
 

TRANSSTAT bundelt data voor gemeentes over 

grenzen heen 

Met het project TransStat krijgen regionale instanties langs beide zijden van de Frans-Belgische grens 
een nieuw platform aangereikt dat een overzicht geeft van alle grensoverschrijdende vergelijkbare 
data, de vindplaats van deze data en alle bijhorende informatie om deze gegevens juist te 
interpreteren. Op die manier zullen statistische gegevens op een structurele manier kunnen worden 
gelezen, geschreven en uitgewisseld. 
Het doel van deze informatie-uitwisseling is om het grensoverschrijdende beleid tussen alle 
betrokken partners beter op elkaar af te stemmen. 

 

TransStat 

TransStat streeft ernaar de toegang tot gegevens en metadata permanent te vergemakkelijken via 

een online informatieservice. Zo kunnen de gebruikers snel te weten komen welke gegevens 

beschikbaar en vergelijkbaar zijn over de Frans-Belgische grens heen. Gebruikers worden ook meteen 

naar de juiste instantie geleid om informatie en gegevens te bekomen. 

 

Het instrument beantwoordt aan een nood, want het verzamelen en uitwisselen van informatie 

tussen instanties over de landsgrenzen heen, gebeurt tot op vandaag ad hoc, voor elk project 

opnieuw. De data voldoet vaak niet aan de noden op het vlak van detail, beschikbaarheid in de tijd of 

geografische afbakening. Bovendien volgen de statistische instrumenten aan beide zijden van de 

grens uiteenlopende werkwijzen en worden gelijkaardige begrippen anders gedefinieerd.  

 

Thema’s 

De focus ligt op data op gemeenteniveau. De beoogde datasets hebben onder andere betrekking op 

sociaaleconomische thema’s, milieu, bodembezetting en mobiliteit. Naargelang de noden en 

mogelijkheden kunnen thema’s toegevoegd worden. 

 

Vervolg van het project 

Het project ging officieel van start in het voorjaar van 2019 en loopt tot eind 2021. Na de 

projectperiode moet een samenwerkingsmodel garant staan voor de verderzetting het platform.  

 

Partners 

TransStat is een Vlaams-Waals-Frans samenwerkingsverband dat kadert binnen het Europees 
Interreg V-programma. 
De vijf hoofdpartners van het project zijn: de provincie West-Vlaanderen (Vlaanderen), l'Institut 
Scientifique de Service Public (ISSeP, Wallonie), l' Institut Wallon de l’évaluation, de la prospective et 
de la statistique (IWEPS, Wallonie), le Département du Nord (France) et la Région des Hauts-de-
France (France). Voor de uitvoering van het project krijgen de partners steun van het Europees Fonds 
voor Regionale Ontwikkeling. 
 
Voor meer info, bezoek de website: https://www.transstat.eu  
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https://www.transstat.eu/


 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 


