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INLEIDING
Het Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse (BISA) is de statistische autoriteit van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest en van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie. Als zodanig
identificeert het instituut de noden van de Brusselse overheden en de vragen van andere gebruikers van
openbare statistieken. Bovendien benut het BISA verschillende gegevensbronnen om, in alle
onafhankelijkheid, openbare statistieken te ontwikkelen, te produceren en te verspreiden.

Wat is het jaarlijkse statistisch pr ogramma van Brussel en hoe komt het
tot stand?
Als statistische autoriteit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werkt het BISA sinds meerdere jaren
het jaarlijkse statistisch programma van Brussel uit. Dit gebeurt in het kader van het Interfederaal
Instituut voor de Statistiek (IIS). Dit programma omvat de jaarlijkse statistische productie van het BISA
en van de andere Brusselse openbare instellingen die statistieken produceren. Bovendien bevat dit
programma de projecten waarin het BISA nieuwe statistieken ontwikkelt en die verbonden zijn met het
Brussels statistisch meerjarenprogramma. De in het voorliggende programma opgenomen statistische
producten bevatten een reeks gegevens die het toestaan om de statistische programma’s van de
statistische autoriteiten binnen het IIS te coördineren.
Naar aanleiding van het samenwerkingsakkoord van 21 maart 2019 gesloten tussen het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, is het BISA ook de
statistische autoriteit van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC). Bijgevolg bevat het
voorliggende document het statistisch programma van de GGC. De statistieken die specifiek deel
uitmaken van het statistisch programma van de GGC worden aangeduid met een voetnoot onder de
tabel.
Om dit programma te kunnen uitwerken, centraliseert het BISA informatie over projecten rond openbare
statistieken van de Brusselse openbare instellingen die gegevens produceren. Het programma kondigt
de verschillende projecten aan. Op die manier worden de terugkerende statistische producten van de
Brusselse openbare instellingen beter zichtbaar gemaakt voor gezagsdragers, overheden en burgers,
evenals voor de andere gebruikers van openbare statistieken.

Wat is het w ettelijk kader op statistisch gebied in Brussel ?
Op Brussels niveau worden de activiteiten van het BISA geregeld door de ordonnantie betreffende de
gewestelijke statistiek van 3 april 2014 en het besluit van 26 november 2015 betreffende de coördinatie
van de gewestelijke statistiek en de werking van het Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse.
Het Gewestelijk Technisch Comité voor Statistiek en Analyse (GTCS) is het overlegorgaan op statistisch
gebied binnen het Brusselse statistische landschap. Dit comité verenigt de Brusselse producenten en
gebruikers van Brusselse openbare statistieken. De missie van het GTCS is om de statistische en
analyseprogramma’s van de verschillende Brusselse openbare instellingen te coördineren.

Wat is het w ettelijk kader op statistisch gebied in België?
Op Belgisch niveau versterkt het samenwerkingsakkoord van 15 juli 2014 de samenwerking op vlak van
statistiek tussen de verschillende federale, gewestelijke en gemeenschapsinstellingen binnen het kader
van het Interfederaal Instituut voor de Statistiek (IIS). De statistische autoriteiten zijn: het BISA voor het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC), Statbel
voor de federale staat, het IWEPS voor het Waals Gewest en de Vlaamse Statistische Autoriteit voor de
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Vlaamse overheid. De Nationale Bank van België (NBB), het Federaal Planbureau (FPB) en de GGC
nemen eveneens deel aan de werkzaamheden van het IIS.
Elk jaar maakt elke statistische autoriteit haar jaarlijks statistisch programma over aan het IIS. Het IIS
heeft met name als missie om de statistische programma’s van de statistische autoriteiten te coördineren,
en het geïntegreerd statistisch programma op te stellen. Dit laatste omvat de samenwerkingsverbanden
tussen de verschillende partners van het IIS inzake statistische productie.
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1.

BRUSSELS INSTITUUT VOOR STATISTIEK EN ANALYSE

1.1.

PRODUCTIE VAN BESTAANDE STATISTIEKEN VOOR 2022

De productie van statistieken omvat alle activiteiten met betrekking tot de verzameling, opslag, verwerking, en analyse die noodzakelijk zijn voor het samenstellen
van statistieken (artikel 3 van de Verordening (EG) Nr. 223/2009 van 11 maart 2009).
Naam

Producent(en)

Doelstelling

Mandaat

Geografische
opsplitsing

Inhoud

Verzameling

Frequentie

Gebruikte
bron(nen)

Deadline

Ontwikkelingen1

Link
BSMP2

Bevolking

Stock van de
bevolking

Loop van de
bevolking

BISA

BISA

De evolutie kennen van de
residentiële bevolking in
het BHG.

De loop van de bevolking
in het BHG tijdens een
referentie jaar kennen.

Wetten van 19
juli 1991 en 24
mei 1994.

Leeftijdsstructuur per
geslacht,
demografische
coëfficiënten, huidige
nationaliteit,
geboortenationaliteit,
nieuwe inwoners,
enz.

Statistische
sector
(SS)

A

1

Statbel (RR)

T+7M

Nee

Punt 4

Wetten van
19 juli 1991 en
24 mei 1994.

Geboorten,
sterfgevallen, interne
migraties,
internationale
migraties per
geslacht,
nationaliteitsgroep
van de migrant, enz.

Gemeente
(LAU2)

A

1

Statbel (RR)

T+7M

Nee

Punt 4
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Naam

Huishoudens

Producent(en)

BISA

Doelstelling

De evolutie kennen van het
aantal en soorten
huishoudens in het BHG.

Mandaat

Inhoud

Geografische
opsplitsing

Verzameling

Frequentie

Verordening
(EG)
nr. 763/2008
van 9 juli 2008.

Private huishoudens,
collectieve
huishoudens,
grootte, gemiddelde
grootte, type,
huishoudenspositie,
geslacht, dichtheid,
enz.

Statistische
sector
(SS)

A

1

Gebruikte
bron(nen)

Deadline

Ontwikkelingen1

Link
BSMP2

Statbel (RR)

T+10M

Nee

Punt 4

1

Statbel
(Fiscale
statistiek van
de inkomens)

T+30M

Nee

Punt 4

1

Statbel
(Fiscale
statistiek van
de inkomens)

T+24M

Nee

Punt 4

1

Statbel
(Fiscale
statistiek van
de inkomens)

T+30M

Nee

Punt 4

Inkomens en uitgaven van de huishoudens
Mediaan
belastbaar
inkomen der
aangiften

Inkomen na
belastingen

Inkomen na
belastingen per
wijk

BISA

Een indicatie geven van de
koopkracht van de
huishoudens.

BISA

Een indicatie geven van de
koopkracht van de
huishoudens.

BISA

Een indicatie geven van de
koopkracht van de
huishoudens op wijkniveau.

/

Mediaan belastbaar
inkomen der
aangiften

Wijk
(WM)

/

Inkomen na
belastingen,
gemiddeld en
mediaan inkomen.

Gemeente
(UAL 2)

/

Inkomen na
belastingen,
gemiddeld en
mediaan inkomen.

Wijk
(WM)

A

A

A
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Naam

Equivalent totaal
netto belastbaar
inkomen

Producent(en)

BISA

Doelstelling

Een indicatie geven van de
koopkracht van de
huishoudens volgens de
samenstelling en de
grootte van "reële"
huishoudens zoals
vastgesteld op basis van
het Rijksregister.

Geografische
opsplitsing

Mandaat

Inhoud

/

Totaal netto
belastbaar inkomen,
aangepaste
consumptie-eenheid,
"reële" huishouden,
gemiddelde,
mediaan.

Gemeente
(UAL 2)

Verzameling

A

Frequentie

Gebruikte
bron(nen)

Deadline

Ontwikkelingen1

Link
BSMP2

1

Statbel
(Fiscale
statistiek van
de inkomens &
RR)

T+30M

Nee

Punt 4

1

Kind en Gezin,
Office de la
Naissance et
de l’Enfance

T+11M

Nee

Punt 4

1

Franse
Gemeenschap,
Vlaamse
Gemeenschap

T+12M

Nee

Punt 4

Jonge kinderen

Kinderopvangvoorzieningen
voor jonge
kinderen

BISA

Het kennen en
karakteriseren van de
kinderopvangvoorzieningen
voor kinderen jonger dan
drie jaar.

/

Aantal kinderopvangvoorzieningen en
plaatsen, per
opvangtype,
opvangvorm,
vergunningsinstelling,
subsidiëring/tarief en
toegankelijkheid.

Wijk
(WM)

A

Onderwijs

Schoolbevolking

BISA

De evolutie kennen van de
bevolking die schoolloopt in
het BHG.

/

Onderwijsniveau,
types,
studiedomeinen,
geslacht, enz.

Gemeente
(UAL 2)

A
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Naam
Verplaatsingen
van leerlingen
tussen het BHG
en de rest van het
land

Onderwijspersoneel

Schoolachterstand

Producent(en)

Doelstelling

BISA

De leerlingen
karakteriseren per plaats
van schoolgaan en
woonplaats.

BISA

De evolutie kennen van het
aantal en de
karakteristieken van de
leerkrachten.

BISA

De schoolachterstand van
leerlingen die wonen of
schoollopen in het BHG
karakteriseren.

Mandaat

Inhoud

Geografische
opsplitsing

/

Onderwijsniveau,
plaats van
schoolgaan en
woonplaats.

/

Aantal leerkrachten,
geslacht, leeftijd,
anciënniteit, bezit van
een pedagogisch
titel, enz.

Gewest
(NUTS1)

/

Schoolachterstand
volgens de plaats
van schoolgaan of de
woonplaats, niveau,
oriëntatie en
geslacht.

Gemeente
(UAL 2)

Wijk
(WM)

Deadline

Ontwikkelingen1

Link
BSMP2

1

Franse
Gemeenschap,
Vlaamse
Gemeenschap

T+12M

Nee

Punt 4

1

Franse
Gemeenschap,
Vlaamse
Gemeenschap

T+12M

Nee

Punt 4

A

1

Franse
Gemeenschap,
Vlaamse
Gemeenschap

T+12M

Nee

Punt 4

C

1

BISA (Telling)

T+12M

Nee

Punt 4

Verzameling

A

A

Frequentie

Gebruikte
bron(nen)

Arbeidsmarkt

Tewerkstelling bij
Europese en
internationale
instellingen in
België

BISA

Het aantal arbeidsplaatsen
schatten bij Europese en
internationale instellingen in
België.

/

Aantal
arbeidsplaatsen per
categorie van
werkgevers,
geslacht,
leeftijdsgroep,
nationaliteit,
woonplaats, plaats
van tewerkstelling.

Gemeente
(UAL 2)
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Naam

Producent(en)

Doelstelling

Mandaat

Geografische
opsplitsing

Inhoud

Verzameling

Frequentie

Gebruikte
bron(nen)

Deadline

Ontwikkelingen1

Link
BSMP2

Economie

Regionale
economische
statistieken

Regionale
economische
vooruitzichten

BISA, IWEPS,
NBB, SV

BISA, FPB,
IWEPS, SV

Het bbp volgens de
bestedingsoptiek
opsplitsen op regionaal
niveau.

De evolutie voorstellen op
middellange termijn van
verschillende macroeconomische aggregaten.

/

Overeenkomst
HERMREG

In- en uitvoer van
goederen en
diensten,
consumptieve
bestedingen van de
gezinnen, van de
overheden en van de
IZW’s,
gezinsbesparingen.

Gewest
(NUTS1)

A,C,S

1

INR

T+15M

Uitbreiding
statistiek

Punt 4

bbp, toegevoegde
waarde, brutoinvesteringen in
vaste activa,
beloning,
werkgelegenheid,
productiviteit, enz.

Gewest
(NUTS1)

A, P, S

1

HERMREG

V

Uitbreiding
statistiek

Punt 4

1

Statbel
(Enquête
Toerisme en
hotelwezen)

T+10M

Nee

Punt 4

Toerisme en Cultuur

Subregionale
statistieken van
het toerisme in het
BHG

BISA

De gedetailleerde
toerismestatistieken
opstellen in het BHG op
basis van
enquêtegegevens van
Statbel.

Koninklijk
besluit van 12
januari 2015;
Verordening
(EU)
nr. 692/2011
van 6 juli 2011.

Overnachtingen,
aankomsten, soort
accommodatie, doel
van de reis, land van
ingezetenschap van
de toerist, enz.

Gemeente
(UAL 2)

C

1

Lopende of nieuwe ontwikkelingen die voorzien zijn, zoals bijvoorbeeld een verandering qua methodologie of een project ter verhoging van de kwaliteit, een vraag tot uitbreiding of
vereenvoudiging van de statistiek.

2

Link met het Brussels statistisch meerjarenprogramma 2019-2021 (verlengd voor 2022), punt 4 over het voortzetten van de statistische basismissies met betrekking tot de
productie van bestaande statistieken.
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1.2.

PRODUCTIE VAN NIEUWE STATISTIEKEN VOOR 2022

Naam

Producent(en)

Doelstelling

Mandaat

Inhoud

Geografische
opsplitsing

Verzameling

Frequentie

Gebruikte
bron(nen)

Fasen
voorzien1

Link
BSMP2

Inkomens en uitgaven van de huishoudens

Equivalent totaal netto
belastbaar inkomen

Equivalent inkomen na
belasting

BISA

Een indicatie
geven van de
koopkracht van
de huishoudens
volgens de
samenstelling en
de grootte van
"reële"
huishoudens
zoals vastgesteld
op basis van het
Rijksregister.

BISA

Een indicatie
geven van de
koopkracht van
de huishoudens
volgens de
samenstelling en
de grootte van
"reële"
huishoudens
zoals vastgesteld
op basis van het
Rijksregister.

/

Totaal netto belastbaar
inkomen, aangepaste
consumptie-eenheid,
"reële" huishouden,
gemiddelde, mediaan.

Wijk
(WM)

A

1

Statbel (Fiscale
statistiek van de
inkomens)

Ontwikkeling
en
verspreiding

Uitdaging 1

/

Inkomen na belasting,
aangepaste
consumptie-eenheid,
"reële" huishouden,
gemiddelde, mediaan.

Gemeente
(UAL2),
Wijk (WM)

A

1

Statbel (Fiscale
statistiek van de
inkomens)

Ontwikkeling
en
verspreiding

Uitdaging 1
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Naam

Producent(en)

Doelstelling

Mandaat

Inhoud

Geografische
opsplitsing

Verzameling

Frequentie

Gebruikte
bron(nen)

Fasen
voorzien1

Link
BSMP2

1

Franse
Gemeenschap,
Vlaamse
Gemeenschap

Ontwikkeling

Uitdaging 3

Ontwikkeling

Uitdaging 3

Ontwikkeling
en
verspreiding

Uitdaging 1

Onderwijs

Diploma’s en certificaties

Schooluitval

BISA

Het behalen van
diploma’s bij de
Brusselse
schoolbevolking
evalueren.

BISA

De schooluitval
van de leerlingen
die naar school
gaan en/of
wonen in het
BHG evalueren.

/

Aantal leerlingen, aantal
diploma’s, per geslacht
en onderwijsniveau

Gewest
(NUTS1)

/

Aantal leerlingen, aantal
halve dagen
ongewettigd afwezig,
per onderwijsniveau,
geslacht.

Gemeente
(UAL2)

A

1

Franse
Gemeenschap,
Vlaamse
Gemeenschap

Wijk
(WM),
Statistische
sector
(SS)

A, C

1

hub.brussels

A

Economie

Commercieel aanbod

BISA

De aanwezigheid
van
handelszaken in
een wijk en de
afstanden tot de
handelszaken in
basisgoederen
evalueren.

/

Afstand tot toegang tot
de vier basisgoederen,
bezetting van het
gelijkvloers door
handelszaken.
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Naam

Producent(en)

Doelstelling

Mandaat

Inhoud

Geografische
opsplitsing

Verzameling

Frequentie

Gebruikte
bron(nen)

Fasen
voorzien1

Link
BSMP2

1

Verschillende
enquêtes,
administratieve
bronnen en
privédatabanken

Ontwikkeling,
productie en
verspreiding

Uitdaging 3

1
(te
bevestigen)

Register van de
EPB-certificaten

Ontwikkeling,
productie en
verspreiding

Uitdaging 1
Uitdaging 3

0,3 ; 0,2

General Transit
Feed
Specification
(GTFS) data
van de MIVB,
De Lijn, TEC,
NMBS

Productie

Uitdaging 1
Uitdaging 2
Uitdaging 3

Onderzoek en technologie

Index van de digitale
economie en maatschappij
(DESI) op regionaal niveau

BISA, IWEPS,
Statbel, VSA

De index van de
digitale economie
en maatschappij
(DESI) schatten,
inclusief de
samenstellende
subindexen, voor
de gewesten.

/

Connectiviteit, menselijk
kapitaal,
internetgebruik,
integratie van digitale
technologie, digitale
overheidsdiensten.

Gewest
(NUTS1)

A, D, P, R, S,
Z

Ruimtelijke ordening en Vastgoed; Milieu en Energie

Energieprestatiecertificaat
(EPB) op wijkniveau

BISA, Statbel,
Leefmilieu
Brussel

Inzicht krijgen in
de verdeling van
EPB-scores van
woningen op
wijkniveau.

/

Energie, huisvesting,
klimaatdoelen, kwaliteit
woningen.

Wijk
(WM)

A

Mobiliteit en Vervoer

Bereikbaarheid van het
grondgebied met het
openbaar vervoer

BISA, GOB Brussel
Mobiliteit

De
bereikbaarheid
met het openbaar
vervoer op
verschillende
punten van het
Brusselse
grondgebied in
kaart brengen ten
opzichte van heel
België.

Good Move plan
(p. 207), fiche
D.1 “De
stedelijke
ontwikkelingen
en het
mobiliteitsaanbod
duidelijk
omschrijven”.

Potentieel
bereikbaarheid bij de
herkomst,
bereikbaarheid bij de
bestemming.

Statistische
sector
(SS)

R
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Naam

Producent(en)

Doelstelling

Mandaat

Inhoud

Geografische
opsplitsing

Verzameling

Frequentie

Gebruikte
bron(nen)

Fasen
voorzien1

Link
BSMP2

IIS (Europese
enquête
Gender-Based
Violence)

Productie en
verspreiding

Uitdaging 3

Veiligheid

Gendergerelateerd
geweld

BISA, IWEPS,
Statbel, VSA

Het
gendergerelateerd
geweld en andere
vormen van
interpersoonlijk
geweld schatten
in België en in de
3 gewesten.

/

Ongewenst seksueel
gedrag op het werk,
geweld in de
kindertijd, huiselijk
geweld, geweld in
vorige relaties, geweld
door niet-partners,
socio-demografische
kenmerken, enz.

Gewest
(NUTS1)

S

0,1 of 0,2

1

Belangrijkste voorziene fasen voor de statistische programmering: ontwikkeling, productie en verspreiding.

2

Link met het Brussels statistisch meerjarenprogramma 2019-2021 (verlengd voor 2022), punt 2 over de uitdagingen op vlak van statistiek: een beter inzicht krijgen in de intraBrusselse dynamieken (uitdaging 1), een beter inzicht krijgen in de relaties tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en zijn hinterland (uitdaging 2) en een beter inzicht krijgen
in het "nieuwe gewestelijke feit" (uitdaging 3).
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2.

ANDERE BRUSSELSE OPENBARE INSTELLINGEN DIE
STATISTIEKEN PRODUCEREN

2.1.

PRODUCTIE VAN BESTAANDE STATISTIEKEN VOOR 2022

De statistieken van de andere Brusselse openbare instellingen die statistieken produceren, zijn deze opgenomen in de gewestelijke statistische inventaris en
waarvan een update voor 2021 gepland is.
Naam

Producent(en)

Doelstelling

Mandaat

Inhoud

Geografische
opsplitsing

Verzameling

Frequentie

Gebruikte
bron(nen)

Deadline

T+6M

Nee

T+12M

Nee

Ontwikkelingen1

Bestaansonzekerheid en Sociale bijstand

Daklozen en slecht
gehuisveste
personen in het
BHG2

Erkende plaatsen in
de opvangcentra in
het BHG2

Bruss’Help

Het aantal
daklozen en slecht
gehuisveste
personen schatten.

/

ETHOS-categorieën
(dakloos, thuisloos, …),
leeftijd, gender, aantal
minderjarigen;
leefsituatie,
inkomstenbronnen
volgens verblijfsstatus
en gebruik van diensten
van/door de
ondervraagde mensen.

Bruss’Help

Het aantal kennen
van erkende en
gesubsidieerde
plaatsen in de
opvangcentra in
het BHG.

/

Type opvangcentra,
overheden, enz.

Gewest
(NUTS1)

C

0,5

Bruss’Help
(Dak- en
thuislozentelling in het
BHG)

Gewest
(NUTS1)

A, R

1

Bruss’Help
(Centrale
registratie)
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Naam

Verblijven van
thuislozen in de
opvangcentra in het
BHG2

Kinderbijslag2

Kraamgelden en
adoptiepremies2

Producent(en)

Doelstelling

Mandaat

Geografische
opsplitsing

Verzameling

Frequentie

Gebruikte
bron(nen)

Deadline

Type structuren,
verblijven per persoon,
begeleide kinderen,
sociaal-demografische
kenmerken van
personen, duur, enz.

Gewest
(NUTS1)

A, R

1

Bruss’Help
(Centrale
registratie)

T+12M

Nee

Gewest
(NUTS1)

A, R

2

Iriscare
DataBase

T+9M

Nee

Gewest
(NUTS1)

A, R

2

Iriscare
DataBase

T+9M

Nee

1

Statistische
geboorteformulieren (Model I
of e-Birth)

T+36M

Nee

Inhoud

Bruss’Help

De algemene
situatie van
verblijven van
thuislozen in de
opvangcentra in
het BHG kennen.

Iriscare

Een gedetailleerd
overzicht geven
van het aantal
rechtgevende
kinderen,
bijslagtrekkende
gezinnen en
rechthebbenden
van de
kinderbijslag in het
BHG.

Artikel 153 van
de
gecoördineerde
wetten van
4 augustus
1930.

Rechtgevende
kinderen,
bijslagtrekkende
gezinnen en
rechthebbenden van de
kinderbijslag, per
rechtscategorie en
leeftijdsgroep, per
gezinsgrootte, per
betaalde bijdrage, per
fonds, per sector, enz.

Iriscare

Aantal geboortes
met kraamgelden
en adopties met
adoptiepremies
kennen.

Artikel 153 van
de
gecoördineerde
wetten van
4 augustus
1930.

Kraamgelden en
adoptiepremies, per
geboorterang, per
adoptierang, per fonds,
per adoptieleeftijdsgroep.

/

Ontwikkelingen1

Gezondheid

Geboortecijfers2

Observatorium
voor Gezondheid
en Welzijn van
BrusselHoofdstad

Het aantal
geboortes in een
bepaald jaar
kennen.

Koninklijk besluit
van 17 juni 1999;
Koninklijk besluit
van 14 juni 1999.

Geboortecijfers,
vroeggeboorten,
geboortegewicht,
pariteit, meerlingen,
kenmerken van de
moeder en de vader,
enz.

Gemeente
(LAU2)

A
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Naam

Producent(en)

Doelstelling

Geografische
opsplitsing

Mandaat

Inhoud

Mammotests
uitgevoerd bij
Brusselse vrouwen
van 50-69 jaar2

Observatorium
voor Gezondheid
en Welzijn van
BrusselHoofdstad

Per jaar het aantal
kennen van de
uitgevoerde
mammotests bij
Brusselse vrouwen
van 50-69 jaar,
alsook de termijn
tussen de
mammotest en de
verzending van de
resultaten naar de
radiologie-eenheid
(borstkankerscreening).

/

Aantal mammotests per
woongemeente van de
vrouw, per
leeftijdscategorie;
termijn tussen de
mammotest en de
verzending van de
resultaten naar de
radiologie-eenheid.

Gemeente
(LAU2)

Oorzaakspecifieke
sterfte bij overlijdens
van personen jonger
dan een jaar2

Observatorium
voor Gezondheid
en Welzijn van
BrusselHoofdstad

Het aantal
overlijdens kennen
van personen
jonger dan 1 jaar
naargelang de
doodsoorzaak.

Koninklijk besluit
van 17 juni 1999;
Koninklijk besluit
van 14 juni 1999.

Foeto-infantiele sterfte,
geslacht van het kind,
plaats van geboorte en
overlijden, kenmerken
van de moeder, enz.

Gemeente
(LAU2)

Oorzaakspecifieke
sterftecijfers2

Observatorium
voor Gezondheid
en Welzijn van
BrusselHoofdstad

Het aantal
overlijdens kennen
naargelang de
doodsoorzaak.

Koninklijk besluit
van 17 juni 1999;
Koninklijk besluit
van 14 juni 1999.

Sterftecijfers,
vroegtijdige sterfte,
levensverwachting,
geslacht, leeftijd,
nationaliteit,
sociaaleconomische
status, enz.

Gemeente
(LAU2)

Vaccinatiedekking bij
kinderen van 18 tot
24 maanden2

Observatorium
voor Gezondheid
en Welzijn van
BrusselHoofdstad

Indicatoren over de
vaccinatiedekking
bij kinderen van
18 tot 24 maanden
schatten.

/

Percentage
gevaccineerde
kinderen,
aandoeningen, sociale
en gezondheidsgedrag
kenmerken van de
ouders, enz.

Gewest
(NUTS1)

Verzameling

A

A

A

S

Frequentie

Gebruikte
bron(nen)

Deadline

Ontwikkelingen1

1

Gegevens van
het Brussels
Coördinatie
Centrum voor
Borstkankeropsporing
(Brumammo)

T+24M

Nee

1

Statistische
overlijdensformulieren
(Model III D)

T+24M

Nee

1

Statistische
overlijdensformulieren
(Model III C)

T+24M

Nee

V

Observatorium
voor
Gezondheid en
Welzijn
(Onderzoek
naar de
vaccinatiegraad)

T+12M

Nee
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Naam

Producent(en)

Doelstelling

Mandaat

Inhoud

Geografische
opsplitsing

Gebruikte
bron(nen)

Verzameling

Frequentie

Deadline

Ontwikkelingen1

Statistische
sector
(SS)

A

12

Actiris, ADG,
Forem, VDAB

T+1M

Interactieve tool
(ViewStat)

Gewest
(NUTS1)

A

12

Actiris

T+1M

Interactieve tool
(ViewStat)

1

Bruxelles
Formation
(« Dispositif
Insertion après
formation »)

T+22M

Nee

Arbeidsmarkt

Niet-werkende
werkzoekenden

Werkaanbiedingen

Integratie na
opleiding

Het aantal en de
kenmerken van de
personen kennen
zonder betaalde
arbeid
ingeschreven als
werkzoekende.

Samenwerkingsprotocol tussen
RVA en
gewestelijke
diensten voor
arbeidsvoorziening.

Geslacht, categorie,
studieniveau,
inactiviteitsduur,
nationaliteit,
leeftijdscategorie, enz.

Actiris

Het aantal kennen
van de door Actiris
ontvangen
werkaanbiedingen.

Samenwerkingsprotocol tussen
RVA en
gewestelijke
diensten voor
arbeidsvoorziening.

Ontvangen
werkaanbiedingen,
voldane en opgeschorte
werkaanbiedingen,
type, beroep,
studieniveau,
activiteitensector, enz.

Bruxelles
Formation

De
loopbaantrajecten
van de door
Bruxelles
Formation
opgeleide
personen
bestuderen.

/

Redenen om aan een
opleiding te beginnen,
motivatie voor de
opleiding, tewerkstelling
in het jaar volgend op
de opleiding, redenen
om niet te werken,
certificeringen, enz.

Actiris

Gewest
(NUTS1)

S
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Naam

Producent(en)

Doelstelling

Personen die aan
een vorming hebben
deelgenomen

Bruxelles
Formation

Het aantal
personen kennen
die aan een
vorming bij
Bruxelles
Formation of zijn
partners hebben
deelgenomen.

Arbeidskaarten

GOB - Brussel
Economie en
Werkgelegenhei
d

Het aantal
arbeidskaarten
voor buitenlanders
kennen.

Mandaat

Inhoud

Geografische
opsplitsing

Verzameling

Frequentie

Gebruikte
bron(nen)

Deadline

T+6M

Nee

Ontwikkelingen1

Werkzoekenden en
werknemers, soort
opleiding, profiel van
stagiairs, aantal uren
opleiding, enz.

Gewest
(NUTS1)

A

1

Bruxelles
Formation
(Pléiades et
Corail)

Wet van 30 april
1999; Koninklijk
Besluit van 9 juni
1999.

Soorten arbeidskaarten,
nationaliteit, aanvragen,
verlenen, verlengingen.

Gewest
(NUTS1)

A

1

GOB - BEW

T+6M

Nee

Gewest
(NUTS1)

A

1

GOB - BEW

T+6M

Nee

Gewest
(NUTS1)

A

1

GOB - BEW
(IMPALAdatabanken)

T+6M

Nee

/

Dienstencheques

GOB - Brussel
Economie en
Werkgelegenhei
d

Het
dienstenchequesbeleid volgen in het
BHG.

Wet van 20 juli
2001; Koninklijk
Besluit van 12
december 2001.

Dienstencheques,
dienstenchequesondernemingen en
werknemers,
gebruikers, geslacht,
opleidingsniveau, uren
werk, enz.

Facultatieve
subsidies voor
werkgelegenheid

GOB - Brussel
Economie en
Werkgelegenhei
d

De facultatieve
subsidies van de
GOB - BEW voor
werkgelegenheid
kennen.

Organieke
ordonnantie van
23 februari 2006.

Aantal en bedragen
aanvragen, soort
aanvragen, oproep voor
projecten, buiten oproep
voor projecten, enz.
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Naam

Personeel van de
plaatselijke besturen

Personeel van de
Gewestelijke
Overheidsdiensten
en van de ION van
het BHG

Producent(en)

Doelstelling

Mandaat

Inhoud

GOB - Brussel
Plaatselijke
Besturen

Het
personeelsbestand
van de
gemeentebesturen
en OCMW’s van
het BHG kennen in
VTE’s en in aantal
personen.

Bijzondere wet
van13 juli 2001.

Geslacht, woonplaats,
statuut, niveau,
leeftijdsklassen, enz.

talent.brussels

De tewerkstellingssituatie van de
GOB en ION van
het type A en B
van het BHG op 30
juni en 31
december kennen.

Besluit van de
Regering van 4
december 1997.

Juridische situatie,
niveau, taalverdeling,
arbeidsstelsel, geslacht,
leeftijd, woonplaats.

Geografische
opsplitsing

Verzameling

Frequentie

Gebruikte
bron(nen)

Gemeente
(LAU2)

A

1

GOB - Brussel
Plaatselijke
Besturen

T+6M

Nee

T+12M

Nee

Deadline

Ontwikkelingen1

Gewest
(NUTS1)

A

2

talent.brussels
(Observatoriu
m
Tewerkstelling)

A

1

GOB – BEW Dienst
Economie

T+6M

Nee

1

GOB - BEW
(IMPALA- en
SAPdatabanken)

T+6M

Nee

Economie

Bio-operatoren

GOB - Brussel
Economie en
Werkgelegenhei
d

Het aantal
gecertificeerde
biologische
operatoren in het
Brussels
Hoofdstedelijk
Gewest kennen.

Besluit van de
BHR van
3 december
2009 ;
Ministerieel
Besluit van
13 mei 2013

Biocertificering; soort
landbouwactiviteit;
aantal
landbouwactiviteiten.

Gewest
(NUTS1)

Facultatieve
subsidies voor
economie

GOB - Brussel
Economie en
Werkgelegenhei
d

De facultatieve
subsidies van de
GOB - BEW voor
ondernemingen
kennen.

Organieke
ordonnantie van
23 februari 2006.

Aantal en bedragen
subsidies, soort
subsidies, soort
aanvraag, statuten, enz.

Gewest
(NUTS1)

A
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Naam

Sociale
Inschakelingseconomie

Handelsplaatsen

Voetgangersstromen

Inhoud

Geografische
opsplitsing

Producent(en)

Doelstelling

Mandaat

Verzameling

GOB - Brussel
Economie en
Werkgelegenhei
d

Het aantal erkende
sociale
ondernemingen in
het Brussels
Hoofdstedelijk
Gewest kennen.

Koninklijk besluit
van 3 mei 1999 ;
Koninklijk besluit
van 24
december 2002 ;
Ordonnantie van
18 maart 2004.

Aantal aanvragen,
stand van zaken van
dossier, soort, enz.

Gewest
(NUTS1)

A

hub.brussels

Evolutie van de
handelsfunctie in
de linten voor
handelskernen van
het GBP, en in de
rest van het BHG
kennen.

/

Precieze
handelsfunctie,
oppervlak, locatie van
de handelspanden
(bezet of onbezet),
turnover van de
handelsplaatsen.

Statistische
sector
(SS)

hub.brussels

De gemiddelde
dagelijkse
voetgangersstromen in de
winkelgebieden in
het BHG kennen.

/

Aantal voetgangers per
dag, per uur,
winkelgebieden in het
BHG.

Wijk
(AW)

Frequentie

Gebruikte
bron(nen)

Deadline

Ontwikkelingen1

1

GOB – BEW Directie
Werkgelegenheidsbeleid

T+6M

Nee

A, C

I

hub.brussels
(Database met
handelszaken)

Continu

Nee

D

1

hub.brussels
(Enquête
Voetgangers)

T+12M

Nee

Onderzoek en technologie

Aantal VTE
gefinancierd door
Innoviris projecten

Financiering aan
projecten voor
onderzoek en
innovatie door
Innoviris

Innoviris

Het aantal voltijdse
eenheden (VTE)
gefinancierd door
Innoviris projecten
kennen.

Innoviris

Het aantal
projecten en de
bedragen
gefinancierd door
Innoviris kennen.

Ordonnantie van
26 maart 2003.

OOI-projecten volgens
het programma en het
type begunstigden
(ondernemingen,
andere onderzoekinstellingen).

Gewest
(NUTS1)

A

1

Innoviris
Database
(Blake)

Continu

Nee

Ordonnantie van
26 maart 2003.

OOI-projecten volgens
het programma en type
begunstigden
(ondernemingen,
andere onderzoekinstellingen), nieuwe
projecten.

Gewest
(NUTS1)

A

1

Innoviris
Database
(Blake)

Continu

Nee
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Naam

Producent(en)

Doelstelling

Mandaat

Inhoud

Geografische
opsplitsing

Verzameling

Frequentie

Gebruikte
bron(nen)

Deadline

Ontwikkelingen1

Overheidsfinanciën

Investeringen van
finance
&invest.brussels

finance&
invest.brussels
(GIMB groep)

Het aantal
investeringsdossiers en bedrag
kennen die door
finance&invest.
brussels
geïnvesteerd
worden.

Begroting van het
Brussels
Hoofdstedelijk
Gewest

GOB - Brussel
Financiën en
Begroting

De ontvangsten en
de uitgaven
kennen voor een
bepaalde periode.

Geconsolideerde
algemene rekening
van het Brussels
Hoofdstedelijk
Gewest

Uitstaande schuld
van het Brussels
Hoofdstedelijk
Gewest

GOB - Brussel
Financiën en
Begroting

GOB - Brussel
Financiën en
Begroting

Type interventie, type
ondernemingen,
activiteitensector,
instrumenten, enz.

Gewest
(NUTS1)

A

1

finance&
invest.brussels

T+4M

Nee

Samenwerkingsakkoord van
1 oktober 1991
tussen
overheden.

Ontvangsten, uitgaven,
programma, opdracht,
realisatie-percentage,
enz.

Gewest
(NUTS1)

A

1

GOB - Brussel
Financiën en
Begroting

T+1M

Nee

De
geconsolideerde
algemene rekening
van de
gewestelijke entiteit
opmaken.

Organieke
ordonnantie van
23 februari 2006;
Koninklijk besluit
van 10
november 2009;
Besluit van de
BHR van 23 mei
2013.

Balans,
resultatenrekening,
rechten en
verplichtingen buiten
balans, samenvattende
rekening van de
begrotingsverrichtingen,
uitvoeringsrekening van
de begroting, bijlagen,
enz.

Gewest
(NUTS1)

A

1

GOB - Brussel
Financiën en
Begroting

T+9M

Nee

De gewestelijke
schuld evalueren.

Samenwerkingsakkoord van
1 oktober 1991;
Verordening
2223/96 (EC)
van 25 juni 1996,
enz.

Rechtstreekse schuld,
gewaarborgde schuld,
cashpooling, enz.

Gewest
(NUTS1)

A

1

GOB - Brussel
Financiën en
Begroting

T+12M

Nee

/
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Naam

Producent(en)

Doelstelling

Financiën van de
plaatselijke besturen

GOB - Brussel
Plaatselijke
Besturen

De begrotingen en
begrotingsrekening
en kennen van de
Brusselse
gemeenten en
OCMW’s.

Gewestelijke
financiering van de
plaatselijke besturen

GOB - Brussel
Plaatselijke
Besturen

De dotaties van het
BHG aan de
Brusselse
gemeenten en
OCMW’s kennen.

Mandaat

Inhoud

Geografische
opsplitsing

Verzameling

Frequentie

Gebruikte
bron(nen)

Bijzondere wet
van 13 juli 2001.

Begrotings-rekeningen,
begrotingen, begrotingswijzigingen,
ontvangsten en
uitgaven van de
gemeenten en
OCMW’s.

Gemeente
(LAU2)

A

1

GOB - Brussel
Plaatselijke
Besturen

T+9M

Nee

Bijzondere wet
van 13 juli 2001.

Type dotaties en
subsidies.

Gemeente
(LAU2)

A

1

GOB - Brussel
Plaatselijke
Besturen

T+9M

Nee

Deadline

Ontwikkelingen1

Ruimtelijke ordening en Vastgoed

Huurders
(huishoudens) van
de sociale woningen

Huurprijzen van de
bewoonde sociale
woningen

Kandidaat-huurders
voor de sociale
woningen

BGHM

Het aantal
huishoudens
kennen die in
sociale woningen
wonen in het BHG.

BGHM

De reële
huurprijzen betaald
door de huurders
(huishoudens)
kennen.

BGHM

De evolutie van het
aantal kandidaathuurders op de
wachtlijst voor een
sociale woning
kennen.

/

Gezinssamen-stelling,
type huishoudens,
gezinshoofden en
gezinsleden per
geslacht en leeftijd,
inkomens van de
gezinnen.

Gewest
(NUTS1)

A

1

BGHM
(Databanken
van de OVM’s)

T+12M

Nee

Beheersovereenkomsten
van tweede
niveau, artikel
73.

Type huurprijzen,
Samenstelling van de
reële huurprijzen.

Gewest
(NUTS1)

A

1

BGHM
(Databanken
van de OVM’s)

T+12M

Nee

/

Stralingen, nieuwe
registraties, type
verzochte woningen,
inkomens van de
kandidaat-huurders.

Gemeente
(LAU2)

A

1

BGHM
(Databanken
van de OVM’s)

T+12M

Nee
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Naam

Bewoonde sociale
woningen

Overzicht
productieactiviteiten

Verkopen van
woningen door
citydev.brussels

Doelstelling

Mandaat

Inhoud

Geografische
opsplitsing

Verzameling

Frequentie

BGHM

Het totaal aantal
door huishoudens
bewoonde sociale
woningen kennen.

Beheersovereenkomsten
van tweede
niveau, artikel
73.

Samenstelling van het
patrimonium, bewoonde
woningen, nieuwe
woningen, woningen in
renovatie, onbewoonde
woningen, aantal
kamers, enz.

Statistische
sector
(SS)

A

1

BGHM
(Databanken
van de OVM’s)

T+12M

Nee

citydev.brussels

De oppervlakte en
beschikbare
oppervlakte en het
aantal bedrijven
binnen de
industrieparken en
-terreinen kennen.

/

Bruto oppervlakte van
de industrieparken en
-terreinen, beschikbare
oppervlakte, aantal
bedrijven.

Gemeente
(LAU2),
Wijk
(AW)

A

1

Databank
SitEx

T+6M

Nee

citydev.brussels

De verkopen van
woningen
(appartementen en
huizen) van
citydev.brussels
kennen.

/

Type woningen
(appartementen en
huizen).

Gemeente
(LAU2)

A

1

citydev.
brussels

T+6M

Nee

/

Totale
kantooroppervlakte,
geconverteerde
kantooroppervlakte,
type leegstand,
dynamiek op de
kantorenmarkt, enz.

Statistische
sector
(SS),
Wijk
(AW)

1

citydev.
brussels &
perspective.
brussels (Stock
Vloeroppervlakte
kantoren)

T+12M

Nee

1

GOB – OBH
(Observatiecentrum van
de Huurprijzen)

T+12M

Nee

Producent(en)

Kantorenpark

citydev.brussels
en perspective.
brussels

Het park schatten
van kantoren en
leegstand.

Huurprijzen in de
private huurmarkt

GOB Observatorium
Brussel
Huisvesting

Het niveau
schatten van de
maandelijkse
huurprijzen voor
private
huurwoningen.

Artikel 108 van
de Brusselse
Huisvestingscod
e

Specifieke kenmerken
en evolutie van
huurprijzen voor
huurwoningen.

Wijk
(WM)

A, C, D, S

S

Gebruikte
bron(nen)

Deadline

Ontwikkelingen1
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Naam

Inhoud

Geografische
opsplitsing

Doelstelling

Mandaat

Private huurders

GOB Observatorium
Brussel
Huisvesting

De sociodemografische
kenmerken
schatten van de
private huurders en
hun gedrag.

Artikel 108 van
de Brusselse
Huisvestingscod
e

Leeftijd, gezinssituatie,
inkomens, sociaalprofessioneel statuut.

Wijk
(WM)

Private
huurwoningen

GOB Observatorium
Brussel
Huisvesting

Kenmerken
schatten van de
private
huurwoningen in
het BHG en hun
evolutie.

Artikel 108 van
de Brusselse
Huisvestingscod
e

Type, bewoonbare
oppervlakte, staat,
comfortpeil,
bouwdatum,
energieprestaties, enz.

Wijk
(WM)

Vergunde woningen

perspective.
brussels Directie
Territoriale
Kennis

De woningen
vergund via een
stedenbouwkundige
vergunning
kennen.

Art 124-195 van
het BWRO over
de stedenbouwkundige lasten.

Netto vergunningen,
creaties en opheffingen,
type van vergunde
woningen, kamers in
collectieve woningen en
hotelkamers.

urban.brussels

Het aantal premies
en het
premiebedrag die
uitgereikt werden
door
urban.brussels
kennen.

Besluiten van de
Regering van het
BHG van 4
oktober 2007 en
van 2 mei 2002.

Aantal premies,
premiebedrag,
aanvragers voor
premies, type premie,
enz.

Premies voor
woningrenovatie en
gevelverfraaiing

Producent(en)

Verzameling

S

S

Frequentie

Gebruikte
bron(nen)

Deadline

Ontwikkelingen1

1

GOB – OBH
(Observatiecentrum van
de Huurprijzen)

T+12M

Nee

1

GOB – OBH
(Observatiecentrum van
de Huurprijzen)

T+12M

Nee

T+18M

Nee

T+12M

Nee

Statistische
sector
(SS)

A

1

urban.brussels
&
Overzicht van
de
huisvestingsvergunningen

Gewest
(NUTS1)

A

1

urban.brussels
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Naam

Producent(en)

Doelstelling

Mandaat

Inhoud

Geografische
opsplitsing

Verzameling

Frequentie

Gebruikte
bron(nen)

Deadline

Ontwikkelingen1

Milieu en Energie

Biologische kwaliteit
van het water

Biologische
waarderingskaart

Emissie van
luchtverontreinigend
e-stoffen

Energiebalansen

Leefmilieu
Brussel

De biologische
kwaliteit kennen
van het
oppervlaktewater in
het Brussels
Gewest.

Richtlijnen
2000/60/EG van
23 oktober 2000,
2013/39/EU van
12 augustus
2013, enz.

Kwaliteit van de
waterlopen en vijvers.

Gewest
(NUTS1)

D

0,33

Leefmilieu
Brussel

T+12M

Nee

Leefmilieu
Brussel

De locaties met
een hoge
biologische waarde
kennen (en die
bescherming
verdienen).

Ordonnantie
Natuur van
1 maart 2012

Inventarisatie van de
sites met hoge
biologische waarde (op
basis van een score van
A tot E).

Gewest
(NUTS1)

A, R, D

0,1

Leefmilieu
Brussel

T+24M

Update in 2022
(nieuwe
methodologie)

Leefmilieu
Brussel

De emissies
modelleren van
luchtverontreinigende stoffen in
het Brussels
Gewest.

Broeikasgassen,
verzurende substanties,
ozonprecursoren,
uitsplitsing naar
sectoren.

Gewest
(NUTS1)

A, S, P

1

Leefmilieu
Brussel

T+24M

Nee

Leefmilieu
Brussel

De productie, de
terugwinning, de
transformatie en
het verbruik van
energie naar
energiedrager,
naar activiteitstak
schatten.

1

Verschillende
enquêtes,
administratieve
bronnen en
privédatabases

T+18M

Jaarlijkse
aanpassingen

/

/

Bronnen en
energiedrager,
activiteitstak, enz.

Gewest
(NUTS1)

A, C, S, R
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Naam

Fysisch-chemische
kwaliteit en
chemische kwaliteit
van het water

Geluidskadaster
(vliegtuig, spoor,
weg) en blootstelling
van de bevolking
aan geluid van
transport

Groene ruimten
(toegankelijk voor
het publiek)

Inventaris van de
bodemtoestand

Doelstelling

Mandaat

Inhoud

Geografische
opsplitsing

Verzameling

Frequentie

Gebruikte
bron(nen)

Deadline

Leefmilieu
Brussel

De waterkwaliteit
(fysisch-chemische
of chemische van
het
oppervlaktewater
en chemische van
het grondwater) in
het Brussels
Gewest kennen.

Richtlijnen
2000/60/EG van
23 oktober 2000,
2013/39/EU van
12 augustus
2013, enz.

Kwaliteit van
oppervlakte water en
grondwater, beschrijving
van hydromorfologische
parameters.

Gewest
(NUTS1)

D

1

Leefmilieu
Brussel

T+12M

Nee

Leefmilieu
Brussel

De geluidsniveaus
in kaart brengen
waaraan de
Brusselse
bevolking wordt
blootgesteld.

Europese
richtlijnen
2002/49/CE van
25 juni 2002.

Akoestische
inventarisatie van het
gewest, op basis van
wiskundige modellering
(van metingen van
vaste stations)

Gewest
(NUTS1)

Z

1 (vliegtuig)
en 0,2
(andere)

Leefmilieu
Brussel

T+12M

Update in 2022

Natuurplan en
Gewestelijk Plan
voor Duurzame
Ontwikkeling

Twee complementaire
inventarissen:
(i) inventaris van groene
ruimten beheerd door
Leefmilieu Brussel en
(ii) inventaris van
groene ruimten en
groene openbare
ruimten die toegankelijk
zijn voor het publiek

Gewest
(NUTS1)

D

365 (GR
beheerd
door
Leefmilieu
Brussel) en
0,1
(toegankelijke GR)

Leefmilieu
Brussel

T+12M

Update in 2022
van de
toegankelijke GR
(nieuwe
methodologie)

Ordonnantie
bodem van
5 maart 2009.

Kadastrale percelen
met bodem mogelijk
verontreinigde of
verontreinigde, adres
van de site, oppervlakte,
verontreiniging,
risicoactiviteiten, enz.

Gewest
(NUTS1)

A

C

Leefmilieu
Brussel

/

Producent(en)

Leefmilieu
Brussel

Leefmilieu
Brussel

De groene ruimten
beheerd door
Leefmilieu Brussel
en/of toegankelijk
voor het publiek
kennen.

De toestand
kennen van de
bodemverontreiniging.

Ontwikkelingen1

Nee
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Naam

Luchtvervuiling

Meetnet geluid

Milieubarometer

Huishoudelijk en
gelijkgesteld afval

Hoeveelheid
vervoerde elektriciteit

Mandaat

Inhoud

Geografische
opsplitsing

Verzameling

Frequentie

Gebruikte
bron(nen)

Deadline

Leefmilieu
Brussel

De luchtkwaliteit
kennen continue
op het niveau van
verschillende
stations in het
Brussels Gewest.

Diverse
Europese
richtlijnen en
Ordonnantie van
2 mei 2013
(BWLKE).

Type verontreinigende
stoffen beschouwd
volgens het betreffende
meetstation.

Gewest
(NUTS1)

D

C

Leefmilieu
Brussel

T+12M

Nee

Leefmilieu
Brussel

De geluidsniveaus
karakteriseren op
tijd waaraan de
Brusselse
bevolking wordt
blootgesteld.

Europese
richtlijnen
2002/49/CE van
25 juni 2002.

Belangrijkste
geluidsbron,
geluidsniveaus,
permanente en tijdelijke
meetstations, enz.

Gewest
(NUTS1)

D

365

Leefmilieu
Brussel

T+1W

Nee

Leefmilieu
Brussel

Omgevingspercepties en
gedrag schatten
van de inwoners in
het Brussels
Gewest.

Geslacht, sociale
categorie, culturele
afkomst, geografische
locatie, enz.

Gewest
(NUTS1)

S

V

Leefmilieu
Brussel
(Milieubarometer)

T+6M

Nee

Net Brussel

De hoeveelheid
van huishoudelijk
en gelijkgesteld
afval verzameld
door Net Brussel
kennen.

Ordonnantie
betreffende
afvalstoffen van
14 juni 2012

Type afval, wijzen van
herwaardering.

Gewest
(NUTS1)

A

1

Net Brussel

T+12M

Nee

Sibelga

De hoeveelheid
van vervoerde
elektriciteit op de
distributienetten en
gefactureerd aan
de leveranciers
kennen.

Ordonnanties
betreffende de
elektriciteits- en
gasmarkten in
het BHG.

Vervoerde elektriciteit
(hoogspanning en
laagspanning),
geïnjecteerde
elektriciteit,
verliespercentage.

Gemeente
(LAU2)

R

1

Sibelga

T+6M

Nee

Producent(en)

Doelstelling

/

Ontwikkelingen1
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Naam

Hoeveelheid
vervoerd gas

Leveringspunten
voor elektriciteit

Leveringspunten
voor gas

Drinkwaterverbruik

Kwaliteit van het
drinkwater

Producent(en)

Doelstelling

Mandaat

Inhoud

Geografische
opsplitsing

Verzameling

Frequentie

Gebruikte
bron(nen)

Deadline

Ontwikkelingen1

Sibelga

De hoeveelheid
van vervoerd gas
op de
distributienetten en
gefactureerd aan
de leveranciers
kennen.

Ordonnanties
betreffende de
elektriciteits- en
gasmarkten in
het BHG.

Vervoerd gas
(middendruk en lage
druk), geïnjecteerd gas.

Gemeente
(LAU2)

R

1

Sibelga

T+6M

Nee

Sibelga

Het aantal van
leveringspunten
voor elektriciteit op
de distributienetten
in het BHG
kennen.

Ordonnanties
betreffende de
elektriciteits- en
gasmarkten in
het BHG.

Niet-actieve
leveringspunten, actieve
leveringspunten:
hoogspanning en
laagspanning.

Gemeente
(LAU2)

R

1

Sibelga

T+6M

Nee

Sibelga

Het aantal van
leveringspunten
voor gas op de
distributienetten in
het BHG kennen.

Ordonnanties
betreffende de
elektriciteits- en
gasmarkten in
het BHG.

Niet-actieve
leveringspunten, actieve
leveringspunten:
middendruk en lage
druk.

Gemeente
(LAU2)

R

1

Sibelga

T+6M

Nee

Vivaqua

De gefactureerde
watervolumes
kennen van de
abonnees voor het
drinkwaterverbruik.

Ordonnantie
kader voor het
waterbeleid;
Brusselse
Huisvestingscod
e

Gefactureerde levering
aan de abonnees,
verbruikte levering door
abonnees, nietgeregistreerde levering
bij de abonnees.

Gemeente
(LAU2)

R

1

Vivaqua

T+6M

Nee

Vivaqua

De hardheid, de
samenstelling, de
kwaliteit van het
gedistribueerde
water kennen.

Ordonnantie
kader voor het
waterbeleid

Analyseparameters
voor de waterkwaliteit.

Gewest
(NUTS1)

R

4

Vivaqua

T+1M

Nee
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Naam
Productie van
drinkwater

Watermeters

Producent(en)

Doelstelling

Mandaat

Vivaqua

De jaarlijkse
productie kennen
van drinkwater.

/

Vivaqua

Het aantal van
meters in het
waterdistributienet
in het BHG
kennen.

Ordonnantie
kader voor het
waterbeleid;
Brusselse
Huisvestingscod
e

Inhoud

Productiesites.

Geplaatste, vervangen
en weggenomen
meters, aantal
abonnees.

Geografische
opsplitsing

Verzameling

Frequentie

Gebruikte
bron(nen)

Gewest
(NUTS1)

R

1

Vivaqua

T+6M

Nee

Gemeente
(LAU2)

R

1

Vivaqua

T+6M

Nee

T+1M

Nee

Deadline

Ontwikkelingen1

Mobiliteit en Vervoer

Autokeuring

Collecto (Collectief
vervoer’s nachts met
taxi’s)

Erkende rijscholen

GOB - Brussel
Mobiliteit

Het aantal kennen
van autokeuringen
van de voertuigen
die op de openbare
weg worden
gebruikt, wat de
veiligheid en de
milieubescherming
betreft.

Koninklijk besluit
van 15 maart
1968; Koninklijk
besluit van 23
december 1968.

Keuringscentrum,
groene / rode
keuringsbewijs, type
voertuigen, periodieke /
niet-periodieke
keuringen, enz.

Gewest
(NUTS1)

R

12

Prego en
Brusselse
instellingen
goedgekeurd
voor
autokeuring

GOB - Brussel
Mobiliteit

De statistieken
kennen met
betrekking tot de
exploitatie van de
Collecto-dienst
(collectief vervoer’s
nachts met taxi’s).

Besluit van 29
mei 2008;
Besluit van 4
februari 2010;
Besluit van 21
februari 2019.

Aantal vertrekpunten,
aantal reizigers, aantal
taxiritten,
groepsomvang, enz.

Gemeente
(LAU2)

R

1

Concessiedienstverlener

T+2M

Nee

GOB - Brussel
Mobiliteit

Het aantal van
erkende rijscholen
op het grondgebied
van het Brussels
Hoofdstedelijk
Gewest kennen.

Koninklijk besluit
van 23 maart
1998; Koninklijk
besluit van 11
mei 2004; BBHR
van 29 maart
2018.

Vestigingseenheden per
rijschool, onderwijscategorieën, enz.

1

GOB - Brussel
Mobiliteit
(handmatig
tellen)

T+1M

Nee

Gewest
(NUTS1)

A
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Naam

Examen voor
rijbewijs

Taxi’s en limousines

Tellingen van fietsers
in het BHG

Tevredenheidsbarometer van de
MIVB-klanten

Uitzonderlijk vervoer

Producent(en)

Inhoud

Geografische
opsplitsing

Verzameling

Frequentie

Gewest
(NUTS1)

R

1

Brusselse
examencentra

T+3M

Nee

A

12

GOB - Brussel
Mobiliteit
(Databanken
AXI en BO)

/

Nee

D

1

Brussels
Fietsobservatorium in BHG

T+2M

Nee

S

1

GOB - Brussel
Mobiliteit
(Tevredenheids
-barometer van
de MIVB)

T+3M

Nee

A

1

GOB - Brussel
Mobiliteit

T+3M

Nee

Doelstelling

Mandaat

GOB - Brussel
Mobiliteit

Het aantal
praktijkexamens
behaald en
geslaagd voor de
voertuigcategorieë
n A en B kennen.

Koninklijk besluit
van 23 maart
1998; BBHR van
29 maart 2018.

Praktijkexamens
behaald en geslaagd,
voertuigcategorieën A
en B (motor en auto).

GOB - Brussel
Mobiliteit

De statistieken
kennen met
betrekking tot taxi’s
en limousines die
in het BHG in
omloop zijn.

Ordonnantie van
27 april 1995;
BBHR van 29
maart 2007.

Voertuigen taxi’s en
limousines (type
uitbaters, kenmerken,
categorie), exploitatievergunningen van taxi’s
en limousines,
chauffeurs per status,
taxistandplaatsen, enz.

Gemeente
(UAL2)

GOB - Brussel
Mobiliteit

Het aantal fietsers
tijdelijk of
permanent kennen.

Overeenkomst
tussen Brussel
Mobiliteit en Pro
Velo.

Aantal fietsers, modale
aandeel fiets, aandeel
mannen-vrouwen, types
fietsen,
transportmiddelen voor
kinderen, enz.

Gewest
(NUTS1)

GOB - Brussel
Mobiliteit

De perceptie van
de MIVB-klanten
over de kwaliteit
van haar diensten
schatten.

Beheerscontract
met de MIVB.

Reisgewoonten,
algemene en
gedetailleerde
tevredenheid,
toegankelijkheid,
sociodemografische
variabelen, enz.

Gewest
(NUTS1)

GOB - Brussel
Mobiliteit

Het aantal van
vergunningen voor
het uitzonderlijke
transport
goedgekeurd door
Brussel Mobiliteit
kennen.

Koninklijk besluit
van 2 juni 2010.

Aanvragers en
gebruikers van
vergunningen,
reiswegennet-werken,
enz.

Gewest
(NUTS1)

Gebruikte
bron(nen)

Deadline

Ontwikkelingen1
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Naam

Voertuigen-kilometer
afgelegd in het BHG

Wegwerkzaamheden van
gewestelijk belang

Watertrafiek

Analyse van het
voertuigenpark

Producent(en)

GOB - Brussel
Mobiliteit

GOB - Brussel
Mobiliteit

Geografische
opsplitsing

Verzameling

Frequentie

Type wegen, categorie
voertuigen.

Gewest
(NUTS1)

C, D, S

1

GOB - Brussel
Mobiliteit

T+24M

Nee

Ordonnantie van
3 mei 2018.

Gewestwegen of
gemeentewegen,
wegwerkzaam-heden
volgens de datum, aard,
type, grootte van het
werkgebied,
vergunningstermijn,
enz.

Gewest
(NUTS1)

A

12

OSIRISplatform

T+1M

Toegang tot een
IT-tool, via de
SAP BO

/

Eigen trafiek,
transitverkeer,
productcategorie,
herkomst en
bestemming van de
handel, eigen trafiek per
haven,
containertrafieken,
pallettrafieken, enz.

Gewest
(NUTS1)

A

1

Haven van
Brussel

T+6M

Nee

/

Technische parameters
van de voertuigen,
milieu-impact,
privévoertuigen en
bedrijfsvoertuigen,
gekochte voertuigen en
huurvoertuigen.

1

VITO
(gegevens
FOD Mobiliteit
en Vervoer,
RENTA,
Ecoscoredatabase)

T+12M

Nee

Doelstelling

Mandaat

Het aantal van
voertuigenkilometer geteld of
geschat van het
wegennet in het
BHG kennen.

/

De aantallen en
types/aard kennen
van wegwerkzaamheden in het BHG.

Haven van
Brussel

Het globale volume
van
waterwegtrafiek
van goederen voor
de havenactiviteit
in Brussel kennen.

Leefmilieu
Brussel

Het voertuigenpark
met betrekking tot
de specifieke
kenmerken en de
impact op het
milieu kennen.

Inhoud

Gewest
(NUTS1)

A, R

Gebruikte
bron(nen)

Deadline

Ontwikkelingen1
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Naam

Bedrijfsvervoerplannen

Nieuwe en
tweedehands
voertuigen dat tot het
verkeer werd
toegelaten

Aslengte van de
MIVB

Halteplaatsen van de
MIVB

Producent(en)

Doelstelling

Leefmilieu
Brussel

Diagnose geven
van de
mobiliteitssituatie
van bedrijven met
meer dan 100
werknemers.

Leefmilieu
Brussel

De technische en
milieukenmerken
van tot het verkeer
toegelaten nieuwe
en tweedehands
voertuigen kennen.

MIVB

De aslengte van
het MIVB- netwerk,
de gemiddelde
afstand tussen de
haltes, de
gemiddelde
afstand van het net
kennen.

MIVB

Het totale aantal
metrostations
kennen,
halteplaatsen,
bovengrondse
halteplaatsen met
schuilhokje, enz.

Geografische
opsplitsing

Mandaat

Inhoud

BWLKE van 2
mei 2013;
Besluit van de
Regering van het
BHG van 1 juni
2017.

Mobiliteitsdiagnose van
personeel, bezoekers,
leveringen, voertuigen
gebruikt, beschikbaar
parkings, actieplan,
samenstelling en
gemiddelde ecoscore
van het voertuigenpark.

/

Technische parameters
van de voertuigen,
milieu-impact,
Ecoscore, emissies PM
en CO2-uitstoot, type
voertuigen, nieuwe en
tweedehandse
voertuigen.

Gewest
(NUTS1)

/

Totale aslengtes voor
de verschillende
vervoerswijzen van het
net.

/

Metrostations,
halteplaatsen,
bovengrondse
halteplaatsen met
schuilhokje, gemiddelde
afstanden tussen busen tramhaltes, tussen
metro- en
premetrohaltes.

Verzameling

Frequentie

Gebruikte
bron(nen)

Deadline

Ontwikkelingen1

0,33

Leefmilieu
Brussel
(diagnostiek
woonwerkverkeer)

/

Nee

A, R

1

VITO
(gegevens
FOD Mobiliteit
en Vervoer,
RENTA,
Ecoscoredatabase)

T+12M

Nee

Gewest
(NUTS1)

A

1

MIVB

T+12M

Nee

Gewest
(NUTS1)

A

1

MIVB

T+12M

Nee

Gewest
(NUTS1)

C
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Naam

Plaatsen-kilometers
in reizigersdienst van
de MIVB

Reële
kilometerproductie in
reizigersdienst van
de MIVB

Ritten van het
vervoernet van de
MIVB

Aanbod en vraag
aan fietsenstallingen

Aanbod en vraag
aan gedeelde
wagens

Producent(en)

Doelstelling

Geografische
opsplitsing

Verzameling

Frequentie

/

Gebruikte norm van 4
plaatsen per vierkante
meter, vervoerswijzen
(tram, autobus, metro,
taxibus).

Gewest
(NUTS1)

A

1

MIVB

T+12M

Nee

Gewest
(NUTS1)

A

1

MIVB

T+12M

Nee

A

1

MIVB

T+12M

Nee

365

parking.
brussels
(Veldonderzoek)

/

Nee

1

Gegevens
gedeelde
wagen
operatoren

T+11M

Nee

Mandaat

Inhoud

MIVB

Het totale aantal
plaatsen-kilometers
in reizigersdienst
kennen.

MIVB

Het totale volume
en de verdeling
van de reële
kilometerproductie
in reizigersdienst
kennen.

/

Kilometer-konvooien,
vervoerswijzen (tram,
autobus, metro,
taxibus).

MIVB

Het totale aantal
ritten en de
verdeling per
vervoerswijze op
het MIVB-net
kennen.

/

Vervoerswijze (tram,
autobus, metro,
taxibus).

Gewest
(NUTS1)

parking.brussels

Het aanbod en de
vraag aan
fietsenstallingen
kennen.

/

Parkeerstallingen,
parkeerplaatsen,
fietsparkeerplaat-sen,
enz.

Gemeente
(LAU2)

parking.brussels

Het aanbod en de
vraag aan
gedeelde wagens
kennen.

/

Stations en
gereserveerde plaatsen,
voertuigen, leden, enz.

Gemeente
(LAU2)

D

R

Gebruikte
bron(nen)

Deadline

Ontwikkelingen1
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Naam

Straatparkeren

Producent(en)

parking.brussels

Doelstelling

Het straatparkeer
volgens het type
regelgeving
kennen.

Mandaat

Inhoud

Geografische
opsplitsing

/

Personenwagenequivalent, type
regelgeving
(ongereguleerd, rode
zone, oranje zone, grijze
zone, groene zone,
blauwe zone, enz.).

Gemeente
(LAU2)

Verzameling

A, D

Frequentie

Gebruikte
bron(nen)

Deadline

Ontwikkelingen1

365

parking.
brussels
(Opname van
straatparkeren)

/

Nee

0,5

BPV
(Gewestelijke
veiligheidsenquête:
ondernemingen
)

T+12M

Nee

BPV
(Gewestelijke
veiligheidsenquête:
personen)

T+12M

Nee

DBDMH

T+6M

Nee

Veiligheid

Onveiligheidsgevoel
en slachtofferschap
van de
ondernemingen

Onveiligheidsgevoel
en slachtofferschap
van de personen

Tussenkomsten van
de brandweerdienst
van het BHG

Brussel
Preventie &
Veiligheid

Het
onveiligheidsgevoe
l en de feiten van
slachtofferschap
schatten van de
ondernemingen en
zelfstandigen die in
het BHG ervaren
bij.

Brussel
Preventie &
Veiligheid

Het
onveiligheidsgevoe
l en de feiten van
slachtofferschap
schatten van de
personen die in het
BHG wonen,
werken of reizen.

Ordonnantie van
28 mei 2015.

Doelgroep, kenmerken
van de persoon,
onveiligheidsgevoel,
slachtofferschap, enz.

DBDMH

De evolutie van het
aantal tussenkomsten van
de brandweerdienst
, de oorzaken en de
plaatsen kennen.

Ordonnantie van
19 juli 1990.

Oorzaken van brand,
aantal tussen-komsten
per soort
tussenkomsten.

Ordonnantie van
28 mei 2015.

Doelgroep, kenmerken
van de onderneming,
onveiligheidsgevoel,
slachtofferschap, enz.

Wijk
(AW),
politiezone

Wijk
(AW),
politiezone

S

0,5

Gemeente
(LAU2)

A

1

S
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Naam

Producent(en)

Doelstelling

Mandaat

Inhoud

Geografische
opsplitsing

Verzameling

Frequentie

Gebruikte
bron(nen)

Deadline

B

12

Proximus

T+1M

Nee

12

visit.brussels
(Panel van
musea en
attracties in het
BHG)

T+2M

Nee

T+3M

Nee

Ontwikkelingen1

Toerisme en Cultuur
Barometer van de
bezoekers op basis
van mobiele
telefoongegevens

Barometer van de
musea en attracties

Barometer van de
overnachtingen

Barometer van de
particuliere verhuren

Barometer van de
rondleidingen

visit.brussels

Weten hoeveel
bezoekers tijdens
de coronacrisis
naar het Brussels
Hoofdstedelijk
Gewest kwamen.

visit.brussels

De
bezoekersaantallen
van een panel van
musea en
attracties in Brussel
kennen.

/

Maandelijkse
bezoekersaantallen,
type bezoekers naar
herkomst (landen of
gewesten), enz.

/

Bezoekers, bezoekers
per thematiek,
bezoekers per wijk, enz.

visit.brussels

Het aantal
overnachtingen en
aankomsten
schatten.

/

Overnachtingen,
aankomsten,
nationaliteit van toerist,
type accommodatie,
redenen voor verblijf,
maand, seizoensgebondenheid, enz.

Wijk
(AW)

C

12

visit.brussels &
Statbel
(Enquête
toerisme en
hotelwezen)

visit.brussels

Particuliere
verhuren aanbod in
het BHG en de
prestaties van dit
soort logies
kennen.

/

Aanbod, categorie,
overnachtingen,
gemiddelde prijs, enz.

Wijk
(AW)

R

12

AirDNA

T+1M

Nee

visit.brussels

De rondleidingen
en de bezoekers
van een panel van
gidsenorganisaties
in Brussel kennen.

/

Rondleidingen,
bezoekers, taal van
bezoekers, type,
vervoermiddel, enz.

12

visit.brussels
(Panel van
gidsenorganisaties in
het BHG)

T+6M

Nee

Wijk
(AW)

Wijk
(AW)

Wijk
(AW)

A, R

A, R

35

JAARLIJKS STATISTISCH PROGRAMMA 2022

Naam

Hotelbarometer

Producent(en)

visit.brussels

Doelstelling
De
bezettingsgraden
en gemiddelde
prijzen van
hotelkamers in
Brussel kennen.

Mandaat

Inhoud

Geografische
opsplitsing

Verzameling

Frequentie

/

Bezettingsgraden,
gemiddelde prijzen van
hotelkamers, inkomen
per hotelkamer,
categorie van hotel, enz.

Wijk
(AW)

A

12

Gebruikte
bron(nen)

visit.brussels
(Hotelbarometer in het BHG)

Deadline

T+1M

Ontwikkelingen1

Nee

1

Lopende of nieuwe ontwikkelingen duiden aan als het bijvoorbeeld wanneer een methodologische verandering is voorzien of een project ter verhoging van de kwaliteit, een
vraag tot uitbreiding of vereenvoudiging van de statistiek.

2

Statistiek die specifiek deel uitmaakt van het statistisch programma van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie.
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BIJLAGEN
BIJLAGE 1: METHODEN VOOR DE VERZAMELING
VAN STATISTIEKEN
> C:

Telling / Exhaustieve enquête

> S:

Steekproefenquête

> A:

Gebruik van administratieve register(s)

> R:

Gebruik van niet-administratieve (privé-) database/bestand/register

> P:

Primaire statistiek

> D:

Rechtstreekse opname van informatie (bv. prijzen in de winkels)

> B:

Gebruik van big data

> Z:

Andere

BIJLAGE 2: FREQUENTIE VAN STATISTIEKEN
> 365:

Dagelijks

> 12:

Maandelijks

> 4:

Driemaandelijks

> 2:

Zesmaandelijks

> 1:

Jaarlijks

> 0,5:

Tweejaarlijks

> 0,3:

Driejaarlijks

> 0,2:

Vijfjaarlijks

> 0,1:

Tienjaarlijks

> V:

Variabel

> C:

Continu

> I:

Onbepaald

BIJLAGE 3: NOMENCLATUUR VOOR DE
GEOGRAFISCHE OPSPLITSING VAN STATISTIEKEN
> NUTS1:

Gewesten

> NUTS2:

Provincies

> NUTS3:

Bestuurlijke arrondissementen
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> LAU1:

Bestuurlijke kantons

> LAU2:

Gemeenten

> WM:

Wijken volgens de wijkmonitoring van het BISA

> AW:

Wijken volgens een andere definitie

> SS:

Statistische sectoren

BIJLAGE 4: PUBLICATIEDEADLINE
> T+xD:

Referentieperiode + x dagen

> T+xW:

Referentieperiode + x weken

> T+xM:

Referentieperiode + x maanden

> Continu:

Gegevens kunnen continu worden gepubliceerd (elk moment)

> /:

Niet bepaald of variabel

BIJLAGE 5: BESCHRIJVING VAN DE CONCEPTEN
> Naam: Naam van de statistiek zoals gepubliceerd op bisa.brussels of opgenomen in de gewestelijke
inventaris van de statistiek.

> Producent(en): Instelling(en) die de statistiek produceert (produceren).
> Doelstelling: Kernwoorden waarmee de doelstelling van de statistiek beknopt kan worden
beschreven (bv. waartoe dient de statistiek).

> Mandaat: Verwijzingen naar wet- en regelgevingen die de productie van de statistiek verantwoorden.
> Inhoud: Kernwoorden inzake de belangrijkste concepten en variabelen van de statistiek.
> Geografische opsplitsing: De meest gedetailleerde geografische schaal die beschikbaar is voor de
statistiek, in overeenstemming met de bijlage 3.

> Type verzameling: Systematische wijzen die worden gebruikt om de gegevens te verzamelen en de
statistieken op te stellen, in overeenstemming met de bijlage 1. Er kunnen meerdere
datacollectiemethoden worden gebruikt om een statistiek op te stellen.

> Frequentie: Periodiciteit voor de productie van de statistiek, in overeenstemming met de bijlage 2.
> Gebruikte bron(nen): Naam van de verschillende bronnen (registers, databanken, enquêtes,
instellingen enz.) waarvan werd gebruikgemaakt om de statistieken op te stellen, in overeenstemming
met de korte vermelding de referenties van de gegevensleveranciers van het BISA.

> Deadline: Periode tussen de referentieperiode van de statistiek en het ogenblik waarop ze wordt
gepubliceerd, in overeenstemming met de bijlage 4, vb. T+xM.

> Ontwikkelingen: vermelden of er sprake was van lopende of van nieuwe ontwikkelingen, zoals

"wijziging van de methodologie, verbetering van de kwaliteit, statistische uitbreiding, statistische
vereenvoudiging".
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> Fasen voorzien: Geplande hoofdfasen in de statistische programmering. In het licht van de voortgang

van de werkzaamheden inzake de statistische programmering in de loop van een jaar, mogen de
geplande fasen niet identiek zijn aan de fasen die zijn opgenomen in het vorige programma.
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ACRONIEMEN EN AFKORTINGEN
> Actiris

Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling

> ADG

Arbeitsamt der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens

> BBHR

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering

> bbp

Bruto binnenlands product

> BEW

Brussel Economie en Werkgelegenheid

> BGHM

Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij

> BHG

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

> BISA

Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse

> BPV

Brussel Preventie & Veiligheid

> BWLKE

Brussels Wetboek van Lucht, Klimaat en Energiebeheersing

> BWRO

Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening

> DBDMH

Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest

> EU

Europese Unie

> FOD

Federale Overheidsdienst

> Forem

Service public wallon de l'Emploi et de la Formation professionnelle

> FPB

Federaal Planbureau

> GBP

Gewestelijk bestemmingsplan

> GGC

Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie

> GIMB

Gewestelijke Investeringsmaatschappij voor Brussel

> GOB

Gewestelijke Overheidsdienst Brussel

> HERMREG

Multiregionaal en multisectoraal model voor de macro-economische vooruitzichten
op middellange termijn

> IIS

Interfederaal Instituut voor de Statistiek

> INR

Instituut voor de nationale rekeningen

> ION

Instellingen van Openbaar Nut

> IWEPS

Institut wallon de l’évaluation, de la prospective et de la statistique

> IZW

Instellingen zonder winstoogmerk

> LAU

Lokale Administratieve Eenheden

> MIVB

Maatschappij voor Intercommunaal Vervoer te Brussel

> NBB

Nationale Bank van België
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> NUTS

Gemeenschappelijke nomenclatuur van territoriale eenheden voor de statistiek

> OBH

Observatorium Brussel Huisvesting

> OCMW

Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn

> OVM’s

Openbare Vastgoedmaatschappijen

> RENTA

Belgische Federatie van Voertuigen Verhuurders

> SitEx

Databank van de bestaande feitelijke toestand in het kader van het GBP

> Statbel

Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium

> SV

Statistiek Vlaanderen

> VDAB

Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding

> VITO

Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek

> VSA

Vlaamse Statistische Autoriteit

> VTE

Voltijdse eenheden
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COLOFON
Auteur
BISA, perspective.brussels
Naamsestraat 59 – 1000 Brussel
Wetenschappelijke coördinatie van het Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse (BISA)
Astrid Romain
Verantwoordelijke uitgever
Antoine de Borman - Perspective
Voor meer informatie
bisa@perspective.brussels – bisa.brussels
42

