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1. Inleiding  
 
België behoorde, mede dankzij de inspanningen van Quetelet, tot de pioniers inzake 
de moderne openbare statistiek. De afgelopen decennia is deze reputatie grotendeels 
teloor gegaan. Zo waren er begin jaren ’90 uiterst negatieve commentaren in de 
internationale pers en vanwege Eurostat, die goed samengevat worden in de 
beleidsnota inzake de statistiek van de Vlaamse Minister-President Leterme:  
 

‘Het invloedrijke weekblad The Economist berichtte op 11 september 1991 
dat het Belgisch statistische apparaat het slechtste was van alle 
industrielanden. De statistieken werden veel te laat gepubliceerd en geen 
enkel land spendeerde minder aan statistiekproductie. Eurostat publiceerde 
in augustus 1993 onder de titel ‘How are the mighty fallen’ een aanvullend 
vernietigend oordeel over de kwaliteit van het Belgische statistisch apparaat. 
Vier jaar later, op 4 maart 1995, stelde The Economist dat zelfs 
ontwikkelingslanden betere statistieken hebben dan België’ Leterme (2004: 
7).  

 
Als gevolg hiervan werden een aantal hervormingen doorgevoerd. De belangrijkste 
situeert zich op het domein van de macro-economische statistieken, waarvoor het 
Instituut voor de Nationale Rekeningen werd opgericht, als een 
samenwerkingsverband tussen het Nationaal Instituut voor de Statistiek (NIS)1, de 
Nationale Bank en het Federaal Planbureau. Voorts is de ontwikkeling van de 
Kruispuntbank Sociale Zekerheid een belangrijk gegeven. 
 
Ondanks deze hervormingen kent de Belgische statistiekvoorziening nog belangrijke 
tekorten, zo bleek uit het rapport van Kampen en Bouckaert (2005). Het is vooral de 
statistiekwet van 1962 die om grondige hervorming vraagt. Deze wet werd reeds 
aangepast in 1985, in 1994 en in 2001. Toch werden de fundamenten van de 
statistiekwet, die wel naar aanpassing vragen, nooit herzien. Het gaat dan vooral om 
de onafhankelijkheid van het Statistische Instituut (NIS), om concrete richtlijnen wat 
de kwaliteit van de statistiekproductie betreft en om een herziening van de 
verantwoordelijkheden in overeenstemming met het federale bestel.  
 
De statistiekwet wijst het NIS een belangrijke coördinerende rol toe, terwijl dit in de 
werkelijkheid te wensen overlaat. In realiteit was het de Hoge Raad voor Statistiek 
die in de mate van het mogelijke de openbare statistiek coördineerde en zorgde voor 
de implementatie van Europese richtlijnen. Het NIS moet zijn centrale rol als 
producent van communautaire statistieken delen met ten minsten twee andere 
instellingen, namelijk het Instituut voor Nationale Rekeningen en de Nationale Bank 
van België. Ter implementatie van Europese richtlijnen ontwikkelde België een 

                                                           
1 Ondertussen is de officiële naam van dit Instituut: ‘Algemene Directie Statistiek en Economische  

Informatie’ (ADSEI), een onderdeel van de Federale Overheids Dienst Economie. Daar de 
afkorting ADSEI weinig ingeburgerd is, gebruiken wij verder de oude benaming NIS.  
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federaal geïntegreerd statistisch meerjarenprogramma. Dit plan is echter nog steeds 
niet gefinaliseerd.  
 
Een volgende belangrijke tekortkoming is het gebrek aan overzicht. Het is 
onduidelijk welke statistieken door de diverse diensten, administraties en privé-
organisaties geproduceerd worden. Als regel geldt dat alle statistieken, op welk 
niveau ze ook geproduceerd worden, aan het NIS kenbaar gemaakt moeten worden. 
Enkel zo kan het NIS alle statistieken inventariseren. Maar de regio Vlaanderen heeft 
bijvoorbeeld zelf, onafhankelijk van het federale systeem, een Vlaams statistisch 
systeem op poten gezet. Het finale probleem blijft dus de coördinatie en 
samenwerking tussen de beleidsniveaus die nodig zijn om landstatistieken voor de 
Europese Unie te kunnen produceren. Er bestaat een reëel gevaar voor dubbel werk 
(Kampen en Bouckaert, 2005).  
 
België is natuurlijk niet het enige land, dat met deze problemen geconfronteerd 
wordt. Het is daarom interessant na te gaan welke oplossingen en institutionele 
regelingen andere landen, en met name dan federale landen, hebben gevonden. Het 
doel van dit paper is dan ook een overzicht te geven van de situatie van de 
verschillende nationale statistische instituten, met name hun autonomie ten opzichte 
van de overheid, de institutionele inbedding en de bevoegdheidsverdeling tussen de 
producenten van statistieken op verschillende federale beleidsniveaus.  
 
Dit paper heeft de volgende structuur. In de volgende sectie beschrijven we de 
werkwijze en het kader van het onderzoek waaruit dit paper is voortgekomen. In de 
derde sectie worden een aantal tendensen geïdentificeerd die uit een globaal overzicht 
van een groot landen naar voren kwamen. In sectie vier worden de wettelijke basis, 
de organisatie en de bevoegdheidsverdeling inzake statistiek in vier landen, namelijk 
het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Zwitserland en Zweden meer in detail 
beschreven. Sectie vijf bevat de conclusies die op basis van dit overzicht kunnen 
getrokken worden ten aanzien van het statistisch apparaat in België.  
 
 

2. Werkwijze 
 
Het onderzoek waarop dit paper is gebaseerd maakte deel uit van een groots opgezet 
project met de titel "Wetenschappelijke adviseurs over de uitbouw van een statistisch 
systeem ter vervanging van de Algemene Socio-economische Enquête 2001". Dit 
project werd uitgevoerd door ploegen van verschillende universiteiten (VUB, UCL, 
LUC en UA), in opdracht van de Hoge Raad voor de Statistiek. De motivatie voor 
deze studie was onvrede met de 'Algemene Socio-Economische Enquête 2001' (SEE), 
in de volksmond de Volkstelling genoemd. Het gevoelen was dat deze SEE een grote 
belasting betekende, zowel voor het Statistisch Instituut, als voor de bevolking, en dat 
de resultaten pas met grote vertraging beschikbaar kwamen. De vraag werd daarom 
gesteld of de gegevens die via de SEE werden verzameld, niet veel gemakkelijker 
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konden worden vergaard via diverse administratieve databanken. Doel van de globale 
studie was deze vraag te beantwoorden (zie verder De Boosere en Surkyn, 2005).  
 
Uit het werk van de groep adviseurs binnen dit project bleek dat de overgang naar een 
volkstelling op basis van administratieve gegevens geen louter technische kwestie is. 
In de nieuwe context genereert het statistisch instituut zelf de benodigde gegevens 
niet meer, maar moet die opvragen bij andere administraties. Vanuit verschillende 
onderzochte domeinen bleek dat dit geen evidentie is. Diverse factoren bemoeilijken 
de overdracht van de benodigde gegevens, waaronder als voornaamste: overwegingen 
inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, praktische moeilijkheden 
inzake het leveren van de benodigde gegevens evenals de eigen bevoegdheden en 
ambities van de betrokken actoren op het vlak van de productie en het beheer van 
gegevens en de productie van statistieken. De overgang naar een ‘administratie 
Volkstelling’ impliceert dan ook de vraag naar de relatie tussen het statistisch 
instituut enerzijds en de andere administraties en beleidsniveaus anderzijds.  
 
Daaruit volgt dan weer onmiddellijk de vraag naar de positie van het statistisch 
instituut binnen het statistische landschap en de vraag hoe dit statistische landschap 
globaal georganiseerd is. Dit betreft o.a. de autonomie van het statistische instituut, 
zijn institutionele inbedding en hoe de statistische bevoegdheden verdeeld zijn tussen 
de beleidsniveaus. Op basis van dit uitgangspunt werd het nuttig geacht om na te 
gaan hoe in andere landen de openbare statistiek is georganiseerd.  
 
Hiervoor werd in eerste instantie getracht de situatie in kaart te brengen van het 
statistisch apparaat in de 15 oude EU-lidstaten, Canada, Zwitserland en Noorwegen. 
In tweede instantie werd ingezoomd op enkele specifieke landen, namelijk het 
Verenigd Koninkrijk (VK), Duitsland, Zwitserland en Zweden, die om verschillende 
redenen relevant waren voor de Belgische situatie. De informatie werd vergaard via 
consultatie van de websites van nationale instituten voor de statistiek, opgevraagde 
documenten bij dezelfde instellingen, en enige gesprekken met bevoorrechte 
getuigen.  
 
 

3. Algemene internationale tendensen in de organisatie van de 
openbare statistiek 

 
Het beeld dat uit een inventarisatie van de situatie van de (15 oude) EU-lidstaten, 
Canada, Zwitserland en Noorwegen naar voor komt, kan indrukwekkend worden 
genoemd. Een ware moderniseringsgolf waait de laatste 10 à 15 jaar doorheen de 
Openbare Statistiek. Zo goed als alle wetgeving dateert van na 1989. De laatste 5 jaar 
is er nog een intensifiëring geweest. Nederland, Denemarken, het VK en Oostenrijk 
hebben allen sinds 2000 belangrijke tot fundamentele wijzigingen aangebracht in de 
wetgeving op het statistisch apparaat. Vanwaar deze moderniseringsgolf? Globaal 
lijkt er op internationale schaal een sterk bewustzijn te zijn gegroeid inzake het 
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belang van de openbare statistiek in het maatschappelijke leven. In verschillende 
landen wordt als aanleiding of toelichting bij de wetgeving melding gemaakt van het 
belang van de officiële statistiek, voor de kwaliteit van het democratisch bestel etc. 
Citeren we als voorbeeld uit de ‘vaststelling van doelstellingen’ van de Spaanse 
statistiekwet van 1989: 
 

“Moreover there is no comparison between the present and the 1945 
situation as far as the value and importance of the statistical function is 
concerned, owing to the number of statistics to be produced by the public 
services and to their political, social and economic importance in the 
working of the State as a whole.”  
 

Er kunnen diverse algemene verklaringen worden aangehaald voor deze gewijzigde 
opvattingen over de rol van de openbare statistiek.  
 
Ten eerste is er de invloed van Europa en Europese regelgeving, evenals die van de 
Verenigde Naties (VN) en andere internationale organisaties; de zogenaamde 
internationalisering van de openbare statistiek. Eurostat bijvoorbeeld, het statistische 
bureau van de Europese Unie, verlangt steeds meer de medewerking van de lidstaten 
ter ontwikkeling van hun officiële statistieken. Europa probeert de organisatie van de 
nationale statistische instituten niet te beïnvloeden. Nog steeds geldt ook daar het 
principe van de subsidiariteit. Toch proberen steeds meer landen zich aan te passen 
aan de internationale kwaliteitsnormen en methodologie door Europa en de VN 
voorgeschreven. Enerzijds vergemakkelijkt dit de internationale statistische 
samenwerking en anderzijds kan men profiteren van het kwaliteitslabel dat door 
Europa en de VN uitgedragen wordt. 24 februari 2005 werd er bijvoorbeeld een 
ontwerptekst voor the European Statistics Code of Practice voorgedragen en 
goedgekeurd door de EU lidstaten. Deze praktijk heeft officieel enkel betrekking op 
de agentschappen die communautaire statistieken verzamelen voor het Europese 
Statistische Systeem, maar vormt ook een inspiratiebron voor alle officiële 
statistieken doorheen Europa. Ook de Statistische Commissie van de VN, de hoogste 
statistische autoriteit, beïnvloedt de officiële statistieken overal ter wereld met zijn in 
april 1994 aangenomen Fundamental Principles of Official Statistics.  
 
De tweede reden tot modernisering van heel wat statistische instituten hangt nauw 
samen met de eerste. De ontwikkeling van internationale standaarden heeft alles te 
maken met het toenemende belang en gebruik van statistieken in onze 
informatiemaatschappij. Verschillende actoren maken in toenemende mate gebruik 
van statistieken om tekst en uitleg te geven bij grote sociale en politieke debatten. 
Zowel bij beleidsontwikkeling, als bij beleidsplanning en als basis voor 
voorspellingen wordt er op regelmatige basis naar statistieken verwezen. Deze 
ontwikkeling zorgt ervoor dat er steeds meer aandacht wordt besteed aan de kwaliteit 
van openbare statistieken, aan de transparantie en de begrijpbaarheid ervan. 
Statistieken moeten up-to-date zijn en voor een groot publiek, als ook voor de media, 
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toegankelijk zijn. Dit leidt ons naar de derde reden tot vernieuwing en modernisering, 
die in teksten van aanzienlijk wat landen teruggevonden kan worden.  
 
Het toenemende belang van officiële statistieken heeft ook de nood aan 
betrouwbaarheid aangewakkerd. Het blijkt niet enkel noodzakelijk statistieken te 
ontwikkelen die objectief betrouwbaar, methodologisch solide, onpartijdig, tijdig, etc. 
zijn, het is tevens van groot belang dat ze door de bevolking en alle maatschappelijke 
actoren zo gepercipieerd worden. Vertrouwen is het centrale concept in de ganse 
internationale hervormingsbeweging. Een voorbeeld hiervan is de ‘white paper’ van 
de Britse regering (ter voorbereiding van de hervorming van 2000) en niet toevallig 
getiteld: ‘Building trust in Statistics’2. Het is niet moeilijk treffende citaten weer te 
geven inzake het belang van vertrouwen in de openbare statistiek. Hier bijvoorbeeld 
de commentaar van de Royal Statistical Society op de bovenvernoemde ‘White 
Paper’ (Royal Statistical Society, 1999): 
 

 ‘For too long there has been a lack of public confidence in government 
statistics. If statistical information is not seen to come from an authoritative, 
independent source, it loses its value as a currency of public debate, and 
confidence in the debate itself is eroded.’ 

 
Deze drijvende krachten achter de moderniseringsgolf doorheen de openbare 
statistiek hebben geleid tot een aantal vernieuwingen die vaak terugkomen. Drie 
duidelijke tendensen kunnen we terugvinden als rode draad doorheen de 
moderniseringen. 
 
Vooreerst is er de tendens tot het verlenen van een grotere autonomie aan het 
nationale (centrale) statistische instituut. Dit is onder meer het geval in Denemarken, 
Nederland, Spanje en Oostenrijk. Ook is de rol van het statistisch instituut 
belangrijker geworden, vooral dan waar het gaat om coördinatie en het uittekenen van 
methodologieën om een grotere coherentie te bewerkstelligen. Een tweede tendens 
heeft betrekking op een versterking van de samenwerking en coördinatie tussen de 
verschillende actoren binnen het statistisch apparaat (de verschillende beleidsniveaus, 
evenals de verschillende regeringsdepartementen). De institutionalisering van de 
bevoegdheidsverdeling draagt hier enorm toe bij. Een derde tendens is de 
explicitering van welke gegevensproductie tot de officiële statistiek behoort en welke 
niet.  
 
Naast een duidelijke convergentie blijft er ook een ruime mate van diversiteit in de 
globale organisatie van het statistisch apparaat. In sommige landen (federale en niet 
                                                           
2 Hierbij moet wel opgemerkt worden dat het beoogde vertrouwen ook na de hervorming nog niet 

verworven is. Zo werd de regering vanuit de oppositie reeds verweten dat zij de publicatie van 
statistieken te lang zou uitstellen. Naar aanleiding van deze discussie is een debat ontstaan over 
wie het eigenlijke toezicht op het nationaal instituut van het Verenigd Koninkrijk (ONS, Office of 
National Statistics) moet uitoefenen. Er werd geargumenteerd dat dit het best rechtstreeks door 
het parlement zou gebeuren, in plaats van door de uitvoerende macht (Thomas, 2004). 
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federaal georganiseerde) is er een sterk gecentraliseerde productie van de officiële 
statistiek (bv. Canada, Noorwegen, Denemarken). Andere landen hebben een meer 
gedecentraliseerde organisatie, waarbij de productie gespreid is over meerdere 
administraties en/of meerdere bestuursniveaus (vb. VK). Overeenkomstig de globale 
organisatie varieert ook de rol van het statistisch instituut, gaande van voornamelijk 
coördinerend naast andere producenten (bv. Duitsland) tot quasi enige producent van 
officiële statistieken (bv. Canada).   
 
Op basis van deze eerste inventarisatie kan wellicht gesteld worden dat de meeste 
landen een behoorlijke mate van decentrale statistiekproductie kennen. In zo goed als 
al deze landen wordt evenwel voorzien in een coördinatie via een statistische 
planning, waarin wordt vastgelegd welke statistieken door wie en wanneer worden 
opgesteld. In deze planning is steeds een centrale rol voor het nationale statistische 
instituut weggelegd, dikwijls als voornaamste verantwoordelijke voor de statistische 
planning en als coördinator tussen de andere betrokken administratieve en 
bestuurlijke entiteiten.  
 
 

4. De organisatie van de openbare statistiek in enkele Europese 
landen  

 
Het is nuttig om de organisatie van de openbare statistiek voor enkele landen wat 
meer in detail te bekijken. Het VK, Duitsland, Zwitserland en Zweden zullen hier 
onder de loep genomen worden. We kozen voor het VK omwille van zijn 
vergelijkbare staatsstructuur. Het VK is geen federaal land zoals België, maar heeft 
wel (net zoals Spanje dat hier niet behandeld wordt) een aantal overgedragen 
administraties die gedeeltelijk autonome bevoegdheden bezitten, waaronder statistiek. 
Het VK heeft een ingewikkelde staatsstructuur wat zich ook in de organisatie van het 
statistische systeem laat voelen. Het VK is eveneens interessant omwille van de 
recente moderniseringen in het kader van zijn streefdoel bij de wereldtop te horen wat 
het statistische apparaat betreft.  
 
Duitsland en Zwitserland zijn in de analyse opgenomen omwille van hun federale 
staatstructuur. Toch heeft dit voor hen niet geleid tot een zelfde statistisch systeem. 
Duitsland hanteert absolute decentralisatie waar de meeste beslissingen in consensus 
tussen Federatie en deelstaten genomen worden. Dit heeft geleid tot een vrij log 
systeem. Ook hun principe van legalisering (geen statistieken ontwikkelen zonder 
wettelijke basis) draagt niet bij tot versoepeling van het systeem. Zwitserland heeft 
dan weer een lange traditie van de decentralisatie en van samenwerking tussen 
Federatie en Kantons. 
 
Ten slotte passeert ook Zweden de revue. Hier is het niet de staatsstructuur die voor 
België een voorbeeld kan zijn, maar zijn excellentie in de organisatie van het 
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statistische systeem, alsook hun ervaring in het gebruik van administratieve data 
binnen de statistiek. 
 
Per land wordt steeds de positie van het nationale instituut onder de loep genomen: 
diens statuut, de mate van onafhankelijkheid en onder wiens bevoegdheid en 
verantwoordelijkheid het nationale instituut opereert. We concentreren ons hier op de 
organisatie van de diverse statistische apparaten, waarbij we met name aandacht 
hebben op de verdeling van taken en bevoegdheden tussen diverse niveaus en 
onderdelen van de overheid. In het volledige rapport (Van Dam e.a., 2005) worden 
nog andere aspecten behandeld, zoals de bescherming van de privacy, en het gebruik 
van administratieve gegevens.  
 

4.1. VK 
 
In het VK werd het ganse statistisch apparaat het afgelopen decennium grondig 
hervormd. De belangrijkste hervormingen zijn: 
-  de creatie, in 1996, van ‘the Office for National Statistics’ (ONS), een 

samensmelting van het vroegere Central Statistical Office en the Office of 
Population Censuses and Surveys,  

-  de uitwerking van een ‘Framework for National Statistics’, in voege sinds 2000 
Het Framework for National Statistics is een structuur gericht op het toekennen van 
een soort kwaliteitslabel  aan statistieken.  Eén van de basisdoelstellingen achter de 
creatie van National Statistics was de verbetering van de coherentie en relevantie van 
de statistieken die geproduceerd werden door de meer dan dertig departementen, 
administraties etc. De dekking van National Statistics zal over de tijd evolueren.  
Relevant voor België is ook dat de administraties van specifieke regio’s, Wales, 
Schotland, Engeland en Noord-Ierland (‘devolved administrations’) de principes van 
het Framework on National Statistics onderschrijven en akkoord zijn gegaan dat het 
werk dat binnen hun administraties gebeurt rond National Statistics, zal gebeuren 
binnen het algemeen kader van het Framework on National Statistics. Verder wordt 
in het Framework ook de functie van ‘National Statistician’ gecreëerd. De National 
Statistician is het hoofd van National Statistics en Directeur van het ONS. Via deze 
functie heeft het Framework for National Statistics toch nog zijn invloed gehad op het 
ONS, dat reeds sinds 1996 bestaat vanuit de samensmelting van twee vroegere 
instellingen. Op basis van de bedrijfsplannen van het ONS lijkt het alsof de instelling 
nog enigszins zijn plaats zoekt binnen het nieuwe statistische landschap na het 
Framework.   
 
In het VK bestaat er geen specifieke statistiekwet waarin alle regels betreffende de 
officiële statistiek zijn samengevat. Ook het nationaal instituut van het VK, The 
Office of National Statistics of kort het ONS, heeft dus geen formele rechtsbasis. Wel 
wordt een groot deel van hun werk gecontroleerd door aparte parlementaire wetten. 
Bij de oprichting van het ONS in 1996 werd er wel een ‘Framework Document’ 
opgesteld waarin de status en de functies van het ONS en de verantwoordelijkheden 
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van alle betrokken partijen omschreven staan. Dit is echter geen formele rechtsbasis 
(Office for National Statistics, 1996). Het ONS is de afdeling van het Ministerie van 
Financiën die het VK alle statistische diensten verleent. Het is dus de Minister van 
Financiën of zoals die functie in het VK genoemd wordt ‘The Chancellor of the 
Exchequer’, die in theorie verantwoordelijk is voor de organisatie en coördinatie van 
de nationale statistiek en hiervoor politieke verantwoording bij het parlement moet 
afleggen. Het ONS is met andere woorden een afdeling van de uitvoerende macht en 
geen volledig zelfstandige organisatie. De technische verantwoordelijkheid over de 
openbare statistieken berust wel bij een professional, namelijk ‘the National 
Statistician’.  
 
De functies van het ONS in het VK worden hier bondig opgesomd (Office for 
National Statistics, 1996, p. 2.6). Het ONS verzamelt economische en sociale 
statistieken, zoveel mogelijk op basis van administratieve databestanden om de 
kosten te drukken. Indien dit niet kan wordt er gewerkt met surveys of tellingen. Ook 
het uitvoeren van periodische volkstellingen behoort tot de taken van het ONS. Het 
ONS moet een algemene database van de belangrijkste statistieken ontwikkelen 
vanuit verschillende bronnen om deze als geheel te kunnen aanbieden. Statistische 
informatie moet door hen geanalyseerd, geïnterpreteerd en verspreid worden. Ook 
staan ze in voor de ontwikkeling van de nationale rekeningen. Daarnaast hebben ze 
belangrijke coördinerende functies: de ontwikkeling van standaarden, 
methodologieën en definities die de vergelijkbaarheid van de officiële statistieken 
moet opdrijven en die ervoor moet zorgen dat de kwaliteit van deze officiële 
statistieken bewaard blijft. Tenslotte is het hun taak advies te geven over de 
geproduceerde statistieken en de achterliggende methodologieën aan alle potentiële 
gebruikers te expliciteren. Tenslotte staan ze in voor de communicatie en 
samenwerking met internationale statistische actoren, vooral de Europese Unie. 
 
Ondanks het feit dat het Verenigd Koninkrijk, in tegenstelling tot België, geen 
federaal land is, heeft het aan sommige van zijn regio’s een grote politieke en/of 
administratieve autonomie toegekend. De zogenaamde ‘devolved administrations3’ 
bezitten voor de eigen regio belangrijke bevoegdheden, waaronder ook 
statistiekvoorziening over het eigen territorium. Het is dus in deze context voor ons 
interessant om weten hoe de bevoegdheden betreffende statistiek tussen de 
verschillende regio’s en administraties verdeeld zijn. 
 
De samenwerking en bevoegdheidsverdeling tussen de verschillende regio’s in het 
VK is algemeen gebaseerd op het Memorandum of Understanding, gesloten tussen de 
regering van het VK, de ministers van Schotland en de regering van Noord-Ierland en 
die van Wales (Deputy UK prime Minister, 2001). Deze overeenkomst is geen 
bindende tekst die formele rechten en plichten creëert voor de partners. Het heeft 
slechts de bedoeling een schriftelijke weerslag te zijn van hun verstandhouding en 
onderlinge relatie. Ook de verschillende departementen van de centrale regering en 

                                                           
3 Noord-Ierland, Schotland en Wales. 
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de overeenkomstige van de ‘devolved administrations’ hebben onderling bilaterale 
akkoorden gesloten over hun relatie en de schriftelijke versie gepubliceerd. Specifiek 
voor de bevoegdheid statistiek werd er ook een akkoord gesloten, namelijk het 
Concordat on Statistics4. Ook deze overeenkomst is louter informeel van aard en 
heeft niet de ambitie afdwingbare normen te creëren. Het is ontstaan vanuit een 
algemene nood aan afstemming en dialoog. Alle partijen beseffen er baat bij te 
hebben doelen en missies op elkaar af te stemmen, zonder inefficiënte 
bevoegdheidsoverlapping. Letterlijk is het doel van het verdrag:  
 

“1. to specify the basis on which the four administrations, and their respective 
departments, consult with each other, exchange information and work together in 
relation to statistics; and 2. to specify the basis for co-operation across the 
administrations on professional matters relating to statistics.”  

 
Concreet staat elke administratie in voor de ontwikkeling van statistieken over eigen 
grondgebied en worden ze gecoördineerd door het ONS. De administratie van Noord-
Ierland heeft voor statistiek een eigen statuut en wordt dan weer niet door het ONS 
gecoördineerd, maar werkt er wel nauw mee samen. Schotland maakt enerzijds 
statistieken aan over het eigen grondgebied (elk departement produceert statistieken 
binnen het eigen terrein) en de eigen bevolking (via het General Register voor 
Scotland). De verschillende departementen van Wales produceren eveneens eigen 
statistieken, maar de bevoegdheid om populatiestatistieken voor hun grondgebied te 
ontwikkelen, komt toe aan het GRO (General Register office of England and Wales) 
dat een onderdeel van het ONS is. Op centraal niveau zijn het ook de verschillende 
regeringsdepartementen die voor hun eigen beleid de relevante statistieken 
ontwikkelen. Ze staan ook onder coördinatie van het ONS.  
 

4.2. Duitsland 
 
In Duitsland wordt de officiële statistiek geregeld door de ‘Federale Statistiekwet’ of 
Bundesstatistikgesetz, in werking sinds 1989.  Deze wet bepaalt de hoofdprincipes 
van de openbare statistiek, de taken van het Federaal Statistisch Bureau en de 
voorzieningen inzake de statistische confidentialiteit. Over het algemeen is voor de 
productie van  federale statistieken een wettelijke basis vereist (wet of andere 
regelgeving).   
 
Volgens de federale statistiekwet (artikel 2) is het ‘statistisches Bundesamt 
Deutschland’, of kortweg Destatis, een agentschap dat alle ministeries moet dienen 
en alle beleidrelevante statistieken moet produceren. De Duitse Minister van 
binnenlandse zaken draagt geen verantwoordelijkheid voor het instituut, maar 
Destatis staat wel onder zijn toezicht. Destatis moet over een welbepaald thema 

                                                           
4 http://www.statistics.gov.uk/about/national_statistics/downloads/concordat_on_statistics.pdf.  
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verantwoording afleggen bij die minister verantwoordelijk voor het desbetreffende 
thema.  
 
De Duitse deelstaten of Länder hebben de bevoegdheid eigen statistieken te 
ontwikkelen. Elk van de 16 Länder heeft zijn eigen statistisch instituut (SLA), 
volledig onafhankelijk van Destatis. Ze staan in voor de eigen organisatie en 
financiering. Toch werken de SLA nauw samen met Destatis en zijn ze verplicht op 
basis van uitgevaardigde wetgeving de statistieken te verzamelen die nodig zijn op 
federaal niveau, volgens de vastgelegde regels en binnen de opgelegde tijd. De 
Länder zijn verplicht federale wetten te implementeren. De Länder spelen de 
verwerkte en geanonimiseerde gegevens door aan de Federatie. Slechts in 
uitzonderlijke gevallen worden zuivere microdata doorgegeven. Destatis bundelt alle 
statistieken en publiceert resultaten op federaal niveau, terwijl de Länder hun data op 
regionaal niveau publiceren. 
 
De formele procedure gaat als volgt: een nieuwe wet moet door kamer en senaat 
goedgekeurd worden, waarna de regio’s de wet moeten implementeren en alle 
stappen ondernemen in de wet omschreven. Onduidelijkheden of zaken die niet exact 
in de wet beschreven worden, dienen in overleg tussen Länder en Federatie in 
consensus te worden beslist. Zaken van fundamenteel belang of conflictpunten 
worden geregeld in meetings tussen de hoofden van de verschillende statistische 
bureaus.  
 
Duidelijk mag zijn dat er een formeel samenwerkingsverband bestaat tussen Länder 
en Federatie. Federale statistieken worden geproduceerd via een samenwerking 
tussen het Federaal Statistisch Bureau en de statistische bureaus van de 16 Länder. 
Dit betekent dat het systeem van federale statistieken grotendeels gedecentraliseerd 
is. In deze context heeft het Federaal Bureau hoofdzakelijk een coördinerende 
functie. De belangrijkste taak bestaat erin te verzekeren dat de federale statistieken 
worden geproduceerd zonder overlappingen, gebaseerd zijn op uniforme methoden 
en tijdig zijn.  
 
De taken van het Duitse Statistisches Bundesamt staan zoals gezegd nauw 
omschreven in de algemene Bundesstatistikgesetz van 1987. Het Duitse statistische 
systeem is er volgens het principe van legalisering op gericht niets te ondernemen 
zonder wettelijke basis. De eerste belangrijke functie van Destatis is, zoals gezegd, de 
coördinatie van alle federale statistieken. Ze moeten de methodologie en de 
technieken van statistieken voor federale doeleinden voorbereiden en verder 
ontwikkelen in onderling overleg met de statistische instituten van de Länder. Ze 
waken erover dat de federale statistieken uniform zijn en dat de SLA zich aan de 
standaarden houden en ze zorgen voor de uiteindelijke samenstelling en publicatie 
van de federale statistieken, deels door de SLA verzameld. Waar de Länder geen 
statistieken voorzien hebben, worden ze door Destatis aangevuld. Ook hebben ze de 
taak statistieken te verzamelen van andere landen, voor de Europese Gemeenschap of 
voor internationale organisaties. In het kader van de legalisering zorgt Destatis ook 
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mee voor de voorbereiding van de wetgeving en algemene regelgeving inzake 
algemene statistiek en specifieke surveys. Ze voorzien de Federatie van Nationale 
Rekeningen en andere economische of sociale statistieken die relevant kunnen zijn 
voor het beleid of voor de samenleving. Daarnaast participeren ze in allerlei projecten 
die erop gericht zijn de dataverzameling of de dataverspreiding te vergemakkelijken, 
zoals de aanmaak van administratieve registers en databases en de automatisering van 
de administratie en diens gegevens. Tenslotte kunnen ze zich nog bezighouden met 
verschillende uiteenlopende activiteiten van statistische aard, zoals optreden als 
deskundige en het geven van advies aan federale autoriteiten of aan elke partij die dit 
verlangt.  
 

4.3. Zwitserland 
 
In Zwitserland is de openbare statistiek gebaseerd op de grondwet.  In een herziening 
van de grondwet in 1999 werd een artikel 65 opgenomen inzake de opdracht en 
competentie inzake openbare statistiek: 
 

1 - La Confédération collecte les données statistiques nécessaires 
concernant l'état et l'évolution de la population, de l'économie, de la société, 
du territoire et de l'environnement en Suisse. 
2 - Elle peut légiférer sur l'harmonisation et la tenue des registres officiels 
afin de rationaliser la collecte 
 

De Loi de la Statistique Féderale van 1992 regelt principes en verplichtingen inzake 
de verzameling en compilatie van statistieken, evenals de rol van het federaal 
statistisch bureau (Office de la Statistique Fédérale, OFS). Deze is voornamelijk van 
coördinerende aard. De wet bepaalt niet welke statistieken moeten worden 
aangemaakt. Dit gebeurt in speciale regelgevingen bij de statistiekwet. Hierin wordt 
bepaald welke populatietellingen, surveys en andere activiteiten resulterend in 
statistische informatie moeten worden genomen en wie er verantwoordelijk is voor de 
uitvoering ervan.   
 
De wet vermeldt ook voor het Zwitserse Statistische Instituut als eerste taak de 
coördinatie van alle federale statistieken. Ze ontwikkelen methodologieën en 
standaarden die ervoor moeten zorgen dat de statistieken vergelijkbaar zijn op 
nationaal en internationaal niveau. Het OFS staat in voor de statistische 
meerjarenplannen na overleg met alle betrokken partijen en in principe zorgt het OFS 
voor de algemene statistische overzichten en synthesen, tenzij de regering deze taak 
doorschuift naar een andere dienst. Het OFS houdt ook in samenwerking met de 
kantons een register bij van alle bedrijven en ondernemingen (REE)5 en het kadaster 
(RegBL)6. Het OFS zorgt voor de bescherming van de privésfeer wat deze registers 
betreft. Tenslotte is het OFS ook bevoegd om een register van alle studenten bij te 
                                                           
5 REE staat voor ‘Registre des Entreprises et des Etablissements’.   
6 RegBL staat voor ‘Registre fédéral des Bâtiments et des Logement’. 
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houden en dit in samenwerking met de kantons en de hogescholen. Al deze registers 
zorgen voor een zo volledig mogelijk statistisch aanbod. 
 
Het is dus grondwettelijk vastgelegd dat de federale autoriteiten de bevoegdheid 
hebben statistieken voor federale doeleinden te produceren. Op federaal niveau zijn 
het een 50-tal agentschappen van de verschillende departementen die instaan voor de 
statistiekproductie. Ook een aantal privé-bedrijven en –organisaties, alsook de 
Nationale Bank, werken mee aan de totstandkoming van de officiële statistieken. Het 
OFS is als de hoofdproducent van officiële statistieken het enige agentschap van de 
federale autoriteiten dat zich uitsluitend met de statistiekvoorziening bezighoudt en in 
het leven is geroepen om alle agentschappen op federaal niveau te coördineren.  
 
Ook de verschillende kantons en een aantal belangrijke grootsteden beschikken over 
een volledig onafhankelijk statistisch instituut. Hun bevoegdheid om statistieken te 
ontwikkelen los van het federale niveau is gebaseerd op het federale, sterk 
gedecentraliseerde staatsmodel. Elke regio beschikt over volheid van bevoegdheid. 
Enkel daar waar het federale niveau een meerwaarde kan bieden, kan die een 
bevoegdheid naar zich toetrekken. Coördinatie ter voorkoming van dubbel werk is 
dan ook een goed voorbeeld van een taak die best op centraal niveau uitgevoerd kan 
worden.  
 

4.4. Zweden  
 
De officiële statistiekwet van Zweden dateert van 1992 en werd recent, in 2001, 
hervormd. Deze wet institutionaliseert het zelfstandige statuut van het nationale 
statistische instituut, Statistiska Centralbyrån (SCB). Dit is de enige instelling die 
zich volledig met de productie van officiële statistieken bezighoudt.  
 
De organisatie van de officiële statistiek in Zweden is namelijk een centrale 
aangelegenheid, maar wel verdeeld over 25 overheidsdepartementen. Het nationale 
statistische instituut is één van deze departementen onder de bevoegdheid van het 
ministerie van Financiën. Het coördineert ook de 24 andere instellingen (allen onder 
de verantwoordelijkheid van een departement en er volledig, deels of niet aan 
ondergeschikt) die de bevoegdheid hebben officiële statistieken te ontwikkelen. 
Enkel deze 25 instellingen kunnen statistieken ontwikkelen die het kwaliteitslabel 
‘officiële statistieken van Zweden’ dragen. Andere instellingen, alsook de provincies 
en gemeenten, kunnen dus niet bijdragen tot de ontwikkeling van officiële 
statistieken.  
 
De gemeenten en provincies voorzien het nationale statistische instituut wel van de 
nodige data (over specifieke aangelegenheden, zoals hun bedrijven en eigen politiek). 
Sommige statistieken worden bewust verzameld en bijgehouden op lokaal niveau. 
Statistieken omtrent sociale bijstand is er bijvoorbeeld één van. Deze statistieken 
worden wel doorgegeven aan het SCB, maar arriveren daar met enige vertraging. 
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Deze statistieken zijn bijvoorbeeld lokaal bijna op de dag zelf beschikbaar, terwijl 
deze lokaal verzamelde statistieken pas anderhalf jaar erna in de databestanden van 
het SCB verschijnen. Dit zijn echter slechts uitzonderingen. Het Zweedse statistische 
apparaat is dus erg centraal georganiseerd. 
 
Vanaf het ontstaan van de centrale statistische organisatie in 1858 (toen het ‘Centraal 
Bureau voor Statistiek’ genaamd) heeft dit instituut steeds de coördinerende 
bevoegdheid gehad, terwijl de departementen apart hun eigen sectorale statistieken 
produceerden. In de jaren ’60 van vorige eeuw echter heeft men alle statistieken 
gecentraliseerd bij het SCB en de departementen ontdaan van de bevoegdheid eigen 
statistieken te ontwikkelen. In de jaren ’90 deed zich dan weer een omgekeerde 
beweging voor en werden de verschillende ministeries opnieuw verantwoordelijk 
voor de statistieken over de eigen sector. Het SCB blijft tot vandaag wel 
verantwoordelijk voor de coördinatie en methodologische vragen.   
 
Algemeen kunnen drie verschillende functies voor het nationale statistische instituut 
onderscheiden worden. Ten eerste is SCB hét centrale agentschap van de regering dat 
alle statistieken coördineert. Ze ontwikkelen dus methodologieën en brengen alle 
geproduceerde statistieken in kaart om overlappingen zoveel mogelijk te voorkomen. 
Hun taak is vooral de productie van inter-sectorale statistieken, over de verschillende 
administraties heen. Ten tweede produceren ze ongeveer de helft van alle officiële 
statistieken, namelijk de nationale rekeningen, statistieken over de internationale 
handel en statistieken over bevolking, nijverheid en de bedrijfswereld. Ook zijn ze 
verantwoordelijk voor een groot aantal registers en databases en standaard 
classificatiesystemen. Tenslotte produceren ze ook een groot deel van de sectorale 
statistieken, wat eigenlijk niet tot hun officiële takenpakket behoort. De verschillende 
agentschappen die instaan voor de ontwikkeling van de statistieken binnen hun 
domein, besteden dit vaak tegen betaling uit aan Statistics Sweden, omdat dit de 
kosten reduceert. 
 
 

5. Conclusie en aanbevelingen voor het statistisch apparaat van 
België 

 
Zoals hierboven is gebleken, bestaan er internationaal grote verschillen in de wijze 
waarop de openbare statistiek is georganiseerd. Belangrijk is evenwel de vaststelling 
dat het antwoord dat vele landen bieden op de actuele uitdagingen sterke onderlinge 
gelijkenissen vertoont. De openbare statistiek vormt er uitdrukkelijk voorwerp van 
beleid en maatschappelijk debat. Een sterker doorgedreven planning en coördinatie 
met een grotere onafhankelijkheid voor het nationale statistisch instituut en een 
duidelijkere afbakening van de officiële statistiek vormen belangrijke elementen van 
het collectieve antwoord op de veranderende noden. Het versterken van de 
betrouwbaarheid, zowel methodologisch als qua perceptie, is daarbij de strategische 
doelstelling.  
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In de algemene analyse van de statistische systemen van de 15 EU-lidstaten, Canada, 
Noorwegen en Zwitserland kwamen enkele belangrijke vaststellingen naar voren. De 
diepgaande studie rond het VK, Duitsland, Zwitserland en Zweden bevestigen deze 
vaststellingen. Ten eerste, hoewel het wettelijk statuut van het nationaal statistisch 
instituut verschilt tussenlanden, heeft het steeds een zekere autonomie ten opzichte 
van de regering. Dit is van belang voor de publieke geloofwaardigheid van de 
statistieken. Ten tweede, zowel in federale landen als in niet-federale landen, heeft 
het nationaal statistisch instituut niet het alleenrecht op de productie van officiële 
statistieken. Ook lagere niveaus van de overheid oefenen deze taak uit, evenals 
andere ministeries en overheidsorganen. Maar, ten derde en cruciaal, heeft in alle 
onderzochte landen het nationale statistisch instituut de coördinatiefunctie over de 
openbare statistiekproductie, om het even onder welk statuut het opereert. Het 
verzekert een degelijke en vergelijkbare methodologie, zorgt dat dubbel werk 
vermeden wordt, enzovoort. De coördinatie gebeurt meestal niet via het hiërarchisch 
opleggen van regels, maar meestal in consensus, het nationaal statistisch instituut 
opereert over het algemeen als een primus inter pares.   In vergelijking met de 
Belgische situatie is dit een belangrijke vaststelling. In België is het NIS in feite één 
van de statistiekproducenten, en is er geen coördinatie (zie onder).  
 
Een vierde vaststelling is de hervormingsbeweging doorheen de westerse openbare 
statistiek. Vrijwel alle wetgeving dateert van de jaren ’90 en deze werd vaak nog na 
2000 opnieuw herzien. Als gevolg hiervan zijn vele nationale instituten voor de 
statistiek nog steeds in volle beweging: ze zoeken hun plaats binnen het systeem en 
proberen hun positie te beschermen. Wijzen we hiervoor naar het Duitse en Zwitserse 
voorbeeld, waar de regionale statistische bureaus tot sterkere samenwerking neigen 
om hun positie tegenover het federale instituut te versterken. De tendens meer 
autonomie aan de centrale instelling toe te kennen, lokt dus blijkbaar ook reactie uit 
bij de andere actoren binnen het statistische systeem. Het is met andere woorden 
belangrijk om bij formalisering van een nieuw systeem rekening te houden met de 
huidige machtsverdeling, de verschillende partijen en hun posities in het huidige 
statistische landschap. 
 
De internationale situatie terugkoppelend naar België moet vastgesteld worden dat 
België een unieke positie inneemt. In dezelfde tijdspanne als de hier geschetste 
internationale ontwikkelingen heeft er in België eerder een omgekeerde beweging 
plaatsgevonden: de openbare statistiek is meer verspreid geraakt, zonder veel 
coördinatie of planning en er is een uitholling en inkapseling geweest van het 
Nationaal Statistisch Instituut.  Verwijzen we naar: 
- de toewijzing, midden jaren ’90, van het opstellen van de Nationale Rekeningen 

aan het Instituut voor de Nationale Rekeningen 
- het ontstaan, via de Kruispuntenbank Sociale Zekerheid (KSZ) en specifiek het 

Datawarehouse Arbeidsmarkt, van de mogelijkheid om populatiestatistieken (voor 
sociaal-economische kenmerken) aan te maken buiten het NIS 
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- het NIS zelf heeft geen rechtstreekse toegang tot een belangrijk segment van 

administratieve gegevens (KSZ-gegevens), het is hiervoor onderworpen aan 
dezelfde procedure als andere gebruikers 

- het NSI is als ‘Algemene Dienst Statistiek en Economische Informatie’ 
ondergebracht in de FOD Economie (o.m. zonder eigen informaticadienst) 

- het ontstaan van regionale statistische diensten, op zoek naar een eigen 
taakinvulling. 

 
De indruk bestaat dat veel van deze wijzingen ad hoc antwoorden zijn op externe 
omstandigheden. Het is bovendien opmerkelijk dat al deze ontwikkelingen quasi 
geruisloos zijn verlopen. Hierbij is het probleem niet zozeer dat ook andere 
instellingen dan het NIS statistieken produceren; dit is ook in het buitenland het 
geval, zelfs in gecentraliseerde niet-federale landen. Wat het NIS in vergelijking met 
haar zusterinstellingen in andere landen wel mist is autonomie en de mogelijkheden 
om de officiële statistiekproductie te coördineren. Hierbij zijn wetten en 
verordeningen waarschijnlijk minder belangrijk dan de mogelijkheid om expertise op 
te bouwen en aan te trekken: ook in andere landen gebeurt de coördinatie veelal op 
basis van consensus.   
 
Na de neerlegging van het eindrapport van de adviseurs werd de nieuwe statistiekwet 
van 22 maart 2006 (gepubliceerd 21 april 2006). Deze statistiekwet houdt op 
verschillende punten een verbetering in. De principes van onpartijdigheid, 
objectiviteit en professionele onafhankelijkheid (naast rechtmatigheid, eerlijkheid, 
finaliteit en evenredigheid) zijn in die wet ingeschreven (Art. 4). De wet vermeldt 
ook de bevoegdheid van het Nationaal Instituut voor de Statistiek om de methoden 
van andere instellingen te certificeren, echter alleen op vrijwillige basis (Art. 13). De 
wet voorziet ook in een coördinatiecomité ‘met als opdracht de statistische 
programma’s van de diverse openbare besturen, diensten en instellingen te 
coördineren’ (Art. 15).  
 
Het valt echter nog te bezien in hoeverre deze goede aanzetten tot een daadwerkelijke 
verbetering van de statistiekproductie zullen leiden. Van de gewenste zelfstandigheid 
en autonomie van het Nationaal Instituut lijkt nog geen sprake. Daarenboven zal het 
NIS haar taken, en met name de coördinatie nooit goed kunnen vervullen zonder 
meer en beter geschoold personeel.  
 
Het belang van meer intensieve samenwerking tussen diverse overheden en 
administraties voor een goede statistiekvoorziening kan niet voldoende benadrukt 
worden. Dit komt ook tot uiting in de close-up die gemaakt werd van enkele federale 
landen. Ook Günther Kopsch van Destatis stelde vanuit zijn ervaringen in het Duitse 
federale statistische systeem een aantal sleutelfactoren op waarmee elk federaal 
bestuurd land (of gedecentraliseerd land) bij de organisatie van zijn statistisch 
systeem rekening moet houden. Het betreft een aantal aanbevelingen die nodig zijn 
om een federaal statistisch systeem efficiënt te laten functioneren (Kopsch, 2004). 
Weliswaar vraagt de uitvoering van deze aanbevelingen een ware inspanning: 
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- Taakverdeling: In een decentraal bestel is het van cruciaal belang dat de taken en 
verantwoordelijkheden van de verschillende betrokken partijen gedefinieerd en 
afgebakend worden. De taakverdeling moet wel rekening houden met de 
eigenheid van de verschillende partijen en hun capaciteit om taken en 
verantwoordelijkheden te dragen.  

- Gezamenlijke planning: Wanneer partijen onafhankelijk van elkaar kunnen 
functioneren en beslissingen kunnen maken, is het nodig alle partijen te betrekken 
bij de planning van de activiteiten. Alle partijen moeten op een moment samen 
rond de tafel zitten. Het systeem moet duidelijk formele (of informele) 
oplossingen bieden bij conflict. Conflictregeling is uiterst belangrijk om 
vastgelopen situaties te vermijden. 

- Uniforme standaarden en uniforme methodologische regels: In een 
gedecentraliseerd systeem is er hoge nood aan classificatie. Methodologische 
regels en definities moeten duidelijk vastliggen om de uniformiteit, 
vergelijkbaarheid en integreerbaarheid van verschillende statistieken te 
waarborgen. Ook omtrent de kwaliteitsvereisten moeten er duidelijke afspraken 
zijn. 

- De dataverspreiding moet gecoördineerd worden: Alle gebruikers moeten toegang 
hebben tot alle geproduceerde gegevens via één van de partijen. Dit principe 
noemt men “one face to the customer” en is belangrijk om het overzicht en 
vertrouwen van de gebruiker te bewaren. Verspreidingscoördinatie kan ook 
identiteit creëren door bijvoorbeeld een identificatieteken te hanteren voor alle 
statistieken van het systeem. 

- Tenslotte dienen alle partijen een gemeenschappelijke reputatie van 
professionalisme, geloofwaardigheid en betrouwbaarheid uit te stralen. Dit kan 
bewerkstelligd worden door objectivering en een duidelijke communicatie over de 
privacyrechten van de subjecten.  

 
Het is in deze voor België wenselijk dat de huidige barrières worden weggenomen en 
dat er een statistische structuur wordt uitgebouwd waarin de diverse actoren hun 
plaats toebedeeld krijgen, die garanties inhoudt voor een transparante productie van 
betrouwbare statistieken en die België in staat stelt om weer aansluiting te vinden bij 
de internationale norm. 
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