Lijst van wettelijk verplichte statistieken bij Vlaams statistisch programma 2018
Dekking

Geografische opsplitsing

Wettelijke
verplichtingen

Verzameling

Frequentie

Bronnen

Deadlines

Status van soorten

V

?

IUCN, Vlaams
soortdecreet
(01/09/2009)

?

?

?

onregelmatig

Staat van instandhouding van soorten en
habitats

V

?

EU-Habitatrichtlijn
92/43/EEC

?

6-jaarlijks

?

T+6J

Producent

Naam

Inhoud

BO - Instituut
voor Natuur- en
Bosonderzoek

Status soorten Rode Lijst

BO - Instituut
voor Natuur- en
Bosonderzoek

Status van soorten en habitats van Europees
belang

Publicatiedatum
naar type output

Ontwikkelingen

Contactpersoon

Status
11/10/2017

Thema

N

ok

D.1

N

ok

D.1

ok

D.1

ok

D.1

Desiré
Palinckx
(INBO) en
Thomas
Defoort
(ANB)

Commentaar

BO - Instituut
voor Natuur- en
Bosonderzoek

NATURA 2000 gebieden

Afbakening van vogelrichtlijn- en
habitatgebieden

V

?

EU-Habitatrichtlijn,
EU vogelrichtlijn

?

jaarlijks

?

?

N

BO - Instituut
voor Natuur- en
Bosonderzoek

Aantal uitheemse soorten

Aantal uitheemse planten -en diersoorten

V

?

Europese
verordening
exoten

?

jaarlijks

planten: floradatabank

?

N

?

Richtlijn 98/83/EG
van de Raad van
3 november 1998
betreffende de
kwaliteit van voor
menselijke
consumptie
bestemd water +
decreet van 24
mei 2002
betreffende water
bestemd voor
menselijke
aanwending

D

3-jaarlijks

staalnames
drinkwatermaatschappijen

T+1J

N

k.vandenbelt
@vmm.be

ok

D.1

D

jaarlijks

bemonsteringen VMM

T+1J

N

j.pelicaen@v
mm.be

ok

D.1

BO - VMM

BO - VMM

BO - VMM

Kwaliteit van voor menselijke consumptie
bestemd water

Rapport over kwaliteit van water voor
menselijke consumptie - artikel 13,2.
Dimensies: % normoverschrijding,
conformiteits%

V

Zwemwater-kwaliteit

Jaarlijkse rapportering via www.vmm.be,
www.kwaliteitzwemwater.be en
www.milieurapport.be. Dimensies: %
zwemwaters per kwaliteitsklasse.

V

?

Richtlijn
2006/7/EG van
het Europees
Parlement en de
Raad van 15
februari 2006
betreffende het
beheer van de
zwemwaterkwalitei
t

Stedelijk afvalwater

Rapportering naar Europa, via ReportNet van
het Europees Milieuagentschap. Dimensies:
aantal installaties, capaciteit installaties (IE),
agglomeratiegrootte (IE), collecteringsgraad
(%), lozingspunten, zuiveringsresultaten (Y/N
voldaan aan richtlijn stedelijk afvalwater).

V

?

Richtlijn stedelijk
afvalwater 91/271
(artikel 15)

D

2-jaarlijks

VMM-data (metingen,
inventarisaties)

T+1J

N

b.meers@v
mm.be

ok

D.1

V

?

Kaderrichtlijn
Water,
Nitraatrichtlijn

D

jaarlijks

meetnet oppervlaktewater

T+1J

N

w.gabriels@v
mm.be

ok

D.1

V

?

Kaderrichtlijn
Water,
Nitraatrichtlijn,
Grondwaterrichtlijn

D

jaarlijks

meetnet grondwater

T+1J

N

r.eppinger@v
mm.be

ok

D.1

BO - VMM

Oppervlaktewaterkwaliteit

BO - VMM

Grondwaterkwaliteit

Statistieken over de kwaliteit van het
oppervlaktewater, rapportering via
www.vmm.be, www.milieurapport.be.
Dimensies: concentraties (mg/l),
normoverschrijdingen (%), verspreiding over
kwaliteitsklassen …
Statistieken over de kwaliteit van het
grondwater, rapportering via www.vmm.be,
www.dov.vlaanderen.be,
www.milieurapport.be. Dmensies:
concentraties (mg/l), normoverschrijdingen
(%)

1

BO VMM/IRCEL

Luchtkwaliteit

Jaarlijkse rapportering over beoordeling
luchtkwaliteit (hieronder vallen de vroegere
kaderrichtlijn 96/62/EG, de eerste, tweede en
derde dochterrrichtlijn lucht en de Beschikking
betreffende onderlinge uitwisseling van
informatie).

BO - Instituut
voor Natuur- en
Bosonderzoek

Bosvitaliteitsinventaris Vlaanderen

Monitoring van Vlaamse bossen in het kader
van het Europees bosvitaliteitsonderzoek.
Dimensies: loofbomen, naaldbomen, per
boomsoort.

BO Departement
Omgeving

Broeikasgasemissies uitgestoten door
Emissies van broeikas-gassen onder de emissieinstallaties die vallen onder de bepalingen van
handelrichtlijn
het ETS

BO Departement
Omgeving

Geluids-belastingskaarten

BO - FOD
Leefmilieu;
VMM; OVAM

Persistente organische verontreinigende stoffen

Strategische-geluidshinderkaarten. Het
betreft hier de geluidskaarten voor
agglomeraties (Antwerpen, Gent en Brugge),
luchthavens, wegen en spoorwegen

Rapport over persistente organische
polluenten

V

?

V

?

Elektrische en elektronische apparaten

D?

jaarlijks

bosvitaliteitsmeetnet (level I) en
meetnet intensieve monitoring
bosecosystemen (level II)

T+7M

N

geert.sioen@
inbo.be

ok

D.1 of C?

ok

D.2

ok

D.1

jaarlijks

?

T+1J

N

V

?

Richtlijn
omgevingslawaai
2002/49/EG

?

5-jaarlijks

?

T+18M

N

sandra.geert
s@vlaandere
n.be

ok

D.2

N

Praktische
afspraken worden
gemaakt in CCIMgroep POPs ; het
is F. Denauw, FOD
Leefmilieu, die als
chris.lambert BE coördinator
@vlaanderen fungeert en die de
.be
federale en
gewestelijke
gegevens
compileert in één
rapport
overgemaakt uit
naam van België.

ok

D.2

ok

D.2

ok

D.2

ok

D.2

ok

D.2

V

V

BO - OVAM

N

?

Resultaten van de milieu inspecties

Informatie over hoeveelheden en soorten van
elektrische en elektronische uitrusting en over
het beheer van ingezameld afval - artikel 12
(1)

T+1J

Richtlijn
Emissiehandel
(ETS) 2003/87/EG

BO Departement
Omgeving

Rapport inzake afvaltransporten

Data meetnetten Lucht VMM,
Leefmilieu Brussel en AWAC

?

V

Overbrenging van afvalstoffen

jaarlijks

V

Jaarlijks statistisch rapport - artikel 12 (3)

BO - OVAM

D

IRCEL maakt
rapport op, op
basis van insteek
en controle van de
k.tote@vmm.
drie gewesten.
be ;
IRCEL verricht dan
f.fierens@vm
de eigenlijke
m.be
rapportering via de
PV naar de Eur.
Commissie : ook
parallel via CDR.

Rapport wordt
voorbereid binnen
een werkgroep
thomas.velgh
onder Nationale
e@lne.vlaan
Klimaatcommissie
deren.be
(NKC) en nadien
goedgekeurd door
NKC.

BO IVC=interregiona
le
verpakkingscom
missie=
Verpakkingsafval
intergewestelijke
organisatie op
basis van een
Samenwerkings
akkoord

Milieuhandhaving

Richtlijn
betreffende de
luchtkwaliteit en
schonere lucht
voor Europa
2008/50/EG en
Uitvoeringsbesluit
met betrekking tot
de onderlinge
uitwisseling van
informatie en de
verslaglegging
over de
luchtkwaliteit
(2011/850/EU)
ICP-Forests, ECverordening
3528/86, ECverordening
1696/87, ECverordening
2152/2003

V

V

?

POPs verordening
EG nr. 850/2004

?

jaarlijks

?

T+1J

?

Richtlijn 94/62/EG
van het Europees
Parlement en de
Raad van 20
december 2004
betreffende
verpakking en
verpakkingsafval

?

jaarlijks

?

T+6M

N

?

2001/331/EG

?

jaarlijks

?

T+1J

N

?

Verordening (EG)
nr. 1013/2006 van
het Europees
Parlement en de
Raad van 14 juni
2006 betreffende
de overbrenging
van afvalstoffen

?

Richtlijn
2012/19/EU
inzake afval van
elektrische en
electronische
apparaten

?

?

2

jaarlijks

3-jaarlijks

?

?

?

?

N

N

Jaarlijks rapport
van België door
IVC, na
goedkeuring door
Marc
CCIM, op
Leemans en 22/06/2011 aan
Europese
Roeland
Commissie
Bracke
(OVAM)
bezorgd.
Gebeurde op
electronische
wijze, via EdamisEurostat.
paul.vangijse
ghem@vlaan
deren.be
OVAM coördineert.
Als focal point van
het Bazel-verdrag
Marc
maken zij ook de
Leemans en
rapportering onder
Roeland
de Verordening op.
Bracke
Rapporten worden
(OVAM)
overgemaakt via
de Edamisdatabank.
Sofie
Bouteligier
en Yorg
Aerts
(OVAM)

BO - OVAM

Autowrakken

Compliance rapport over doelstellingen
inzake herbruik/recyclage/herwinning - artikel
7 (2)

V

BO - OVAM

Afvalstatistieken

Informatie over afvalproductie, hergebruik en
verwijdering van afvalstoffen

V

BO - VMM

BO - VMM en
OVAM

BO -VLM

Emissie Inventaris Lucht

Uitstoot van verontreinigende stoffen

Mestrapport

BO -VLM
Vierjaarlijks verslag in het kader van artikel 10
(coördinator voor
van de Nitraatrichtlijn (91/676/EEG)
Belgisch rapport)

Modellering van de luchtemissies
(broeikasgassen, verzurende stoffen,
ozonprecursoren, fijn stof, zware metalen,
PAK, dioxines, e.a.), per sector

Rapportering van E-PRTR gegevens artikel 7

Rapport over de evolutie van de
mestproblematiek in Vlaanderen

Rapport over de implementatie van de
Nitraatrichtlijn in België

V

V

V

B (rapport
bestaat uit
Vlaams, Waals
en Federale
bijdrage)

?

Richtlijn
2000/53/EG van
het Europees
Parlement en de
Raad van 18
september 2000
betreffende
autowrakken

?

Waste statistics
regulation
2150/2002
(Eurostat)

?

2008/50/EG,
2004/107/EG,
EMEP/LRTAP,
UNFCCC,
2001/80/EG,
280/2004/EG,
2001/81/EG

?

Verordening (EG)
nr. 166/2005 van
het Europees
Parlement en de
Raad van 18
januari 2006
betreffende de
instelling van een
Europees register
inzake de uitstoot
en overbrenging
van
verontreinigende
stoffen en tot
wijziging van de
Richtlijnen
91/689/EEG en

?

?

N

A, Z

?

A

Richtlijn
91/676/EEG van
de Raad van 12
december 1991
inzake de
bescherming van
water tegen
verontreiniging
door nitraten uit
agrarische
bronnen (artikel
10)
(Nitraatrichtlijn)

A

3

jaarlijks

jaarlijks

jaarlijks

4-jaarlijks

diverse bronnen o.a. integrale
milieujaarverslagen, metingen,
berekeningen,
verkeersmodellen,
energiebalans, NMBS…

?

Mestbankgegevens; meetnet
oppervlaktewater; meetnet
grondwater

Mestbankgegevens; meetnet
oppervlaktewater; meetnet
grondwater

T+1J

T+2J

T+10M

T+6M

T+12M*

T+18M*

Lies
Verlinden
(OVAM)

ok

D.2

Koen Smeets
(OVAM)

N

D.2

N

Emissies van
luchtverontreinigen
de stoffen en
broeikasgassen
worden
gecompileerd voor
België. Systeem
van afspraken
resp.
m.vandenhen
goedkeuringen
de@vmm.be
waarbij CCIM WG
Emissies en
Nationale
Klimaatcommissie
(NKC) zijn
betrokken.
Rapportering via
IRCEL resp. FOD
Leefmil

ok

D.2

N

Afspraken worden
gemaakt via CCIMwerkgroep PRTR.
Magda Van VMM compileert
Oost (VMM) en rapporteert voor
België.
Rapportering via
IRCEL.

ok

D.2

N

*Publicatie op
website VLM na
goedkeuring
Els.lesage@v rapport door de
Vlaamse minister
lm.be
van Omgeving,
Natuur en
Landbouw

N

D.2 of C?

N

*De EC publiceert
een synteserapport
o.b.v. de verslagen
Els.lesage@v
van de
verschillende
lm.be
lidstaten (artikel 11
van de
Nitraatrichtlijn)

N

D.2 of C?

tweejaarlijks

Decreet van 22
december 2006
Z (bekkenniveau voor
houdende de
oppervlaktewater, hydrogeologisch bescherming van
homogene zone voor grondwater,
water tegen de
Vlaams niveau voor
verontreiniging
Mestbankgegevens in rapport /
gemeentestatistieken op website door nitraten uit
agrarische
VLM)
bronnen (artikel
44)
(Mestdecreet)

Z (elektronische rapportering van
waterkwaliteitsgegevens op
meetpuntniveau, beschrijving in
rapport op niveau Vlaanderen,
Wallonië en federaal voor de
Noordzee)

jaarlijks

Belgisch rapport
rechtstreeks
electronisch
ingevoerd in de
Edamis-databank
van de Commissie,
op 29 juni 2011.
Doorzending
bestond uit twee
stukken : een excelfile met
verwerkingscijfers
voor het
kalenderjaar 2009
en een quality
report met
achtergrondgeven
s

BO -VLM

BO Agentschap
Onroerend
Erfgoed

BO - OVAM

Derogatierapport (Rapport in het kader van het
uitvoeringsbesluit van de Europese Commissie
van 3 september 2015 tot verlening van de door
België voor het Vlaamse Gewest gevraagde
afwijking krachtens Richtlijn 91/676/EEG)

Jaarlijkse aangroei en evolutie van het aantal
definitief beschermde onroerende goederen in het
Vlaamse Gewest, verdeeld volgens
beschermingsstatuut

Grondeninformatieregister (GIR) Vlaanderen

Rapport over de derogatie in Vlaanderen

Kennis van de onroerende goederen in het
Vlaamse Gewest, die een bescherming
genieten. Dimensies: geografische indeling
volgens statuut: beschermd als monument,
cultuurhistorisch landschap, archeologische
site varend erfgoed), jaarlijks cumulatief.

Inventaris i.v.m. bodemveronteiniging en
bodemsanering voor alle kadastrale percelen
waarover er informatie is

V

V

V

V

Uitvoeringsbeslui
t van de
Europese
Commissie van 3
september 2015
tot verlening van
een door België
voor het Vlaams
gewest
gevraagde
afwijking
krachtens
Richtlijn
91/676/EEG
(artikel 12)

A

?

Artikel 6.3.1. van
het
Onroerenderfgoed
decreet van 12 juli
2013. Artikel 6 van
het
Varenderfgoeddec
reet van 29 maart
2002.

A, Z

?

Bodemdecreet en
Vlaams
Reglement
betreffende de
bodemsanering en
de
bodembeschermin
g
Decreet van 19
april 1995
houdende
maatregelen ter
bestrijding en
voorkoming van
leegstand en
verwaarlozing van
bedrijfsruimten
Decreet van 27
maart 2009
betreffende het
grond- en
pandenbeleid

jaarlijks

Mestbankgegevens; meetnet
oppervlaktewater; meetnet
grondwater;
derogatiemonitoringsnetwerk
van 150 landbouwbedrijven

T+6M

N

Els.lesage@v
lm.be

N

D.2 of C?

jaarlijks

Publicaties in Staatsblad

T+9M

N

els.hofkens VRIND (Vlaamse
@rwo.vlaand
Regionale
eren.be
Indicatoren)

ok

D.3

?

N

egommeren
@ovam.be

beperkte
verspreiding, op
geaggregeerd
niveau (vb. per
gemeente)

ok

D.3

A

Bij overdracht van
risicogronden, stopzetting of
dynamisch systeem: sluiting van activiteiten moet een
wordt continu
oriënterend bodemonderzoek
aangevuld
uitgevoerd worden. De
resultaten van dat onderzoek
worden opgenomen in het GIR.

A

jaarlijks

De gegevens zijn gebaseerd op
de inventaris zoals bijgehouden
door het departement. De
registratie gebeurt door de
gemeenten.

T+1M

N

stijn.vanacke
r@rwo.vlaan
deren.be

Publicatie in
VRIND

ok

D.3

A

semestrieel

De gegevens zijn gebaseerd op
de inventaris zoals bijgehouden
door het departement. De
registratie gebeurt door de
gemeenten.

T+1M

N

stijn.vanacke
r@rwo.vlaan
deren.be

Publicatie in
VRIND

ok

D.3

ok

D.4

ok

D.4

N

D.4

N

D.4

N

D.4 en G.2

http://www.zorg-engezondheid.be/Cijf
ers/

ok

E.2

http://www.zorg-engezondheid.be/Cijf
ers/

ok

E.2

BO - dept.
Inventaris voor leegstaande of verwaarloosde
omgeving - AOM bedrijfsruimten

De statistiek over het aantal bedrijfsruimten
dat op de inventaris staat.

BO - dept.
Aanbod bouwpercelen in woongebieden
omgeving - AOM

Het nog aanwezige woonaanbod (ha en
bouwmogelijkheden) in de woongebieden.

V

LAU2

BO - Vlaams
Energie
Agentschap

Energiestatistieken van nieuwbouw (EPB) en
bestaande gebouwen (EPC)

Cijfers over de energieprestatie van
nieuwbouw en bestaande gebouwen

V

?

Energieprestatiere
gelgeving

A

jaarlijks

EPB-aangiftes,
energieprestatiecertificaten

T+1J

N

VREG

Kerncijfers markt in groenestroomcertificaten,
warmtekrachtcertificaten en garanties van
oorsprong

Aantal toegekende en gemiddelde prijs van
de verhandelde groenestroomcertificaten,
warmtekrachtcertificaten en garanties van
oorsprong in het Vlaams Gewest

V

geen

Art. 61.24, 6.2.19
en 6.2/3.8
Energiebesluit

A

maandelijks

Certificatendatabank VREG

"maandelijks"

N

VREG

Kerncijfers elektriciteits- en gasmarkt in het
Vlaams Gewest

Aantal leverancierswissels, marktaandelen
elektriciteits- en gasleveranciers, elektriciteitsen gasprijzen huishoudelijke afnemers en
KMO's

V

geen

Art. 3.1.3., 1°,c
Energiedecreet

C

Maandelijks

Verzamelen van gegevens bij
leveranciers en netbeheerders

geen

N

VREG

Kerncijfers zekerheid en betrouwbaarheid
distributienetten elektriciteits en aardgas in het
Vlaams Gewest

Aantal stroom of gasonderbrekingen, aantal
klachten, herstellingsduur,…

V

per netbeheerder

Art. 3.1.3., 1°,e
Energiedecreet

C

Jaarlijks

Verzamelen van gegevens bij
netbeheerders

geen

N

VREG

Sociale energiestatistieken

Allerlei indicatoren van sociaal energiebeleid
in het Vlaams Gewest (wanbetaling
energiefactuur, budgetmeters, afsluitingen,
sociale maximumprijzen,…)

V

gemeente/provincie

Art. 5.7.1.
Energiebesluit

C

Jaarlijks

Verzamelen van gegevens bij
leveranciers en netbeheerders

voor 31 mei

N

Kenmerken van overlijdens

Doodsoorzaken per leeftijdscategorie,
geslacht, regio, sociale kenmerken: absoluut
aantal, relatief belang in leeftijdsgroep,
gestandaardiseerd aantal

V

LAU2

KB 17 juni 1999;
EC Verordening
328/2011

P

jaarlijks

Sterftecertificaten

?

N

Geboorte- en bevallingskenmerken

Geboortestatistiek. Dimensies: kenmerken
moeder, kind en bevalling

V

LAU2

KB 14 juni 1999;
(REGULATION
(EU) 1260/2013)

P

jaarlijks

Geboortecertificaten

?

N

BWVG Agentschap
Zorg en
Gezondheid
BWVG Agentschap
Zorg en
Gezondheid

V

LAU2

4

karolien.v
erhaegen
@vreg.be

http://www.vreg.be
/nl/cijfers-overenergie

hans.berd http://www.vreg.be
en@vreg. /nl/cijfers-overenergie
be
thierry.va http://www.vreg.
ncraenen be/nl/stroom-enbroeck@v gasonderbrekinge
n-0
reg.be
wim.some http://www.vre
rs@vreg.b g.be/nl/socialestatistieken-0
e
anne.kongs
@zorg-engezondheid.b
e
erik.hendrick
x@zorg-engezondheid.b
e

BOV

BOV

Schoolbevolking in instellingen erkend en
gefinancierd door de Vlaamse Gemeenschap

Leerlingen-, studenten-, cursistenaantallen in
het Vlaams onderwijs. Levert informatie over
de deelname aan het Vlaams onderwijs en
vormen de basis voor het berekenen van
onderwijsindicatoren (vb. schoolse
vertraging,…). Dimensies: onderwijsniveau,
geslacht, leeftijd, geografische indelingen,
onderwijsnetten, onderwijsvormen,
studierichtingen, voltijds/deeltijds,
gewoon/buitengewoon,…

Aantal onderwijsinstellingen

Aantal en aard van de erkende en
gefinancierde onderwijsinstellingen.
Dimensies: onderwijsniveau, onderwijsnet,
geografische indelingen, …

N

N

LAU2

Controle van de
leerplicht &
bepaling van de
omkadering &
financiering van
de
onderwijsinsteling
en.

LAU2

Erkenning en
financiering van
de instellingen.

A

jaarlijkse publicatie
op basis van
officiële
teldata/referentieperi
ode

A

jaarlijkse publicatie
op basis van
officiële
teldata/referentieperi
ode

Statistisch jaarboek van het
Vlaams onderwijs

T+9M (eerste
resultaten na
T+6M, volledige
set op T+9M)

N

stafdiensten.
onderwijs@vl
aanderen.be

ok

F

A

jaarlijkse publicatie
op basis van
officiële
teldata/referentieperi
ode

Statistisch jaarboek van het
Vlaams onderwijs

T+9M

N

stafdiensten.
onderwijs@vl
aanderen.be

ok

F

Statistisch jaarboek van het
Vlaams onderwijs

T+9M

N

stafdiensten.
onderwijs@vl
aanderen.be

ok

F

ok

F

ok

F of I.1?

ok

F of I.1?

ok

G.1

ok

G.1

BOV

Personeelsleden tewerkgesteld in het Vlaams
onderwijs

Aantal en FTE van de personeelsleden uit het
Vlaams onderwijs. Dimensies: statuut,
personeelscategorie, leeftijd, geslacht,
onderwijsniveau, onderwijsnet, …

N

?

Derde
betalerssysteem:
het Ministerie
verzorgt de
uitbetaling van de
lonen van het
onderwijspersone
el.

BOV

Aandeel leerlingen in kleuter- en
leerplichtonderwijs dat (al dan niet) voldoet aan
de decretaal bepaalde socio-economische
indicatoren.

Laag opleidingsniveau van de moeder,
gezinstaal niet Nederlands, buurt met veel
schoolse vertraging en de schooltoelage (vb.
OKI). Dimensies: gemeente, onderwijsnet,
graad, leerjaar, onderwijsniveau, school, …

N

?

Financieringsdecr
eet

A

jaarlijkse publicatie
per schooljaar

Statistisch jaarboek van het
Vlaams onderwijs

T+1J

N

stafdiensten.
onderwijs@vl
aanderen.be

N

?

Uitgavendecreet

A

jaarlijkse publicatie
per begrotingsjaar

Statistisch jaarboek van het
Vlaams onderwijs

T+0

N

stafdiensten.
onderwijs@vl
aanderen.be

?

Uitbetaling van
studie- en
schooltoelagen

A

jaarlijkse publicatie
per aanvraagjaar

Statistisch jaarboek van het
Vlaams onderwijs

T+5M?

N

LAU2

Decreet van 7 mei
2004, houdende
de oprichting van
het
publiekrechtelijk
vormgegeven
extern
verzelfstandigd
agentschap
Vlaamse Dienst
voor
Arbeidsbemiddelin
g, inzonderheid op
artikel 5

A

maandelijks

Naam administratief register?

T+1D

N

LAU2

Decreet van 7 mei
2004, houdende
de oprichting van
het
publiekrechtelijk
vormgegeven
extern
verzelfstandigd
agentschap
Vlaamse Dienst
voor
Arbeidsbemiddelin
g, inzonderheid op
artikel 5

A

maandelijks

Naam administratief register?

T+4D

N

BOV

Onderwijsbegroting

BOV

Aantal aanvragen en aantal toegekende schoolstudietoelagen

BWSE - VDAB

BWSE - VDAB

Basisstatistieken werkloosheid

Basisstatistieken werkaanbod

Middelen besteed aan onderwijs in de brede
zin van het woord: werkingsmiddelen voor
instellingen, salarissen, investeringen,…
Vormt de basis voor de berekening van
onderwijsindicatoren (vb. kostprijs per
leerling). Dimensies: onderwijsniveau,
onderwijsnet, uitgavencategorie, …
School- en studietoelagen die worden
aangevraagd, toegekend en geweigerd.
Gemiddelde toegekende bedragen.
Dimensies: onderwijsniveau, socioprofessionele groepen, …

Exhaustieve telling van de bij VDAB
ingeschreven niet-werkende werkzoekenden
die wonen in Vlaanderen. Dimensies: de
gegevens zijn tot op gemeentelijk niveau
beschikbaar naar leeftijd, studieniveau,
werkloosheidsduur, nationaliteit, origine,
arbeidhandicap en beroepsgroep.

Telling van de door VDAB ontvangen en
openstaande vacatures. Dimensies: de
gegevens zijn tot op gemeentelijk niveau
beschikbaar naar sector, circuit, studieniveau,
ervaring, beroepsgroep en talenkennis

N

N

V

5

De publicatie bevat
de cijfers van de
intiële begroting
van het jaar zelf.

De publicatie bevat
stafdiensten.
de cijfers zoals
onderwijs@vl
gekend in
aanderen.be november van het
jaar.
Maandelijks
publiceert VDAB
zijn
basisstatistieken
werkloosheid. De
nieuwe cijfers
worden
bekendgemaakt
via een
Ronny.Misplo
maandelijks
n@vdabbe
persbericht met in
bijlage een reeks
tabellen.
Detailcijfers en
reeksen worden
online aangeboden
via arvastat
(navigeren via
www.vd
Maandelijks
publiceert VDAB
zijn
basisstatistieken
werkloosheid. De
nieuwe cijfers
worden
bekendgemaakt
via een
Ronny.Misplo
maandelijks
n@vdabbe
persbericht met in
bijlage een reeks
tabellen.
Detailcijfers en
reeksen worden
online aangeboden
via arvastat
(navigeren via
www.vd

BO - dept.
Evolutie van de afgeleverde vergunningen in
omgeving - AOM Vlaanderen

BiV - FOD
Economie/ADS

Aankomsten en overnachtingen in commercieel
logies

Het aanreiken van divers cijfermateriaal met
betrekking tot het afleveren van verschillende
vergunningen, de attesten, vergund geachte
gebouwen, de woonrechten en de meldingen.

Monitoren bezetting in commerciële logies.
Dimensies: naar herkomst, motief, maand en
per bestemming

BWVG Agentschap
Zorg en
Gezondheid

Melding van infectieziekten

BWVG Agentschap
Zorg en
Gezondheid

Jaarlijks rapportering gezondheidsindicatoren
en vijfjaarlijks over de evolutie van deze
Rapportering Vlaamse gezondheidsdoelstellingen
indicatoren en de stand van zaken m.b.t. de
Vlaamse gezondheidsdoelstellingen

BWVG - VIPA

Overzicht vastgelegde investeringsmiddelen

Registratie van de verplicht te melden
infectieziekten. Dimensies: ziektes, regio,
periode

Verantwoording afleggen voor de
vastgelegde investeringsmiddelen van het
VIPA t.a.v. de Vlaamse Regering. Dimensies:
tijd (per jaar), per sector

BO - dept.
Overzicht van de heffingen planbaten
omgeving - AOM

Overzicht van de percelen gevat door
belastingen op de meerwaarde die ze krijgen
door een bestemmingswijziging. Dit is het
geval bij bestemmingswijzigingen waarbij
onbebouwbare gronden herbestemd worden
tot woonzone, zone voor bedrijvigheid of
recreatiezone.

Evolutie van de processen - verbaal, vonnissen
BO - dept.
en arresten bij de vaststelling van
omgeving - AOM
bouwovertredingen

Het aanbieden van cijfermateriaal dat toelaat
om de inzet van bestaande instrumenten te
evalueren en het opbouwen van
cijfermateriaal dat het mogelijk maakt om het
handhavingsbeleid te evalueren en bij te
stellen.

BKB - ABB

Kwartaalrapportering

Kwartaalrapportering (cijfers van de lokale
besturen)

V

T

N

V

N?

V

V

V

LAU2

De Vlaamse
Codex Ruimtelijke
Ordening

LAU2

Wettelijke
verplichting van de
uitbater tov FOD

NUTS2 (LAU2 mogelijk maar
gebeurt niet omwille van privacy)

Decreet van 21
november
betreffende het
preventieve
gezondheidsbeleid
. Ministerieel
besluit van 19 juni
2009 tot bepaling
van de lijst van de
infecties die
gemeld moeten
worden en tot
delegatie om
ambtenarenartsen en
ambtenaren aan
te wijzen. 18 JULI
2016. Ministerieel besluit
tot wijziging van
artikel 1 van het
ministerieel besluit
van 19 juni 2009
tot bepaling van
de lijst van
infecties die
gemeld moeten
worden en tot
delegatie van de
bevoegdheid om
ambtenarenartsen en
ambtenaren aan
te wijzen

NUTS1

Decreet van 21
november
2003
betreffende
het
preventieve
gezondheidsbeleid
: Art. 12.

?

Verplicht als EVA
met
rechtspersoonlijkh
eid

LAU2

Decreet van 27
maart 2009
betreffende het
grond- en
pandenbeleid

LAU2

Handhavingsplan
Ruimtelijke
Ordening 2010,
definitief
vastgesteld door
de Vlaamse
Regering op 16
juli 2010.

LAU2

A

S

FOD ADSEI

melding via de afdeling
Algemene preventie

T+3M

stijn.vanacke
r@rwo.vlaan
deren.be

Publicatie in
VRIND

ok

G.4

N

Dit zijn
tijdsreeksen van
de FOD ADSEI
Hans.hemela waar Toerisme
er@toerisme
Vlaanderen
uitgebreide
vlaanderen.b
e
analyses op doet
en die uitgebreid
gerapporteerd
worden.

ok

G.5

N

via website
https://www.zorginfectieziekte
enn@zorg-engezondheid.be/cijf
gezondheid.b
ers-overe
meldingsplichtigeinfectieziekten

ok

G.6

N

via website
preventie@z
https://www.zorgorg-enengezondheid.b
gezondheid.be/cijf
e
ers

N

G.6

Openbaar

ok

G.6 of I.1?

S en Z

jaarlijks en
vijfjaarlijks

Diverse bronnen

jaarlijks
(jaarverslag)

Kennisloket VIPA - eigen
registratiesysteem op basis van
gegevens uit VIPAinvesteringsdossiers

?

N

nico.vermeire
n@wvg.vlaan
deren.be;
liesbet.bohet
s@wvg.vlaan
deren.be

jaarlijks

De gegevens zijn gebaseerd op
de inventaris zoals bijgehouden
door het departement. De
registratie gebeurt door het
gewest, de provincies en de
gemeenten.

T+1M

N

hans.vanden
berg@rwo.vl
aanderen.be

Publicatie in
VRIND

ok

I.1

A

trimestrieel

De gegevens zijn gebaseerd op
de handhavingsmonitor zoals
bijgehouden door het
departement. De registratie
gebeurt door het agentschap
Inspectie RWO en de
gemeenten.

T+1M

N

stijn.vanacke
r@rwo.vlaan
deren.be

Publicatie in
VRIND

ok

I.1

C

4 X per jaar aan
FOD Beleid &
Ondersteuning

N

rudi.hellebos
ch@kb.vlaan
deren.be

N

I.1

BBC DR

geen

N

maandelijks

A

6

maandelijks/jaarlijks

T+1M

A

A

https://ec.europa.e
u/info/node/4287/

semestrieel

De gegevens zijn gebaseerd op
de brondatabank zoals
bijgehouden door het
departement. Deze wordt
gevoed met de halfjaarlijkse
updates van de gemeentelijke
vergunningenregisters.

T+6M

--

INR heeft
INR heeft
permanente
permanente toegang
toegang tot de
tot de databank met
databank met alle
alle gegevens op
gegevens op
detailniveau
detailniveau

BKB - ABB

Rekeningcijfers

Rekeningcijfers van de lokale besturen
(gegevens uit de jaarrekeningen)

V

LAU2

https://ec.europa.e
u/info/node/4287/

BBC DR

INR heeft
INR heeft
permanente
permanente toegang
toegang tot de
tot de databank met
databank met alle
alle gegevens op
gegevens op
detailniveau
detailniveau

C

2 X per jaar aan INR

C

1 X Per jaar aan
INR

Enquete Waarborgen Fiche 9

T + 6M

N

rudi.hellebos
ch@kb.vlaan
deren.be

Geen publicatie

N

gerd.dotterm
ans@kb.vlaa
nderen.be

coördinatie op
Vlaams Niveau
door Spoc
Financën en
Begroting
coördinatie op
Vlaams Niveau
door Spoc
Financën en
Begroting
Lijst te enqueteren
entiteiten wijzigt
jaarlijks. Wordt
medegedeeld door
INR, coördinatie op
Vlaams Niveau
door Spoc
Financën en
Begroting
Lijst te enqueteren
entiteiten wijzigt
jaarlijks. Wordt
medegedeeld door
INR, coördinatie op
Vlaams Niveau
Lijst te enqueteren
entiteiten wijzigt
jaarlijks. Wordt
medegedeeld door
INR, coördinatie op
Vlaams Niveau
door Spoc
Financën en
Begroting

N

I.1

N

I.1

N

I.1

N

I.1

N

I.1

N

I.1

N

I.1

BKB - ABB

EDP Waarborgen

EDP Waarborgen in Vlaamse lokale sector

V

LAU2

https://ec.europa.e
u/info/node/4287/

BKB - ABB

Financiële informatie over de Publiek-Private
Samenwerkingsprojecten (PPS)

Financiële informatie over de Publiek-Private
Samenwerkingsprojecten (PPS) in Vlaamse
Lokale Sector

V

LAU2

https://ec.europa.e
u/info/node/4287/

C

1 X Per jaar +
gedeeltelijke update
aan
KenniscentrumPPS

Enquete PPS Fiche 9

T + 5M

Geen publicatie

N

gerd.dotterm
ans@kb.vlaa
nderen.be

BKB - ABB

Fiche 9: Tabel A: Rapportering van
Fiche 9: Tabel A: Rapportering van deelnemingen
deelnemingen en maatschappelijke delen van
en maatschappelijke delen van publieke
publieke eenheden in ondernemingen
eenheden in ondernemingen (behalve vzw's en
(behalve vzw's en stichtingen) in een wisseld
stichtingen)
deel van de Vlaamse Lokale Sector

V

LAU2

https://ec.europa.e
u/info/node/4287/

C

1 X Per jaar aan
INR

Enquete Deelnemingen Fiche 10

T + 9M

Geen publicatie

N

gerd.dotterm
ans@kb.vlaa
nderen.be

BKB - ABB

Fiche 9: Table B: Rapportering van publieke
mandaten in verenigingen zonder winstoogmerk
en in stichtingen

Fiche 9: Table B: Rapportering van publieke
mandaten in verenigingen zonder
winstoogmerk en in stichtingen in een
wisselend deel van de Vlaamse Lokale
Sector

V

LAU2

https://ec.europa.e
u/info/node/4287/

C

1 X Per jaar aan
INR

Enquete Mandaten Fiche 10

T + 9M

Geen publicatie

N

gerd.dotterm
ans@kb.vlaa
nderen.be

BKB - ABB

Fiche 10: Rapportering Perimeter: Financiële
gegevens & verdeling ontvangsten

Fiche 10: Rapportering Perimeter: Financiële
gegevens & verdeling ontvangsten in een
wisselend deel van de Vlaamse Lokale sector

V

LAU2

https://ec.europa.e
u/info/node/4287/

C

1 X Per jaar aan
INR

Enquete Aanvullende Info Fiche
10

T + 9M

Geen publicatie

N

gerd.dotterm
ans@kb.vlaa
nderen.be

BFB-dept FB

Geconsolideerde rekening overeenkomstig
verordening (EG) nr. 2223/96

V

NUTS1

Art 51
Rekendecreet

Z
(boekhouding)

jaarlijks

Orafin + jaarrekening te
consolideren instellingen

T+3,5M

Geen publicatie

N

henk.goosse
ns@fb.vlaan
deren.be

BO Agentschap
Onroerend
Erfgoed

Aantal bekrachtigde archeologienota’s en nota’s

V

?

A

jaarlijks

Naam administratief register?

T+9M

N

publicatie in
els.hofkens
VRIND (Vlaamse
@rwo.vlaand
Regionale
eren.be
Indicatoren)

schrappen

A

jaarlijks

Naam administratief register?

T+9M

N

publicaite in
els.hofkens
VRIND (Vlaamse
@rwo.vlaand
Regionale
eren.be
Indicatoren)

schrappen

BO Agentschap
Onroerend
Erfgoed

Aantal erfgoedlandschappen

Rapportering over de gerealiseerde
ontvangsten en uitgaven van de Vlaamse
overheid
Kennis van het aantal archeologische
onderzoeken die voorafgaand aan ingrepen in
de bodem worden uitgevoerd. Dimensies:
geografisch, verdeeld volgens het aantal
binnen een archeologische zone, buiten een
archeologische zone en in een beschermde
archeologische site)
Kennis van het aantal landschappen, die in
een ruimtelijk uitvoeringsplan als
erfgoedlandschap zijn opgenomen.

V

?

CO2-emissies van nieuw-ingeschreven
personenwagens

Nieuwe rapporteringsplicht in het kader van
de communautaire geïntegreerde benadering
om de CO2-emissies van lichte voertuigen te
beperken

V

?

BOV

Lestijden per school gewoon basis onderwijs

Lestijden toegekend per school

N

?

BOV

Geopositionering vestigingsplaatsen in het
gewoon basisonderwijs

Afstanden tussen alle vestigingsplaatsen

N

?

BO - FOD
Mobiliteit en
Vervoer

Onroerenderfgoed
decreet van 12 juli
2013 (art. 5.4.16 )
Artikel 5.6.1. van
het
Onroerenderfgoed
decreet van 12 juli
2013

Verordening
443/2009/EG tot
vaststelling van
emissienormen
voor nieuwe
personenauto's

A

Decreet
basisonderwijs
Decreet
basisonderwijs

A
A

7

jaarlijks

jaarlijkse publicatie
per schooljaar
jaarlijkse publicatie
per schooljaar.

inschrijving van
personenwagens bij DIV

T+1J

N

Naam administratief register?

T+1J

N

Registratie UrbIS en Agiv

?

N

Openbaar

De validatie van de
gegevens gebeurt
door de Eur.
Commissie en zij
zal de gegevens
ook openbaar
maken. De
resultaten van de
tot nu toe
uitgevoerde
rapportages zijn te
vinden op website :
http://ec.europa.eu
/clima/documentati
on/transport/vehicl
es/cars_en. . De
FOD is
verantwoordelijk.
De cijfers moeten
ook niet worden
opgesplitst per
gewest, want
EUROSTAT heeft
enkel het BE totaal
nodig.
agodi@vlaan
deren.be
agodi@vlaan
deren.be

schrappen

schrappen
schrappen

BOV

Leerlingenaantallen in het Vlaams basis- en
secundair onderwijs. Dimensies: aantal
inschrijvingen per school naar schooljaar,
Leerlingenaantallen basis- en secundair onderwijs
koepel, scholengemeenschap, schoolbestuur,
type vestigingsplaats, leerjaren,
onderwijsvormen, gewoon/buitengewoon,…

BWVG Agentschap
Zorg en
Gezondheid

Aantal zorginstellingen

Overzicht van de erkende en de vergunde
instellingen. Dimensies: type instelling,
capaciteit, regio, tijd

Gerealiseerde capaciteit voorzieningen
gesubsidieerd door VIPA

Effect meten van VIPA-investeringssubsidies
op de vernieuwing en uitbreiding van de
capaciteit van Vlaamse welzijns- en
gezondheidsvoorzieningen. Dimensies: tijd
(per jaar), geografisch (per provincie), sector,
voorzieningstype, bouwtypologie (nieuwbouw,
verbouwing, …)

BWVG - VIPA

N

LAU2

Controle van de
leerplicht &
bepaling van de
omkadering &
financiering van
de
onderwijsinsteling
en

N

?

?

Z

jaarlijks

Besluiten tot erkenning

?

N

herwin.dekin http://www.zorg-end@wvg.vlaan gezondheid.be/Cijf
deren.be
ers/

schrappen

?

Jaarverslag
verplicht als EVA
met
rechtspersoonlijkh
eid

A

maandelijks
(website), jaarlijks
(jaarverslag)

Kennisloket VIPA - eigen
registratiesysteem op basis van
gegevens uit VIPAinvesteringsdossiers

?

N

christophe.co
usaert@wvg.
vlaanderen.b
e

schrappen

N?

8

A

jaarlijkse publicatie
op basis van
officiële
teldata/referentieperi
ode

Naam administratief register?

T+7M

N

stafdiensten.
onderwijs@vl
aanderen.be

schrappen

Openbaar

