

• Het Vlaams Statistische Systeem is een volwaardig en autonoom systeem 
waarvan alle Vlaamse overheden (Vlaams Gewest en Gemeenschap, 
provincies en gemeenten) deel uitmaken. De Vlaamse overheden vragen 
een volwaardige betrokkenheid bij de standpuntbepaling van de 
federale en internationale statistiekinstanties m.b.t. 
gemeenschappelijke statistiekrichtlijnen en projecten. 

• De coördinerende minister maakt met andere leden van de regering 
afspraken om de inspanningen voor de sectorale statistieken af te 
stemmen op de gewenste algemene kwaliteitsstandaarden. 

• De Studiedienst van de Vlaamse Regering ontsluit bestaande databanken 
met referentiecijfers op het gebied van demografie, macro-economie, 
sociaal-culturele houdingen en opinies en verbindt ze waar relevant ook 
onderling om maatschappelijke verbanden en beleidseffecten beter op 
het spoor te komen. 

• De Studiedienst van de Vlaamse Regering maakt gebruik van 
kwalitatieve en kwantitatieve methoden om zo tot een betere 
contextualisering van statistieken te komen en om feiten, houdingen en 
meningen te integreren in de beleidsaanbevelingen. 

Rond deze vier strategische doelstellingen zijn vier teams gebouwd die als 
hoofdverantwoordelijkheid hebben om één van die doelstellingen te 
realiseren. Op verschillende van deze doelstellingen zullen we in het 
fasemodel nog terugkomen. 

>  5.1.2. Een gedecentraliseerd systeem van uitvoering 

Alhoewel het nooit in één of ander decreet is neergeschreven, heeft de 
Vlaamse overheid vanaf het begin voor een decentraal model gekozen 
m.b.t. de gegevensinzameling en het databeheer. Naast de gegevens die 
SVR zelf verzamelt, maakt zij ook gebruik van secundaire data. Deze data 
worden hoofdzakelijk verzameld binnen de departementen en 
agentschappen. Verder onderscheiden we ook nog internationale 
instellingen, bedrijven, een aantal Steunpunten, wetenschappelijke 
instellingen, Planbureaus en eventueel beleidsondersteunende diensten. De 
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statistiekreeksen die SVR aanmaakt hebben vooral een 
domeinoverschrijdend karakter. Deze statistieken zijn voor meerdere 
domeinen van belang (bijvoorbeeld demografie) of worden niet aangemaakt 
door de specifieke administraties of agentschappen omdat ze niet 
onmiddellijk betrekking hebben op hun werkterrein (bijvoorbeeld macro-
economische gegevens). 

Ieder departement, iedere entiteit en elk bestuursniveau is in het Vlaams 
Statistisch Systeem zelf verantwoordelijk voor de statistiekproductie in het 
kader van hun eigen beleid. Dit heeft onder meer gevolgen voor de kwaliteit 
van de verschillende statistieken. Zij staan dus zelf in voor het aanmaken en 
verzamelen van statistieken, het bepalen van definities met betrekking tot 
statistische reeksen, het antwoorden op vragen, het analyseren van 
statistieken en het coördineren van contacten met externe leveranciers. 
SVR heeft daarom een coördinerende taak t.a.v. de statistiekproductie bij 
de andere departementen. 

Van een algemene kwaliteitsbeoordeling van de officiële statistieken is nog 
geen sprake in Vlaanderen. Dit is trouwens ook nog niet het geval voor de 
andere beleidsniveaus. Dit is niet evident aangezien de statistiekproductie 
binnen de Vlaamse overheid op een zeer disparate wijze is georganiseerd. 
Ieder departement en agentschap draagt de eindverantwoordelijkheid voor 
de administratieve registraties en organisatie van specifieke surveys. SVR 
heeft wel een referentiekader uitgetekend en de standaarden beschreven 
waaraan de Vlaamse officiële statistieken moeten voldoen. Hieraan is een 
instrument voor zelfevaluatie gekoppeld. (Vlaamse Regering, 2007) 

Volgens SVR heeft deze gedecentraliseerde werkwijze wel het voordeel dat 
er meer zekerheid bestaat dat relevante statistieken verzameld worden. 
Voorts zitten de dataverzamelaars dichter bij de bron. Dit heeft tot gevolg 
dat data makkelijker verzameld worden en dat de interpretaties hierdoor 
correcter gebeuren. Maar het systeem maakt het daarentegen moeilijker 
voor de toegankelijkheid en de uitwisselbaarheid van gegevens.  

Ook op Belgisch niveau verloopt de statistiekproductie gedecentraliseerd. 
Zoals eerder vermeld zijn de belangrijkste organen de Algemene Directie 
Statistiek en Economische Informatie (ADSEI) van de Federale 
Overheidsdienst (FOD) Economie, KMO, Middenstand en Energie, de 
Nationale Bank van België (NBB) en het Federaal Planbureau (FPB) die allen 
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afzonderlijk een belangrijke rol spelen. Ze zijn bij de wet van 21 december 
1994 samengebracht in het Instituut voor de Nationale Rekeningen (INR). 

>  5.1.3. Conclusies 

Wanneer we de statistiekentiteiten van Québec en Vlaanderen, 
respectievelijk ISQ en SVR, vergelijken, dan zien we twee grote 
gelijkenissen. Beide instellingen functioneren autonoom en doen naast 
dataverzameling ook aan onderzoek. Toch zijn er ook enkele belangrijke 
verschillen. De Vlaamse overheid heeft niet gekozen voor een echt 
statistiekorgaan, maar wel voor een studiedienst. Bovendien verschilt hun 
geschiedenis van elkaar. Terwijl Québec reeds in 1912 een voorloper van ISQ 
had opgericht voordat er een federaal statistiekorgaan in Canada was, zien 
we dat in Vlaanderen de voorlopers van SVR pas in de jaren ’90 zijn 
ontstaan. De federale staatsstructuur in België is trouwens veel recenter 
dan die in Canada. Ook qua personeel en budget zijn er grote verschillen. 
ISQ heeft zo’n 250 à 300 medewerkers, terwijl SVR een personeelskader 
heeft van 43 VTE. SVR beschikte in 2007 over 3,5 miljoen euro, 
samengesteld uit 16% beleidskredieten, 73% personeelskredieten, 8% 
werkingskredieten en 3% investeringskredieten (incl. ICT). Het ISQ heeft een 
budget van 24 miljoen dollar per jaar (omgerekend 18 miljoen euro, zijnde 
5 keer meer budget dan de SVR) en dit voor 7,6 miljoen inwoners in Québec. 
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>  5.2. Implementeren en afstemmen 

Fase Activiteit Vlaanderen / België Conclusies 

IPF 2)Implementeren H 
en afstemmen          
                            

 
 

V 

Vl: FRED + DWH + 
Surveymeldpunt  
      1-loket-statistiek 
     [Overlegplatform onder   
voorzitterschap SVR] 
Vl-B: HRS (tijdelijk) → 
[Coördinatiecomité] 

Overkoepe-
lende 
organen en 
tools beter 
uitwerken 
 

 

Tijdens de tweede stap van de inputfase wordt bekeken welke gegevens al 
bestaan, welke gegevens nog nodig zijn en worden alle violen gelijk 
gestemd. Overleg en coördinatie is in deze fase en dan vooral in deze stap 
heel belangrijk. We splitsen deze stap op in de horizontale relatie die SVR 
heeft met de andere statistiekproducenten in Vlaanderen en de verticale 
relatie die SVR heeft naar het Belgische niveau toe.  

Bij de start van het statistiekproductieproces moet worden uitgeklaard voor 
wie de informatie bedoeld is. Vooral bij domein- en 
organisatieoverschrijdende beleidsthema’s, waar SVR bij betrokken is, is dit 
belangrijk. Het beïnvloedt immers zowel de inhoud als de rapportering. 
Vervolgens moet ook de informatiebehoefte achterhaald worden door 
gesprekken met beleidsmakers en het onderzoeken van beleidsdocumenten, 
algemene omgevingsanalyses en studies over specifieke beleidsthema’s. 
Deze informatiebehoefte zal in de vierde stap van het fasemodel vertaald 
worden naar een set van indicatoren en onderzoeksvragen. Ook over de 
onderzoeksmethode zal eensgezindheid bereikt moeten worden. Bij aanvang 
van het proces zullen er tevens taakafspraken gemaakt moeten worden 
m.b.t. wie de verschillende stappen van gegevensinzameling, beheer en 
verwerking zal coördineren, wie kwaliteitscontroles zal uitvoeren op het 
procesverloop, wie zal waken over de tijdigheid en zo nodig kan ingrijpen 
als er iets fout loopt. Bij al deze taken is er nood aan vorming en coaching. 
SVR treedt hierbij op als kenniscentrum en tweedelijnhelpdesk. 
(Administratie Planning en Statistiek, 2002) 
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>  5.2.1. Klanten en partners  

Statistiek wordt door de statistiekinstanties geproduceerd volgens de 
behoeften van de klant. Nauw overleg is dan ook van groot belang zodat de 
resultaten en producten voldoen aan de wensen en de eisen van de klant. 
SVR is essentieel gericht op het bieden van ondersteuning aan het proces 
van beleidsontwikkeling en beleidsevaluatie van de Vlaamse overheid. In die 
zin zijn klanten in de eerste plaats de Vlaamse regering en de 
departementen van de onderscheiden beleidsdomeinen. Daarnaast bestaan 
er nog  andere doelgroepen zoals het parlement, de samenleving als geheel 
met diverse georganiseerde actoren, en de lokale besturen. Het is een 
bijzondere uitdaging om voor elk van deze doelgroepen gerichte informatie 
te ontsluiten. Ook de gegevensverwerking en communicatie moet op elke 
klant of doelgroep anders afgesteld worden. (Waege, 2003) Daarom moet 
telkens nagedacht worden voor welke doeleinden de gevraagde regionale 
cijfers moeten dienen. Wanneer er meerdere gebruikers zijn, moet na 
overleg een overzicht worden gemaakt van de vereiste dimensies, het 
gewenste aggregatieniveau en de definiëring volgens dewelke de registratie 
of verwerking moet gebeuren. 

De prioritaire klanten van SVR zijn dus de federale overheidsdiensten, de 
administraties, de agentschappen en anderen zoals gemeentebesturen. 
Typisch aan de Vlaamse situatie is dat SVR in heel wat van haar relaties de 
rol van ‘klant’ heeft. De meeste van haar klanten zijn dus ook belangrijke 
leveranciers van data. Dit betekent met andere woorden dat SVR regelmatig 
aan de vraagzijde staat en zij dus ervoor moet zorgen dat zij iets in ruil aan 
te bieden heeft. SVR streeft er dan ook naar zoveel mogelijk meerwaarde te 
creëren voor hun partners opdat er voor iedereen een win-win-situatie kan 
bewerkstelligd worden. (Storm, 2003)   

>  5.2.2. Gebruikersgroepen en adviescomité 

De Vlaamse overheid wil een performant Vlaams Statistisch Systeem 
uitbouwen dat de gebruikersgroepen snel, permanent en op een 
systematische manier relevante en kwaliteitsvolle statistieken aanbiedt. Op 
ad hoc basis worden deze gebruikersgroepen geïnstalleerd, bestaande uit 
inhoudelijke deskundigen (producenten en/of gebruikers uit het ministerie, 
agentschappen, federale instanties, universitaire groepen en/of 
onderzoeksgroepen), de statisticus van het desbetreffende departement en 
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een vertegenwoordiger van SVR. Volgende aspecten kunnen aan bod komen 
in een dergelijke gebruikersgroep:  

• aspecten naar aanleiding van vastgestelde onvolkomenheden in een 
bepaalde fase van het statistisch productieproces of in de verhouding 
tussen vraag en aanbod;  

• vragen tot aggregatie of uitsplitsing van gegevens en afspraken die 
hierbij moeten gemaakt worden met betrekking tot standaarden;  

• wijze van inpassing van internationaal opgelegde standaarden en 
rapportering binnen het Vlaams Statistisch Systeem. (Storm, 2003) 

 
SVR heeft één adviescomité, meer bepaalde voor de survey naar sociaal-
culturele verschuiving in Vlaanderen. Dit comité begeleidt de 
gegevensverzameling en bestaat uit experten m.b.t. survey-methodologie 
die op voordracht van wetenschappelijke raden zijn aangeduid.  

>  5.2.3. Relatie tussen de verschillende statistiekorganen in België 

In de beleidsnota 2004-2009 (Vlaamse Regering, 2004b) werd een 
Overlegplatform aangekondigd op Vlaams niveau. Om meerdere redenen is 
de oprichting daarvan getemporiseerd geworden. Ten eerste waren er 
herstructureringen zowel bij de Studiedienst zelf, als bij de andere 
agentschappen. Aan de verschillende domeinen werd de tijd gegund om zich 
te organiseren en om de beleidsondersteunende cellen samen te stellen. 
Ten tweede wordt de rol van het Overlegplatform in complementariteit 
gezien met het langverwachte Coördinatiecomité Statistiek op het 
federale niveau waarin ook vertegenwoordigers van de regio’s in zetelen. 
Door de lange federale regeringsonderhandelingen is dat Coördinatiecomité 
nog niet opgestart. Maar intussen is wel de procedure reeds lopende om de 
vertegenwoordigers van de drie gewesten, de vertegenwoordigers van het 
Planbureau en van de Nationale Bank op te vragen. 

Het Vlaams Overlegplatform zal bestaan uit gemandateerden uit alle 
departementen en entiteiten aangevuld met enkele vertegenwoordigers van 
het lokale bestuursniveau. De Studiedienst neemt het voorzitterschap waar. 
De taken van het Overlegplatform zullen meervoudig zijn. Enerzijds is er het 
federale luik waarin ten eerste de activiteiten zullen voorbereid worden 
voor het Coördinatiecomité met name het opstellen van een 
meerjarenprogramma voor de aanmaak van statistieken die relevant zijn 
voor zowel het federale als het regionale niveau. Ten tweede zullen de 
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standpunten voorbereid worden voor Eurostat en andere internationale 
statistiekfora. Anderzijds is er ook een Vlaams luik. Het is de bedoeling om 
een overzicht te krijgen van belangrijke databanken die een 
domeinoverschrijdend karakter hebben en gemeenschappelijke acties te 
ondernemen die ‘één-loket-statistiek’ verder gestalte kunnen geven door 
verschillende linken op de website te plaatsen, door databanken te 
ontsluiten en door het aankoopbeleid aan te passen.  

De Vlaamse Regering heeft officieel twee vertegenwoordigers in de Hoge 
Raad voor de Statistiek (HRS). Deze Raad brengt adviezen uit over alle 
voorstellen omtrent het statistisch beleid en statistische werkzaamheden. 
Verder is SVR vertegenwoordigd in 2 comités van het Instituut voor de 
Nationale Rekeningen, met name in het wetenschappelijk comité voor de 
nationale rekeningen en het wetenschappelijk comité voor de economische 
begroting. (Vlaamse Regering, 2007) 

Naast het overleg met het federale niveau en op het Vlaamse niveau is er 
ook behoefte om overleg te plegen met andere gewesten en 
gemeenschappen over statistiekmateries. Zo zijn er regelmatig inter-
gewestelijke fora met het Waalse Gewest en het Brusselse Gewest waarin 
gelijkaardige behoeften aan bod komen: 

• regionale uitsplitsingen van nationale enquêtes, met daarbij behorend 
aangepast steekproefplan; 

• gedesaggregeerde opsplitsingen van macro-economische en andere 
parameters; 

• betrokkenheid bij methodologische bepalingen om ervaringen m.b.t. 
statistiekproductie uit te wisselen en tot haalbare oplossingen te 
komen; 

• overleg m.b.t. definities zodat ook bruikbare statistieken ontstaan 
t.b.v. het regionale beleid; 

• gezamenlijk voorbereiding van internationale bijeenkomsten 
(bijvoorbeeld Eurostat-werkgroepen). 

 
Tot slot is er ook een Samenwerkingsplatform met de lokale besturen. Dit 
platform werd in 2006 in een protocol bekrachtigd door de bevoegde 
ministers samen met de Vereniging voor Steden en Gemeenten, de 
Vereniging voor Vlaamse Provincies en het Agentschap Binnenlands Bestuur. 
(Vlaamse Regering, 2007) In gezamenlijk overleg wordt nagekeken welke 
datareeksen relevant zijn voor lokale besturen in het kader van doelgerichte 
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lokale beleidsplannen die zij moeten opmaken, zoals bijvoorbeeld m.b.t. 
het lokale  woonbeleid, het lokale cultuurbeleid, het lokale milieubeleid, 
het lokale natuurbeleid, enz. SVR zit dan in het Samenwerkingsplatform 
samen met de betrokken administraties om na te gaan welke informatie 
hiervoor nodig is en wie deze informatie zal verzamelen. Voor de data die 
de gemeenten niet zelf kunnen aanleveren, staat de Studiedienst in. Hieruit 
is een portaal met lokale statistieken voortgevloeid die steeds verder wordt 
uitgebreid. De technische uitvoering van het project gebeurt in een 
datawarehouse-architectuur die door SVR wordt beheerd. De afstemming 
tussen vraag en aanbod gebeurt binnen het kader van projectwerking.  

Dit Samenwerkingsplatform zou ook moeten gehanteerd worden om andere 
interessante informatie van het lokale niveau naar boven te laten komen. 
Door onmiddellijke terugkoppeling moet er voor gezorgd worden dat de 
lokale besturen ook meer en betere data aanleveren. Naar aanleiding van de 
gemeenteraadsverkiezingen van 2006 werd een eerste editie gemaakt van 
de gemeentelijke profielschetsen van de 308 Vlaamse gemeenten. In 2007 
maakte SVR een actualisatie van deze profielschetsen. Deze zijn allemaal te 
downloaden van de website. Op de portaalsite Lokale Statistieken kunnen 
verder nog 300 cijferreeksen geconsulteerd worden per gemeente, regio of 
provincie. Door tijdreeksen over een langere periode aan te bieden en 
telkens de cijfers van een gemeente of stad te vergelijken met deze van 
gelijkaardige gemeenten en het Vlaamse Gewest, kunnen de recente 
ontwikkelingen beter gesitueerd en in een context geplaatst worden. 

>  5.2.4. Coördinatie op horizontaal vlak 

Coördinatie heeft tot doel de afzonderlijke statistieken zoveel mogelijk in 
een systeem te doen passen. Dit wordt bereikt door bindende afspraken 
over de statistiekproductie die na overleg worden vastgelegd. Deze 
afspraken hebben betrekking op het vastleggen van de teleenheden, de af 
te spreken classificaties, de definities van standaardbegrippen en 
dimensies. Afhankelijk van de specifieke beleidsbevoegdheden zal de 
lokale, regionale, federale, Europese of internationale autoriteit voor de 
coördinatie verantwoordelijk zijn. (Vlaamse Regering, 2004b) 

In Vlaanderen zijn de verschillende departementen, administraties, IVA’s en 
EVA’s verantwoordelijk voor hun statistiek- en monitoringactiviteiten op hun 
vakterrein. Voor agentschappen geldt een generieke doelstelling omtrent 
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het verzamelen van gegevens voor de rapportering over de uitvoering van de 
beheersovereenkomst en over de formulering van effectindicatoren. Zij 
bepalen de behoeften en nemen initiatieven om deze in te vullen. Maar dit 
betreft niet alleen de verantwoordelijkheid voor het uitvoeren van de 
activiteiten, maar ook voor het garant staan voor de kwaliteit van de 
uitgevoerde activiteiten. Dit leidt tot een zeer divers beeld waarbij in 
sommige administraties geen statistiekbeleid aanwezig is tot en met zeer 
performante statistiekproducenten. De coördinerende rol is hier weggelegd 
voor SVR. SVR is voorstander van een open coördinatiemethode. Dit 
betekent dat hij rechtstreeks in dialoog treedt met de departementen en 
agentschappen. Er wordt in de startfase niets dwingends opgelegd.  

Doordat elk departement of entiteit zelf haar statistiekproductieproces 
ontwikkelt is de kwaliteit van de Vlaamse statistieken sterk afhankelijk van 
de kwaliteit van de ambtelijke registers en de surveys die uitgevoerd 
worden. Nochtans zou kwaliteit onomstreden moeten zijn wanneer er beleid 
op wordt gebaseerd. Om gegevens uitwisselbaar te maken en de kwaliteit 
van de statistiek in zijn geheel op een voldoende hoog peil te brengen, 
moeten minimale spelregels worden gevolgd. SVR geeft daarom algemene 
kwaliteitsrichtlijnen aan, die afgestemd zijn op de Europese standaarden 
zodat de Vlaamse statistieken vergelijkbaar zijn en een volwaardige plaats 
verkrijgen in de Europese rapporteringen. Die Europese standaarden zijn in 
2002 vastgelegd door de Leadership Expert Group on Quality. Hierin wordt 
kwaliteit via zeven dimensies gedefinieerd die samen aanwezig dienen te 
zijn: relevantie, accuraatheid, tijdigheid en stiptheid, toegankelijkheid en 
duidelijkheid, vergelijkbaarheid, coherentie en volledigheid. Gelet op de 
visie dat elke Vlaamse statistiekproducent zelf ten volle verantwoordelijk is 
voor de kwaliteit, is de rol van de Studiedienst m.b.t. die kwaliteit 
hoofdzakelijk sensibiliserend en ondersteunend. De expertise van SVR wordt 
ook op federaal vlak erkend zoals bij de voorbereiding van (inter)nationale 
enquêtes. 

Behalve de opleidingen en adviezen op maat die SVR geeft, ontwikkelde de 
Studiedienst ook een handleiding waarin de basisprincipes van kwaliteitsvol 
surveyonderzoek staan beschreven. Deze en andere handleidingen zijn via 
de website van SVR te raadplegen. Hiermee heeft de Vlaamse overheid een 
referentiekader voor haar kwaliteitsbeleid, wordt de betrouwbaarheid van 
de regionale statistieken gegarandeerd en wordt de conformiteit met de 
(inter)nationale methodologische richtlijnen bewaakt.  In Vlaanderen 
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worden deze richtlijnen echter niet dwingend opgelegd aan de verschillende 
departementen.  

Vanuit SVR worden er ook geen standaarden, definities of nomenclatuur 
opgelegd. Wel wordt SVR regelmatig gevraagd door ministers of de Vlaamse 
regering om werkgroepen/gebruikersgroepen op te richten om rond 
bepaalde thema’s tot overeenstemming te komen over definities. In 2006 
gebeurde dit voor het thema ‘etniciteit’. Definities voor een allochtoon, een 
vreemdeling en een nieuwkomer werden bepaald. De resultaten hiervan 
werden voorgelegd aan de regering. Vele definities liggen echter verankerd 
in besluiten en decreten die elk van een eigen beleidsvisie vertrekken en 
een eigen historiek hebben. Er wordt wel gezocht naar een 
gemeenschappelijke noemer met het doel om op 
beleidsdomeinoverschrijdend niveau te kunnen rapporteren en ook op 
internationaal vergelijkbare statistieken te kunnen aanmaken. Maar dit 
belet niet dat ieder departement of ieder agentschap ook nog zijn eigen 
registraties doet in functie van rapportering die zij moeten maken opgelegd 
door decreten en besluiten.  

Ook bestaat de kans dat zonder overleg meerdere departementen hetzelfde 
soort onderzoek doen of dat bepaalde gegevens beschikbaar zijn zonder dat 
andere departementen dat weten. Daarom is het van belang dat alle 
betrokken instanties inzake de Vlaamse statistiek hun organisatie op zo´n 
manier hebben ingericht dat de kenniscreatie, kennisuitwisseling en 
kennisoverdracht zowel binnen hun organisatie als tussen de organisaties 
bevorderd wordt. In het kader van de ‘Beter Bestuurlijk Beleid’-
hervormingen werden de zogenaamde beleidsondersteunende cellen 
verantwoordelijk voor de statistiek en monitoring binnen de dertien 
ministeries. Hierbij moet absoluut verhinderd worden dat kennis wordt 
opgesloten binnen de verzelfstandigde entiteiten en departementen. Meer 
nog, de kennis moet optimaal uitgewisseld worden. (Waege, 2003) 

Daarom zijn er naast de kwaliteitsondersteuning van SVR ook nog tal van 
andere projecten die hulp bieden bij het zo efficiënt en effectief mogelijk 
produceren, uitwisselen en verspreiden van statistiek en waarbij dus de 
horizontale samenwerking en afstemming op vlak van kwaliteit als 
kwantiteit centraal staat. Hieronder vindt u een overzicht van het arsenaal 
aan ondersteuning en initiatieven waar SVR bij betrokken is en vaak mee op 
poten heeft gezet. 
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>  5.2.4.1. Funtionele Regionale Databank  

De Functionele REgionale Databank, kortweg FRED, is een metadatabank 
voor alle beleidsdomeinen. Het geeft beschrijvende informatie over de 
inhoud en de kwaliteit van statistieken en is één van de manieren om 
gegevens in Vlaanderen gecoördineerd te verzamelen en te ontsluiten. In 
FRED wordt aan de hand van de domeinstructuur getoond welk statistisch 
materiaal er bestaat en wordt er informatie over de desbetreffende 
statistiekreeks gegeven (wat, kwaliteit, bron, waar beschikbaar, 
meetmethode, definitie variabelen, enz.).  

Op de zogenaamde metafiches staan vermeld:  
• de benaming van de statistiek,  
• de beschrijving,  
• de statistische eenheid,  
• dimensie en aggregatieniveaus,  
• type gegevens (bv. administratieve registratiegegevens),  
• gebruikte definitie(s),  
• de volledigheid,  
• begindatum van de reeks,  
• frequentie van update,  
• de betrouwbaarheid,  
• de verzamelprocedure,  
• de populatie,  
• eventuele aandachtspunten bij de statistiek,  
• de verzamelinstantie(s),  
• de publicatie(s) waarin de statistiek verscheen en  
• het/de elektronische bestand(en)/databank(en) waarin we de statistiek 

terugvinden. 
 
Aan de metadatafiches worden linken gelegd naar statistiekreeksen en 
omgekeerd wordt bij de statistiekreeksen een link gelegd naar metadata. De 
databank wordt constant verder uitgebouwd. In de beleidsnota van Stevaert 
stond dat ‘op termijn ernaar gestreefd moet worden dat FRED zowel binnen 
als buiten het ministerie als standaard gebruikt wordt voor het beschrijven 
van statistieken. FRED zal op zijn beurt de internationale standaarden 
moeten integreren zodat het Vlaams Statistisch Systeem ook op 
internationaal vlak een referentie wordt’ (Stevaert, 2000) 
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Een nieuwe stap bestaat erin dat elke statistiekproducerende instelling 
verplicht wordt tot een kwaliteitsrapportage volgens de dimensies 
aangegeven in de aanbevelingen. De Studiedienst stelt de FRED-
metadatabank op haar website ter beschikking als ondersteunende tool. 
Sinds 2005 kunnen alle administraties online eigen metadata invoeren. De in 
FRED opgeslagen metadata worden zo een communicatiemiddel tussen SVR 
en andere administraties, IVA's en EVA's. De bedoeling is de dekkingsgraad 
van de aangeboden reeksen en bronbestanden te verhogen tot 90% tegen 
eind 2009. 

FRED wordt ook gebruikt om het kwaliteitsaspect ‘tijdigheid’ na te gaan. 
Statistische informatie is kwaliteitsvol als ze tijdig en stipt beschikbaar is. 
Op dit vlak zijn er goede voorbeelden (bvb. de klokvaste 
werkloosheidscijfers van de VDAB), maar ook minder goede. Het is de 
bedoeling dat tegen het einde van deze legislatuur elke 
statistiekproducerende instelling van de Vlaamse overheid doordrongen is 
van het belang van de tijdigheid en dat zij er ook naar handelt. SVR zal 
daarom tegen 2009 steekproefgewijs een kwaliteitsauditing uitvoeren. Een 
gemengd team van methodologen van de Studiedienst en 
onderzoeksinstellingen, de betrokken Administratie, IVA’s, EVA’s en andere 
inhoudelijke experts zal dan aan de hand van een checklist de 
geproduceerde statistieken analyseren. (Vlaamse Regering, 2004b) 

Vlaanderen was met haar metadatabank een vrij uniek gegeven. Maar sinds 
kort zijn er ook op de portaalsite van ADSEI, naar analogie van wat SVR 
doet, methodologische nota’s terug te vinden rond de verschillende 
producten die zij leveren. Ook bij andere statistiekproducenten zoals het 
Steunpunt Werkgelegenheid en Sociale Economie, worden de datareeksen 
zeer goed gedocumenteerd met methodologische nota’s. Deze positieve 
evolutie laat toe om op basis van de beschrijving de lacunes te ontdekken 
en de vorderingen te zien.  

>  5.2.4.2. Datawarehouse 

Het samenbrengen van informatie uit verschillende bronnen is vaak 
verrijkend. De voorbije jaren vonden er daarom verschillende initiatieven 
plaats om dataverzameling en opslag ervan in registers te stimuleren. 
Datawarehousing (DWH) en Management Informatiesystemen (MIS) zijn 
voorbeelden hiervan. Door bestaande onderzoeken en databanken te 
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groeperen kunnen maatschappelijke verbanden en beleidseffecten beter 
opgespoord worden. Hierdoor groeit echter ook het besef dat afspraken 
inzake definities, bijbehorende dimensies, classificaties, terminologieën, 
methodieken, enz. noodzakelijk zijn.  

DWH is een instrument om de databestanden te ontsluiten. Daar zitten heel 
wat reeksen in, zoals alle gegevens die SVR via ADSEI aankoopt bij het 
Rijksregister, de gegevens die aangekocht worden bij de Nationale Bank 
over het consumentenvertrouwen en de gegevens over de 
arbeidskrachtentelling. Datawarehouse biedt tools aan waarmee grote 
databestanden kunnen geanalyseerd en ontsloten worden. Eén van de 
producten daarvan is het portaal ‘lokale statistieken’.  

Naast het SVR hebben ook een aantal bevoorrechte gebruikers toegang tot 
dit instrument. Om de vertrouwelijkheid van de gegevens te garanderen, 
wordt er een protocol afgesloten. Het gaat dan over een beperkt aantal 
personen die toegang heeft tot de datawarehouse. Zij krijgen een opleiding 
en zijn dus gekend.  

>  5.2.4.3. Survey-meldpunt 

De voorbije jaren is meer aandacht geschonken aan de kwaliteit en de 
herbruikbaarheid van surveys. De roep naar vermindering van de surveydruk 
voor gezinnen en bedrijven heeft op Vlaams niveau geleid tot het instellen 
van een meldpunt "Surveyonderzoek". Sinds 2002 is het APS / SVR het 
centrale meldpunt geworden voor surveyonderzoeken in opdracht van de 
Vlaamse overheid. Iedereen die een survey wil organiseren, moet dit 
initiatief melden aan SVR en heeft een duidelijk bewijs nodig dat het 
afnemen van die survey noodzakelijk is. Zo kan dankzij deze inventaris ook 
proactief gezocht worden naar synergieën zodat burgers, bedrijven en 
instellingen niet méér lastig gevallen worden dan nodig (administratieve 
ontlasting), bijvoorbeeld door de koppeling van datasets. Het tegengaan van 
overbevraging komt het algemene surveyklimaat in Vlaanderen ten goede. 

Verder wordt er ook nagegaan of de steekproefgrootte in verhouding staat 
tot de gewenste betrouwbaarheidsintervallen, of gevalideerde 
meetinstrumenten bestaan om het thema te indiceren en of geplande 
onderzoeken kunnen worden samengevoegd. Deze ex ante toets ontneemt 
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niet de verantwoordelijkheid van de domeinen, maar is een daad van 
kwaliteitszorg.  

Het register van alle Vlaamse surveys is op de website van SVR 
raadpleegbaar en wordt continu aangevuld. Per survey wordt er onder meer 
een korte omschrijving, de periodiciteit, de onderzoeksmethode, het jaartal 
en de contactpersoon weergegeven.  

>  5.2.4.4. Overlegplatform  

Om de inspanningen voor een kwaliteitsvol Vlaams Statistisch Systeem te 
coördineren, vol te houden en te versterken is er volgens de beleidsnota van 
Vlaamse Regering nood aan de oprichting van een Vlaams Overlegplatform. 
Zoals in 5.1. reeds aangehaald zit het Overlegplatform nog in de premature 
fase. 

>  5.2.4.5. Statistisch Meerjarenplan 

In de beleidsnota 2000-2004 (Vlaamse Regering, 2000) was er een Statistisch 
Meerjarenplan uitgewerkt, maar dat is ondertussen begraven. Dit project 
moest helpen om de missie met betrekking tot Vlaamse statistieken te 
verwezenlijken door een geheel van afspraken op te stellen over de 
productie, het beheer, de verwerking en de verspreiding van statistieken. In 
alle beleidsdomeinen werd een overzicht gemaakt van hun databestanden 
en hun behoeften in functie van beleidsvoorbereiding, beleidsuitoefening, 
beleidsopvolging, beleidsevaluatie,… Elk jaar werden de actieprogramma’s 
en hun fiches gescreend op hun voortgang en op nieuwe initiatieven. APS 
speelde hierbij een coördinerende rol. 

Bij bepaalde domeinen leidde dat tot interessante denkoefeningen, maar bij 
anderen was er duidelijk een tekort aan knowhow of zat die verspreid over 
verschillende parastatalen. Het Statistisch Meerjarenplan werd niet door 
iedereen even au sérieux genomen als een engagement om, wat er in de 
fiches werd geschreven ook daadwerkelijk uit te voeren. Daarom werd het 
Statistisch Meerjarenplan gestopt, maar het idee zelf bleef verder leven. 
Via het Platform wordt de draad weer opgepikt en zal getracht worden om 
een draagvlak te creëren. De aanpak zal daarom anders zijn. Er zal enkel 
gefocust worden op zaken die relevant zijn in het kader van rapportering op 
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internationaal vlak en in het kader van beleidsoverschrijdende 
rapporteringen binnen de Vlaamse overheid.  

>  5.2.4.6. Eén-loket-statistiek 

SVR tracht alle gegevens samen te brengen en te verspreiden vanuit één 
plaats, namelijk haar website. Daar zijn portalen tot databanken terug te 
vinden (zoals de portaal met lokale statistieken), maar ook netwerken, 
gebruikersgroepen en een helpdesk statistiek. Zie hiervoor 5.8. m.b.t. 
rapportering. 

>  5.2.5. Coördinatie op verticaal vlak 

Net zoals op het Vlaamse niveau de coördinatie van cruciaal belang is, is dit 
ook een belangrijke uitdaging op verticaal vlak, namelijk in de relatie met 
de andere niveaus (lokaal, federaal, Europees en internationaal). Heel wat 
interessante informatie wordt immers op het federale en het internationale 
niveau geproduceerd. Daarom moet er samengewerkt worden met federale 
producenten (openbare en semiopenbare instellingen) om vanuit een 
partnerschap te onderhandelen over de inhoud en de wijze waarop de 
gegevens worden bezorgd aan de Vlaamse overheidsdiensten. De 
verschillende noodzaken en behoeftes aan statistiek moeten dus op de 
verschillende niveaus op elkaar worden afgestemd.  

 
• Internationale afstemming 
Op internationaal niveau is afstemming en harmonisatie van definities en 
methoden voor de samenstelling van de gegevens noodzakelijk. Steeds meer 
wordt er samengewerkt om gezamenlijke projecten te realiseren zoals de 
Europese vijfjaarlijkse revisiestrategie voor Nationale en Regionale 
Rekeningen en de geharmoniseerde Enquête Beroepsbevolking (LFS). Voorts 
weegt er ook steeds meer Europese wetgeving door op het federale en 
regionale beleid en wordt de statistiekproductie steeds meer vanuit 
Europese besluitvorming en beslissingscentra opgelegd. Dit geldt nu al in 
sterke mate voor de beleidsdomeinen milieu, onderwijs, energie, landbouw, 
mobiliteit,… (Vlaamse Regering, 2004b) Op de internationale zichtbaarheid 
en internationale vergelijkbaarheid komen we uitgebreid terug in 5.8. 

• Federale afstemming met het Coördinatiecomité  
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De afstemming tussen gewesten, gemeenschappen en de federale overheid 
verloopt niet altijd even vlot. Hoewel ADSEI verantwoordelijk is voor de 
coördinatie tussen de federale instellingen en de gewesten, heeft het deze 
taak tot voor kort niet echt ter harte genomen. (Waege, 2003) Dit is een 
blijvend en problematisch aandachtspunt dat deels ad hoc opgelost moet 
worden, maar dat zeker een meer fundamentele oplossing nodig heeft. Een 
succesvolle oplossing van dit probleem zal deels afhangen van de politieke 
onderhandelingen en de bereidheid van federale instellingen om 
bevoegdheden te delen. 

Op 22 maart 2006 werd de wet tot wijziging van de Wet van 4 juli 1962 
betreffende de openbare statistiek en van de Wet van 8 augustus 1983 tot 
regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen goedgekeurd 
(B.S. 21 april 2006). Deze wet voorziet de oprichting van een 
Coördinatiecomité dat naast vertegenwoordigers van de Hoge Raad voor de 
Statistiek, de Nationale Bank van België, de FOD Economie - Afdeling 
Statistiek en het federale Planbureau (instellingen van het Instituut voor de 
Nationale Rekeningen) ook deskundigen laat zetelen die door de gewesten 
en gemeenschappen worden aangeduid. Belangrijk is dat de 
vertegenwoordigers van de gemeenschappen en gewesten als evenwaardige 
partners van de federale overheid worden beschouwd, al komt dat niet naar 
voren in de Statistiekwet. 

Artikel 14, waarin het Coördinatiecomité werd besproken, stond reeds in de 
Statistiekwet maar bleef tot nu dode letter (het Bureau van de Hoge Raad 
voor de Statistiek nam deels deze functie waar). In de nieuwe wet zijn de 
opdrachten in het kader van de coördinatie van deze openbare statistiek 
beter omschreven. De opdrachten zijn “de statistische programma’s van de 
diverse openbare besturen, diensten en instellingen coördineren, de 
uitvoering ervan opvolgen teneinde de efficiëntie en de kwaliteit ervan te 
verhogen, de globale enquêtedruk verminderen alsook tijdig voldoen aan de 
Europese en internationale verplichtingen”. Er zal over gewaakt moeten 
worden dat het Coördinatiecomité haar taak ook als een ‘coördinerend 
orgaan’ invult in plaats van een ‘centraliserend orgaan’. 

Binnen de schoot van de Hoge Raad voor de Statistiek zal de oprichting van 
een werkgroep worden voorzien die de samenstelling van een nieuw 
geïntegreerd statistisch meerjarenprogramma moet voorbereiden, opvolgen 
en periodiek verder moet uitwerken in functie van de evoluerende 
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informatiebehoeften van de diverse overheden en de internationale 
rapporteringverplichtingen. Het Coördinatiecomité geeft adviezen over de 
standpunten die België op internationale bijeenkomsten inneemt over de 
inzameling van statistieken die betrekking hebben op gewest- en 
gemeenschapsmateries. (Vlaamse Regering, 2007) Door de lange 
regeringsonderhandelingen geraakt een uitvoeringsbesluit niet getekend.  

Doordat het Coördinatiecomité niet onmiddellijk van de grond kwam, 
werden een aantal van haar toegeschreven taken voorlopig overgenomen 
door het Bureau van de Hoge Raad en fungeerde dit orgaan dus in tussentijd 
als overlegplatform tussen de federale instanties en gewesten en 
gemeenschappen.  

>  5.2.6. Conclusie: de 2de stap in het fasemodel 

In de tweede stap van het fasemodel moeten de verschillende partijen op 
elkaar afgestemd worden en moet nagegaan worden welke statistiek reeds 
bestaat en wat er nog geproduceerd moet worden. Op drie vlakken moeten 
in deze stap contacten gelegd worden: ten eerste met het cliënteel, ten 
tweede met databanken die gegevens uit het verleden bevatten, en ten 
derde met andere organen op andere niveaus om onderzoek af te stemmen 
en te harmoniseren. 

Ten eerste moet er dus contact zijn met het cliënteel. Zij verlangen een 
welbepaalde statistiek omdat zij daar behoefte aan hebben om 
beleidsmaatregelen te nemen die inspelen op veranderingen in de 
maatschappij. Een statistiekorgaan moet dus goed informeren bij haar 
opdrachtgevers wat er precies verlangd en verwacht wordt zodat het 
statistiek kan produceren die voldoet aan de behoeften van hun klanten. 
Een open dialoog voordat de productie begint is dan ook noodzakelijk. ISQ 
hecht hier veel belang aan. Om te voldoen aan de noden van haar cliënteel 
heeft ze daarom verscheidene adviescomités opgericht. 

Maar een statistiekorgaan kan ook al op voorhand peilen wat er leeft in de 
maatschappij en evoluties opvangen om nadien daar sneller op in te spelen. 
Daarom tracht ISQ op elk statistisch domein nieuwe 
samenwerkingsverbanden op touw te zetten om haar eigen aanbod van 
diensten af te stellen op wat de nieuwe uitdagingen zijn van de  
maatschappij. Ze houdt zo de vinger aan de pols.  
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In Vlaanderen blijft dit echter beperkt. SVR weet dat het peilen naar de 
behoeften van de klanten en de noden van de maatschappij belangrijk is, 
maar gaat niet zo ver als ISQ in de oprichting van talrijke adviescomités en 
samenwerkingsverbanden. 

Wanneer de noden gekend zijn, moet bekeken worden welke gegevens reeds 
bestaan en welke gegevens nog nodig zijn. Aan de hand van datawarehouses 
met statistiek en andere informatie uit het verleden moet men hier snel 
zicht op krijgen. Belangrijk is dus dat die informatie centraal gegroepeerd is 
zodat men niet nodeloos tijd verliest. 

In Vlaanderen wordt op meerdere manieren informatie samengebracht. 
Enerzijds is er FRED, een metadatabank voor alle beleidsdomeinen die 
beschrijvende informatie geeft over de inhoud en de kwaliteit van 
statistieken. Anderzijds is er DWH, een instrument dat statistiekreeksen 
verzamelt.  

In Québec zijn de gegevens terug te vinden in de Banque de Données des 
Statistiques Officielles (BDSO), die kort na het ontstaan van ISQ, is 
opgericht. BDSO combineert het beschrijvende aspect van FRED met het 
aanbieden van de statistieken van DWH. De twee tools zijn dus 
samengebracht in één tool. Maar terwijl de Vlaamse DWH niet vrij 
toegankelijk is, zijn de meeste gegevens van BDSO zonder voorwaarden 
raadpleegbaar. BDSO fungeert dus als een enorme bron aan informatie die 
onmiddellijk en vrij toegankelijk is. 

Zowel in Vlaanderen als in Québec wordt er getracht om alle informatie uit 
de verschillende beleidsdomeinen te verzamelen. Toch blijkt het in beide 
regio’s moeilijk te zijn om een hoge, laat staan volledige, dekkingsgraad te 
bereiken. 

Wanneer de juiste gegevens niet bestaan of niet verkrijgbaar zijn, moet er 
overgegaan worden tot onderzoek. Overleg en coördinatie met andere 
statistiekorganen van andere bestuursniveaus of binnen hetzelfde 
bestuursniveau is hierbij cruciaal, onder meer om bestaande bestanden voor 
meerdere doeleinden en overheden toegankelijk te maken, om de 
surveydruk voor de respondenten te verminderen en om eventueel bepaalde 
projecten gezamenlijk aan te pakken om kosten te delen. Het 
Overlegplatform op Vlaams niveau en het Coördinatiecomité dat de 
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statistiekorganen van de verschillende niveaus samenbrengt, moeten beide 
zorgen voor een goede informatiedoorstroming tussen de verschillende 
statistiekorganen. Zij hebben een coördinerende rol te vervullen en mogen 
dus niet louter centraliserend zijn. In Québec gebeurt dit op horizontaal 
vlak in de Coordination Board en op verticaal vlak in de Federal-Provincial-
Territorial Consultative Council. 

Om in de tweede stap van het fasemodel de verschillende partijen beter op 
elkaar af te stemmen, moeten de overkoepelende organen, zoals het 
Overlegplatform en het Coördinatiecomité, in werking treden en moeten de 
tools, zoals een DWH met alle statistiek, nog beter uitgewerkt worden.  

Los van deze verschillen zijn beide instellingen goed uitgewerkt binnen hun 
context. Hét grote verschil echter dat aan de basis ligt van vele problemen 
in de verschillende stappen van het fasemodel, is de relatie die de regionale 
statistiekinstelling heeft met de andere statistiekproducenten op het 
federale niveau (verticaal) en binnen het eigen niveau (horizontaal). 

>  5.2.7. De cases vergeleken op verticale samenwerking 

De statistiekproductie op het niveau van Canada gebeurt grotendeels 
gecentraliseerd. Dit biedt voordelen voor de regionale actoren die zich 
bezighouden met statistiek. Wanneer ISQ informatie nodig heeft, kan het 
altijd bij SC terecht. Onderzoekers van ISQ moeten dus niet op zoek naar de 
plaats waar de informatie zit, maar hebben een aanspreekpunt dat hen 
verder helpt. In België daarentegen is de statistiekproductie op het federale 
niveau gedecentraliseerd en moet SVR met meerdere organen contacten 
leggen. ADSEI heeft ook niet de macht bij wet, noch in de praktijk om 
coördinerend tussen beide te komen in die relatie met Vlaanderen. Want 
naast ADSEI zijn er ook nog het Kadaster en de Kruispuntbank die qua 
statistiek een even belangrijke rol vervullen voor SVR. De verhoudingen op 
het federale niveau zouden dus eigenlijk duidelijker moeten worden. 
Momenteel is er geen echt centraal aanspreekpunt op het federale niveau. 
Meer nog, in tegenstelling tot andere Europese landen is in België de 
openbare statistiek meer verspreid geraakt, zonder veel coördinatie of 
planning en is er een uitholling en inkapseling van het NIS geweest. (Van 
Dam, 2007) Ook is er tussen de federale statistiekorganen weinig 
samenwerking vast te stellen, terwijl ze toch samen zitten in HRS. 
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Bovendien verloopt de communicatie tussen ISQ en SC bijzonder vlot. Er 
heerst tussen beide Canadese instellingen een enorme openheid en 
bereidheid om elkaar te helpen of bij te springen. De communicatie 
daarentegen tussen Vlaanderen en het Belgische niveau is afhankelijk van 
orgaan tot orgaan. Tussen INR en Vlaanderen is er geen enkel structureel 
verband. Er is geen hiërarchische verhouding. Ze leven naast elkaar als 
gelijkwaardige en volwaardige partners. Maar om in vertrouwen te kunnen 
samenwerken ontbreekt die transparantie en de bereidheid om elkaar te 
helpen. In een succesvolle (samenwerkings)relatie moet de openheid van de 
beide partijen komen.  

Een goed voorbeeld van die openheid in Canada en Québec is het 
overlegorgaan dat de verschillende niveaus samenbrengt. In het Federal-
Provincial-Territorial Consultative Council overleggen vertegenwoordigers 
van het federale statistiekorgaan met vertegenwoordigers van de 
statistiekinstanties uit de verschillende provincies en territoria. De 
afzonderlijke en gemeenschappelijke strategieën worden besproken en de 
informatiebehoeften kunnen kenbaar gemaakt worden om zo eventueel tot 
gemeenschappelijke projecten te komen of op z’n minst tot uitwisseling van 
informatie. Verder is dit ook de ideale plaats om tot gemeenschappelijke 
definities te komen en normen en praktijken te harmoniseren. De oprichting 
van het Coördinatiecomité dat de verschillende statistiekniveaus en –
instanties in België moet verenigingen, sleept al verscheidene jaren aan. 
Maar het zou eigenlijk zo snel mogelijk gerealiseerd moeten worden want 
hiermee kunnen de regio’s ervoor zorgen dat ze gehoord worden binnen een 
federale context. De casestudy in Canada en Québec toont immers aan dat 
dit orgaan bijzonder nuttig werk kan verrichten, als het maar voldoende 
bewegingsruimte krijgt en iedereen zich ten volle inspant tot het welslagen 
ervan.  

De samenwerking tussen ISQ en SC blijft niet beperkt tot overleg en 
uitwisseling van gegevens. Beide organen steunen elkaar ook bij elkaars’ 
onderzoek. Een voorbeeld hiervan is de vijfjaarlijkse volkstelling waarbij ISQ 
o.a. zorgt voor de input van de noden in haar provincie, maar daarnaast ook 
in staat voor de correcte vertaling van de vragenlijst en de sensibilisering in 
de provincie Québec. Maar ook bij kleinschaligere projecten worden de 
handen soms in elkaar geslagen. Een dergelijke verregaande samenwerking 
valt bij ons niet waar te nemen. 
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Een ander voorbeeld van de goede samenwerking tussen ISQ en SC zijn de 
gemeenschappelijke producten die zij verspreiden. Regelmatig produceren 
zij samenwerking- en aanvullende rapporten uit m.b.t. studies waarbij 
onderzoekers van beide organen hebben samengewerkt. Voor Vlaanderen 
lukt zo’n samenwerking vooralsnog niet. De uitgave van het Vlaams 
regionaal statistisch jaarboek had een voorbeeld van een bestuursniveau 
overschrijdende publicatie kunnen worden. Zowel op regionaal als federaal 
niveau was er vraag naar zo’n statistisch jaarboek. De vraag werd echter 
negatief beantwoord door de FOD Economie. 

Een laatste positief element in Canada is de bevoegdheidsverdeling tussen 
het federale Canada en haar provincies. Er wordt gewerkt met homogene 
bevoegdheidspakketten. Dit wil zeggen dat ofwel Canada ofwel Québec 
bevoegd is voor de statistiek voor wat betreft alle materies die 
respectievelijk toebehoren aan Canada zelf of toegewezen zijn aan Québec. 
In België is dit niet het geval voor bepaalde domeinen. De diensten van de 
Vlaamse overheid zijn voor een aantal gegevens in belangrijke mate 
afhankelijk van federale statistiekproducenten. Dit komt deels doordat bij 
de overhevelingen van bevoegdheden bij de opeenvolgende 
staatshervormingen soms onvoldoende aandacht uitging naar de 
statistiekproductie, zodat deze in handen blijft van federale producenten. 
Bij een mogelijke nieuwe staatshervorming zou op dit vlak duidelijkheid 
geschept moeten worden. Vlaanderen moet bevoegd worden voor de 
statistiek op alle domeinen die haar tot nu toe zijn toegewezen of op z’n 
minst, eventueel als tussenstap, kosteloos toegang hebben tot het nodige 
statistiekmateriaal. 

>  5.2.8. De cases vergelijken op horizontale samenwerking 

In Québec bestaat er coördinatie tussen de 24 verschillende departementen 
en ISQ. Dit speelt zich af in de ‘Coordination board’ waar bij consensus 
beslissingen worden genomen. In Vlaanderen is er reeds overleg, maar dit 
overleg zal in de toekomst worden samengebracht in het ‘Vlaams 
Overlegplatform’. Toch zien we al in de benaming (en bijgevolg ook de 
taakinvulling?) van het orgaan een verschil met Québec. ‘Overleg’ klinkt 
vrijblijvender dan ‘Coordination’. De actoren van het Overlegplatform 
moeten dus bewijzen dat het orgaan geen loutere praatbarak wordt, maar 
dat men ook daadwerkelijk tot verdere harmonisatie komt. Want dit is een 
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orgaan dat met weinig inspanningen tot vele samenwerkings-, harmonisatie- 
en coördinatierealisaties zou moeten leiden. 

Conclusies voor België:  nog onvoldoende inspraak, overleg en 
samenwerking  

De relatie tussen de statistiekinstellingen van Québec en Canada mag als 
voorbeeld dienen voor andere federale landen. Ze werken op alle vlakken 
zeer goed samen dankzij de nodige akkoorden en organen, maar ook omdat 
er het gevoel heerst dat ze samen sterker zijn en beter functioneren. 
Bovendien is er ook een groot vertrouwen en openheid tussen de twee 
instellingen. Als we dit voorbeeld vergelijken met de situatie in België, 
kunnen we alleen maar vaststellen dat er in dit land op vlak van 
statistiekproductie onvoldoende inspraak en overleg plaats vindt en dat de 
samenwerking niet altijd optimaal verloopt. Nochtans is dit een vereiste 
voor de verdere stappen in het fasemodel. De organen die in de steigers 
staan, namelijk het Coördinatiecomité op verticaal vlak en het 
Overlegplatform op horizontaal vlak kunnen een oplossing bieden wanneer 
zij, zoals in Canada en Québec, een vooraanstaande rol spelen. Maar die 
organen kunnen enkel werken als er daarnaast ook de bereidheid is tot het 
welslagen ervan. 

De oprichting van een gegevensbank zoals de BDSO in Canada behoort tot de 
ambities van SVR. Competenties, de nodige mankracht en ICT middelen zijn 
echter noodzakelijke randvoorwaarden. Daarenboven moeten data-
eigenaars bereid zijn om hun bronbestanden of geaggregeerde datareeksen 
ter beschikking te stellen voor gebruik door derden (zoals bv. de VDAB met 
de ARVASTDAT online database). Dit impliceert bijvoorbeeld ook 
toenadering vanwege de steunpunten. Op federaal niveau doet ADSEI ook 
inspanningen om haar eigen statistieken ter beschikking te stellen (STATBEL 
en ECODATA) en waar mogelijk linken te leggen naar andere databanken.  
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>  5.3. Definiëren van het te meten object 

Fase Activiteit Vlaanderen / België Conclusies 

IPF 3) Definiëren van 
het te meten 
object 

Statistiekbronnen:  
SVR + 
INR/ADSEI/RR/KSZ/K. 
Toegang tot data: 
problematisch 
daarom:omwegen en 
samenwerkingsverbanden  

Ontbreken van 
structurele 
regeling inzake 
directe 
toegang tot 
atomaire data  

 

De derde stap in de inputfase is het definiëren van het te meten object. Er 
moet een akkoord zijn over wat zal gemeten worden en wat niet zal 
gemeten worden. Wanneer er eensgezindheid is tijdens de tweede stap, zal 
men makkelijker tot een heldere en éénduidige omschrijving komen in deze 
derde stap. Belangrijk hierbij is dat men ook kijkt naar het verleden: wat 
heeft men reeds verzameld, wat waren de resultaten, welke definiëring 
werd in het verleden gebruikt, op welke manier werden de vragen toen 
gesteld, welke gegevens ontbreken nog. Dit leidt ons tot de problematiek 
van de statistiekbronnen en de toegang tot atomaire data. 

De verschillende statistiekorganen beschikken over een enorme bron aan 
onderzoeksmateriaal. Om er maximaal van te kunnen profiteren is het 
belangrijk dat onderzoekers gemakkelijk toegang krijgen tot die databases. 
Ondanks alle goodwill tussen personen van federale en Vlaamse instanties of 
tussen Vlaamse instanties en lokale besturen, ontbreekt het echter nog 
altijd aan een structurele regeling inzake de directe toegang tot atomaire 
data (statistieken en databanken van federale instanties zoals ADSEI, het 
Rijksregister, het Kadaster, de Kruispuntbank Sociale Zekerheid,…). Dit 
vormt een probleem voor de uitoefening van regionale bevoegdheden. 
Spelbrekers zijn o.a. de wetgeving rond het statistisch geheim en de 
privacycommissie. Sinds de beleidsnota van 2004 is er wel al een positieve 
evolutie, maar toch zijn er nog altijd datareeksen en statistieken op het 
federale niveau die relevant zijn voor Vlaanderen, maar moeilijk te 
verkrijgen zijn. 
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Na een overzicht van de belangrijkste federale statistiekbronnen, geven we 
de drie belangrijkste oorzaken van de moeilijke toegang tot atomaire data 
en een mogelijke oplossing. 

>  5.3.1. Statistiekbronnen 

Vlaamse statistiekinstellingen kunnen door eigen onderzoek gegevens 
verzamelen. Maar vaak is reeds heel wat informatie beschikbaar bij andere 
instellingen. En vele van die instellingen ressorteren onder de federale 
overheid. We schetsen kort de belangrijkste federale statistiekinstellingen. 

>  5.3.1.1. Het Rijksregister  

In het Rijksregister worden natuurlijke personen opgenomen die 
ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters of de vreemdelingenregisters, en 
daarenboven ook de personen die ingeschreven zijn in de registers gehouden 
in de diplomatieke zendingen en de consulaire posten in het buitenland. 
(Wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de 
natuurlijke personen, B.S. 21 april 1984)  

De toegang tot het Rijksregister is door de wet zeer strikt beperkt. Maar de 
Koning kan, na advies van de Privacycommissie, de toegang uitbreiden tot 
instellingen van Belgisch recht die opdrachten van algemeen belang 
vervullen zoals de Ministeries, het Hoog Comité van Toezicht, ADSEI, de 
dienst Monumenten en Landschappen van het Ministerie van het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest, de VZW Brailleliga,… De toegang wordt vaak beperkt 
in tijd en tot een deel van de beschikbare gegevens. Ook wordt bepaald 
voor welke doeleinden de gegevens mogen worden gebruikt. Al deze 
beperkingen komen een efficiënte werking niet ten goede. 

>  5.3.1.2. Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie 

Volgens de Wet van 4 juli 1962 betreffende de openbare statistiek mogen de 
individuele inlichtingen bekomen door statistische onderzoekingen in 
principe enkel worden gebruikt voor het opmaken van globale en naamloze 
statistieken door ADSEI. Deze statistieken mogen worden gepubliceerd of 
aan derden worden meegedeeld, behalve wanneer de onthulling van 
individuele gegevens mogelijk is. In dat geval zal er een voorafgaande 
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toestemming van de ‘belanghebbende getelde’ nodig zijn voordat er mag 
overgegaan worden tot publicatie of mededeling.  

>  5.3.1.3. Het Instituut voor de Nationale Rekeningen 

De meeste gegevens die in het bezit zijn van het INR zijn ook te vinden bij 
ADSEI. Wat wel bij het INR zal moeten worden gehaald, is de informatie 
m.b.t. de buitenlandse handel en de informatie die INR van de Nationale 
Bank heeft gekregen. De wet bepaalt niet hoe toegang tot of mededeling 
van die gegevens moet worden toegekend. (Wet van 21 december 1994 
houdende sociale en diverse bepalingen, B.S. 23 december 1994) 

>  5.3.1.4. De Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid 

De Wet op de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid regelt de toegang 
voor wetenschappelijk onderzoek m.b.t. gegevens inzake de sociale 
zekerheid. (Wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van 
een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, B.S. 22 februari 1990)  

De aanvraag voor niet-anonieme steekproeven moet steeds worden 
ingediend bij de Kruispuntbank. Hiervoor dient een voorafgaande 
machtiging te worden bekomen van het Toezichtscomité. De aanvraag voor 
anonieme gegevens moet enkel bij de Kruispuntbank worden ingediend 
indien een koppeling nodig is van informatie van verschillende instellingen 
die aangesloten zijn op het netwerk. Indien slechts informatie van één 
instelling nodig is, wordt de aanvraag rechtstreeks bij de betrokken 
instelling ingediend. Over deze aanvragen voor anonieme gegevens moet het 
Toezichtscomité een advies uitbrengen, tenzij de aanvraag gebeurt door de 
ministers die de sociale zekerheid onder hun bevoegdheid hebben, door de 
wetgevende kamers, door de openbare instellingen van de sociale 
zekerheid, door de Nationale Arbeidsraad, door de Hoge Raad voor de 
Middenstand of door het Planbureau.  

>  5.3.1.5. Kadaster 

De administratie van het Kadaster is een onderdeel van de fiscale 
administratie. Zij maken een inventaris op van alle goederen die in België 
zijn gelegen om het kadastraal inkomen te kunnen berekenen. In dit 
kadaster worden dus een heel aantal gegevens verzameld die nuttig kunnen 
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zijn voor een instelling voor statistisch onderzoek. De kadastrale gegevens 
zijn in beginsel geheim, maar de wet laat toe dat uittreksels of afschriften 
van de kadastrale bescheiden worden vervaardigd of uitgereikt.  

>  5.3.2. Toegang tot onderzoeksgegevens 

Vlaanderen is zoals hierboven geschetst voor heel wat van zijn statistische 
activiteiten afhankelijk van de federale instellingen. Dit heeft van in het 
begin voor heel wat spanningen gezorgd, en tot op vandaag krijgt 
Vlaanderen onvoldoende toegang tot alle noodzakelijke aspecten van 
elementaire data en worden vele gegevensbanken slechts gedeeltelijk en 
soms met veel vertraging ter beschikking gesteld. De toegang tot atomaire 
data blijft dus nog steeds een moeizaam proces ondanks het feit dat dit 
reeds vele jaren wordt aangekaart. Er zijn meerdere redenen in te roepen 
voor dit probleem. 

>  5.3.2.1. De Wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en 
de Privacycommissie 

Ten eerste zijn er de beperkingen die opgelegd worden door de Wet op de 
bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Ondanks alle druk is het 
‘statistisch geheim’ tot nu toe een exclusieve federale bevoegdheid 
gebleven die is ingeschreven in de Bijzondere Wetten Institutionele 
Hervormingen. Het begrip wordt gedefinieerd als “de anonimiteit van de 
informanten van wie de statistisch verwerkte informatie afkomstig is of van 
de personen op wie die informatie ut singuli betrekking heeft en waarvan 
men slechts op geoorloofde wijze kennis kan hebben door toedoen van de 
belanghebbende zelf.” Ten tweede hanteert de Privacycommissie zeer 
strikte spelregels m.b.t. de modaliteiten waarop de Studiedienst en alle 
andere onderzoekscentra kunnen gebruik maken van persoonsgegeven 
(Vlaamse Regering, 2007).  

Naar aanleiding van de herziening van de Statistiekwet zijn pogingen gedaan 
om een soepelere interpretatie voor bepaalde doelgroepen te hanteren 
zoals overheidsinstellingen en wetenschappelijke instellingen. Dat is 
uiteindelijk niet toegestaan. De procedure om toegang te krijgen tot 
microdata of tot bepaalde databestanden is wel in een uitvoerend besluit 
beschreven. Als het dossier volledig is, zou er binnen de 30 dagen een 
uitspraak van de Privacycommissie kunnen komen.  
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De drie gewesten en de Privacycommissie hebben samen gezeten om de 
problematiek te bespreken. Dat heeft geleid tot de aanstelling van een 
bijzondere adviseur die moet uitklaren of er een preferentiële benadering 
kan komen voor overheidsinstituten. Vooralsnog is er nog geen uitkomst en 
blijft het dus een exclusieve federale bevoegdheid. 

Belangrijk voordat een onderzoeker begint aan de throughputfase waarin de 
enquête georganiseerd wordt en de gegevens verzameld worden, is het 
beschikken over een volledig referentiebestand en het zorgvuldig uitzetten 
van de geselecteerde adressen. Voor onderzoek over burgers wordt 
doorgaans beroep gedaan op de gegevens die hiervoor beschikbaar zijn bij 
het Rijksregister. SVR beschikt over een KB dat hen toelaat om die 
gegevensbestanden te onderzoeken aan de hand van een steekproef. De 
Privacycommissie gooit echter roet in het eten. Door de zeer strikte 
spelregels over de modaliteiten maakt zij SVR, maar ook andere 
onderzoekscentra, zeer moeilijk om gebruik te maken van 
persoonsgegevens. Eén van de problemen is dat de opgelegde procedure 
geen mogelijkheid biedt om potentiële respondenten persoonlijk te 
overtuigen van het belang van deelname aan een enquête. Hierdoor bestaat 
het risico dat de responsgraad veel lager ligt dan voorheen en dat er weinig 
of geen informatie beschikbaar is waarom mensen weigeren om deel te 
nemen aan het onderzoek.  

Tot voor kort was het onduidelijk wie toegang kreeg tot wat. Maar in de 
nieuwe Statistiekwet is er met ingang van 1 juli 2007 een wijziging 
aangebracht waardoor er wel toegang is tot atomaire data met een 
procedure die via de Privacycommissie verloopt en terug te vinden is op de 
website van het ADSEI. Die procedure is wel zeer omslachtig en vraagt veel 
papierwerk. Bovendien is de Privacycommissie een extra orgaan dat er 
tussen komt. Maar voor een evaluatie is het nog te vroeg. Het wordt 
afwachten wat de houding van de Privacycommissie gaat zijn tegenover 
overheidsdiensten en wetenschappelijke instellingen. 

SVR heeft een hele discussie gevoerd om toegang te krijgen tot adressen om 
schriftelijke en mondelinge enquêtes te kunnen houden zodanig dat SVR op 
een autonome manier over deze gegevens kan beschikken. Dit is nodig om 
te weten tot wie SVR zich richt maar ook om de achtergrondinformatie 
m.b.t. representativiteit van de steekproeven te achterhalen en om 
meermaals bij respondenten te kunnen aandringen op een antwoord. SVR 
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botste echter op de strakke houding van de Privacycommissie m.b.t. 
steekproeven in het kader van face-to-face-onderzoeken. 

Opdat de regels inzake het ‘statistisch geheim’ correct zouden worden 
uitgevoerd door alle personen en diensten die belast zijn met 
gegevensinzameling en verwerking binnen de Vlaamse departementen en 
agentschappen was het aangewezen een gedragscode op te stellen en deze 
voldoende bekend te maken. Deze ‘Code of conduct’ of ‘Code voor goede 
praktijken van survey-onderzoek’ bleek een uitweg te zijn uit de impasse. 
Doordat SVR reeds een handleiding had over kwaliteitsvolle survey-
onderzoek en doordat zij een zeer gedetailleerd bestek hadden van het 
veldwerk dat werd uitbesteed, was het makkelijker om tot zo’n Code te 
komen.  

De Code is opgesteld in overleg met de Privacycommissie waardoor SVR op 
een aantal zaken toch heeft moeten inbinden zoals bijvoorbeeld mensen die 
weigeren dat je geen tweede keer of een andere interviewer nog eens 
poging mag laten wagen om vooralsnog mensen te overtuigen om deel te 
nemen. Deze Code is uiteindelijk goedgekeurd door de Privacycommissie en 
op basis van dat document kon SVR vorig jaar adressen krijgen die ze op een 
kwaliteitsvolle manier konden uitzetten. Hierdoor had ze een responsgraad 
van 70%, terwijl andere instanties die deze Code niet gebruiken het veel 
moeilijker hebben. Enquêtes die via de opgelegde procedure van het 
Rijksregister verliepen, hebben totnogtoe een zeer lage responsgraad (10-
20%), leert de ervaring. Dergelijke gegevens zijn internationaal nutteloos.  

De ‘Code of conduct’ van SVR wordt nu overal als voorbeeld gevraagd. 
Hiermee heeft het Waalse IWEPS toegang gekregen tot het adressenbestand. 
De Code is ook gegeven aan departementen en steunpunten.  

>  5.3.2.2. Relatie met de federale instanties 

Naast de voormelde ingewikkelde en langdurige procedures door de Wet op 
de bescherming van de Persoonsgegevens en de Privacycommissie, is er ten 
derde ook de verhouding met de federale instanties. Zij zijn vrij 
terughoudend in de samenwerking met gewesten en gemeenschappen en 
hanteren verschillende regelingen die niet openbaar beschreven zijn. 
(Vlaamse Regering, 2004b) 
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Bovendien zijn er ook nog de hoge kosten om bijvoorbeeld aan de gegevens 
van het Rijksregister te geraken. Tot voor kort waren de concrete kosten 
onduidelijk. Na signalisatie van SVR werd er een KB gepubliceerd in het 
Staatsblad met de officiële tarieven. Een voorbeeld: Wanneer SVR 2000 
adressen aanvraagt, kost dat meer dan 10000 euro. Dit is eigenlijk hoogst 
merkwaardig. Want het zijn net de Vlaamse gemeenten die de adressen 
verzamelen en doorgeven aan het Rijksregister. De kosten die worden 
aangerekend zouden de kosten zijn om de gegevens steekproefsgewijs uit 
de datasystemen te trekken en aan te leveren op CD-ROM. 

Daarentegen moet SVR, net als de lokale besturen, volgens de Statistiekwet 
kosteloze medewerking verlenen aan ADSEI. SVR heeft getracht om dit aan 
te passen zodat opzoekingen kostendekkend zouden zijn. Dit is door het 
federale parlement echter niet goedgekeurd. 

Door al deze moeilijkheden is het voor SVR bijzonder moeilijk om bepaalde 
onderzoeken uit te voeren. Hierdoor gaat unieke informatie verloren.  

>  5.3.2.3. Samenwerkingsverbanden 

Alle bestuursniveaus moeten dus geoptimaliseerd worden via nieuwe 
samenwerkingsverbanden tussen aanbieders en afnemers van statistieken op 
de verschillende niveaus en via het verder uitwerken van bestaande 
initiatieven.  

De BWHI voorziet in verschillende vormen van samenwerking en 
overlegprocedures die verschillen naar de intensiteit: de informatie, het 
voorafgaand advies, het eensluidend advies, de betrokkenheid, het overleg, 
de goedkeuring en het akkoord. Een belangrijke vorm van samenwerking is 
het samenwerkingsakkoord. Naast de opsomming van de gevallen waarin een 
samenwerkingsakkoord verplicht is, bevat art. 92bis BWHI de volgende 
bepaling: “de Staat, de gemeenschappen en de gewesten kunnen 
samenwerkingsakkoorden sluiten die onder meer betrekking hebben op de 
gezamenlijke oprichting en het gezamenlijk beheer van gemeenschappelijke 
diensten en instellingen, op het gezamenlijk uitoefenen van eigen 
bevoegdheden, of op de gemeenschappelijke ontwikkeling van 
initiatieven.” De doeleinden in dit artikel zijn dus enkel bij wijze van 
voorbeeld. Samenwerkingsakkoorden kunnen worden gesloten op elk vlak 
waar beleidscoördinatie aangewezen is. 
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SVR werkt reeds samen met andere statistiekentiteiten zowel op formele als 
informele basis. Zo is er een samenwerkingsprotocol met het Planbureau 
m.b.t. macro-economische modellen en de databanken die aan de basis 
liggen. Verder zijn er regelmatige contacten met de Nationale Bank van 
België ook met het oog op het verder regionaliseren van nationale 
rekeningen. Met de Kruispuntbank Sociale Zekerheid en met het Kadaster 
zijn er ook contacten, maar eerder op ad hoc basis. 

SVR vraagt regelmatig gegevens op vraag van andere departementen en 
agentschappen maar ook voor eigen studiewerk en eigen monitoring. De 
verkregen gegevens worden beveiligd opgeslagen in het datawarehouse. 
Enkel personen die kenbaar zijn gemaakt aan de Kruispuntbank of aan het 
Kadaster, krijgen tot deze gegevens toegang. 

>  5.3.3. Toegang tot lokale statistiek 

Ook naar lokaal vlak toe is de toegang tot databanken en statistieken 
belangrijk. Daarom wordt er geïnvesteerd in de aanmaak, uitbouw en 
ontsluiting van gemeentelijke statistieken. Dit gebeurt door 
samenwerkingsverbanden tussen federale, Vlaamse en lokale aanbieders 
enerzijds en afnemers van gemeentelijke statistieken anderzijds. Zowel 
inhoudelijke aspecten van statistiek (welke statistieken, onder welke vorm) 
als infrastructurele aspecten (netwerking via web) krijgen hierbij aandacht. 
Als basis van het project worden de bestaande initiatieven van 
departementen, agentschappen, Steunpunten of onderzoekscentra en 
federale producenten gebruikt.  

Het aanbod zal in de eerste plaats afgestemd worden op de 
informatiebehoeftes die voortvloeien uit verplichtingen die de Vlaamse 
overheid aan de lokale besturen oplegt bij de opmaak van beleidsplannen, 
overeenkomsten, rapporteringen,… zodat zij op een vlotte manier kunnen 
beschikken over de nodige en correcte achtergrondinformatie voor hun 
opdrachten. (Vlaamse Regering, 2004b) 

>  5.3.4. Belang van toegang tot atomaire data 

Toegang tot atomaire data, bestaande databases en andere 
statistiekbronnen is van groot belang voor beleidsdomeinoverschrijdende en 
toekomstverkennende studies, zoals de jaarlijkse face-to-face-enquête naar 



 

 ׀ 134 ׀

sociaal-culturele verschuivingen in waarden, houdingen en gedragingen van 
Vlamingen, het onderzoek ‘Vlaanderen gepeild’ en het internationale 
onderzoeksprogramma “International Social Survey”. De data die uit deze 
onderzoeken worden intensief gebruikt door SVR en de Vlaamse 
universiteiten.  

Sinds de oprichting van SVR komt de onderzoekscomponent duidelijker naar 
voren. Het is van belang het onderzoeksprogramma binnen de Studiedienst 
duidelijk te positioneren ten overstaan van het Vlaamse 
onderzoekslandschap. (Vlaamse Regering, 2007) Het academisch milieu doet 
in Vlaanderen immers ook veel onderzoek en heeft dus ook heel wat belang 
bij een vlotte toegang tot atomaire gegevens.  

Een groot deel van het academisch onderzoek gebeurt in de universitaire 
Steunpunten. Hiermee wil de Vlaamse overheid de brug slaan tussen 
onderzoek en beleid en wil men kennis over onderzoeksinstellingen heen, 
bundelen. Door o.a. internationaal vergelijkend onderzoek kunnen ze het 
beleid ondersteunen. Net zoals bij SVR zijn hun analyses gebaseerd op 
wetenschappelijk aanvaarde standaarden en methoden. Voorts ontwikkelen 
ze concepten voor het monitoren van beleidsmaatregelen en staan ze in 
bepaalde gevallen in voor de gegevensverzameling. Door een gemengde 
stuurgroep met deskundigen uit het academisch en het beleidsmilieu 
worden ze aangezet om de verkregen gegevens te vertalen in bruikbare 
informatie voor het beleid. 

Bijzondere aandacht gaat uit naar het Steunpunt Bestuurlijke Organisatie. 
Hiervoor wordt een cofinanciering voorzien samen met de afdeling 
Communicatie. De meerwaarde van dit Steunpunt kan verwacht worden 
m.b.t. het beleidsevaluatieonderzoek en monitoring van het vertrouwen in 
de overheid. Toch zijn er belangrijke verschillen met SVR. De Studiedienst 
werkt immers binnen een overheidscontext en behandelt vooral 
domeinoverschrijdende thema’s en heeft bijzondere aandacht voor het 
langetermijnperspectief. Meer nog dan bij de Steunpunten zal vertrokken 
worden van beleidsvragen. Door zijn positie binnen de administratie van de 
Vlaamse overheid zal hij gemakkelijker toegang krijgen tot administratieve 
databanken. (Vlaamse Regering, 2007) 
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>  5.3.5. Conclusie 

In deze derde stap wordt gedefinieerd wat uiteindelijk gemeten moet 
worden. Om gegevens te kunnen vergelijken met bestaande gegevens, moet 
men kijken naar het verleden, namelijk naar welke gegevens men toen 
reeds heeft verzameld en de definiëring die werd gebruikt bij die 
voorgaande, al dan niet gelijkaardige, onderzoeken. Naast de beschrijving 
van de aanwezige statistieken in de FRED-metadatabank (beschreven in 
5.2.), is de toegang tot de atomaire data en de statistiek zelf van groot 
belang. 

In België zitten echter vele gegevens verspreid over meerdere bronnen 
terwijl de voornaamste gegevens in Canada bij SC zit. Bijkomend probleem 
voor SVR is dat de toegang tot de verschillende statistiekbronnen niet van 
een leien dakje loopt. Drie grote redenen worden hierbij aangehaald. Ten 
eerste bemoeilijken ‘het statistisch geheim’ en de Wet op bescherming van 
de persoonlijke levenssfeer het verkrijgen van informatie. Ten tweede 
zorgen de daarmee samenhangende ingewikkelde en langdurige procedures 
bij de Privacycommissie voor vertragingen en moeilijkheden. En ten derde is 
er ook een terughoudendheid op te merken bij de federale instanties. 
Voorts zijn er nog een aantal kleinere obstakels zoals onaangepaste 
nomenclatuur of laattijdige toelevering van statistieken. 

In Québec en Canada werden de afgelopen decennia verscheidene 
initiatieven genomen en projecten gerealiseerd die ervoor zorgden dat de 
toegang tot statistiekdata werd vereenvoudigd, terwijl er toch rekening 
werd gehouden met de wetgeving over de vertrouwelijkheid van informatie. 
Enkele voorbeelden zijn: Initiative de Démocratision des Données (IDD) 
waarbij instituten jaarlijks een vast bedrag betalen zodat hun onderzoekers 
onbeperkt toegang krijgen tot gegevens van de belangrijkste 
statistiekbronnen; en Réseau de Centres de Données de Recherche (CDR) 
dat in beveiligde lokalen in verschillende universiteiten databases aanbiedt 
met interessante statistieken. De interessantste CDR is CIQSS (Centre 
interuniversitaire québecois de statistiques sociales). Deze CDR is gevestigd 
in de universiteit van Montréal, bevat de statistieken van zowel SC als ISQ 
en staat open voor alle onderzoekers van Québec.  

Vertrouwelijke gegevens kunnen enkel op welbepaalde plaatsen worden 
ingekeken. Onderzoekers moeten die gegevens strikt vertrouwelijk 
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behandelen en slechts enkel voor statistische doeleinden gebruiken. De 
bescherming van die vertrouwelijkheid is zowel voor ISQ als SC 
fundamenteel. Onderzoekers moeten afhankelijk van de databank of de 
instelling een welbepaalde procedure doorlopen om toegang te krijgen. 
Maar men heeft ook nog andere oplossingen uitgedokterd. Het uitgangspunt 
is telkens immers dat er naar een evenwicht moet gezocht worden tussen de 
voordelen van de statische gegevens die voortvloeien uit het werk van de 
onderzoekers en de bescherming van de persoonsgegevens. Daarom staat er 
in de Canadese statistiekwet een impliciet contract met de respondenten 
waarbij SC aan de respondenten gegevens kan vragen en antwoorden eisen 
om op die manier inlichtingen te produceren. Dit contract voorziet echter in 
een absolute verplichting tot waarborging van  vertrouwelijkheid van de 
antwoorden zodat die personen niet geïdentificeerd kunnen worden.  

Ontbreken van structurele regeling inzake directe toegang tot atomaire 
data 

Québec en Canada hebben dus structurele regelingen en organen om 
makkelijk aan onderzoeksgegevens en statistieken te geraken, terwijl in 
Vlaanderen en België gewerkt wordt met kleine oplossingen zoals een 
samenwerkingsakkoord met elke aanbieder van statistiek. Er is dus nood aan 
een versoepelde Wet op de bescherming van de persoonsgegevens en 
efficiëntere procedures bij de Privacycommissie voor statistiekentiteiten. 
Een mogelijke oplossing, wanneer de Privacycommissie het zou aanvaarden, 
is een ‘impliciet contract met de respondenten’ zoals SC hanteert. In dit 
impliciet contract vermeldt SVR aan welke regels het zich minimaal houdt 
over o.a. het statistisch geheim. Dit contract zou ook opgelegd moeten 
worden aan de departementen en agentschappen. en wat ook aanvaardt zou 
worden door de Privacycommissie, kan een oplossing zijn die meer 
structureel is dan de huidige oplossingen. 
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>  5.4. Ontwikkelen van indicatoren 

Fase Activiteit Vlaanderen / België Conclusies 

TPF 4) Ontwikkelen 
van 
indicatoren 

Ind: VRIND, D Ontw, 
Lissabon, OESO, 
Laken,… 
Projecten: SCV, VIA,…  

Voldoende interne 
dynamiek 

 

In de throughputfase worden eerst de concrete indicatoren ontwikkeld die 
goed het te meten object kunnen weergeven. Hiervoor wordt het materiaal 
gebruikt dat tijdens de inputfase is aangeleverd. Het gaat om de 
oorspronkelijke vraag, de gegevens die men reeds heeft uit het verleden, 
het advies van de gebruikers van de onderzoeksresultaten, de opgelegde 
standaarden, enz. Die indicatoren worden vervolgens omgezet in concrete 
vragen die tijdens het onderzoek tot een antwoord moeten leiden. 

Indicatoren zijn een belangrijk beleidsinstrument en dit wordt meer en 
meer duidelijk in de beheersovereenkomsten. Die indicatoren moeten dan 
wel voldoen aan een onweerlegbare kwaliteit, anders worden dit snel holle 
managementinstrumenten. Een van de grote uitdagingen vormt het 
ontwikkelen van begeleidende kwalitatieve indicatoren zodat de evaluatie 
niet alleen aan de hand van cijfers maar ook aan de hand van kwalitatief 
materiaal gebeurt. (Waege, 2003) 

>  5.4.1. Kwaliteit van indicatoren en statistieken 

Indicatoren worden gedefinieerd in deze vierde stap en ze blijven een 
belangrijke rol spelen tot en met de rapportage van informatie in de 
outputfase. Bij elke stap in dit proces moet er aandacht worden besteed 
aan de kwaliteit van de indicatoren. Het kennen en meten van de kwaliteit 
van indicatoren is van belang voor zowel de producenten als de gebruikers 
ervan. De gebruikers willen de sterkten en zwaktes van de gegevens die ze 
gebruiken, kennen. De producenten willen weten of ze eventueel 
verbeteringen kunnen aanbrengen en achteraf die verbeteringen ook 
opvolgen (Quality Measurement and Reporting Team, 2003).  

De ambtenaren die zich bezighouden met statistiek kunnen veel nuttige 
informatie vinden in de SVR-handleiding ‘Kwaliteitsrichtlijnen bij het 
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uitvoeren van surveyonderzoek’. Deze handleiding geeft inzicht in de 
verschillende stappen van het surveyproces, te beginnen met het 
onderzoeksprobleem tot het antwoord op dit onderzoeksprobleem.  

SVR baseert zich op de zeven kwaliteitscriteria die Eurostat heeft 
geformuleerd m.b.t. datakwaliteit: relevantie (ten opzichte van de 
gebruikers), nauwkeurigheid (aansluiting tussen reële en geschatte waarde), 
tijdigheid (volgens afgesproken tijdschema), toegankelijkheid en helderheid 
(volgens de wensen van gebruikers, metadata), vergelijkbaarheid (in tijd en 
ruimte), coherentie (samenhang tussen meerdere bronnen), en ten slotte 
volledigheid. Ten slotte wordt ook nog de aandacht gevestigd op het 
minimaliseren van de responslast. (Administratie Planning en Statistiek, 
2003). 

>  5.4.2. Criteria voor indicatoren 

Indicatoren worden vaak gehanteerd voor beleidsopvolging (monitoring). Zij 
moedigen een restultaatsgerichte werking aan, richten de aandacht op de 
hoofdzaken, geven een inzicht in trends, wijzen aan waar correcties nodig 
zijn. De opvolging op basis van indicatoren draagt bij tot transparantie. 
Indicatoren vervullen hierbij vier functies: een indicatieve, een 
verantwoordings-, een communicatieve en een sturende functie. 
(Administratie Planning en Statistiek, 2002) 

Zowel SVR als de verschillende departementen bepalen zelf hun 
indicatoren. De indicatoren die de departementen gebruiken worden dus 
niet opgelegd door SVR. Wel wordt er advies gegeven in de verschillende 
handleidingen of stuurt SVR als tweedelijnsinstantie het proces bij. Die 
handleidingen met methodologische aanbevelingen zijn echter niet 
dwingend van aard. Via beslissingen van de regering worden ze wel bekend 
gemaakt en als referentiekader voor verschillende beleidsdomeinen 
meegegeven. (Storm, 2003) 

Sommige van de huidige interne en externe plannings- en controle 
documenten, m.n. de beleidsbrieven en beleidsnota’s, de strategische 
plannen en begroting, de beleidseffectenrapporten en de interne audits 
bevatten beleidsindicatoren. Deze worden gedefinieerd, gemeten en 
geactualiseerd door de betrokken departementen en agentschappen. Zij 
worden hierin methodologisch bijgestaan door SVR. In het kader van de 
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beleidsvoorbereiding heeft SVR immers de taak om de regering 
onderbouwde informatie te leveren ter ondersteuning van haar taken van 
beleidsbepaling en beleidsevaluatie.  

Voor de verschillende beleidsdomeinen moet een strategisch plan worden 
opgesteld. SVR speelt hierbij de rol van het faciliteren van het proces en de 
kwaliteitsbewaking van het product. Een aantal handleidingen van SVR 
moeten de administraties helpen bij het schrijven van het strategisch plan: 

• inhoud en draagwijdte van strategische planning; 
• werkschema voor de opmaak van strategische plannen en beleidsnota’s; 
• toelichting operationeel planningsproces; 
• opvolgen en evalueren van beleid. 
 
In die handleidingen wordt ook aangegeven hoe tot juiste indicatoren wordt 
gekomen. De indicatoren moeten zorgvuldig gekozen worden en bijgevolg 
voldoen aan een aantal criteria: 

• De indicatoren moeten relevant zijn d.w.z. dat ze moeten aansluiten 
bij de informatiebehoefte van de opdrachtgever en andere 
stakeholders.  

• De indicatoren moeten meten wat ze beweren te meten (validiteit). 
De indicatoren moeten een eenduidige en ondubbelzinnige interpretatie 
mogelijk maken. 

• Indicatoren moeten eenvoudig en gemakkelijk meetbaar zijn. 
Eenvoudige metingen zijn te verkiezen boven complexe constructies. 

• De indicatoren moeten inhoudelijk stabiel zijn. Dit wil zeggen dat de 
indicatoren vooraf het onderwerp zijn van studie en dat de definitie 
duidelijk is omschreven zodat geen interpretaties meer open blijven. Ze 
moeten tegelijk gevoelig zijn voor de veranderingen die ze meten en 
regelmatig bevraagbaar.  

• De indicatoren moeten aanvaard worden door degenen die ze moeten 
gebruiken en door degene die verantwoordelijk is voor het verzamelen.  

• De indicatoren moeten betrekking hebben op zaken waarop de 
beleidsverantwoordelijken en managers vat hebben.  

• De indicatoren moeten ook de verwachtingen van de klanten of de 
doelgroep in het oog houden.  

(Administratie Planning en Statistiek, 2002) 
 
Van zodra de indicatoren zijn geselecteerd, moeten er afspraken gemaakt 
worden over de wijze van meten, de meetfrequentie, de vorm van 



 

 ׀ 140 ׀

rapportage en vormgeving, de startdatum… Er bestaan meerdere 
waarnemingstechnieken (techniek of methode om iets waar te nemen zoals 
enquête, interview,…) en registratietechnieken (wijze waarop bepaalde 
zaken worden bijgehouden zoals checklist, cirkeldiagram, staafdiagram, 
lijndiagram…). 

>  5.4.3. Overzicht van indicatorensets 

Hieronder volgt een niet-exhaustief overzicht van indicatoren die opgevolgd 
worden/werden door SVR en die voor de belangrijkste beleidsinformatie van 
de Vlaamse regering zorgen. Er zijn verschillende types van monitor die SVR 
ontwikkelt en opvolgt:  

• opvolging van algemene beleidsplannen van de Vlaamse Regering (bv. 
Pakt van Vilvoorde, Vlaams hervormingsprogramma Lissabon, 
Vlaanderen in Actie); 

• gebiedsgerichte monitors (bv. opvolging Limburgplan, werking RESOC 
gebieden, boordtabel Vlaams Rand, lokale statistieken per gemeente); 

• horizontale, domeinoverschrijdende programma’s (bv. duurzaamheid, 
gelijke kansen, stadsmonitor 13 centrumsteden).  

 
De Vlaamse Regionale Indicatoren (VRIND) zijn de bekendste indicatoren 
en resulteren in een jaarlijks rapport in coproductie met alle 
departementen. Het rapport heeft de bedoeling de demografische, macro-
economische, sociaal-maatschappelijke en ecologische context voor de 
Vlaamse overheid aan de hand van omgevings- en beleidsindicatoren in 
kaart te brengen. Deze indicatoren hebben zowel betrekking op 
maatschappelijke ontwikkeling als op het Vlaamse overheidsbeleid zelf.  

Per beleidsdomein wordt een set van indicatoren aangeboden waarin 
relevante ontwikkelingen voor het beleid worden geschetst en waarbij 
tevens wordt getracht de effecten van het overheidsoptreden op het 
betrokken beleidsdomein op een kwantitatieve wijze in beeld te brengen. 
VRIND fungeert daardoor tevens als een begeleide actie ter ondersteuning 
van het strategisch management van de Vlaamse overheid. Ze kunnen een 
hulp zijn voor beleidsmakers bij de voorbereiding van hun beleid en maken 
het beleid van de Vlaamse overheid transparanter voor de burgers. Verder 
wil men aan de hand van de beleidsindicatoren het effect van het 
overheidsbeleid meten. In de VRIND vinden we dan ook telkens een 
duidelijke link terug naar de strategische doelstellingen zoals deze 
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geformuleerd worden in de beleidsnota’s. VRIND is dus enerzijds een 
beleidsopvolgingsinstrument voor de regering maar anderzijds ook een 
communicatiemiddel naar de burgers en de andere actoren. 

De procedure voor het VRIND rapport werd recent aangepast. In eerste fase 
is er overleg tussen SVR en de departementale beleidscellen m.b.t. de 
keuze van de indicatoren, de keuze van de databronnen en het aanduiden 
van contactpersonen. De beleidscellen organiseren zelf overleg met 
agentschappen en departement. SVR formuleert op basis van het overleg 
een voorstel van indicatorenset per beleidsdomein. Vervolgens dient er de 
goedkeuring door de beleidsraden te volgen van de selectie. Daarop worden 
de data door SVR en de contactpersonen verzameld en bewerkt, en wordt 
een beschrijving gegeven met bijzondere aandacht voor de toetsing aan het 
Vlaamse regeerbeleid, internationale benchmarking en evolutie in de tijd. 
De ontwerpversie van het rapport wordt besproken met de departementale 
beleidscellen, die zelf overleg plegen met agentschappen, departement en 
kabinetten. SVR staat in voor eventuele bewerkingen en de eindredactie. De 
timing voorziet de voorstelling van het rapport begin juli van het jaar 
volgend op het jaar waarop de indicatoren betrekking hebben.   

De omgevingsindicatoren ‘Monitor duurzame ontwikkeling’ ondersteunen 
de overkoepelende doelstelling van duurzame ontwikkeling voor het beleid 
van de Vlaamse Regering. De doelstelling van de monitor is om via een 
beperkte set van indicatoren weer te geven hoe Vlaanderen zich ontwikkelt 
als regio, en hoe de initiatieven vanuit de Vlaamse Strategie bijdragen aan 
een duurzame ontwikkeling.  

Op het internationale vlak is er eveneens een groeiende tendens om 
beleidsdoelstellingen te formuleren en daaraan specifieke indicatoren te 
koppelen om de doelstellingen in de tijd op te volgen. Een mooi voorbeeld 
zijn de indicatoren die zijn vooropgezet n.a.v. de Europese Top van 
Lissabon. Daar werd beslist om de Europese Unie te transformeren tot de 
meest competitieve en dynamische kenniseconomie in de wereld die in 
staat moet zijn om een duurzame economische groei te realiseren met meer 
en betere jobs en grotere sociale cohesie. De lidstaten gaven hun fiat voor 
een set van indicatoren die niet behoren tot de traditionele set die 
statistiekinstituten tot hun beschikking hebben. Voorbeelden zijn: aantal 
internetaansluitingen per 100 inwoners, aandeel van de bevolking op 
beroepsactieve leeftijd dat deelneemt aan onderwijs en opleiding, aandeel 
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van de export van hoogtechnologische producten, investeringen in 
risicokapitaal, bijeengebracht kapitaal op de aandelenmarkt in verhouding 
tot het BBP, de armoedegraad en het aanhouden van armoede. 

De Vlaamse regering nam de beslissing om deze set van indicatoren ook voor 
Vlaanderen als richtsnoeren aan te nemen en systematisch (halfjaarlijks) op 
te volgen. APS / SVR heeft inspanningen geleverd om zo goed als mogelijk 
een invulling te geven aan deze indicatoren op Vlaams niveau. Deze 
inspanningen zullen gecontinueerd worden, mede omdat de set van 
indicatoren van de Top van Lissabon jaarlijks zal geëvalueerd worden en 
wijzigingen kan ondergaan.  

De indicatoren armoede en sociale uitsluiting werden op de Top van Laken 
goedgekeurd door alle lidstaten. Het gaat om 18 indicatoren waaronder 10 
primaire en 8 secundaire, die de primaire verfijnen.  

Kansenindicatoren in Vlaanderen zijn indicatoren voor een gelijke 
kansenbeleid voor mannen en vrouwen opgesteld in een rapport door het 
Steunpunt Gelijke Kansenbeleid. Dit moet uiteindelijk leiden naar het 
formuleren van de belangrijkste knelpunten op weg naar gelijke kansen voor 
mannen en vrouwen. 

Indicatoren Beleidsevaluatie Lokaal Cultuurbeleid moeten de gemeenten 
ondersteunen bij het gebruik van resultaatsindicatoren. Het ontwikkelen en 
gebruiken van resultaatsindicatoren wordt beschouwd als een essentieel 
onderdeel van een goede beleidsvoering, zoals gestimuleerd door het 
decreet op lokaal cultuurbeleid.  

>  5.4.4. Onderzoek van SVR 

Eén van de belangrijkste onderzoeken van SVR is de Survey naar Socio-
Culturele Verschuivingen in Vlaanderen (SCV-survey). Deze survey wordt 
sinds 1996 jaarlijks gehouden. De resultaten worden gepresenteerd op de 
studiedag en in het boek ‘Vlaanderen Gepeild’. Tijdens de survey worden 
ongeveer 1500 Nederlandstaligen ondervraagd die tussen 18 en 85 jaar oud 
zijn en die in het Vlaamse Gewest of het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest 
wonen. De face-to-face enquête bevat een aantal jaarlijks terugkerende 
achtergrondvariabelen zoals geslacht, leeftijd, opleiding, beroep en 
gezinssituatie. Daarnaast zijn er eveneens jaarlijks terugkerende vragen 
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rond sociale relaties (sportdeelname, cultuurdeelname, deelname 
verenigingsleven,...) en rond een aantal houdingen en attitudes (vertrouwen 
in de instellingen, tevredenheid met verschillende levensaspecten). Andere 
vragen worden periodiek herhaald zoals houdingen tegenover migranten, 
houdingen en gedragingen in verband met het leefmilieu en de adoptie van 
informatie- en communicatietechnologie. Tot slot is er een jaarlijkse 
variabele module met vragen over een actueel beleidsrelevant thema. 
Mobiliteit, sociale uitsluiting en solidariteit, ruimtelijke ordening en 
integratie van personen met een handicap kwamen hierbij reeds aan bod. 
Sinds 2002 schakelt de SCV-survey zich ook in een internationaal 
surveyprogramma (International Social Survey Program – ISSP) wat data 
oplevert over onder meer burgerschap, familie- en geslachtsrollen en 
arbeidsoriëntatie, die vergelijkbaar zijn voor meer dan 30 landen. 
(Studiedienst van de Vlaamse Regering, 2007) 

>  5.4.5. Vlaanderen In Actie – Actie In Vlaanderen 

Vlaanderen in Actie is een voorbeeld van een visienota die is ontstaan na 
overleg georganiseerd vanuit de regering voor wat betreft horizontale 
thema’s en domeinoverschrijdende beleidsplannen. Ze is geïnspireerd en 
onderbouwd door statistische nota’s. Er wordt in gesteld dat werk moet 
gemaakt worden van indicatoren en scoreborden die zo kwantitatief 
mogelijk de impact van beleidsbeslissingen opvolgen doorheen de tijd. 
(Vlaamse Regering, 2007) 

Enerzijds worden de 21 doelstellingen van het Pact van Vilvoorde opgevolgd. 
Deze doelstellingen zijn in 1999 vastgelegd door de Vlaamse Regering, de 
sociale partners en de milieubewegingen om een welvarende regio te 
worden en te blijven met respect voor het milieu en de sociale gevolgen van 
de markteconomie. Aan de hand van een veertigtal indicatoren verzamelt 
SVR de data, bewerkt en commentarieert de resultaten in relatie tot de 
vooropgestelde effecten.  

Anderzijds wordt een methodologie op punt gesteld waarmee Vlaanderen 
kan worden vergeleken met vergelijkbare regio’s uit Europa en de wereld op 
het gebied van demografie, economie, onderwijs, arbeidsmarkt, ICT, 
mobiliteit en transport, milieu en energie. SVR zal hierbij ondersteuning 
bieden op methodologisch vlak en op het gebied van dataverzameling. 
(Vlaamse Regering, 2007) 
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>  5.4.6. Conclusie 

Met de vierde stap van het fasemodel komen we in de throughputfase. In 
deze stap worden de indicatoren ontwikkeld die goed het te meten object 
kunnen aangeven. Op Vlaams niveau bestaat er een uitgebreide reeks aan 
indicatoren, onderzoeken en projecten. Meer dan 1000 indicatoren worden 
maandelijks, driemaandelijks of jaarlijks up to date gehouden. De 
verschillende indicatoren en projecten duiden erop dat er voldoende interne 
dynamiek heerst. 

Net als in Québec en Canada wordt er veel aandacht gespendeerd aan 
kwaliteit. De kwaliteitscriteria komen grotendeels overeen omdat zowel ISQ 
als SVR zich grotendeels hebben laten inspireren door de 
kwaliteitskenmerken die geformuleerd zijn door Eurostat. Beide 
statistiekorganen bewaken ook de kwaliteit bij de verschillende 
departementen in hun regio en bieden ondersteuning indien nodig. 
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>  5.5. Meten en collecteren van gegevens 

 
Fase Activiteit Vlaanderen / België Conclusies 

TPF 5) Meten en 
collecteren van 
gegevens 

Volkstelling / SEE Wat is de bereidheid 
tot betalen? 

 
In de vijfde stap van het fasemodel moeten de indicatoren ingevuld worden 
met data. Er wordt overgegaan tot het eigenlijke collecteren of meten van 
de gegevens door het respectievelijke te produceren in surveyonderzoek of 
te onttrekken aan bestaande databanken, met het risico van systematische 
of random meetfouten.  

In deze stap worden de nodige gegevens verzameld om de indicatoren, zoals 
de VRIND-indicatoren, te meten. Deze gegevens worden verzameld door de 
departementen, de agentschappen, de Steunpunten en in mindere mate 
door SVR zelf.  

>  5.5.1. Meetmethode 

In de vorige stappen van het fasemodel is reeds nagegaan welke bronnen 
bestaan om de gewenste en relevante informatie te bieden met het 
gewenste detail, de tijdigheid… . Hierbij kan een onderscheid gemaakt 
worden tussen kwantitatieve en kwalitatieve meetmethoden. 

Voor de monitoring op basis van indicatoren worden meestal kwantitatieve 
methoden gebruikt zoals het registeren op basis van administratieve 
gegevens, tellingen die op regelmatige basis worden gehouden, en surveys 
met een gestandaardiseerde vragenlijst bij een representatieve staal van de 
doelgroep waarbij gepeild wordt naar verwachtingen, houdingen of 
tevredenheid.  

De keuze tussen deze of nog andere verzamelmethodes is afhankelijk van de 
aard van informatie die men wenst, de graad van detail, de frequentie en 
de beschikbare middelen. Bijkomende afwegingen bij de keuze zijn de 
nodige tijd om de methode te ontwerpen of aan te passen, de kosten voor 
de organisatie en de verwerking, de snelheid waarmee men resultaten wil 
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bekomen en de vertrouwdheid van de onderzoekers met de methode m.b.t. 
opvolging en evaluatie. (Administratie Planning en Statistiek, 2002) 

>  5.5.2. Responslast 

In deze stap van het fasemodel moet er ook getracht worden om de 
responslast zo laag mogelijk te houden. Dat is het bijkomend 
kwaliteitscriterium dat Eurostat vermeldt. Dit impliceert vooreerst dat 
dataleveranciers op de hoogte moeten zijn van welke data er reeds door wie 
worden verzameld. Daarom is er een Surveymeldpunt opgericht. Dit 
meldpunt geeft een overzicht van de enquêtes die in opdracht van de 
Vlaamse overheid worden georganiseerd. (Zie 5.2.) SVR brengt dan sommige 
diensten samen om na te gaan of inspanningen kunnen gebundeld worden. 
Het minimaliseren van de responslast kan ook bewerkstelligd worden door 
het zoveel mogelijk gebruiken van bestaande administratieve 
(registratie)gegevens en door het koppelen van bestaande databanken – aan 
mekaar of aan surveygegevens. (Storm, 2003) 

>  5.5.3. Belgische volkstelling 

Deze stap in het fasemodel lijkt ons ideaal om eventjes kort stil te staan bij 
één van die tellingen die de jongste jaren werden gehouden. Naar 
aanleiding van de case rond de census in Canada, schetsen we de 
gevoeligheden m.b.t. zo’n volkstelling in België. De laatste ‘volkstelling’ 
werd in 2001 gehouden onder het mom van de ‘Sociaal Economische 
Enquête’. 

In België werd in opdracht van de overheid voor het eerst een volkstelling 
gehouden door het “Bureau de Statistique Générale” en de “Commission 
centrale de Statistique”. Dat gebeurde in 1846 onder leiding van Adolphe 
Quételet. De werkwijze was grotendeels gebaseerd op de telling die in 1829 
nog onder het Hollandse bewind werd gehouden. De inlichtingen werden 
ingewonnen op basis van een zogenaamd “huishoudelijk telformulier”, en 
verwerkt per gemeente. In 1856 volgde een nieuwe telling en werd 
wettelijk bepaald voortaan om de tien jaar een nieuwe telling te 
organiseren. 

De laatste volkstelling werd gehouden op 1 maart 1991. Ingevolge een 
wetsaanpassing werd de volkstelling nadien afgeschaft. Op 1 oktober 2001 
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werd er door het NIS echter toch nog een volkstelling gehouden, al werd er 
liever over de ‘Sociaal Economische Enquête’ (SEE 2001) gesproken. In de 
Statistiekwet van 1962 werden daarom onder hoofdstuk 3 bepaalde artikels 
ingevoerd speciaal voor die volkstelling van 2001. Deze artikels werden in 
2006 vervangen of opgegeven. 

Oud Art. 9. § 1. In 2001 zal de Koning doen overgaan tot een 
algemene socio-economische enquête door het Nationaal Instituut 
voor de Statistiek, waardoor gegevensbanken over personen, 
opleiding en woningen kunnen opgericht of aangevuld worden. 
Deze inlichtingen worden bijgehouden en bijgewerkt door het 
Nationaal Instituut voor de Statistiek. 
§ 2. Om de algemene socio-economische 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 preciseert : 
1° het bestreken gebied en de specifieke doelstellingen van de 
enquête, alsmede de te geven inlichtingen; 
2° de informatieplichtige natuurlijke en rechtspersonen; 
3° de periodiciteit van de eventuele bijwerkingen; 
4° de dienst van het Nationaal Instituut voor de Statistiek die met 
de verwerking van deze gegevens is belast. 
  
Nieuw Art. 9. Het Nationaal Instituut voor de Statistiek mag 
gegevensbanken samenstellen en bijhouden op basis van de 
gegevens die het verzamelt bij zijn onderzoekingen en van gegevens 
uit administratieve bestanden. Hiertoe krijgt het Nationaal 
Instituut voor de Statistiek, onder de voorwaarden bepaald 
krachtens artikel 17quater, § 2, toegang tot de gegevens die in het 
bezit zijn van alle openbare besturen en over heden. 

 
Alle inwoners die op dat ogenblik in 2001 in het bevolkingsregister 
ingeschreven waren, namen deel. Het was de allereerste keer dat er zonder 
tussenkomst van een enquêteur onderzoek werd gedaan. Slechts de 
huishoudens die ook na een herinneringsbrief niet reageerden werden door 
enquêteurs bezocht. De participatiegraad lag desondanks met 96,9% drie 
procent hoger dan bij de laatste volkstelling in 1991. 

Bij de organisatie van de laatste census in 2001 was de toenmalige APS niet 
betrokken. Dat was de exclusieve bevoegdheid van het NIS. Maar APS was 
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wel in de voorbereidende fase betrokken. APS was immers één van de vele 
leden van een werkgroep ter voorbereiding van die volkstelling. Dit 
gebeurde in de schoot van de Hoge Raad voor Statistiek waar APS ook deel 
van uitmaakte. Het uitgangspunt van de werkgroep was dat de vragenlijst 
beperkter moest zijn dan bij de vorige telling. In de werkgroep gebeurde 
heel wat lobbywerk, zeker omdat de werkgroep uit zeer veel mensen 
bestond waarmee consensus moest bereikt worden. APS kon een aantal 
nuanceringen en subvragen toevoegen. Maar het aantal vragen werd in 2001 
beperkt omwille van de kostprijs en de kwaliteit van de vragenlijst. 
Bovendien moesten de aanpassingen beperkt blijven om de 
vergelijkbaarheid met de vragenlijsten uit het verleden niet te ondergraven.  

Zo’n volkstelling is echter bijzonder duur. Daarom zou er naar alternatieven 
gezocht worden. Allerlei universiteiten kregen studieopdrachten 
toegewezen om na te gaan in welke mate via ontsluiting van bestaande 
databanken men tot dezelfde informatie zou komen. (Deboosere, 2005 85 ) 
Met de bestaande elektronica zou het immers mogelijk moeten zijn om 
bestaande zaken te ontsluiten en te koppelen. Ook de Kruispuntbank is er al 
in geslaagd om heel wat databanken te ontkoppelen. Met een kleine 
inspanning van de verschillende partners, zou dit moeten lukken. Maar 
niemand wil de leidende positie innemen.  

Tot op heden blijft dus de koppeling tussen bestaande databanken echter 
vastlopen. Tussen de verschillende statistiekproducenten zoals het 
Kadaster, de Kruispuntbank Sociale Zekerheid en ADSEI is er weinig 
bereidheid om gegevens uitwisselbaar te maken op micro-niveau, namelijk 
het niveau van het individu met het Rijksregisternummer. 

De verschillende statistiekproducenten roepen twee redenen in om 
gegevens niet uit te wisselen: privacy en hun eigen autonomie. Elke 
instantie verzamelt gegevens voor zijn eigen doeleinden die blijkbaar niet 
voor andere doeleinden gebruikt mogen worden. Men staat allemaal op zijn 
eigen autonomie. ADSEI heeft noch bij wet noch in de feiten het gezag om 
die instanties te dwingen om gegevens uit te wisselen.  

Enkel een nieuwe (micro-)census kan de gewenste informatie bezorgen. Die 
census zou geen algemene volkstelling moeten zijn, maar toch een beperkte 
lijst met vragen moeten bevatten. De voorbereiding van zo’n census vraagt 
echter zeker een drietal jaar en kost handenvol geld. Toch kan dit een bron 
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aan informatie opleveren die anders, op dit ogenblik, nergens vindbaar is. 
Als onderzoeksinstelling is SVR daar zeker en vast in geïnteresseerd. 

>  5.5.4. Conclusie  

In de vijfde stap van het fasemodel worden de gegevens verzameld. Omdat 
het ontsluiten van databanken en het uitwisselen van gegevens blijkbaar 
niet vanzelfsprekend is en omdat natuurlijk niet al het materiaal 
beschikbaar is, moet het merendeel van de gegevens gemeten en 
gecollecteerd worden.  

Echter dergelijke onderzoeken, surveys en volkstellingen zijn een grote bron 
aan informatie maar kosten handenvol geld. Ze zijn dan wel een bron aan 
informatie, maar men kan de vraag stellen of het niet goedkoper is om te 
investeren in een goede samenwerking om gegevens te verkrijgen die reeds 
in databanken zitten maar die enkel ontsloten moeten worden. Zeker op 
termijn kan dit vele voordelen bieden.  

De vraag is dan ook wat de bereidheid tot betalen is, enerzijds om gegevens 
te verkrijgen via ontsluiting van databanken, anderzijds om gegevens via 
surveys en eventueel een volkstelling te verkrijgen. De vraag slaat niet 
alleen op de surveys, maar op het hele apparaat. Dit moet ook bekeken 
worden in het licht van de uiteindelijke eigenaarschap van de gegevens en 
wie allemaal gebruik mag maken van die gegevens.  

Canada kiest voor een vijfjaarlijkse volkstelling om zo accuraat mogelijke 
cijfers te verkrijgen over haar bevolking. Het uitgewerkte voorbeeld van die 
volkstelling toont aan dat met een nauwe samenwerking heel wat 
informatie kan verkregen worden. Men heeft op die manier een zeer 
gedetailleerd beeld van de bevolking en men moet minder investeren in 
allerlei aparte kleinschaligere onderzoeken. Er wordt gewerkt met een 
licentiesysteem om de gegevens aan de verschillende departementen in de 
provincies zoals Québec te geven. 
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>  5.6. Analyseren van gegevens 

 
Fase Activiteit Vlaanderen / België Conclusies 

TPF 6) Analyseren 
van gegevens 

Sterkte: capaciteit 
Zwakte: 
gefragmenteerd 

Beleidsvelden lijken 
voldoende capaciteit te 
hebben om te 
ontwikkelen, meten, 
collecteren en 
analyseren; hebben 
beleidsdomeinen 
voldoende capaciteit om 
te ontwikkelen, meten, 
collecteren en 
analyseren? 

 
In de throughputfase van het fasemodel bestaat de volgende stap uit het 
analyseren van de gegevens want meten alleen is niet voldoende, de 
verzamelde data moeten ook omgezet worden in (bruikbare) informatie. 
Beleidsbeslissingen worden immers zelden gebaseerd op ruwe data. Die 
omzetting naar bruikbare en leesbare gegevens moet zo correct mogelijk 
gebeuren zodat nadien het materiaal kan vergeleken worden binnen het 
onderzoek zelf, maar ook met gegevens uit het verleden. Om het verhaal 
achter de cijfers te ontdekken worden in deze stap de data-
analysetechnieken gehanteerd. SVR integreert hiervoor kwalitatieve en 
kwantitatieve methodes om zo tot een betere contextualisering te komen 
van statistieken. Deze statistische studies moeten de beschikbare datasets 
valoriseren. 

>  5.6.1. Databeheer en data-analyse 

De verzamelde informatie wordt op systematische wijze opgeslagen zodat 
ze niet verloren kan gaan en zodat ze eventueel voor andere doeleinden kan 
worden gebruikt. Bestaande softwarepakketten zoals databases, 
rekenbladen, grafische programma’s worden hiervoor ingezet. Bij 
databeheer moet rekening worden gehouden met alle wettelijke bepalingen 
inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Dit betekent dat er 
verantwoordelijken moeten zijn voor de beveiliging van de databank en dat 
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de gegevens moeten geanonimiseerd worden bij de verwerking van de 
resultaten. (Administratie Planning en Statistiek, 2002) 

Data-analyse is één van de manieren om de beleidsrelevantie van de 
statistiekproductie te waarborgen. Data-analyse maakt duidelijk welke 
vragen door de data kunnen worden beantwoord en welke onbeantwoord 
blijven. Data-analyse geeft daardoor feedback over de adequaatheid en de 
volledigheid van de verzamelde gegevens. Dit komt ook tot uiting wanneer 
data binnen een datawarehouseomgeving worden gemodelleerd en 
gecontroleerd op hun consistentie. 

Ieder domein moet instaan voor de kwaliteitsvolle statistiek. In de 
organogrammen van alle domeinen zijn bij de departementen cellen en 
afdelingen opgericht zoals beleidsondersteuning en gegevensbeheer. De 
aanspreekpunten en meetcoördinatoren zijn stilaan uitgebouwd tot echte 
cellen en teams waardoor er ook meer structuur is. Ook op het niveau van 
de grote agentschappen zijn initiatieven in die richting waarneembaar.  

De meeste departementen vinden dat ze genoeg capaciteit hebben om deze 
onderzoeken te doen. Zij investeren ook zeer veel hierin. Zo worden voor 
deze functies voortdurend vacatures uitgeschreven op universiteitsniveau 
voor beleidsondersteuner en gegevensbeheerder. De departementen die 
onvoldoende capaciteit hebben, komen bij de diensten van SVR terecht die 
fungeert als tweedelijnsbijstand. Er is bij SVR zelfs een team ‘kwaliteit’ dat 
speciaal is vrijgesteld voor inspanningen op tweedelijnsniveau.  

Een mogelijke zwakte is de fragementatie van de informatie. Wanneer de 
verschillende beleidsvelden informatie ontwikkelen, gebeurt dat vaak los 
van elkaar. Wanneer geconsolideerde informatie nodig is voor een 
beleidsdomein, zit die informatie gefragmenteerd en dus verspreid over die 
beleidscellen. Het louter aan elkaar plakken van die informatie lijkt niet erg 
zinvol. 

>  5.6.2. Contextualisering 

Dat analyseren en verwerken van de verzamelde gegevens (bv. uitsplitsen, 
aggregeren, causaliteitsonderzoek,…) in het kader van de beleidsbrieven, 
strategische plannen, VRIND-actoren, de Top van Lissabon, enz. gebeurt 
deels door SVR, deels in de departementen. SVR legt zich toe op 
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contextanalyses (bijvoorbeeld de demografische, macro-economische en 
sociaal-culturele contextanalyse bij VRIND) en vraagstellingen met een 
maatschappelijk en beleidsrelevant karakter. 

Cijfers en data volstaan immers niet, het is het verhaal daarachter dat te 
weten moet gekomen worden. De cijferreeksen omtrent personen, relaties, 
feiten en/of gebeurtenissen dienen dus in samenhang met de cijfers 
omtrent hun directe en/of indirecte context beschreven en geanalyseerd 
worden. Gegevens moeten daarom dus zowel voor als na de stap van de 
gegevensverzameling gecontextualiseerd worden en dit telkens in het licht 
van de onderzoeksvragen.  

In de vierde stap van het fasemodel worden op doordachte wijze de 
variabelen opgesteld zodat tussen hen transparant en expliciet empirische 
relaties gemodelleerd kunnen worden. In deze zesde stap moet dan de 
vraag gesteld worden hoe de cijfers de verdere kennis kunnen bevorderen 
en hoe ze bruikbaar kunnen worden gemaakt voor verdere beleidsactie. 
(Vlaamse Regering, 2004b) SVR profileert zich hierbij als expertisecentrum. 
Er functioneert binnen SVR een team kwaliteitszorg statistiek, surveys, 
toekomstverkenningen en beleidsevaluatie. De competenties ‘het kunnen 
leggen van verbanden’ en ‘het zien van oorzaken’ – van essentieel belang in 
deze fase – krijgen dus versterkte aandacht. 

Verder kunnen we nog stellen dat met de komst van de universitaire 
Steunpunten, steeds meer onderzoek in opdracht (cf. beheersovereenkomst) 
gebeurt. De analyse van de door de Steunpunten verzamelde data wordt 
gepubliceerd en zowel op Vlaams als internationaal niveau verspreid. 

>  5.6.3. Conclusie 

Wat de statistieken tonen hangt af van de manier waarop de verzamelde 
gegevens geanalyseerd worden. In deze zesde stap worden die gegevens 
omgezet in bruikbare en leesbare gegevens. We gaan er hierbij vanuit dat 
de onderzoekers hiervoor de nodige kennis bezitten.  
 
Uit onderzoek blijkt dat zowel SVR als de departementen zelf vinden dat ze 
voldoende capaciteit hebben om de verzamelde gegevens te analyseren. 
Maar voor wat de departementen betreft, gaat het dan om de analyse 
binnen de beleidsvelden. Cellen nemen daar de te verwerken informatie 
voor hun rekening. Wanneer er geconsolideerde informatie nodig is voor 
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beleidsdomein, zit die informatie gefragmenteerd en dus verspreid over die 
beleidscellen. Het louter aan elkaar plakken van al die analyses lijkt niet 
erg zinvol. Vraag is of SVR hier ook een (coördinerende) rol te vervullen 
heeft? Toekomstig onderzoek zal dit moeten uitwijzen. 
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>  5.7. Beoordelen en interpreteren van gegevens 

 
Fase Activiteit Vlaanderen / België Conclusies 

TPF 7) Beoordelen en 
interpreteren van 
gegevens 

Kenniscreatie en 
toelichting 

Is er voldoende 
aandacht voor het 
bestuurslaag-
overschrijdende?  

 
In de laatste stap van de throughputfase wordt die informatie beoordeeld en 
geïnterpreteerd. Het doel is de informatie te evalueren en af te stemmen in 
termen van de beleidskwestie waarvoor de statistiek als input dient. 

>  5.7.1. Kenniscreatie 

In de vorige stap van het fasemodel zijn de gegevens en data omgezet in 
leesbare informatie. In deze stap wordt teruggekoppeld naar de 
oorspronkelijke (onderzoeks)vraag van de opdrachtgever voor het realiseren 
van de doelstellingen. De ‘leesbare’ informatie moet ‘bruikbare’ informatie 
worden en relevant gemaakt worden voor de organisatie en haar klanten. 
Dit gebeurt door de gegevens die verkregen zijn door de statistiekproductie 
te koppelen aan en te combineren met reeds bestaande kennis en de 
informatie te interpreteren in het licht van de vooraf opgestelde set met 
indicatoren. De statistische gegevens moeten relevant, juist en tijdig 
aangeleverd worden en moeten nadien spaarzaam (juiste hoeveelheid) en 
doelgericht (juiste plek) gerapporteerd worden. Belangrijk is dat men 
hierbij voldoende structuur en duiding geeft bij de vaststellingen. 

Het rapport dat in deze stap geschreven wordt zal ook bijkomende 
informatie bevatten met resultaten van aanvullende statistische gegevens of 
met informatie over de ruimere omgeving. Men kan de resultaten 
benchmarken met prestaties in andere regio’s of organisaties. Zo kan 
bijvoorbeeld “de daling van de werkloosheidsgraad van jongeren” positief 
geïnterpreteerd worden maar zal anders worden ingeschat indien de globale 
(alle leeftijden) werkloosheidsgraad daalt of stijgt of wanneer de 
jeugdwerkloosheid in een andere richting evolueert in de omliggende 
landen. Toch moet er hierbij opgelet worden dat er geen appelen met peren 
worden vergeleken. De gehanteerde definities en meetmethode moeten 
vergelijkbaar zijn. (Administratie Planning en Statistiek, 2002) 
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Een statistiekagentschap kan in deze stap dus gezien worden als een 
kenniscreërende entiteit met een hoog aantal medewerkers met 
vakspecifieke, hooggeschoolde vaardigheden. De aandacht voor het beheren 
van die productiefactor ‘kennis’ is toegenomen, met als resultante 
kennismanagement in functie van haar klanten. In hoofdlijnen heeft 
kennismanagement steeds betrekking op het managen van de 
productiefactor kennis waarbij getracht wordt het rendement te 
optimaliseren door ten eerste het organiseren van processen van 
kennisdeling, ten tweede het bevorderen van een open 
samenwerkingscultuur, en ten derde het leveren van de infrastructuur en 
het instrumentarium om deze processen en cultuur te faciliteren (Van 
Duivenboden, 1999)  

Een goed monitoringrapport moet volgende kwaliteitskenmerken hebben: 

• doel en doelgroepen van het rapport zijn duidelijk omschreven alsook 
wie bijgedragen heeft tot de redactie; 

• logische structuur met te behandelen indicatoren, best opgehangen aan 
de doelen en op te volgen effecten; 

• onderbouwd met objectieve cijfers die relevant zijn voor het op te 
volgen beleid; 

• vooruitziend met de te verwachten ontwikkelingen, naast de huidige 
stand van zaken; 

• uitnodigend om keuze te maken tussen verschillende opties die werden 
beschreven met hun voor- en nadelen 

• tijdig dwz afgestemd op mijlpalen, deadlines in de beleidscyclus; 
• overzichtelijke presentatie (standaard indien periodieke rapportering) 

met duidelijke weergave van de vaststellingen en aanbevelingen voor 
het beleid. (Administratie Planning en Statistiek, 2002) 

 
>  5.7.2. Conclusie 

In de zevende stap van het fasemodel wordt de geanalyseerde informatie 
beoordeeld, geïnterpreteerd en afgestemd op de beleidskwestie of op de 
vraag die door de opdrachtgever is gesteld. 

We kunnen hier een samenvattende vraag stellen voor de hele input- en 
throughputfase: is er voldoende aandacht voor het 
bestuurslaagoverschrijdende?  
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Departementen en agentschappen produceren allemaal statistiek, maar zij 
doen dit louter en alleen voor hun eigen doelen/beleid op hun eigen 
bestuurslaag. SVR daarentegen focust zich vooral op 
beleidsdomeinoverschrijdend onderzoek en neemt initiatieven om dit te 
stimuleren zoals bijvoorbeeld het Surveymeldpunt. Maar ook hier wordt 
vooral gefocust op de eigen bestuurslaag. Initiatieven die 
bestuurslaagoverschrijdend zijn, komen zelden of niet voor. De problemen 
rond de Volkstelling, in 5.6. aangehaald, tonen dit aan. Andere projecten, 
zoals de uitgave van een Vlaams regionaal statistisch jaarboek, komen niet 
van de grond doordat de vraag naar samenwerking hiervoor door de FOD 
Economie negatief werd beantwoord. Nochtans zouden 
bestuurslaagoverschrijdende onderzoeken en samenwerking heel wat 
interessant materiaal kunnen opleveren. Toch moet hier ook een 
kanttekening bij gemaakt worden: er moet natuurlijk niet geproduceerd 
worden om te produceren, de geproduceerde gegevens moeten nuttig en 
bruikbaar zijn en dat geldt meestal pas als er een concrete vraag komt.  

De gemeentelijke profielen die, ter ondersteuning van de lokale 
beleidsplanning, worden aanboden door de SVR in samenwerking met het 
Agentschap Binnenlands Bestuur zijn een voorbeeld van inhoudelijke 
bestuurslaagoverschrijdende initiatieven. Daarnaast is het project HERMREG 
een voorbeeld van samenwerking tussen het federale en regionale niveau, 
waarbij het Planbureau met de gewesten een econometrisch model hebben 
ontwikkeld en datareeksen hebben samengesteld die een simulatie op 
middellange termijn mogelijk maken van de econometrische vooruitzichten 
van de regio’s in concordantie met het federale model (HERMES). Ook de 
rapporteringen aan internationale organisaties (EU, OESO) waaruit deze 
laatste syntheseconclusies formuleren en waartoe federale 
overheidsdiensten en departementen bijdragen, kunnen worden beschouwd 
als een gemeenschappelijke beoordeling en interpretatie van gegevens. 
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>  5.8. Intern rapporteren en extern verspreiden 

 
Fase Activiteit Vlaanderen / België Conclusies 

OPF 8) Intern 
rapporteren en 
extern 
verspreiden 

Verspreiding: Vl/B: papier + 
site/portalen (links naar 
andere niveaus en 
instellingen) 
Int zichtbaarheid: Vl meer 
belang 

Verspreiding: 
ander gebruik 
van de website 
Int 
zichtbaarheid: 
moeilijk 
samenspel 

 
In het begin van de outputfase wordt de informatie verspreid door interne 
rapportering en het eventueel extern raadpleegbaar maken. Hierbij moeten 
afspraken gemaakt worden m.b.t. het format, de frequentie, de 
toegankelijkheid, de tijdigheid, enz.  De expertise die de Studiedienst 
verwerft, stelt het op verschillende manieren ter beschikking: via deelname 
aan projecten, netwerking met deskundigen, aanbieden van documentatie 
over methoden en goede praktijkvoorbeelden via studiedagen, publicaties 
en website. In dit onderdeel bespreken we eerst een aantal 
verspreidingsmogelijkheden en vooral de digitale verspreiding.  

Vervolgens gaan we in op de internationale zichtbaarheid. Belangrijk in 
deze stap is immers de manier waarop een regio zich kan profileren in een 
internationale context. Vlaanderen probeert via haar Studiedienst 
zichtbaarheid te verwerven op internationale fora door de verzameling van 
tijdige kwaliteitsvolle regionale statistieken in het kader van de 
internationale rapporteringsverplichtingen. In de laatste paragraaf tonen we 
aan dat dit niet vanzelfsprekend is omdat hierbij vaak compromissen 
gesloten moeten worden. 

>  5.8.1. Publicaties 

SVR wordt gekenmerkt door de aanmaak van publieksgerichte publicaties bij 
de verspreiding van zijn informatie. De (publieke) publicaties van het 
vroegere APS, als het huidige SVR, zijn op de website terug te vinden. Sinds 
de BBB hervorming maakt de SVR een onderscheid in: 

• Rapporten 
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Een rapport behandelt een beleidsgerichte (specifieke) vraagstelling. De 
vraagstelling wordt kort gekaderd,; de gebruikte data en analysetechnieken 
worden beschreven. De resultaten worden voorgesteld. Beleidsrelevante 
conclusies en aanbevelingen (voor Vlaanderen) worden zo mogelijk 
geformuleerd.  

• Technische rapporten 
Een technisch tapport omvat de basisdocumentatie omtrent surveys, 
steekproeftrekkingen, databanken gebaseerd op ambtelijke 
registratiegegevens, projecties, statistische technieken en veel gestelde 
vragen hierover. Het rapport stelt de gebruikers in staat deze beter te 
gebruiken en te interpreteren.  

In geval van een survey wordt in het rapport verslag gegeven over: de 
opstelling van de vragenlijst, het steekproefdesign, de voorbereiding en 
opvolging van het veldwerk met inbegrip van een evaluatie van het werk van 
de interviewers en de samenwerking met het veldwerkbureau, een evaluatie 
van de representativiteit van de gerealiseerde steekproef en de berekening 
van de weegcoëfficiënten, een analyse van de respons en de non-respons en 
een evaluatie van de datakwaliteit van de geregistreerde antwoorden. Een 
technisch rapport kan ook het codeboek en de univariate 
frequentieverdelingen van de gesloten vragen (ongewogen data) bevatten.  

In geval van databanken gebaseerd op ambtelijke registratiegegevens wordt 
in het rapport toelichting gegeven bij: de wijze waarop nieuwe variabelen 
zijn gedefinieerd, de kwaliteit van de data, de vergelijkbaarheid van de 
data met andere databronnen, voorbeelden van analysemogelijkheden van 
de databank. Het rapport kan tevens een codeboek bevatten en de 
univariate frequentieverdelingen van de variabelen. In geval van projecties 
worden de achterliggende hypothesen van de projecties en de specifieke 
meerwaarde van de projectie beschreven. 

• Studies 
Een beleidsstudie behandelt op een meer grondige wijze een ruimere 
beleidsgerichte vraagstelling. De vraagstelling wordt aan de hand van een 
internationale literatuurstudie en een samenvatting van het beschikbare 
empirische onderzoek gekaderd. De gebruikte data en analysetechnieken 
worden beschreven. De resultaten worden voorgesteld en besproken in het 
kader van de resultaten van de literatuurstudie en het beschikbare 
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empirische onderzoek. Beleidsrelevante conclusies en aanbevelingen voor 
Vlaanderen (en eventueel ruimer) worden geformuleerd. 

• Handleidingen 
Een handleiding verruimt de kennis van de Vlaamse ambtenaren inzake een 
bepaalde methode of techniek. Dit kan uitgewerkt worden door dieper in te 
gaan op een specifiek probleem of techniek of op de toepassing/uitwerking 
van een methode binnen een bepaalde context. 

• VRIND rapport 
Sinds 1994 schetst VRIND aan de hand van talrijke beleids- en 
omgevingsindicatoren een zo volledig mogelijk beeld van de Vlaamse 
samenleving. De indicatoren worden gekoppeld aan het regeerakkoord, de 
beleidsnota’s en de beleidsbrieven en geordend volgens krachtlijnen 
regeerakkoord en, sedert de BBB-hervorming aan de nieuwe BBB-structuur. 

• Conjunctuurnota voor Vlaanderen 
De Vlaamse Conjunctuurnota informeert met indicatoren en commentaren 
over de internationale, Belgische en Vlaamse situatie. Conjunctuurgevoelige 
aspecten worden via sociaal-economische indicatoren zoals productie en 
investeringen, uitvoer, prijzen en omzet, werkgelegenheid en werkloosheid 
beschreven. 

SVR rapporteert ook over de opvolging van de 21 doelstellingen van het Pact 
van Vilvoorde. In de zogenaamde Gemeentelijke profielschetsen wordt, aan 
de hand van 57 indicatoren, voor elke van de 308 Vlaamse gemeenten een 
rapport opgesteld waarin de gemeente gepositioneerd wordt t.o.v. de 
gemiddelde cijfers voor het Vlaamse Gewest en voor een gelijkaardige 
gemeente. 

De uitgave van een Vlaams regionaal statistisch jaarboek had een voorbeeld 
van een bestuursniveau overschrijdende publicatie kunnen worden. Zowel 
op regionaal als federaal niveau was er vraag naar zo’n statistisch jaarboek. 
De vraag werd echter negatief beantwoord door de FOD Economie. Daarom 
publiceert SVR opnieuw interregionale vergelijkbare statistieken op sociaal-
economisch en ecologisch vlak in een kleine brochure met tabellen over 
kerncijfers voor het Vlaamse beleid. (Vlaamse Regering, 2007) 
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Voor de rapportage van informatie door de departementen heeft SVR geen 
richtlijnen opgesteld. In de handleiding (Administratie Planning en 
Statistiek, 2002) wordt wel aanbevolen dat iedereen zijn gegevens zo 
maximaal mogelijk toegankelijk stelt door metadata erbij te publiceren. Op 
die manier weten gebruikers waarvoor de cijfers kunnen dienen en niet 
kunnen dienen. Er bestaan wel generieke afspraken binnen de Vlaamse 
overheidsadministratie met betrekking tot bepaalde aspecten van 
rapportage, met name met betrekking tot interne huisstijl en de 
verspreiding. 

>  5.8.2. Verspreidingsmiddelen 

De verspreiding gebeurt enerzijds op de klassieke wijze met zorgvuldig 
uitgegeven jaarrapporten en statistische publicaties. De technische 
rapporten zijn gericht naar vakspecialisten en gebruikers van databanken. 
De oplage van de SVR-publicaties bedraagt doorgaans 2.000 exemplaren. Dit 
stemt overeen met een mailinglijst naar de leden van de Vlaamse Regering, 
de parlementairen, de gemeentebesturen, openbare bibliotheken en deze 
van de universiteiten en hogescholen, de leidende ambtenaren, 
geïnteresseerde studiediensten en consultancybureaus, 
middenveldorganisaties, verenigingen, studenten… De oplage is licht 
gereduceerd omdat de teksten als pdf downloadbaar zijn via de website.  

Anderzijds is heel wat statistische informatie van SVR ook op digitale wijze 
toegankelijk. Sinds 1996 beschikt de Vlaamse overheid reeds over een zeer 
goede statistische site met vele functionaliteiten met steeds betere 
interactieve toegang tot de eigenlijke databronnen voor gebruikersgroepen. 
(Vlaamse Regering, 2004b) SVR hecht veel belang aan de uitbouw van zijn 
ICT tools en dan vooral de website. Die website moet in feite de 
belichaming vormen van het Vlaams Statistisch Systeem en is het gezicht 
van SVR naar de klanten toe. (Storm, 2003) Daarom is de website van SVR 
een logisch en overzichtelijk geheel waar bijzonder veel aandacht 
geschonken wordt aan kennisdeling met externe partners en aan het 
permanent actualiseren van de inhoud. SVR heeft immers de verplichting om 
duizend reeksen maandelijks, driemaandelijks of jaarlijks te updaten 
naargelang de periodiciteit. Op de website van SVR worden vele bronnen 
beschikbaar gesteld door naar alle relevante websites met statistieken te 
linken. Per beleidsdomein vind je ook een map terug met links voor 
specifieke statistieken, zodoende dat de gebruiker de meest recente cijfers 
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terugvindt. Via de website worden ook downloadbare versies van teksten 
gratis ter beschikking gesteld en databanken ontsloten. In hoofdzaak gaat 
het om de statistische informatie die ook in hun rapporten voorkomt. 

De website is als ICT-tool het kernelement geworden van de organisatie. 
Jaar na jaar stijgt het aantal bezoekers tot bijna een miljoen bezoekers in 
2007. Men maakt maximaal gebruik van het permanent vernieuwbare van dit 
medium om de trage vernieuwingscyclus van gedrukte publicaties te 
corrigeren zoals bijvoorbeeld het permanent updaten van de VRIND-
indicatoren die vroeger slechts jaarlijks gepubliceerd werden. (Waege, 
2003) Maar niet alle informatie waarover SVR beschikt is voor iedereen 
toegankelijk. Op bepaalde extern verzamelde data zou anders heel hoge 
auteursrechten betaald moeten worden. Wanneer deze informatie enkel 
voor intern gebruik is, zijn deze auteursrechten wel betaalbaar.  

De website heeft ook een portaal met lokale statistieken ter beschikking. 
Daar worden voor elke gemeente, stad en provincie de cijfers en 
statistieken gegeven over inwoners en ondernemingen tot reeksen over 
vrijwel alle beleidsdomeinen zoals wonen, ruimtelijke ordening, milieu, 
welzijn, cultuur,… Dit aanbod met beleidsrelevante statistieken is er 
gekomen omdat in het regeerakkoord uitdrukkelijk werd gepleit om de 
bestuurskracht van de lokale besturen te ondersteunen. Provincies en grote 
steden hadden in het verleden al heel wat cijfermateriaal verzameld en 
bewerkt, maar dat gebeurde nooit gecoördineerd. Er werden verschillende 
bronnen en definities gehanteerd. Om efficiënter te werken en alle 
gemeenten vanuit hetzelfde aanbod te laten vertrekken, bracht SVR daarom 
met het agentschap voor Binnenlands Bestuur de verschillende actoren 
samen. Dat resulteerde in het voorjaar van 2006 tot een protocol met VVSG 
en VVP. (Vlaamse Regering, 2007) 

Tenslotte is er nog de datawarehouse waar de brongegevens zitten maar 
waar ook alle aangekochte gegevens terug te vinden zijn. Het betreft geen 
verspreidingskanaal als zodanig; eerder een analyse-instrument, waaruit 
online rapporten kunnen gemaakt worden waarin de gebruiker vrij kan 
zoeken bv. op het vlak van demografie of lokale statistieken. De 
datawarehouse zelf is niet vrij toegankelijk. Wie informatie nodig heeft die 
niet via de website beschikbaar is, kan echter altijd nog bij de helpdesk 
aankloppen. Deze beantwoordt jaarlijks meer dan 700 oproepen. De vragen 
komen voor de helft vanwege overheden, voor de andere helft vanwege de 
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media, onderzoekscentra, studenten, middenveldorganisaties en burgers. De 
meeste vragen handelen over demografische gegevens.  

Ook ADSEI / NIS hanteert steeds meer zijn website voor het vrijgeven van 
informatie. Hierbij wordt vooral gebruik gemaakt van portals met links naar 
alle relevante internetpagina's van alle statistiekproducenten die op het net 
statistieken aanbieden. Maar ook de statistieken die ze zelf produceert, zijn 
(deels) raadpleegbaar, zoals bijvoorbeeld SEE2001. SVR definieert zijn site 
als een “één-loket-statistiek” terwijl ADSEI spreekt over een "one-shop-
stop". Beide websites willen voor hun territorium de startpagina zijn voor 
alle statistische informatie waardoor je met enkele muisklikken tot de 
gewenste gegevens en informatie komt. 

De producten van INR zijn de nationale en regionale jaarrekeningen, de 
kwartaalrekeningen, de economische begroting, de input-outputtabellen en 
de statistieken van de buitenlandse handel. Al deze statistische producten 
en de ermee verband houdende methodologische toelichtingen zijn 
beschikbaar via de website en op papier beschikbaar bij NBB, FPB en ADSEI.  

Tot slot zijn er de niet-statistiekinstellingen die soms bruikbare regionale 
cijfers op hun website plaatsen. 

De internetpublicaties hebben voordelen en nadelen. Een groot voordeel is 
dat de gebruiker steeds over de meest recente informatie beschikt. Maar 
anderzijds blijven de statistieken en informatie die niet op het net 
aangeboden wordt, voor de moderne gebruiker grotendeels onbekend.  

>  5.8.3. Internationale zichtbaarheid 

Op internationaal vlak wordt het internet door de internationale instellingen 
ook vaker gebruikt voor de verspreiding van nationale en regionale 
statistieken. Sinds 1 oktober 2004 biedt Eurostat bijvoorbeeld de volledige 
databank New Cronos gratis aan via haar website. Het gaat om een grote 
referentiedatabank met statistieken over tal van beleidsthema’s zoals 
economie, demografie, sociale aangelegenheden, mobiliteit, landbouw, 
buitenlandse handel, milieu en energie, wetenschap en technologie). 
Belangrijk voor Vlaanderen is dat New Cronos ook de module Regio omvat. 
Deze deeldatabank bevat statistieken op de zogenaamde NUTS-niveaus. Dit 
zijn territoriale indelingen. Voor België is het NUTS 1-niveau de gewesten, 
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NUTS 2 de provincies en NUTS 3 de arrondissementen. (Vlaamse Regering, 
2004b)  

Een andere internationale instelling die statistiek publiceert is OESO. Deze 
instelling is meer economisch georiënteerd en heeft ook lidstaten van buiten 
Europa. De regio’s zijn in deze instelling echter niet vertegenwoordigd. Alle 
informatie wordt aangeleverd via de nationale statistiekorganen. Zij hebben 
dus het laatste woord over welke informatie wordt doorgegeven. Er bestaan 
wel comités over allerhande thema’s waar eventueel regionale 
vertegenwoordigers kunnen plaatsnemen volgens beurtrol, maar de regio’s 
zijn globaal genomen weinig of niet zichtbaar.  

Desondanks wil SVR met zijn statistiek zichtbaarder worden op het 
internationale niveau. Op die manier kan het makkelijker terugkoppelen 
naar zijn diensten en kan het aan internationale instanties duidelijk maken 
dat theoretische kaders niet altijd toepasselijk zijn. Nu zwaaien de lidstaten 
daar de plak en zijn de stemmen en verzuchtingen van de regio’s niet altijd 
duidelijk hoorbaar, nochtans zijn het de regio’s die vaak de data 
aanleveren.  

Maar er is op dit vlak langzamerhand een kentering merkbaar. Zo leveren de 
regio’s soms rechtstreeks hun gegevens aan de internationale 
statistiekinstelling zonder de omweg van de federale statistiekinstelling. 
Een voorbeeld daarvan is het departement Onderwijs dat haar statistieken 
rechtstreeks aan de OESO kan leveren zonder tussenkomst van ADSEI. 
Politici zijn er ook in geslaagd om regionale ministers voor wat betreft hun 
bevoegdheid te laten zetelen in de Europese Commissie en werkgroepen. 
Voor milieu, maar ook voor gezondheid en arbeid, is er bijvoorbeeld een 
beurtrol tussen de gewesten. Ieder gewest stuurt per half jaar zijn minister 
als volwaardige vertegenwoordiger van zijn land naar de 
commissievergadering m.b.t. milieu. Federale ministers gaan daar niet meer 
naartoe. Alleen voor materies die nog niet geregionaliseerd zijn, treden 
federale ministers nog als een vertegenwoordiger van hun lidstaat op.  

Het statistiekmateriaal dat de internationale instellingen verspreiden geven 
echter meestal enkel een nationaal cijfer per lidstaat. De gegevens van de 
verschillende gemeenschappen of gewesten worden gewoon samengesteld 
en internationale instellingen produceren enkel maar landelijke gegevens. 
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Het komt dan niet tot uiting dat er meerdere producenten zijn. De bron is 
dus vaak onduidelijk. 

Bovendien is er nog een bijkomend probleem, namelijk het verplicht 
doorgeven van cijfers via ADSEI. Wanneer één of twee gewesten immers niet 
of laattijdig of volgens afwijkend definities cijfers leveren, dan blijft alles 
liggen, ook al zijn de cijfers van het andere gewest correct aangeleverd. 
Enkel wanneer de drie gewesten op eenzelfde manier iets definiëren, kan 
men één cijfer construeren. Vaak ontstaan er hierover discussies rond 
definities en rond periodiciteit. Het gevolg van deze interne onenigheid is 
dat er in internationale rapporten geen cijfer verschijnt bij België of een 
cijfer van enkele jaren terug, terwijl er een recent cijfer voor Vlaanderen 
beschikbaar is. 

Maar het kan ook omgekeerd. Wanneer Vlaanderen een definitie absurd 
vindt en er geen meerwaarde ziet om zaken om die welbepaalde manier te 
definiëren en dus ook te meten, dan steekt ze daar geen energie in. 
Dezelfde houding komt bij de andere twee gewesten voor. Dat maakt dat de 
gewesten steeds meer uit elkaar groeien, ook op vlak van definiëring. En 
wanneer er in inter-gewestelijke fora geen oplossingen worden gevonden, 
wordt het probleem in deze stap van de outputfase duidelijk.  

Hetzelfde probleem is ook waar te nemen intern op regionaal niveau om tot 
gemeenschappelijke definities te komen in de eigen Vlaamse overheid.  

Wanneer gegevens door één federale instantie verzameld zouden worden 
die een definitie oplegt voor de gewesten volgens dewelke zij het 
statistiekmateriaal moeten aanleveren, dan bestaat er meer kans op 
coherentie. Toch is dit geen ultieme oplossing. Statistieken moeten immers 
altijd verbonden worden aan een strategie. Wanneer men het beleid wil 
afstemmen op andere regio’s of internationale doelstellingen en 
standaarden, zal men makkelijker gemeenschappelijke definities 
aanvaarden en toepassen dan wanneer het beleid zich louter op lokaal of 
regionaal vlak situeert. Zo zullen er in het kader van de Lissabon-strategie, 
waar Europa een prominente rol speelt op vlak van economie, arbeid en  
bijzondere duurzaamheidsaspecten, makkelijker afspraken gemaakt worden 
rond indicatoren met zeer strakke definities omdat het om 
gemeenschappelijke doelstellingen gaat, zeker als de regio zich wil 
benchmarken met andere regio’s en landen in Europa.  
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De Vlaamse overheid probeert dan ook in meerdere internationale (niet-
officiële) netwerken actief mee te denken over de methoden en 
vraagformuleringen van internationaal surveyonderzoek. Dit gebeurt 
meestal op voordracht van andere experten of op eigen initiatief (indien 
relevant voor beleidsgericht onderzoek in Vlaanderen). Voorbeelden hiervan 
zijn de werkgroep Bevolkingsstudiën in het kader van de Hoge Raad voor 
Europa, de internationale werkgroep Gender and Generation Panelstudy, de 
stuurgroep International Social Survey Programme, het netwerk over 
tijdsbestedingonderzoek (LATUR), de internationale expertenwerkgroep 
over non-responseonderzoek, de Europese methodologische werkgroep over 
toekomstverkenningen (COST) Eurostat-werkgroep Sustainable Development 
Indicators, OESOwerkgroep sociaal kapitaal… (Vlaamse Regering, 2007) 

>  5.8.4. Internationale vergelijkbaarheid 

Statistieken hebben een meerwaarde als ze kunnen vergeleken worden in 
tijd en ruimte. Dit laat toe om af te wegen of de positie van Vlaanderen in 
de tijd goed of slecht geëvolueerd is en of andere landen of regio’s het al 
dan niet beter doen. 

Bij die internationale data moeten we echter een kanttekening maken. 
Internationale instellingen zoals Eurostat, Wereldbank, OESO, enz. 
beschikken over heel wat interessante data. Het internationaal apparaat is 
echter zeer versnipperd en relatief zwak. Gegevens lijken soms eerder op 
basis van onderhandelingen dan op basis van metingen tot stand te komen. 
De internationale organisaties slagen er ook niet in om tot uniforme 
definities te komen. Nochtans is dit een minimumvereiste om cijfers met 
elkaar te kunnen vergelijken. Telkens moet er dus een akkoord gevonden 
worden tussen veel meer partners dan wanneer de discussies op nationaal 
niveau plaatsvinden. Elke lidstaat wil vanzelfsprekend dat bepaalde termen 
omschreven worden opdat zijzelf er het meeste voordeel bijhebben. Dit 
alles resulteert in een vaak bedenkelijke datakwaliteit. Op deze data 
worden wel heel wat prestigieuze analyses gebaseerd. De data beginnen zo 
een eigen leven te leiden in de internationale en nationale arena’s. Heel 
wat actoren nemen internationale indicatoren kritiekloos over. (Van Dooren, 
2005) 

Toch worden er op het internationaal vlak de laatste jaren inspanningen 
geleverd om meer en betere internationaal vergelijkbare reeksen op te 
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maken. Bovendien schenkt Eurostat, het statistisch bureau van de Europese 
Unie, de laatste jaren meer aandacht aan een regionale ventilatie van 
statistieken (aan de hand van de zogenaamde NUTS-niveaus), niet het minst 
omdat de behoefte aan regionale data toegenomen is door de Europese 
steunprogramma’s (Interreg, EFRO,…). Eurostat onderhoudt een speciale 
databank aan regionale statistieken: REGIO. In het 6e vijfjarenprogramma 
2003-2007 van de Communautaire Statistiek is een specifiek luik ingelast 
omtrent regionale rekeningen, regionale indicatoren en stedelijke 
statistieken. 

De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) 
heeft publicaties met regionale statistieken in de OESO-landen. Naast de 
landen van de EU, zijn er ook regionale data in terug te vinden over landen 
zoals de VS, Canada, Japan, Australië,… De OESO wijst wel op het gevaar 
dat schuilt achter internationale vergelijkingen van statistisch materiaal op 
het subnationale niveau. Het begint al met de eenheid die vaak gebruikt 
wordt, namelijk ‘de regio’. Het woord ‘regio’ heeft in vele landen een 
andere betekenis en invulling met consequenties voor de gebieds-en 
bevolkingsomschrijving. Zo is de kleinste OESO-regio qua oppervlakte Melila 
in Spanje met 13 km², terwijl de grootste regio Northwest Territories 
Nunavut in Canada is met 3.000.000 km². Als we de bevolkingsaantallen 
vergelijken is de kleinste regio Balance ACT in Australië met 400 inwoners 
en Kanto in Japan met 47.000.000 inwoners. Daarom heeft OESO in 
samenspraak met de lidstaten de regio’s geclassificeerd op twee territoriale 
niveaus. ‘Territorial Level 2’ slaat op de 335 grote regio’s terwijl 
‘Territorial Level 3’ 1679 micro-regio’s omvat. Daarnaast duidt ‘Territorial 
Level 0’ het grondgebied van een heel land aan en ‘Territorial Level 1’ geeft 
de macro-regio’s weer. Deze classificatie komt grotendeels overeen met de 
indeling die Eurostat heeft opgesteld. Het maakt statistieken beter 
vergelijkbaar en wordt gebruikt als kader voor het implementeren van het 
regionale beleid. (OESO, 2007) SVR publiceert in het kader van het plan 
‘Vlaanderen in Actie een rapport: Vlaanderen Vergeleken – Benchmarking 
van Vlaanderen.  

>  5.8.5. Conclusie 

In de achtste stap van het fasemodel wordt de informatie verspreid. 
Enerzijds worden de resultaten van het onderzoek gerapporteerd aan de 
opdrachtgever, anderzijds wordt ook de buitenwereld in kennis gesteld door 
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de informatie beschikbaar te stellen. Bij deze stap hebben we ook aandacht 
voor de verspreiding naar het internationale niveau toe en op welke manier 
de internationale zichtbaarheid hierbij vergroot kan worden.  

• Verspreiding 
Het verspreidingsmiddel dat het laatste decennium elk jaar meer aandacht 
heeft gekregen en opgeëist is het internet. Zowel in Canada als België is dit 
het instrument bij uitstek om informatie te verspreiden. Portalen en 
databanken met statistiek zijn via deze weg te consulteren. Opvallend is dat 
de regionale statistiekorganen in beide landen een voorsprong hebben 
genomen op de nationale statistiekorganen doordat ze reeds vroeger meer 
geïnvesteerd hebben in hun website en die geleidelijk verder hebben 
uitgebouwd. 

ISQ gaat in het gebruik van het internet het verst. Een deel van de 
statistieken wordt tegenwoordig niet meer afgedrukt op papier, maar is 
enkel nog verkrijgbaar op digitale wijze. Voorts wordt het internet niet 
alleen gebruikt om droge cijfers en analyses te plaatsen. Er wordt ook 
gebruik gemaakt van interactieve grafieken en vergelijkingstabellen. Op die 
manier wordt het materiaal overzichtelijker aangeboden en kan men sneller 
tot de gewenste informatie komen. 

Québec en Canada maken ook gebruik van verspreidingstabellen. Een jaar 
op voorhand worden de precieze data meegedeeld waarop welbepaalde 
statistieken beschikbaar zijn. In 85% van de gevallen wordt deze datum ook 
gehaald. Een handig instrument voor wie bepaalde gegevens nodig heeft en 
weer een voorbeeld van transparantie. 

• Internationale zichtbaarheid 
De statistiekorganen van beide landen hechten veel belang aan 
internationale standaarden. Ze hanteren de kwaliteitsstandaarden van 
Eurostat, of lieten zich op z’n minst erdoor inspireren.   

Vlaanderen en Québec hebben daarentegen een totaal andere visie t.o.v. de 
internationale zichtbaarheid die ze op het vlak van statistiek kunnen 
bereiken. Voor Vlaanderen is die internationale zichtbaarheid belangrijk. 
Enerzijds is er het aspect om Vlaanderen duidelijker te profileren, 
anderzijds wil SVR zijn stem laten horen zoals bij beslissingen over 
definiëring of om moeilijkheden i.v.m. dataverzameling te signaleren. Op 
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sommige vlakken is vooruitgang geboekt voor de regio’s. Zo worden voor 
bepaalde domeinen de producenten van statistieken rechtstreeks 
geconsulteerd. Dat betekent dat er geen omweg is via ADSEI, maar dat er 
een rechtstreekse lijn is tussen SVR en Eurostat of OESO. Anderzijds treden 
ook regionale ministers op als vertegenwoordiger voor hun land en dit 
d.m.v. beurtrol met de andere regio’s binnen hun land.  

Wat echter vaak het probleem is voor een gefederaliseerd land, is het 
verschaffen van gezamenlijke cijfers. Wanneer één regio te laat is met de 
productie of een andere definitie hanteert, dan wordt het gezamenlijke 
cijfer op internationaal niveau niet weergegeven. Wanneer de cijfers van de 
verscheidene regio’s dan toch worden doorgegeven en die verschillen 
dusdanig van elkaar, dan zal dat verschil niet meer merkbaar zijn in het 
landelijk cijfer. 

Québec ligt niet wakker van deze problemen. ISQ wijst erop dat deze 
neveneffecten gekend zijn, maar legt zich erbij neer dat nationale organen 
meer te zeggen hebben in internationale instellingen. Wie volgens hen 
welbepaalde statistiekgegevens over Québec wil hebben, kan bij hen altijd 
terecht om die gegevens te bemachtigen. Zij hebben meer aandacht voor 
benchmarking met ander regio’s. Zo’n één-op-één-relatie vinden ze veel 
interessanter. Er kan hierbij gefocust worden op welbepaalde actoren en 
beleidsdomeinen en men kan ook overleggen welke definiëring wordt 
gebruikt.  

Gelijkenis en verschil bij verspreiding en internationale zichtbaarheid 

Het internet is in Québec en Vlaanderen de belangrijk(st)e tool om 
informatie te verspreiden. Toch wordt er in Québec nog een stapje verder 
gegaan en bevat hun website meer dan een overzicht van de statistieken. 
Qua internationale zichtbaarheid kampen beide regio’s met dezelfde 
problemen van gemeenschappelijke definiëringen en de mogelijkheden om 
zich te manifesteren op het internationale niveau. Québec legt zich er 
echter bij neer en tracht via één-op-één-benchmarking relaties aan te 
knopen met andere regio’s. 
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>  5.9. Valoriseren: formuleren van beleid 

 
Fase Activiteit Vlaanderen / België Conclusies 

OPF 9) 
Valoriseren: 
formuleren 
van Beleid 

Materiaal van SVR   beleid Vl 
Materiaal van INR    beleid B 
en Vl 

Q en Vl: drang om 
meer greep te 
krijgen op 
statistiek in fct v 
beleid 
= gedeelde agenda 

 

De negende en laatste stap van de outputfase in het fasemodel is de 
valorisatie van het gerapporteerde materiaal. De gevraagde gegevens zijn 
beschikbaar en kunnen gebruikt worden om het beleid te formuleren en te 
optimaliseren. Statistische informatie wordt immers pas zinvol wanneer 
deze verkregen informatie ook gebruikt wordt voor onderzoek, beleid of 
controle. 

SVR stelt zelf vast dat zijn materiaal wordt gebruikt voor het beleid in 
Vlaanderen. SVR, en de andere statistiekproducenten van Vlaanderen, 
produceren immers in de eerste plaats statistiek voor hun eigen gebruikers 
en dat is de Vlaamse overheid zelf. Voor een aantal zaken doet die overheid 
beroep op het statistiekmateriaal dat, al dan niet rechtstreeks, wordt 
aangeleverd door het federale niveau. De federale overheid daarentegen 
gebruikt hoofdzakelijk het materiaal van INR, en de instellingen die zij 
verenigt. Immers, het materiaal dat in Vlaanderen geproduceerd wordt 
heeft betrekking op de bevoegdheden waarvoor de regio’s bevoegd voor 
zijn. 

Of het onderzoeksmateriaal van de Studiedienst ook allemaal effectief 
wordt gebruikt door de beleidsmakers is voer voor een andere studie. Toch 
kunnen we vaststellen dat meer en meer cijfermateriaal begint door te 
sijpelen en ook effectief wordt gebruikt in het schrijven van de 
beleidsbrieven en het opvolgen van de beleidsplannen. Een aantal van die 
documenten worden ook besproken in VESOC, het overlegorgaan met de 
sociale partners.  
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Dus wanneer indicatoren en studies een hogere beleidsrelevantie hebben, 
zal ook het politieke belang van de resultaten groeien. Dit vergt een 
bijzondere competentie van al de medewerkers en van de leidinggevende 
personeelsleden in het bijzonder gedurende het hele 
statistiekproductieproces.  

We kunnen hier een onderscheid maken waarvoor het materiaal uiteindelijk 
gebruikt wordt: namelijk voor het “opvolgen” of  “evalueren” van het 
beleid. Het opvolgen van het beleid is het systematisch en continu 
verzamelen, analyseren en rapporteren van beleidsmatig relevante data die 
van nut zijn voor het periodiek vergelijken van resultaten met 
vooropgestelde normen of verwachte resultaten. Het evalueren van het 
beleid gaat verder dan het opvolgen. Het gebeurt grondiger en 
gedetailleerder. Evalueren is het in de diepte beoordelen en gebruiken van 
de resultaten van dergelijke opvolging voor de bevestiging, de bijsturing of 
de ommekeer van de normen of wijze van beleidsuitvoering. (Administratie 
Planning en Statistiek, 2002) 

>  5.9.1. Conclusie 

Op lange termijn is het de bedoeling van Québec en Vlaanderen om meer 
greep te krijgen op de statistiek in functie van het beleid. In Québec wordt 
de groep die totale onafhankelijkheid verkiest steeds groter. Referenda in 
het verleden eindigden telkens net in het voordeel van het kamp dat nog bij 
Canada wou blijven, maar in 2006 werd Québec wel erkend als aparte natie 
binnen Canada. De volgende stap is de volledige onafhankelijkheid en dat 
betekent ook de volledige verantwoordelijkheid op alle vlakken m.b.t. het 
statistieksysteem. Tot het zover is groeit wel de drang om in functie van het 
huidige beleid meer vat en controle te krijgen over de statistiekproductie 
voor alle beleidsdomeinen waar Québec bevoegd voor is of zal worden. Ook 
in Vlaanderen is die drang op te merken maar dan veeleer om het 
statistieksysteem beter te laten functioneren. De analyse in het fasemodel 
heeft aangetoond dat op sommige vlakken nog werk aan de winkel is en dan 
vooral m.b.t. aspecten waar een samenwerking met het federale niveau 
Vlaanderen parten speelt. Enkelen gaan hierbij een stap verder en hebben 
voorstellen geopperd om een confederaal statistieksysteem in het leven te 
roepen om tegemoet te komen aan de huidige (samenwerkings)problemen. 
In 6.2. gaan we hier dieper op in. 
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>  5.10. Samenvattende matrix 

Fase Activiteit Québec / Canada 
1) Formuleren van doelstellingen 
     en uitvoeringswijze 

Q: gedecentraliseerd         ↔     C: gecentraliseerd 
     ISQ, SC, ministeries                  SC 
                                                        inspraak van Q 

2) Implementeren en afstemmen   H 
 
 

V 

Q: BDSO: integratie van alle geg (ministeries+org) 
                  1-loketbehandeling 
Q/C: advies van gebruikers / comités (‘relevantie’) 
Q-C: overlegorgaan + directeur-generaal ISQ 

IN
PU

T
FA

SE
 

3) Definiëren van het te meten 
     object 

Statistiekbronnen: enquêtes/ISQ+SC/unif/adm fiche 
Toegang tot data:  
C: FMGD + IDD + CDR + BMDI 
Q-C: CIQSS (=CDR Québec) + CADRISQ 

4) Ontwikkelen van indicatoren Adhv materiaal uit inputfase 
(‘betrouwbaarheid en objectiviteit’) 

5) Meten en collecteren van 
    gegevens 

Secteurs de dénombrement (SD) 
‘Citizens first’: bestuurslaagoverschrijdend  

6) Analyseren van gegevens Regionaal onderzoek  →  scanning  →  
database  →  interactieve verificatie  →  
automatische codering →  controle en 
boeking (‘vergelijkbaarheid’) 

T
H

R
O

U
G

H
PU

T
FA

SE
 

7) Beoordelen en interpreteren van 
     gegevens 

To
eg

ep
as

t o
p 

‘R
ec

en
se

m
en

t/V
ol

ks
te

lli
ng

’ 

Statistiekgeg groeperen om concl. te trekken 
Hfdst met uitleg methodologie/definities 
voor gebruikers (‘verstaanbaarheid’) 
Kwaliteitsevaluatie(zelf)test 

8) Intern rapporteren en extern 
     verspreiden 

Verspreiding: Q/C: vooral  site  
      (grote publiek ↔ beperkte gebruikers) 
Q: -CID (‘toegankelijkheid’) 
     -Publicatiekalender (‘tijdigheid’) 
     -CIQSS, CDR 
C: -Le Quotidien (geg + korte analyses) 
Int zichtbaarheid: Q minder belang 

O
U

T
PU

T
FA

SE
 

9) Valoriseren: formuleren van 
     beleid 

Materiaal van ISQ → beleid Q 
Materiaal van SC   → beleid C en Q 
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Fase Activiteit Vlaanderen / België 
1) Formuleren van doelstellingen 
     en uitvoeringswijze 

Vl: gedecentraliseerd  ↔  B: gedecentraliseerd 
      SVR, dep, agentsch          (ADSEI+NBB+FPB) ea 
                                               inspraak van Vl 

2) Implementeren en afstemmen   H 
 
 

V 

Vl: FRED + DWH + Surveymeldpunt  
      1-loket-statistiek 
     [Overlegplatform onder voorzitterschap SVR] 
Vl-B: HRS (tijdelijk) → [Coördinatiecomité] 

IN
PU

T
FA

SE
 

3) Definiëren van het te meten 
     object 

Statistiekbronnen: SVR + INR/ADSEI/RR/KSZ/K. 
Toegang tot data: problematisch daarom: 
omwegen en samenwerkingsverbanden 

4) Ontwikkelen van indicatoren Ind: VRIND, D Ontw, Lissabon, OESO, 
Laken,… 
Projecten: SCV, VIA,… 

5) Meten en collecteren van 
    gegevens 

Volkstelling / SEE 

6) Analyseren van gegevens Sterkte: capaciteit 
Zwakte: gefragmenteerd 

T
H

R
O

U
G

H
PU

T
FA

SE
 

7) Beoordelen en interpreteren van 
     gegevens To

eg
ep

as
t o

p 
‘R

ec
en

se
m

en
t/V

ol
ks

te
lli

ng
’ 

Kenniscreatie en toelichting 

8) Intern rapporteren en extern 
     verspreiden 

Verspreiding: Vl/B: papier + site/portalen 
(links naar andere niveaus en instellingen) 
 
 
 
 
Int zichtbaarheid: Vl meer belang 

O
U

T
PU

T
FA

SE
 

9) Valoriseren: formuleren van 
     beleid 

Materiaal van SVR     → beleid Vl 
Materiaal van INR      → beleid B en Vl 
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Fase Activiteit Conclusies 
1) Formuleren van doelstellingen 
     en uitvoeringswijze 

Onvoldoende inspraak, overleg en 
samenwerking 

2) Implementeren en afstemmen   H 
 
 

V 

Overkoepelende organen en tools beter 
uitwerken 
 

IN
PU

T
FA

SE
 

3) Definiëren van het te meten 
     object 

Ontbreking van structurele regeling 
inzake directe toegang tot atomaire 
data 

4) Ontwikkelen van indicatoren Voldoende interne dynamiek 
5) Meten en collecteren van 
    gegevens 

Wat is de bereidheid tot 
betalen? 

6) Analyseren van gegevens Beleidsvelden lijken voldoende 
capaciteit te hebben om te 
ontwikkelen, meten, collecteren 
en analyseren; hebben 
beleidsdomeinen hiervoor ook 
voldoende capaciteit? 

T
H

R
O

U
G

H
PU

T
FA

SE
 

7) Beoordelen en interpreteren van 
     gegevens 

To
eg

ep
as

t o
p 

‘R
ec

en
se

m
en

t/V
ol

ks
te

lli
ng

’ 

Is er voldoende aandacht voor 
het 
bestuurslaagoverschrijdende?  

8) Intern rapporteren en extern 
     verspreiden 

Verspreiding: ander gebruik van de 
website 
 
 
 
 
Int zichtbaarheid: moeilijk samenspel 

O
U

T
PU

T
FA

SE
 

9) Valoriseren: formuleren van 
     beleid 

Q en Vl: drang om meer greep te 
krijgen op statistiek in fct v beleid 
= gedeelde agenda 
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6. Antwoorden op de onderzoeksvragen 

In dit rapport zijn we vertrokken vanuit de uitdagingen die we uit de 
beleidsnota van De Vlaamse Regering hebben gedestilleerd. Dit leverde vier 
concrete onderzoeksvragen op: 

1) Welke coördinerende en initiërende taken moet een gedecentraliseerde 
statistiekinstantie op horizontaal vlak vervullen? 

2) Hoe worden de verschillende noodzaken en behoeftes aan statistiek op de 
verschillende niveaus in een gefederaliseerd land gecoördineerd en op 
elkaar afgestemd?  

3) Welke samenwerkingsverbanden tussen aanbieders en afnemers van 
statistieken bieden op de verschillende niveaus een structurele regeling 
inzake de directe toegang tot atomaire data (statistieken en databanken)?  

4) Hoe kan de statistiekwetgeving van de verschillende niveaus in een 
gefederaliseerd land zich het best verhouden? Hoe kan de internationale 
zichtbaarheid van een regio uit een gefederaliseerd land vergroot worden?  

Deze vragen beantwoorden we in het licht van de vergelijkende studie 
tussen de statistiekproductie enerzijds in Québec en Canada en anderzijds 
in Vlaanderen en België.  

De conclusies voor elke stap van het fasemodel hebben we reeds 
geformuleerd in het vorige hoofdstuk.  



 ׀ 175 ׀

>  6.1. Uitdaging met betrekking tot het horizontale 

Op horizontaal vlak kijken we naar de statistiekproductie op het 
gedecentraliseerde niveau van Vlaanderen en Québec. In functie van de 
uitdagingen in Vlaanderen stelden we ons in dit onderzoek de volgende 
onderzoeksvraag m.b.t. coördinatie: Welke coördinerende en initiërende 
taken moet een gedecentraliseerde statistiekinstantie op horizontaal vlak 
vervullen? Deze vraag speelt vooral een rol in de eerste en de laatste fase 
van het fasemodel, namelijk bij het nagaan van de noodzaak aan een 
bepaalde statistiek en het communiceren met andere departementen in de 
inputfase en het verzamelen en verspreiden van de statistiek in de 
outputfase. 

Het antwoord op deze onderzoeksvraag helpt ons bij het zoeken naar 
oplossingen voor de Vlaamse uitdagingen m.b.t. het horizontale. Zo kunnen 
we opportuniteiten formuleren voor het optimaliseren van de statistiek in 
het kader van de staatshervorming. 

In Québec en Vlaanderen verloopt de statistiekproductie gedecentraliseerd 
en is er één entiteit die coördinerende taken op zich kan nemen. Voor 
Québec is dat ISQ, in Vlaanderen heeft SVR de opdracht gekregen om de 
coördinatie van het Vlaams Statistisch Systeem te organiseren en richtlijnen 
te geven op het vlak van kwaliteit van de statistiek en de surveys. Bij de 
invulling van die coördinatiefunctie zijn er gelijkenissen en verschillen waar 
te nemen tussen de  beide regio’s. 

Een coördinatieopdracht behelst taken op zowel kwantitatief als kwalitatief 
vlak. We overlopen de belangrijkste coördinatieopdrachten en bekijken hoe 
die worden aangepakt door de statistiekentiteiten in beide regio’s. 

In een gedecentraliseerd systeem zijn alle entiteiten zelf verantwoordelijk 
voor hun statistiek en produceren ze onafhankelijk van elkaar hun eigen 
statistiek. Op kwantitatief vlak bestaat de coördinatiefunctie er daarom 
onder meer in om ervoor te zorgen dat de verschillende departementen op 
de hoogte zijn van de andere surveys die georganiseerd worden. Wanneer 
de verschillende producenten op de hoogte zijn van elkaars’ onderzoek, kan 
er proactief gezocht worden naar synergieën en kunnen onderzoeken 
makkelijker op elkaar afgestemd worden. Wanneer deze opdracht door de 
coördinerende statistiekentiteit goed wordt uitgevoerd, kan hiermee 
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onnodig onderzoek en overbevraging worden tegengegaan. In Vlaanderen 
heeft SVR voor deze opdracht een survey-meldpunt. SVR fungeert als 
centraal meldpunt en houdt een register bij van alle Vlaamse surveys. Deze 
is raadpleegbaar op de website van SVR en wordt continu aangevuld. Per 
survey wordt er onder meer een korte omschrijving, de periodiciteit, de 
onderzoeksmethode, het jaartal en de contactpersoon weergegeven. Een 
dergelijk uitgewerkt systeem is niet aanwezig in Québec. Melding over de te 
voeren surveys kan gebeuren in hun overlegorgaan, maar er bestaat geen 
officieel surveymeldpunt.  

In een gedecentraliseerd systeem hebben alle statistiekproducenten heel 
wat statistiekmateriaal. Wanneer er geen coördinatie plaatsvindt, blijft dit 
materiaal verspreid en kunnen anderen niet of heel moeilijk aan deze 
gegevens geraken. Vaak is er dan ook geen weet door buitenstaanders over 
het bestaan van deze gegevens. Er moet dus absoluut verhinderd worden 
dat kennis wordt opgesloten binnen de verschillende entiteiten en 
departementen. Meer nog, de kennis moet optimaal uitgewisseld worden. 
Een coördinerende entiteit moet dus al dat materiaal groeperen zodat er 
een overzicht is van wat reeds bestaat. Dit overzicht kan op twee manieren 
gebeuren: enerzijds met een databank die een beschrijvend overzicht geeft 
van al het beschikbare materiaal, anderzijds met een datawarehouse waar 
de statistiek zelf is in terug te vinden. Vlaanderen heeft beide systemen. 
FRED is een metadatabank die voor alle beleidsdomeinen beschrijvende 
informatie geeft over de inhoud en de kwaliteit van de statistieken. Maar er 
bestaat ook een datawarehouse die de statistiekreeksen verzamelt en de 
verschillende databestanden ontsluit. Het dient als instrument om bepaalde 
rapporten uit te trekken. Deze twee instrumenten moeten ervoor zorgen dat 
de kennis naar boven komt die bij de  beleidsondersteunende cellen zitten 
die verantwoordelijk zijn voor de statistiek en monitoring binnen de dertien 
ministeries. Bestaande onderzoeken en databanken worden gegroepeerd 
waardoor SVR ook makkelijker maatschappelijke verbanden en 
beleidseffecten kan opsporen. In Québec zijn de gegevens terug te vinden in 
de Banque de Données des Statistiques Officielles (BDSO). ISQ heeft dit 
instrument samen met de verschillende statistiekproducenten in Québec 
opgericht. BDSO combineert het beschrijvende aspect van FRED met het 
aanbieden van de statistieken van DWH. BDSO laat toe dat je de officiële 
statistieken van de verschillende ministeries en organisaties van Québec kan 
doorzoeken. BDSO heeft de doelstelling van ‘1-loket-behandeling’ in 
gedachten en streeft met verschillende partnerships ernaar om de algemene 
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kennis over Québec te vergroten doordat alle gegevens op één plaats 
gecentraliseerd worden en opgevraagd kunnen worden. Dankzij BDSO krijgt 
iedereen dus makkelijk toegang tot een brede waaier van gegevens over alle 
aspecten van de samenleving in Québec. 

Coördinatie heeft tot doel de afzonderlijke statistieken zoveel mogelijk in 
een systeem te doen passen. Hiervoor is overleg nodig over definiëring, 
teleenheden, classificaties, enz. waarna bindende afspraken worden 
gemaakt. De coördinerende entiteit is hiervoor verantwoordelijk. In 
Vlaanderen zijn de verschillende departementen, administraties, IVA’s en 
EVA’s verantwoordelijk voor hun statistiek- en monitoringactiviteiten op hun 
vakterrein. Zij bepalen de behoeften en nemen initiatieven om deze in te 
vullen. Maar om gegevens uitwisselbaar te maken en de kwaliteit van de 
statistiek in zijn geheel op een voldoende hoog peil te brengen, moeten 
minimale spelregels worden gevolgd. De coördinerende rol is weggelegd 
voor SVR die voorstander is van een open coördinatiemethode. Dit betekent 
dat hij rechtstreeks in dialoog treedt met de departementen en 
agentschappen, maar er wordt niets dwingends opgelegd. Vanuit SVR 
worden geen standaarden, definities of nomenclatuur opgelegd. Wel wordt 
SVR regelmatig gevraagd door ministers of de Vlaamse regering om 
werkgroepen/gebruikersgroepen op te richten om rond bepaalde thema’s 
tot overeenstemming te komen over definities. Maar dit belet niet dat ieder 
departement of ieder agentschap ook nog zijn eigen registraties doet in 
functie van rapportering die zij moeten maken in functie van decreten en 
besluiten. In Québec probeert ISQ met BDSO de informatie zo 
samenhangend en vergelijkbaar mogelijk te maken. Dit doet ze aan de hand 
van definities, classificaties en concepten die gebruikt worden bij de 
productie van officiële statistieken en die door de overheid, na overleg, 
naar voren zijn geschoven. Hierbij wordt het consensusmodel gehanteerd. 

Een coördinerende entiteit moet ook streven naar een gemeenschappelijke 
kwaliteit bij de statistiekproducenten op haar bestuursniveau. SVR en ISQ 
laten zich beide inspireren door de kwaliteitsdimensies die Eurostat 
aanstipt: relevantie, accuraatheid, vergelijkbaarheid, tijdloosheid en 
punctualiteit, toegankelijkheid en helderheid, coherentie, verbondenheid 
en overdraagbaarheid. In Vlaanderen geeft SVR algemene 
kwaliteitsrichtlijnen aan, die afgestemd zijn op die Europese standaarden 
zodat de Vlaamse statistieken vergelijkbaar zijn en een volwaardige plaats 
verkrijgen in de Europese rapporteringen. Gelet op de visie dat elke 
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Vlaamse statistiekproducent zelf ten volle verantwoordelijk is voor de 
kwaliteit, is de rol van de Studiedienst m.b.t. die kwaliteit hoofdzakelijk 
sensibiliserend en ondersteunend. Om die kwaliteitsstandaarden ook in de 
praktijk te laten toepassen organiseert SVR opleidingen en geeft SVR ook 
adviezen op maat. Daarnaast is er een handleiding ontwikkeld waarin de 
basisprincipes van kwaliteitsvol surveyonderzoek beschreven staan. Hiermee 
heeft de Vlaamse overheid een referentiekader voor haar kwaliteitsbeleid, 
wordt de betrouwbaarheid van de regionale statistieken gegarandeerd en 
wordt de conformiteit met de (inter)nationale methodologische richtlijnen 
bewaakt. In Vlaanderen worden deze richtlijnen echter niet dwingend 
opgelegd aan de verschillende departementen. Wanneer we kijken naar 
Québec hanteert ISQ zes kwaliteitsstandaarden: relevantie, 
betrouwbaarheid en objectiviteit, vergelijkbaarheid, tijdigheid, 
verstaanbaarheid en toegankelijkheid. De kwaliteit van de producten en 
diensten is een voortdurende bezorgdheid van ISQ. ISQ heeft echter geen 
gedetailleerde handleidingen ontwikkeld zoals die in Vlaanderen voor de 
andere statistiekproducenten bestaan. Er zijn enkel documenten 
beschikbaar waarin vermeldt wordt hoe de kwaliteitsinvulling gebeurt bij 
ISQ. Het kwaliteitsaspect komt wel aan bod in het overlegorgaan. 

Alle voorgaande zaken worden best in overleg besproken in een 
overlegorgaan. Wanneer het overlegorgaan alle statistiekproducenten 
verzameld, kan dit de plaats bij uitstek zijn om kwantiteit- en 
kwaliteitaspecten te coördineren en af te stemmen op elkaar. Een entiteit 
als SVR of ISQ neemt hierbij best het voortouw. In Québec bestaat er een 
coördinatie tussen de 24 verschillende departementen en ISQ in de 
‘Coordination board’. Bij consensus worden daar beslissingen genomen over 
onderzoek, definiëring, samenwerking, enz. In Vlaanderen is er reeds 
overleg, maar dit overleg zal in de toekomst worden samengebracht in het 
‘Vlaams Overlegplatform’. Dit overlegplatform bestaat uit gemandateerden 
uit alle departementen en entiteiten aangevuld met enkele 
vertegenwoordigers van het lokale bestuursniveau. De Studiedienst neemt 
het voorzitterschap waar. De taak van het Overlegplatform is het 
samenbrengen van alle nuttige informatie, het bekrachtigen en 
ondersteunen van het mede-eigenaarschap van de departementen of 
besturen bij de realisatie van gemeenschappelijke projecten (het 1-loket-
statistiek, het Vlaamse Statistische Meerjarenprogramma, de Vlaamse 
metadatabank, het meldpunt survey) en ten slotte de afstemming van de 
sectorale regelgeving op de kwaliteitsrichtlijnen opvolgen. Toch zien we al 
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in de benaming (en bijgevolg ook de taakinvulling?) van het orgaan een 
verschil met Québec. ‘Coordination’ is veel doelgerichter en dwingender 
dan het ‘overleg’ in ‘Overlegplatform’. Er moet absoluut vermeden worden 
dat het ‘Overlegplatform’ een loutere praatbarak wordt. Want dit is een 
orgaan dat met weinig inspanningen tot vele samenwerkings-, harmonisatie- 
en coördinatierealisaties zou moeten kunnen leiden. 

Samenvattend kunnen we stellen dat beide statistiekinstanties van elkaar 
kunnen leren voor wat betreft de coördinerende en initiërende taken. De 
handleidingen van SVR zijn bijvoorbeeld een interessant instrument om de 
verschillende departementen bij te staan met advies over processen en 
kwaliteit. Dergelijke goed uitgewerkte documenten zijn niet voorhanden in 
Québec. Ook een systeem waar gemeld moet worden welke surveys worden 
uitgevoerd, bestaat niet in Québec. Vlaanderen kan op zijn beurt voor zijn 
toekomstig Overlegplatform inspiratie opdoen bij het overleg-en 
consensusmodel dat ISQ hanteert in de ‘Coordination board’. 
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>  6.2. Uitdagingen met betrekking tot het verticale 

Op verticaal vlak kijken we naar de statistiekproductie in de relatie tussen 
Québec en Canada. In functie van de uitdagingen m.b.t. de relatie tussen 
het Vlaamse en federale niveau stellen we ons drie onderzoeksvragen over 
de coördinatie tussen, de samenwerking van en de regelgeving op de 
verschillende niveaus. 

De eerste onderzoeksvraag op het verticale vlak luidt: Hoe worden de 
verschillende noodzaken en behoeftes aan statistiek op de verschillende 
niveaus in een gefederaliseerd land op elkaar afgestemd? Deze vraag speelt 
zich af in de inputfase en dan vooral in de eerste stap waarin de verhouding 
tussen de instellingen op de verschillende niveaus is besproken en in de 
tweede stap waarin wordt nagegaan welke gegevens al bestaan en welke 
gegevens nog nodig zijn. Ook hiervoor kijken we naar de situatie in Québec 
en Canada.  

We vestigen bij deze onderzoeksvraag voor België de aandacht op het nog 
niet actief zijn van het overlegorgaan en het ontbreken van een databank 
als tool om statistiek tussen de verschillende niveaus te coördineren en op 
elkaar af te stemmen.  

Net zoals op het horizontale niveau is ook op het verticale niveau een 
overlegorgaan essentieel om in een gefederaliseerd systeem tot coördinatie 
te komen. Een goede coördinatie tussen de verschillende niveaus is van 
belang om tot een geïntegreerde statistiekproductie te komen. Op het 
gedesaggregeerde niveau (micro-niveau) worden eerst lokale en daarmee de 
Vlaamse cijfers geproduceerd en verzameld, waarna ze op Belgisch niveau 
geaggregeerd kunnen worden (macro-niveau). De productie van 
geïntegreerde statistieken vraagt een specifieke organisatie van de 
statistische onderzoekscultuur (toegang tot data, gemeenschappelijk 
beheer, voorafgaandelijke inhoudelijke en praktische afspraken, 
kennisdeling en organisatiekennisopbouw) en het statistische 
productieproces  (voorafgaandelijke afspraken rond het gebruik van een 
gemeenschappelijke methodologie, begripsbepaling, nomenclatuur,…). De 
behoefte aan afstemming is reëel om de continuïteit en de uniformiteit van 
diverse statistieken te waarborgen. 
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Canada heeft daarom een overlegorgaan dat de statistiekentiteiten van de 
verschillende niveaus samenbrengt. In het Federal-Provincial-Territorial 
Consultative Council overleggen op regelmatige basis de vertegenwoordigers 
van het federale statistiekorgaan SC met vertegenwoordigers van de 
statistiekinstanties uit de verschillende territoria en provincies, zoals ISQ. 
Dit orgaan dient om alles wat met statistiek te maken heeft met elkaar te 
coördineren. De afzonderlijke en gemeenschappelijke strategieën worden 
besproken en de informatiebehoeften kunnen kenbaar gemaakt worden om 
zo eventueel gemeenschappelijke projecten te ontwikkelen of op z’n minst 
tot uitwisseling van informatie. Verder is dit ook de ideale plaats om tot 
gemeenschappelijke definities te komen en normen en praktijken te 
harmoniseren. De casestudy in Canada en Québec toont immers aan dat dit 
orgaan bijzonder nuttig werk kan verrichten, als het maar voldoende 
bewegingsruimte krijgt en iedereen zich ten volle inspant tot het welslagen 
ervan. 

Een dergelijk orgaan in België zou heel wat coördinatieperikelen uit de weg 
kunnen ruimen. De oprichting van het Coördinatiecomité dat de 
verschillende statistiekniveaus en –instanties in België zou moet 
verenigingen, sleept echter al verscheidene jaren aan. Maar het zou 
eigenlijk zo snel mogelijk gerealiseerd moeten worden zodat de regio’s 
gehoord zouden worden binnen een federale context. In de nieuwe 
Statistiekwet wordt een coördinatiecomité voorzien (art. 14) ‘met als 
opdracht de statistische programma’s van de diverse openbare besturen, 
diensten en instellingen te coördineren en de uitvoering ervan op te volgen 
teneinde de efficiëntie en de kwaliteit ervan te verhogen, de globale 
enquêtedruk te verminderen alsook tijdig te voldoen aan de Europese en 
internationale verplichtingen.’ In tussentijd neemt het Bureau voor de Hoge 
Raad voor Statistiek enkele functies van dit Coördinatiecomité waar.  

De samenstelling van het Coördinatiecomité bestaat uit een 
vertegenwoordiger van de Hoge Raad voor de Statistiek, het Nationaal 
Instituut voor de Statistiek, de Nationale Bank van België en van het 
Federaal Planbureau. De gewesten en de gemeenschappen kunnen ieder een 
vertegenwoordiger aanwijzen.  

In dit overlegorgaan zal een geïntegreerd statistisch meerjarenprogramma 
worden voorbereid. De NIS zal ieder jaar instaan voor de opmaak van een 
inventaris van de statistieken ten behoeve van het Coördinatiecomité en de 
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Hoge Raad voor de statistiek. Deze inventaris zou worden opgevolgd in 
functie van de evoluerende informatiebehoeften van de diverse overheden 
en de internationale rapporteringsverplichtingen. Dit Coördinatiecomité zou 
ook adviezen geven over de standpunten die België op internationale 
bijeenkomsten inneemt omtrent de inzameling van statistieken die 
betrekking hebben op gewest- en gemeenschapsmateries. 

De Minister die ADSEI onder zijn bevoegdheid heeft, zal op voorstel van het 
Coördinatiecomité en na overleg met de betrokken statistiekentiteit, 
aanbevelingen kunnen richten m.b.t. de methodologie van de inzameling 
van de gegevens, van de statistische verwerking ervan en van de 
bekendmaking van de resultaten. De entiteit kan ook verzocht worden om 
statistieken op te stellen op basis van gegevens die de betrokken dienst 
reeds inzamelt. 

Het is belangrijk dat het Coördinatiecomité niet louter een centraliserende 
rol speelt, maar veeleer een cruciale coördinerende functie krijgt zoals in 
Canada het geval is. De goede intenties zijn hiervoor aanwezig opdat op 
vlak van coördinatie een aantal stappen vooruit zouden worden gezet. Nu 
nog wachten op de concrete uitvoering voor er een oordeel kan over geveld 
worden. 

Een tool die kan helpen in het coördinatieproces is een gemeenschappelijke 
metadatabank met statistiek van de verschillende niveaus. In Québec 
bestaat het Centre interuniversitaire québécois de statistiques sociales 
(CIQSS). Uitvoerige gegevens van zowel SC als ISQ kunnen hier door 
onderzoekers geraadpleegd worden. In België bestaat zo’n 
gemeenschappelijke databank niet. Vlaanderen was met zijn FRED-
metadatabank tot op heden een uniek gegeven. Maar sinds kort biedt de 
portaal van ADSEI steeds meer methodologische nota’s aan. Ook bij andere 
statistiekinstanties  worden dergelijke nota’s gemaakt. Eén centrale 
databank die al die beschrijvende methodologische nota’s bevat, zou een 
grote hulp betekenen voor vele onderzoekers. 

 
De tweede onderzoeksvraag op het verticale vlak luidt: Welke 
samenwerkingsverbanden tussen aanbieders en afnemers van statistieken 
bieden op de verschillende niveaus een structurele regeling inzake de 
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directe toegang tot atomaire data (statistieken en databanken)? Hiervoor 
kijken we vooral naar de derde stap van de inputfase. 

Het eerste grote verschil tussen België en Canada is dat in België vele 
gegevens verspreid zitten over meerdere bronnen terwijl de voornaamste 
gegevens in Canada bij het federale statistiekorgaan zitten. Doordat ISQ een 
zeer nauwe samenwerkingsband heeft met SC, is het voor ISQ vrij makkelijk 
om aan welbepaalde gegevens of statistieken te geraken van het federale 
niveau. Men kent elkaars’ privacy-politiek en weet dat die informatie in 
goede handen is. 

Bijkomend probleem voor SVR is dat de toegang tot de verschillende 
statistiekbronnen niet van een leien dakje loopt. Ondanks alle goodwill 
tussen personen van federale en Vlaamse instanties of tussen Vlaamse 
instanties en lokale besturen, blijft het ontbreken van een structurele 
regeling inzake die directe toegang tot atomaire data (statistieken en 
databanken van federale instanties zoals het NIS, het Rijksregister, het 
Kadaster, de Kruispuntbank Sociale Zekerheid,…) een probleem voor de 
uitoefening van regionale bevoegdheden. Als reden voor de moeizame 
samenwerking wordt o.a. gewezen op de Wet op de bescherming van de 
persoonlijke levenssfeer en de ingewikkelde en langdurige procedures bij de 
Privacycommissie. De strikte regels en procedures van de Privacycommissie 
die zijn opgesteld m.b.t. de modaliteiten waarop de Studiedienst en alle 
andere onderzoekscentra kunnen gebruik maken van persoonsgegevens 
zouden voor een betere werking moeten worden versoepeld. De toegang tot 
atomaire data gaat bovendien gepaard met hoge kosten (zoals bijvoorbeeld 
bij de toegang tot het Rijksregister). Daarnaast is er ook nog de 
terughoudendheid in de samenwerking met gewesten en gemeenschappen 
en hanteren de federale instanties verschillende regelingen die niet 
openbaar beschreven zijn. Sinds de beleidsnota van 2004 is er wel al een 
positieve evolutie, maar toch zijn er nog altijd datareeksen en statistieken 
op het federale niveau die relevant zijn voor Vlaanderen, maar moeilijk te 
verkrijgen zijn. 

In Québec en Canada werden de afgelopen decennia verscheidene 
initiatieven genomen en projecten gerealiseerd die ervoor zorgden dat de 
toegang tot statistiekdata werd vereenvoudigd, terwijl er toch rekening 
werd gehouden met de wetgeving over de vertrouwelijkheid van informatie. 
Enkele voorbeelden zijn: Initiative de Démocratision des Données (IDD) 
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waarbij instituten jaarlijks een vast bedrag betalen zodat hun onderzoekers 
onbeperkt toegang krijgen tot gegevens van de belangrijkste 
statistiekbronnen; en Réseau de Centres de Données de Recherche (CDR) dat 
in beveiligde lokalen in verschillende universiteiten databases aanbiedt met 
interessante statistieken. De interessantste CDR is CIQSS (Centre 
interuniversitaire québecois de statistiques sociales). Deze CDR is gevestigd 
in de universiteit van Montréal, bevat de statistieken van zowel SC als ISQ 
en staat open voor alle onderzoekers van Québec.  

Vertrouwelijke gegevens kunnen enkel op welbepaalde plaatsen worden 
ingekeken. Onderzoekers moeten die gegevens strikt vertrouwelijk 
behandelen en slechts enkel voor statistische doeleinden gebruiken. De 
bescherming van die vertrouwelijkheid is zowel voor ISQ als SC 
fundamenteel. Onderzoekers moeten afhankelijk van de databank of de 
instelling een welbepaalde procedure doorlopen om toegang te krijgen. 
Maar men heeft ook nog andere oplossingen uitgedokterd. Het uitgangspunt 
is telkens immers dat er naar een evenwicht moet gezocht worden tussen de 
voordelen van de statische gegevens die voortvloeien uit het werk van de 
onderzoekers en de bescherming van de persoonsgegevens. Daarom staat er 
in de Canadese statistiekwet een ‘impliciet contract met de respondenten’ 
waarbij SC aan de respondenten gegevens kan vragen en antwoorden eisen 
om op die manier inlichtingen te produceren. Dit contract voorziet echter in 
een absolute verplichting tot waarborging van  vertrouwelijkheid van de 
antwoorden zodat die personen niet geïdentificeerd kunnen worden.  

Québec en Canada hebben dus structurele regelingen en organen om 
makkelijk aan onderzoeksgegevens en statistieken te geraken, terwijl in 
Vlaanderen en België gewerkt wordt met kleine oplossingen zoals een 
samenwerkingsakkoord met elke aanbieder van statistiek. Verder is er nood 
aan een versoepelde Wet op de bescherming van de persoonsgegevens en 
efficiëntere procedures bij de Privacycommissie voor statistiekentiteiten. 
Een mogelijke oplossing, wanneer de Privacycommissie het zou aanvaarden, 
is een ‘impliciet contract met de respondenten’ zoals SC hanteert. In dit 
impliciet contract vermeldt SVR welke regels het zich minimaal houdt over 
o.a. het statistisch geheim. Dit contract zou ook opgelegd moeten worden 
aan de departementen en agentschappen. en wat ook aanvaardt zou worden 
door de Privacycommissie, kan een oplossing zijn die structureler is dan de 
huidige oplossingen.  
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De derde onderzoeksvraag op het verticale vlak is tweeledig: Hoe kan de 
statistiekwetgeving van de verschillende niveaus in een gefederaliseerd 
land zich het best tot elkaar verhouden? Hoe kan de internationale 
zichtbaarheid van een regio uit een gefederaliseerd land vergroot worden? 
Deze vragen hebben betrekking op het hele statistiekproces maar vooral op 
alle stappen in de inputfase en de outputfase. De zichtbaarheid komt tot 
uiting in stap 8 (outputfase) wanneer de gegevens extern worden verspreid, 
bijvoorbeeld in de OESO-statistieken. 

In Canada is de bevoegdheidsverdeling tussen het federale en provinciale 
niveau klaar en duidelijk neergeschreven in de Grondwet. Op basis daarvan 
zijn de Statistiekwet voor Canada en Québec opgesteld. Er wordt gewerkt 
met homogene bevoegdheidspakketten: het beleidsniveau dat bevoegd is 
voor een beleidsdomein, is ook verantwoordelijk voor de statistiekproductie 
hierover. Men kijkt dus niet naar het territoriale aspect, wel naar de 
praktische basis van een welbepaald domein. Door de goede samenwerking 
van de statistiekentiteiten over de bestuurslaagniveaugrenzen heen, heeft 
dit zelden of nooit tot problemen geleid. 

Voor Vlaanderen gaan we in op het idee dat in de beleidsnota wordt 
geopperd om een Vlaams Statistisch Decreet in het leven te roepen. De 
voorstellen voor een dergelijk decreet willen tegemoet komen aan de 
problemen rond de coördinatie en de toegang tot data. Deze voorstellen 
voor een confederaal statistieksysteem zouden op het Forum voor 
Institutionele Hervormingen verdedigd worden en zouden hun neerslag 
moeten vinden in een nieuwe of aangepaste federale statistiekwet. Die 
Statistiekwet dateert immers van 1962 en is sindsdien nauwelijks 
geactualiseerd. Bijgevolg zijn ook de noodzakelijke aanpassingen m.b.t. het 
Nationaal Instituut voor de Statistiek, het Kadaster en het Rijksregister tot 
op vandaag nog niet gebeurd. Verscheidene initiatieven zijn gestrand. Een 
aanpassing van de Wet is dus meer dan nodig opdat de performantie van het 
Belgisch Statistisch Systeem verder verhoogd zou kunnen worden en de 
organisatie ervan afgestemd zou kunnen worden op de uitbreiding van 
regionale bevoegdheden. Immers, deelstaten zouden over homogene 
bevoegdheidspakketten moeten kunnen beschikken. Daarbij zouden zij niet 
alleen de verantwoordelijkheid over een materie toegewezen krijgen, maar 
ook ten volle over alle instrumentele bevoegdheden moeten kunnen 
beschikken. Statistiek is zo’n instrumentele bevoegdheid.  
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Met een confederaal statistieksysteem waarbij het Vlaams Statistisch 
Systeem als een autonome, volwaardige en gelijkwaardige partner wordt 
behandeld in het Belgisch systeem zou een partnersituatie ontstaan met een 
volwaardig Vlaams Instituut voor de Statistiek naast het Nationaal Instituut 
voor de Statistiek (NIS). De statistische diensten van de deelstaten zouden 
op dezelfde voorrechten en bevoegdheden als de statistische diensten van 
het federale niveau kunnen beroepen (verplichte en kosteloze 
medewerking, inzage en mededeling van data,…). Bovendien zou dit ook 
invloed hebben op de internationale zichtbaarheid. Vanuit een 
internationaal perspectief wordt Vlaanderen tot nu toe vaak nog over het 
hoofd gezien. Internationaal statistisch materiaal wordt voornamelijk vanuit 
een federaal (Belgisch) niveau ingevuld. De Vlaamse overheid wil een 
zichtbaardere rol spelen op het internationale niveau, o.a. door een 
volwaardige vertegenwoordiging te hebben in internationale statistiekfora 
als een weerspiegeling van de bevoegdheidsverdeling.  

Zo’n eigen Vlaams Statistiekdecreet heeft voordelen en nadelen. Enerzijds 
geeft het zichtbaarheid aan een beleid en geeft het gezag aan de persoon of 
instantie die belast wordt met de uitvoering. Bovendien is een decreet wel 
nodig indien de Vlaamse overheid het Vlaams Statistisch Systeem wil 
uitbreiden met andere laterale actoren. Anderzijds kunnen bepaalde zaken 
zoals de interne statistiekcoördinatie zonder het Decreet geregeld worden 
en biedt zo’n Decreet ook geen oplossing daar waar Vlaanderen zaken wil 
afdwingen van hogere bestuursniveaus zoals de toegang van de regio’s tot 
de beslissingsorganen van de Europese statistiekinstellingen. Die spelregels 
worden op het federale en Europese beleidsniveau bepaald en moeten 
aangepakt worden in een wijziging van de Statistiekwet. Maar op lange 
termijn zal de noodzaak aan een decretale basis voor het statistisch 
onderzoek in opdracht van de Vlaamse overheid in ieder geval toenemen 
wanneer men steeds meer betrouwbaardere statistieken wil en wanneer 
meer bevoegdheden worden geregionaliseerd die ook moeten worden 
gemonitored. 

Uiteindelijk is het immers de bedoeling om in twee fasen te werk te gaan. 
In een eerste fase zou worden geprobeerd om binnen de huidige structuren 
en wetgeving de statistiekproductie beter te laten functioneren. Maar 
Vlaanderen is hiervoor wel afhankelijk van wat gebeurt op het federale 
niveau. De tweede fase op langere termijn zou erin bestaan dat gewesten 
en gemeenschappen volledige bevoegdheid zouden hebben over hun eigen 
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statistiek. Op basis van eerder geciteerde juridische studies is dit een 
evidentie en ook in de memorie van toelichting bij de herziene Statistiekwet 
staat dit geschreven. Dus voor wat betreft de statistiekproductie is 
Vlaanderen autonoom om statistieken te produceren die gewenst en nodig 
zijn. 

Wat wel nog een probleem blijft, is de vertegenwoordiging van de gewesten 
in internationale instanties zoals Eurostat en OESO. Vanuit een 
internationaal perspectief wordt Vlaanderen nog vaak over het hoofd 
gezien. Internationaal statistisch materiaal wordt voornamelijk vanuit een 
federaal (Belgisch) niveau ingevuld. OESO is wel toegankelijker naar 
gemeenschappen en gewesten toe want het richt zich rechtstreeks tot de 
producenten. Bij Eurostat echter willen ze zich in het kader van de 
uitbreiding van Europa beperken tot de lidstaten en is het aan de lidstaten 
om zich te organiseren. België wordt er officieel vertegenwoordigd door NIS 
/ ADSEI. Maar in het verleden gebeurde het voorafgaand overleg tussen NIS 
en de gewesten niet systematisch en de doorstroming nadien van informatie 
was soms beperkt en laattijdig. Het Coördinatiecomité zal hier in de 
toekomst zijn rol moeten spelen. Daarom is er in de herziene Statistiekwet 
ingeschreven dat de standpunten die het federale orgaan in de Eurostat-
werkgroepen inneemt, vooraf zullen voorbereid worden in het 
Coördinatiecomité. De gewestelijke statistiekinstellingen zullen in het 
Coördinatiecomité ook met één stem spreken, net zoals nu al gebeurd bij de 
Hoge Raad voor Statistiek. Daarom komen zij op geregelde wijze samen om 
vooraf tot een gezamenlijk standpunt te komen. 

In een eerste fase is een Vlaams Decreet dus niet onmisbaar. Vele 
problemen kunnen opgelost worden a.d.h.v. aanpassingen aan de bestaande 
wetgeving en dan vooral met het Coördinatiecomité wanneer het zal 
beginnen functioneren. Maar wanneer we in de fase komen waar de 
gewesten en gemeenschappen de volledige bevoegdheid krijgen over hun 
statistiek, zal er wel degelijk werk moeten gemaakt worden van een Vlaams 
Statistiek Decreet. 
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Veel gebruikte afkortingen 

ADSEI  Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie 
ADRC  Agence des Douances et du Revenu du Canada 
APS  Administratie Planning en Statistiek 
BDAL  Bases de Données Administratives Longitudinales 
BDSO  Banque de Données des Statistiques Officielles sur le Québec 
BISA  Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse 
BMDI  Base de MétaDonnées Intégrée 
CADRISQ Centre d’Accès aux Données de Recherche de l’Institut de la 
  Statistique de Québec 
CBG  Centrum voor Bevolking- en Gezinsstudiën 
CDR  Réseau de Centres de Données de Récherche 
CID  Centre d’Information et Documentation 
CIQSS  Centre Interuniversitaire Québecois de Statistiques Sociales 
DAR  Diensten van het Algemeen Regeerbeleid 
DWH  DataWareHouse 
ETNIC  Entreprise des Technologies Nouvelles de l'Information et de 
  la Communication 
EVA  Extern Verzelfstandigd Agentschap 
FMGD  Fichiers de Micro-données a Grande Diffusion 
FPB  Federaal PlanBureau 
FRED  Functionele REgionale Databank 
HRS  Hoge Raad voor Statistiek 
IDD  Initiative de Démocratisation des données 
INR  Instituut voor de Nationale Rekeningen 
IPF  Inputfase 
ISQ  Institut de la Statistique du Québec 
IVA  Intern Verzelfstandigd Agentschap 
IWEPS   Institut wallon de l’évaluation, de la prospective et de la 
  statistique 
MIS  Management Informatie Systeem 
NIS  Nationaal Instituut voor de Statistiek 
NBB  Nationale Bank van België 
OESO  Organisatie voor Economische Samenwerking en  
  Ontwikkeling 
OPF  Outputfase 
RSZ  Rijksdienst voor Sociale Zekerheid 
RVA  Rijksdienst Voor Arbeidsvoorziening 
SC  Statistics Canada 
SCV  Socio-Culturele Verschuivingen 
SD  Secteurs de Dénombrement 
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SEE  Sociaal-Economische Enquête 
SVR  Studiedienst voor de Vlaamse Regering 
TPF  Throughputfase 
TRN  Test du Recensement National    
UNSD  United Nations Statistics Division 
VDAB  Vlaamse Dienst voor ArbeidsBemiddeling 
VIA  Vlaanderen In Actie 
VRIND  Vlaamse Regionale INDicatoren 
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Overzicht klankbordgroep en interviews m.b.t. dit 
onderzoek 

06/11/2007 Klankbordgroep met Jan De Mulder, Beleidsmedewerker van 
het Departement Bestuurszaken; Guido Decoster, Administrateur-Generaal 
van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur; Frank Franceus, Adjunct-
Kabinetschef Bestuurszaken van het Kabinet van de Vlaamse Minister van 
Bestuurszaken, Buitenlands beleid, Media en Toerisme; Luc Lathouwers, 
Secretaris-Generaal van het Departement Bestuurszaken; Josée Lemaître, 
Administrateur-Generaal van de Studiedienst van de Vlaamse Regering; Karl 
Vanlouwe, Raadgever Binnenlands Bestuur bij het Kabinet van de Vlaamse 
Minister van Bestuurszaken, Buitenlands beleid, Media en Toerisme; Erwin 
Vermeulen, Raadgever Algemeen beleid bij het Kabinet van de Vlaams 
Minister van Binnenlands bestuur, Stedenbeleid, Wonen en inburgering 

20/11/2007  Interview met Camille Courchesne, Directeur des 
statistiques économiques et sociales, Institut de la statistique du Québec 

06/12/2007  Interview met Josée Lemaître, Administrateur-Generaal van 
de Studiedienst van de Vlaamse Regering 
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