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Verslag aan het federale parlement: Kwaliteit van de statistieken van de
Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium

Kwaliteitsvolle statistieken zijn onmisbaar om goede, onderbouwde
beleidsbeslissingen te nemen. Het Rekenhof voerde een audit uit over de werking
van de Algemene Directie Statistiek (ADS), de officiële statistiekinstantie in België.
De ADS voldoet in grote mate aan de kwaliteitsnormen en levert heel wat
inspanningen om efficiënter te werken. Door een gebrek aan hooggeschoold
personeel, kan ze echter enkel de minimaal verplichte statistieken maken, ten koste
van activiteiten die de kwaliteit ervan zouden kunnen verbeteren. De kwaliteit van
de statistieken is bovendien afhankelijk van de medewerking van andere
overheidsdiensten en van de kwaliteit van de data die deze andere diensten
verstrekken. De ADS heeft hierin geen inspraak. Het samenwerkingsakkoord van 19
maart 2014 over de oprichting van een Interfederaal Instituut voor de Statistiek (IIS)
kan enkele in de audit vastgestelde knelpunten oplossen zoals de relatie van de ADS
t.o.v. de regionale instituten voor statistiek.
Kwaliteitsvolle statistieken zijn onmisbaar om goede, onderbouwde beleidsbeslissingen te
nemen. De Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium (ADS), een dienst van de FOD
Economie, KMO, Middenstand en Energie, is de officiële statistiekinstantie in België. Deze
directie, vaak aangeduid met de oude naam “Nationaal Instituut voor de Statistiek” (NIS),
speelt een cruciale rol in de productie en verspreiding van overheidsstatistieken.
Het Rekenhof voerde een audit uit over de werking van de ADS, met de Praktijkcode voor
Europese Statistieken van Eurostat als normenkader. De ADS voldoet in grote mate aan deze
normen. Niettemin kunnen sommige aspecten nog worden verbeterd.
Het Rekenhof stelde vast dat de ADS heel wat inspanningen levert om efficiënter te werken,
maar dat ze door een gebrek aan hooggeschoold personeel, enkel kan voldoen aan de
minimale (Europese) statistische verplichtingen, ten koste van activiteiten die de kwaliteit
van de processen en de statistieken zelf zouden kunnen verbeteren (op het vlak van
methodologie, communicatie…). De ADS moet haar inspanningen en haar zorg voor
kwaliteit voortzetten en verbeteren. Beheersinstrumenten moeten verder worden
uitgebouwd en lopende projecten tot een goed einde gebracht (optimalisatie van het
productieproces, communicatieplan, opvolgen van meet- en verwerkingsfouten, versterken
van de diensten Kwaliteit en Methodologie…). De FOD Economie, KMO, Middenstand en
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Energie moet daarom inspanningen blijven leveren om het personeelskader van de ADS te
heroriënteren naar meer hooggeschoold personeel.
Voorts stelde het Rekenhof vast dat de kwaliteit van de statistieken in grote mate afhankelijk
is van de medewerking van andere overheidsdiensten en van de kwaliteit van de data
(tijdigheid, nauwkeurigheid...) die deze andere diensten verstrekken. Een belangrijke
conclusie is dat het werken met administratieve databanken de administratieve lastendruk
verlaagt, maar meermaals de tijdigheid, nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van de
statistieken in het gedrang brengt. Het verhogen van de kwaliteit van administratieve
databanken is een verantwoordelijkheid voor alle betrokken bewindslieden en
administraties. Het Rekenhof beveelt de minister van Economie alvast aan ervoor te zorgen
dat de ADS meer wordt betrokken bij de oprichting van databanken en de werking ervan,
zodat rekening kan worden gehouden met haar specifieke noden.
Tot slot merkt het Rekenhof op dat de statistiekwetgeving onvoldoende rekening houdt met
de institutionele context in België: de relatie van de ADS met andere bestuursniveaus en in
het bijzonder de regionale instituten voor statistiek is formeel onduidelijk. Om hieraan te
verhelpen moet het samenwerkingsakkoord van 19 maart 2014 over de oprichting van een
Interfederaal Instituut voor de Statistiek (IIS) worden goedgekeurd door de parlementen en
vervolgens worden uitgevoerd. Tegelijk moet de Statistiekwet worden geactualiseerd.
De minister van Economie antwoordde dat rekening houdend met de toestand van lopende
zaken het aan zijn opvolger toekwam om de nodige maatregelen te nemen om aan de
aanbevelingen tegemoet te komen.
Informatie voor de pers
Het Rekenhof controleert de openbare financiën van de federale Staat, de gemeenschappen, de
gewesten en de provincies. Het draagt bij tot de verbetering van het overheidsbeheer door nuttige en
betrouwbare informatie die voortvloeit uit een tegensprekelijk onderzoek, toe te zenden aan de
parlementaire vergaderingen, aan de beheerders en aan de gecontroleerde diensten. Als collaterale
instelling van het parlement werkt het Rekenhof onafhankelijk ten opzichte van de overheden die het
controleert.
Het verslag Kwaliteit van de statistieken van de Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium
werd aan het federale parlement bezorgd. Het is samen met de samenvatting en dit persbericht
terug te vinden op de website van het Rekenhof (www.rekenhof.be).
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