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SAMENVATTING (punten I-X) 

Antwoorden van de Commissie 

I Europese statistieken worden ontwikkeld, geproduceerd en verspreid volgens de beginselen van 

artikel 338 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie en nader uitgewerkt in 
Verordening (EG) nr. 223/2009 betreffende de Europese statistiek en de praktijkcode Europese 
statistieken. Door betrouwbare en vergelijkbare statistische informatie te verschaffen, ondersteunt 
Eurostat empirisch onderbouwde beleidsmaatregelen van de Unie en de uitvoering van de politieke 
prioriteiten van de Commissie en voorziet het alle gebruikers – waaronder het bedrijfsleven en het 
grote publiek – van informatie. 

De prioriteiten van de Unie op dit gebied worden geformuleerd in meerjarige statistische 
programma’s die door de Commissie worden voorgesteld en door het Europees Parlement en de 
Raad worden goedgekeurd. Eurostat voert de begroting van de statistische programma’s uit door 
middel van subsidies en aanbestedingsovereenkomsten. 

Eurostat produceert voor het doel geschikte Europese statistieken, in samenwerking met de 
nationale bureaus voor de statistiek van de lidstaten en andere nationale instanties die zijn 
aangewezen om officiële statistieken te produceren in het kader van het Europees statistisch 
systeem (ESS), en op basis van gemeenschappelijke statistische normen, methoden, procedures, 
praktijken en instrumenten. Het Comité voor het Europees statistisch systeem (ESS-comité) 
verschaft het ESS professionele richtsnoeren; het wordt voorgezeten door Eurostat en bestaat uit 
vertegenwoordigers van de aangesloten nationale bureaus voor de statistiek. De nauwe 
samenwerking binnen het ESS is erop gericht dat er statistische methoden worden ontwikkeld om 
geharmoniseerde gegevens te produceren die vergelijkbaar zijn tussen de lidstaten, en die op de 
website van Eurostat worden gepubliceerd volgens voor het publiek beschikbare tijdschema’s. 

IV Volgens de enquête over de tevredenheid van de gebruikers van Eurostat wordt de kwaliteit 

van de Eurostat-gegevens door de meerderheid van de gebruikers als zeer goed of goed 
beoordeeld (26 % beoordeelde deze als zeer goed en nog eens 46 % als goed in de laatste enquête 
in 2020). Deze uitkomst wordt bevestigd door de resultaten van de nieuwe enquête over de 
tevredenheid van de gebruikers van 2022, met 30 % “zeer goed” en 41 % “goed”. 

V Sinds 2018 is een robuuster monitoringsysteem op basis van betere indicatoren ingevoerd. 

Volgens de Commissie maken de nieuwe indicatoren het mogelijk om met behulp van digitale 
technologieën de relevantie, actualiteit en vergelijkbaarheid van Europese statistieken in de tijd 
objectief te meten. Er zijn twee tussentijdse evaluaties en een eindevaluatie verricht van de 
uitvoering van het programma over de gehele looptijd (2013-2020), die op de website van Eurostat 
zijn gepubliceerd. 

De samenstelling van de voorganger van het Europees Raadgevend Comité voor de statistiek 
(ERCS), namelijk het Europees Raadgevend Comité voor statistische informatie op economisch en 
sociaal gebied (CEIES) was breder. Het CEIES is vervolgens gestroomlijnd in de vorm van het ERCS 
om de standpunten van de verschillende gebruikers doelgerichter en doeltreffender te kunnen 
overbrengen. 
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Wat de gebruikersbehoeften betreft: Eurostat verspreidt een schat aan statistieken waarop 
gebruikers hun werkwijze in de onderzochte vakgebieden kunnen baseren, hoewel er in bepaalde 
opzichten verdere verbeteringen nodig zijn, wat momenteel door Eurostat wordt geëvalueerd. 

VI Eurostat financiert statistische activiteiten wanneer deze financiering in wetgeving is 

vastgelegd. Voor alle statistische activiteiten, met inbegrip van verplichte activiteiten, kan Eurostat 
financiering verstrekken voor projecten die innovatieve oplossingen opleveren of waarmee deze 
oplossingen getest worden, voor nieuwe gegevensbronnen, proef- en haalbaarheidsstudies, nieuwe 
beleidsthema’s voor mogelijke toekomstige uitvoering of voor het produceren van experimentele 
statistieken en het invoeren van verbeteringen, ook in de vorm van efficiëntere statistische 
processen of innovatieve werkwijzen. De Commissie beaamt dat via het Europees statistisch 
programma voldoende middelen moeten worden toegewezen aan Eurostat en de nationale 
statistische instanties, met een hoge prioriteit voor innovatieve projecten. Toegang tot aanvullende 
middelen uit andere programma’s van de Unie is een gangbare praktijk om te voorzien in specifieke 
aanvullende statistische beleidsbehoeften van de Commissie die niet met de middelen van het ESP 
kunnen worden gedekt. Volgens de Commissie doet dit geen afbreuk aan de professionele 
onafhankelijkheid van Eurostat ten opzichte van andere diensten van de Commissie. 

VII In de onderzochte vakgebieden zijn verificatiewerkzaamheden ter plaatse in lidstaten zoals in 

de procedure bij buitensporige tekorten en het bruto nationaal inkomen statistisch niet noodzakelijk 
om de betrouwbaarheid van de statistieken te waarborgen. Naar het oordeel van de Commissie 
verricht Eurostat op de betrokken gebieden diepgaande beoordelingen van de vergelijkbaarheid en 
samenhang van de gegevens, en zijn deze beoordelingen gebaseerd op robuuste 
validatieprocedures, kwaliteitsverslagen en overleg met de statistici van de lidstaten. 

Eurostat zal samen met de lidstaten werken aan verdere harmonisatie van de kwaliteitsverslagen 
van de lidstaten en de presentatie ervan, en aan het verbeteren van de actualiteit op de genoemde 
gebieden (gezondheids- en bedrijfsstatistieken). 

VIII De publicatiekalenders van Eurostat zijn volledig en stemmen overeen met de praktijken van 

de OESO en de nationale bureaus voor de statistiek wat de verstrekte gegevens betreft. In 
overeenstemming met de internationale praktijken worden meer details verstrekt in de 
metagegevens of in de statistische producten.  

Eurostat stelt zijn herzieningsbeleid bij naar aanleiding van een aanbeveling van de Europese 
Adviescommissie voor statistische governance (ESGAB).  

De huidige praktijk van Eurostat inzake toegang vóór publicatie is in overeenstemming met de 
praktijkcode. Eurostat zal echter de voorwaarden van zijn huidige pre-release praktijken opnieuw 
beoordelen.  

IX De collegiale toetsingen zijn gebaseerd op een door het ESS-comité goedgekeurde volledige en 

efficiënte werkwijze, met inbegrip van de frequentie en de dekking ervan. De Commissie is van 
mening dat de huidige frequentie en dekking van collegiale toetsingen geschikt zijn voor het 
beoogde doel. 

X Wat de aanbevelingen van de Europese Rekenkamer betreft: 

De Commissie aanvaardt de eerste aanbeveling ten dele.  

De Commissie aanvaardt de tweede aanbeveling.  
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De Commissie aanvaardt de derde aanbeveling ten dele.  

De Commissie aanvaardt de vierde aanbeveling ten dele. 

De Commissie aanvaardt de vijfde aanbeveling.  

INLEIDING (punten 1-11) 

11 Op grond van Besluit 234/2008 heeft het Europees Raadgevend Comité voor de statistiek tot 

taak het Europees Parlement, de Raad en de Commissie bij te staan in de coördinatie van de 
doelstellingen van het beleid van de Unie inzake statistische informatie, rekening houdend met de 
gebruikersbehoeften en de door de informatieverstrekkers en -producenten te dragen kosten. De 
samenstelling van het ERCS is ook wettelijk voorgeschreven.  

De ESGAB heeft als opdracht een onafhankelijk overzicht van het ESS te geven met betrekking tot 
de uitvoering van de Praktijkcode Europese statistieken, zoals gedefinieerd in Beschikking 
235/2008/EG van het Europees Parlement en de Raad. 

REIKWIJDTE EN AANPAK VAN HET ONDERZOEK 
(punten 12-20)  

Geen antwoorden van de Commissie.  

OPMERKINGEN (punten 21-89) 

Antwoorden van de Commissie: 

23 Sinds 2018 is een robuuster monitoringsysteem opgezet op basis van betere indicatoren en 

verbanden tussen de activiteiten en de doelstellingen van het Europees statistisch programma, 
zoals weergegeven in figuur 4. Volgens de Commissie maken de nieuwe indicatoren het mogelijk 
om met behulp van digitale technologieën de relevantie, actualiteit en vergelijkbaarheid van 
Europese statistieken in de tijd objectief te meten. Er zijn twee tussentijdse evaluaties en een 
eindevaluatie van de uitvoering van het programma verricht, die de gehele looptijd (2013-2020) 
bestrijken. Bij deze eindevaluatie werd beoordeeld of de doelstellingen van het programma waren 
verwezenlijkt. De evaluatie bestaat uit een verslag aan het Europees Parlement en de Raad en het 
bijbehorende werkdocument van de diensten van de Commissie, beide gepubliceerd op de website 
van Eurostat.  

25 De raadplegingen over specifieke producten zijn gericht op het bestuderen van de 

tevredenheid van de gebruikers over die producten van een specifieke doelgroep; dit houdt 
bijvoorbeeld in dat experimentele statistieken zijn bedoeld om de academische wereld te 
raadplegen over de soliditeit van methoden en resultaten, en dat overleg met personen met een 
handicap is gericht op het testen van de toegankelijkheid van statistieken via verschillende kanalen.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008D0235&from=NL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008D0235&from=NL


 

5 

De kanalen van Eurostat om de behoeften van gebruikers de onderzoeken, omvatten ook de 
grootschalige raadpleging van verschillende gebruikersgroepen in 2017, getiteld Power from 
statistics. In dit kader werden vooraanstaande vertegenwoordigers van verschillende segmenten 
van de samenleving bijeengebracht om hen te raadplegen over de toekomstige 
informatiebehoeften en de wijze waarop de officiële Europese statistieken daarin zouden kunnen 
voorzien. Alle details zijn te vinden op de website van Eurostat. 

26 De gebruikers, respondenten en andere belanghebbenden op het gebied van Europese 

statistieken (waaronder de wetenschappelijke gemeenschap, de sociale partners en het 
maatschappelijk middenveld) worden vertegenwoordigd door de twaalf leden die – overeenkomstig 
Besluit 237/2008/CE van 11 maart 2008 – na raadpleging van het Europees Parlement en de Raad 
door de Commissie worden benoemd. 

De samenstelling van de voorganger van het ERCS (CEIES – Europees Raadgevend Comité voor 
statistische informatie op economisch en sociaal gebied) was meeromvattend. Het CEIES is 
vervolgens gestroomlijnd in de vorm van het ERCS om de standpunten van de verschillende 
gebruikers doelgerichter en doeltreffender te kunnen overbrengen. 

28  Wat de statistieken over middelen en activiteiten op het gebied van gezondheidszorg betreft, 

levert de gezamenlijke verzameling van “gegevens op het gebied van gezondheid die geen 
betrekking hebben op uitgaven” van Eurostat, OESO en WHO reeds significante gegevens voor de 
behoeften van de gebruikers op.  Om de kwaliteit en de volledigheid verder te verbeteren en de 
duurzaamheid van de gegevensverzameling te waarborgen, heeft Eurostat een 
ontwerpuitvoeringsverordening betreffende gezondheidszorgvoorzieningen, gezondheidswerkers en 
het gebruik van gezondheidszorg opgesteld. De ontwerpuitvoeringsverordening zal naar 
verwachting eind 2022 worden aangenomen.  

Morbiditeit wordt internationaal door deskundigen beschouwd als een verschijnsel dat statistisch 
zeer moeilijk te meten is. Het onderwerp morbiditeitsstatistieken is besproken met 
vertegenwoordigers van de lidstaten in een aantal deskundigengroepen bij Eurostat (Task Force on 
Morbidity Statistics, Technical Group on Morbidity Statistics, Working Group on Morbidity Statistics, 
Working Group on Public Health Statistics) en met gegevensgebruikers van het directoraat-generaal 
Gezondheid en Voedselveiligheid (SANTE). Eurostat heeft subsidies verstrekt aan de lidstaten om 
proefprojecten voor gegevensverzameling uit te voeren, teneinde na te gaan of het haalbaar is 
gebruik te maken van de gegevensbronnen die aan de hand van methodologische ontwikkelingen 
zijn geïdentificeerd. De resultaten van de proefprojecten voor gegevensverzameling zullen in 2023 
worden geanalyseerd. 

29 Eurostat past de definitie van kleine en middelgrote ondernemingen (kmo’s) toe 

overeenkomstig de aanbeveling van de Commissie betreffende de definitie van kleine, middelgrote 
en micro-ondernemingen (2003/361/EG). In artikel 7 daarvan wordt bepaald dat — voor statistische 
doeleinden — het aantal werknemers het enige criterium is dat nodig is. 

Eurostat erkende echter dat de momenteel gebruikte definitie moet worden herzien en dat moet 
worden overwogen de reeks criteria uit te breiden met financiële criteria om beter rekening te 
houden met de veranderende economische realiteit. 

31 De subsidies worden ook gebruikt voor de ontwikkeling van nieuwe statistische werkwijzen en 

gegevensbronnen, voor de ontwikkeling van kwaliteitsborgingskaders voor statistieken op basis van 
een enkele nieuwe gegevensbron of een combinatie van gegevensbronnen (bv. administratieve 
gegevens en big data). 

https://ec.europa.eu/eurostat/cros/powerfromstatistics/home.html
https://ec.europa.eu/eurostat/cros/powerfromstatistics/home.html


 

6 

32 Naar het oordeel van de Commissie vindt de financiering van statistische activiteiten via 

gesubdelegeerde kredieten plaats met inachtneming van de professionele onafhankelijkheid van 
Eurostat ten opzichte van andere diensten van de Commissie.  

De specifieke behoeften van directoraten-generaal komen voort uit de prioriteiten van de 
beleidsmakers of de verplichting om het effect van concrete uitgavenprogramma’s te monitoren en 
te evalueren op basis van robuuste gegevens en kwalitatief hoogwaardige statistieken, en niet 
alleen op basis van ad hoc-studies waartoe opdracht is gegeven. De gegevensbehoeften van 
andere diensten van de Commissie zijn geen ad hoc-behoeften of behoeften op korte termijn. Deze 
subsidies kunnen ook ten goede komen aan proefprojecten of aan de voorbereiding van het gebruik 
van nieuwe werkwijzen of nieuwe gegevensbronnen — activiteiten die anders niet op nationaal 
niveau zouden worden gefinancierd.   

Wetgevingsbesluiten van het Europees Parlement en de Raad voorzien soms in de financiering van 
activiteiten die nodig zijn voor de uitvoering van de handeling. Deze activiteiten kunnen betrekking 
hebben op vrijwillige proefprojecten om te beoordelen of het haalbaar is om nieuwe 
gegevensverzamelingen van bepaalde aspecten van de te produceren statistieken – zoals 
granulariteit op territoriaal niveau – te verbeteren, of op de ontwikkeling van werkwijzen voor de 
betrokken statistieken. In andere gevallen betreffen zij de feitelijke verzameling en productie van 
statistieken, bijvoorbeeld over ad-hoconderwerpen die door de gebruikers worden verlangd, zoals in 
Verordening (EG) 2019/1700 inzake sociale statistieken en in Verordening (EG) 2019/2152 inzake 
bedrijfsstatistieken.  

33 Eurostat financiert statistische activiteiten wanneer deze financiering in wetgeving is 

vastgelegd. Voor alle statistische activiteiten, met inbegrip van verplichte activiteiten, kan Eurostat 
financiering verstrekken voor projecten die innovatieve oplossingen opleveren of waarmee deze 
oplossingen getest worden, voor nieuwe gegevensbronnen, proef- en haalbaarheidsstudies, nieuwe 
beleidsthema’s voor mogelijke toekomstige uitvoering of voor het produceren van experimentele 
statistieken en het invoeren van verbeteringen, ook in de vorm van efficiëntere statistische 
processen of innovatieve werkwijzen.  

Wat personeelskosten betreft, past Eurostat artikel 186, lid 4, punt e), van het Financieel Reglement 
van de EU toe. 

34 De Commissie is zich bewust van het belang van een evaluatie van de kwaliteit. Er zijn 

verbeteringen doorgevoerd met de invoering van eGrants sinds 2018, met als doel alle subsidies 
uitvoerig te motiveren. De Commissie neemt nota van de opmerking van de Europese Rekenkamer 
en zal in deze richting verder werken. 

Voor de modules van de arbeidskrachtenenquête van de EU zijn de samenvattingen van alle 
nationale verslagen met betrekking tot subsidies voor het publiek toegankelijk op de website van 
Eurostat. 

39 Voor complexe methodologische problemen zijn zorgvuldig onderzoek en besprekingen met de 

lidstaten noodzakelijk. Het is in het belang van de kwaliteit en consistentie van de gegevens dat 
deze besprekingen in detail worden gevoerd voordat methodologische richtsnoeren worden 
gegeven. 

42 “Gegevens op het gebied van gezondheid die geen betrekking hebben op uitgaven” is een 

gezamenlijke gegevensverzameling van Eurostat-OESO en de WHO die voldoet aan de norm van de 
Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) wat de gevraagde 

https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-statistical-reports/-/KS-39-18-011
https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-statistical-reports/-/KS-39-18-011
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metagegevens betreft. De onderliggende bronnen en methoden zijn beschikbaar in de 
metagegevensbestanden. 

De statistieken lopen uiteen als het gaat om de gebruikte methoden en gegevensbronnen en het 
tempo van de ontwikkeling ervan in de loop der tijd. Daarom verschilt de regelmaat van het 
verstrekken van kwaliteitsverslagen per statistisch gebied. 

43 De Commissie erkent dat de kwaliteitsverslagen van de lidstaten en de presentatie ervan 

verder moeten worden geharmoniseerd, maar merkt op dat deze kwaliteitsverslagen voldoen aan 
de ESS-norm van het geïntegreerde systeem voor geïntegreerde metagegevens in de 
arbeidskrachtenenquête en bedrijfsstatistieken en aan de ESS-norm inzake de structuur van 
kwaliteitsverslagen over uitgaven voor gezondheidszorg. 

44 en 45 In de onderzochte vakgebieden zijn verificatiewerkzaamheden ter plaatse in 

lidstaten zoals de buitensporigtekortprocedure en het bruto nationaal inkomen statistisch niet 
noodzakelijk om de betrouwbaarheid van de statistieken te waarborgen. Naar het oordeel van de 
Commissie verricht Eurostat op de betrokken gebieden diepgaande beoordelingen van de 
vergelijkbaarheid en samenhang van de gegevens, en zijn deze beoordelingen gebaseerd op 
robuuste validatieprocedures, kwaliteitsverslagen en overleg met de statistici van de lidstaten. Voor 
gezondheidsstatistieken en de arbeidskrachtenenquête worden bezoeken ter plaatse afgelegd 
wanneer dat nodig is, maar zij verschillen van aard van de bezoeken die in het kader van de 
buitensporigtekortprocedure en het bruto nationaal inkomen. worden afgelegd. 

46  Eurostat geeft proactief en snel follow-up aan kwesties in verband met de 

indieningstermijnen, de volledigheid van de gegevens, de methodologie en de gegevenskwaliteit 
van de door de nationale statistische instanties verstrekte statistische gegevens. De vereiste 
maatregelen worden op het passende niveau genomen om potentiële problemen rechtstreeks 
tussen Eurostat en het Nationaal Instituut voor de Statistiek op te lossen. Wanneer deze 
maatregelen voor het toezicht op de naleving op dienstniveau geen resultaat opleveren, beoordeelt 
Eurostat of er formele maatregelen op Commissieniveau moeten worden genomen. 

48  Eurostat zal zich inspannen om de documentatie van zijn kwaliteitsbeoordelingen verder te 

verbeteren. 

Kader 1 - Voorbeelden van zwakke punten in verband met 
nauwkeurigheid 

Alle landen hebben het toegenomen non-responspercentage per eenheid voor de 

arbeidskrachtenenquête in de loop der tijd aangepakt door over te stappen op een multimodale 

gegevensverzameling (online, telefonisch, fysiek) of door statistische technieken te gebruiken om 

ontbrekende waarden te vervangen. Eurostat heeft de lidstaten ondersteund door middel van 

specifieke subsidies om manieren te onderzoeken om non-respons te beperken en voorziet in 

opleidingen en workshops om de uitwisseling van goede praktijken te vergemakkelijken.  

Wat betreft het voldoen aan de nauwkeurigheidseisen, waarvoor landen worden verzocht 

standaardafwijkingen te verstrekken, moet worden opgemerkt dat Eurostat niet zelf 

standaardafwijkingen kan berekenen, aangezien Eurostat geen toegang heeft tot alle informatie die 

nodig is voor kalibratie uit andere nationale gegevensbronnen.  
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In tegenstelling tot de arbeidskrachtenenquête zijn structurele bedrijfsstatistieken geen 

steekproefenquête, en daarom behoeven de betrouwbaarheidsintervallen niet te worden berekend. 

Eurostat heeft systematisch de mate van naleving van de verordening inzake structurele 

bedrijfsstatistieken (SBS) (nr. 295/2008) geanalyseerd met betrekking tot de correcte toepassing 

van de “onderneming” als statistische eenheid zoals gedefinieerd in Verordening (EG) nr. 696/93 

inzake de statistische eenheid, en heeft in 2015 alle niet-conforme lidstaten verzocht een actieplan 

op te stellen om tot volledige naleving te komen. De lidstaten voeren hun actieplannen geleidelijk 

uit, maar dit is een complex onderwerp dat tijd en middelen van hen vergt. Eurostat zorgt voor 

follow-up door middel van een inventarisatie in het kader van de groep directeuren 

bedrijfsstatistiek. Eurostat is het ermee eens dat de volledige toepassing van de statistische 

eenheid “onderneming” in veel gevallen een breuk in de tijdreeks veroorzaakt, maar dit is 

onvermijdelijk. Het is niet nodig de tijdreeksen voor geaggregeerde indicatoren te herberekenen 

wanneer de breuk in de tijdreeks geen significante veranderingen in de grootte van de getallen met 

zich meebrengt. 

Hoewel Eurostat erkent dat het belangrijk is nieuwe digitale technologieën toe te passen om de 

kosten van de productie van statistieken te verlagen en het risico op een menselijke fout tot een 

minimum te beperken, zijn verschillende systemen voor gegevensverzameling (op papier of 

elektronisch) niet synoniem met een verminderde kwaliteit.  

Kwaliteitsbeheer van individuele dossiers is een nationale bevoegdheid en de lidstaten zijn in de 

eerste plaats verantwoordelijk voor de correcte codering en voor de opleiding van codeerders.  

Wat Italië betreft, bevatten de nationale metagegevens informatie over het kwaliteitsbeheer, de 

codering en de resultaten van het onderzoek.  

Finland heeft in het nationale metagegevensbestand geen kwaliteitsproblemen aan Eurostat 

gemeld, en Cyprus evenmin. 

50 Zie specifieke antwoorden op kader 2. 

Kader 2 - Voorbeelden van tekortkomingen die van invloed 
zijn op de vergelijkbaarheid van gegevens 

Wat de structurele bedrijfsstatistieken betreft, kan de volledige invoering van de statistische 

eenheid “onderneming” in veel gevallen tot een breuk in de tijdreeksen leiden. Dit is echter 

onvermijdelijk vanwege de verschillen in de begrippen. Het is niet nodig de tijdreeksen voor 

geaggregeerde indicatoren te herberekenen wanneer de breuk in de tijdreeks geen significante 

veranderingen in de grootte van de getallen met zich meebrengt. 

 

Wat de statistieken over de uitgaven voor gezondheidszorg betreft, werkt Eurostat sinds 2019 

samen met deskundigen van de lidstaten aan koppelingen en verschillen tussen nationale 

rekeningen en het systeem van gezondheidsrekeningen in het kader van de ESS-taskforce 

Gezondheidszorguitgaven.  De waardering van de uitgaven van niet-marktaanbieders in het 

systeem van gezondheidsrekeningen maakt daarvan deel uit. 

51 Alle landen zijn verplicht doodsoorzaken te coderen volgens de International Classification of 

Diseases (ICD) van de WHO (overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1338/2008).  
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Landen moeten updates in hun geautomatiseerde coderingssystemen rapporteren en in hun 
metagegevens informatie verstrekken over de selectie en wijziging van de onderliggende 
doodsoorzaak. Eurostat is zich bewust van de aanzienlijke verschillen tussen de landen voor 
longontsteking en dementie als doodsoorzaak, en daarom worden de onderwerpen momenteel 
besproken in de Technische Groep doodsoorzaken. 

55 De vertragingen bij het verstrekken van gegevens door de lidstaten betekenen niet 

automatisch dat deze gegevens achterhaald zijn en dat het proces niet doeltreffend is. De duur van 
de vertraging is de belangrijkste factor om de bruikbaarheid van gegevens te beoordelen. Als de 
vertraging kort is, kunnen de gegevens nog steeds worden gepubliceerd om aan de behoeften van 
de gebruiker te voldoen. 

Kader 3 - Voorbeelden van vertragingen bij de indiening van 
gegevens 

Uitgaven voor gezondheidszorg 

In 2020 was de afname van de stiptheid te wijten aan de COVID-19-crisis. Vier landen hebben 

Eurostat geïnformeerd over mogelijke vertragingen als gevolg van hun werkzaamheden op het 

gebied van nationale COVID-19-statistieken. Eurostat heeft de interne validatietermijnen verkort 

om ervoor te zorgen dat de gegevens tijdig werden verspreid. 

56 Wat doodsoorzaken betreft, is de gegevensverzameling gebaseerd op microgegevens, d.w.z. 

individuele sterfgevallen. Er is geen overeengekomen methode voor de raming van individuele 
sterfgevallen. Een dergelijke raming brengt het risico met zich mee dat belangrijke veranderingen in 
trends ontbreken, wat kan leiden tot verkeerde interpretaties vanuit epidemiologisch oogpunt. 
Daarom zijn dergelijke schattingen van doodsoorzaken voor Frankrijk en EU-aggregaten voor 2018 
niet gemaakt. 

57  Hoewel de Commissie erkent dat er verschillen zijn in de mate van gedetailleerdheid tussen 

de twee door de Europese Rekenkamer onderzochte verslagen, moet er rekening mee worden 
gehouden dat de verslagen de inhoud en de structuur weerspiegelen die de EU-wetgevers in elk van 
beide gevallen nodig hebben. Bovendien moeten de verslagen van de Commissie aan het Europees 
Parlement en de Raad worden beperkt tot 15 bladzijden die op hun beurt het niveau van de te 
verstrekken details beperken. Eurostat stelt gedetailleerde kwaliteitsgegevens beschikbaar op zijn 
website, die niet gekoppeld zijn aan de verslagleggingsvereisten van het Parlement en de Raad. 

Kader 4 - Tekortkomingen in de rapportage over kwaliteit 
aan het Parlement en de Raad 

Met betrekking tot het verslag aan het Europees Parlement en de Raad over de uitvoering van de 

arbeidskrachtenenquête wordt geantwoord op het verzoek van artikel 7 van Verordening (EG) 

nr. 577/98 van de Raad, waarin het volgende is bepaald: 

“Om de drie jaar, en voor het eerst in 2000, legt de Commissie een rapport over de uitvoering van 

deze verordening aan het Parlement en de Raad voor. Hierin wordt met name een evaluatie 

gegeven van de kwaliteit van de statistische methoden die de lidstaten denken te gebruiken voor de 

verbetering van de resultaten of de verlichting van de enquêteprocedures.” 
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Met betrekking tot het verslag aan de Europese Raad en het Europees Parlement over de 

structurele bedrijfsstatistieken wordt in antwoord op het verzoek van artikel 13, lid 1, van 

Verordening (EG) nr. 295/2008 betreffende structurele bedrijfsstatistieken het volgende bepaald: 

“De Commissie dient voor 29 april 2011 en vervolgens eens in de drie jaar, bij het Europees 

Parlement en de Raad een verslag in over de krachtens deze verordening opgestelde statistieken en 

in het bijzonder over de kwaliteit van die statistieken en over de lasten voor het bedrijfsleven.” 

58 De verslagen worden opgesteld overeenkomstig de voorschriften van de verordeningen, 

rekening houdend met de mate van gedetailleerdheid die voor een verslag aan het Europees 
Parlement en de Raad noodzakelijk is. 

Aanvullende informatie is beschikbaar op de website van Eurostat. Eurostat verstrekt ook 
regelmatig informatie en beantwoordt verzoeken van het Europees Parlement en de Raad, 
bijvoorbeeld via vragen van het Parlement, contacten met het Parlement, regelmatige 
vergaderingen in de Raad, het jaarlijks statistisch pakket voor de Raad enz. 

61 Eurostat verspreidt gegevens van de arbeidskrachtenenquête in tranches van verschillende 

landen om te voldoen aan de vraag van gebruikers om zo snel mogelijk nationale gegevens 
beschikbaar te hebben, zelfs als het EU-aggregaat nog niet beschikbaar is. Er is altijd een 
tijdspanne tussen de indiening en de verspreiding van gegevens. Dit is te wijten aan het feit dat 
Eurostat microgegevens ontvangt, de gegevens valideert, de lidstaten mogelijk gecorrigeerde 
gegevensreeksen opnieuw bekijken, Eurostat indicatoren berekent en de lidstaten verzoekt de 
geaggregeerde belangrijkste resultaten vóór de verspreiding te bevestigen. 

Wat de gegevens over de uitgaven voor gezondheidszorg betreft, vindt de verspreiding plaats in 
hetzelfde jaar als de indiening van de gegevens. Als gevolg van vertragingen bij de indiening van 
gegevens door de lidstaten in verband met de gezondheidscrisis heeft Eurostat in 2020 zijn 
validatiecontroles versneld om geen leemte in de verspreiding van gegevens te creëren. 

62 De publicatiekalenders van Eurostat zijn volledig en stemmen overeen met de praktijken van 

de OESO en de nationale bureaus voor de statistiek wat de verstrekte gegevens betreft.  In 
overeenstemming met de internationale praktijken worden in de metagegevens of in de statistische 
producten nadere gegevens verstrekt over de uitsplitsingen, de gebruikte classificatie en de 
methoden, met inbegrip van herzieningen. De ESGAB heeft in haar verslag van 2021 ook 
aangegeven dat het feit dat een gedetailleerde publicatiekalender voor verschillende perioden en 
statistische producten beschikbaar is voor de gebruikers, een van de sterke punten van Eurostat is 
wat de naleving van de praktijkcode. betreft. 

63 Eurostat zal het herzieningsbeleid onderzoeken en zal nagaan of de bestaande richtsnoeren 

kunnen worden uitgebreid tot andere statistische gebieden of gegevensreeksen. 

65 Eurostat heeft maatregelen genomen naar aanleiding van de aanbevelingen 2015/5 en 

2015/7 van de ESGAB. Aanbeveling 2021/4 verplicht Eurostat kritisch te beoordelen of de huidige 
praktijk van voorafgaande publicatie van statistieken in overeenstemming is met de positie van 
Eurostat als boegbeeld van het ESS. 

66 Beginsel 6 specificeert de voorwaarden waaronder de toegang vóór publicatie moet worden 

verleend. Met name dat de toegang beperkt en gerechtvaardigd moet zijn, gecontroleerd moet 
worden en openbaar moet worden gemaakt. Eurostat is van mening dat de toegang vóór publicatie 
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beperkt en gerechtvaardigd is, gecontroleerd wordt en openbaar wordt gemaakt overeenkomstig 
beginsel 6 van de praktijkcode.  Eurostat biedt aan de adviseur Communicatie en het lid van het 
kabinet dat verantwoordelijk is voor de coördinatie met Eurostat in kabinet Gentiloni, het 
directoraat-generaal Economische en Financiële Zaken en het directoraat-generaal 
Werkgelegenheid, Sociale Zaken en Inclusie en de Europese Centrale Bank, vóór publicatie toegang 
tot bepaalde essentiële gegevens, evenals aan enkele geaccrediteerde nieuwsagentschappen die 
vooraf via elektronische weg nieuwsberichten ontvangen waarvoor een embargo geldt. 

67 Eurostat is van mening dat de toegang vóór publicatie beperkt, gerechtvaardigd, gecontroleerd 

en bekendgemaakt is in overeenstemming met de praktijkcode. Eurostat zal de genoemde risico’s 
beperken door zijn praktijken vóór publicatie strikt te monitoren. 

Kader 5 - Onderzoek naar het potentiële effect van toegang 
vóór publicatie op de kapitaalmarkten 

Zie het antwoord op punt 67. 

69 Toegang vóór publicatie is een vaste praktijk in een grote meerderheid van de lidstaten. 

Indicator 6.7 van de Praktijkcode Europese statistieken bevat de regels voor toegang vóór 
publicatie, waardoor het kader wordt geboden voor geharmoniseerde praktijken die onafhankelijk 
door de statistische instanties in het ESS moeten worden toegepast. 

73 Met betrekking tot de aanbevelingen 1-4 in de collegiale toetsing 2014 van de ESGAB voor de 

wetgeving inzake de benoeming en het ontslag van het hoger management, bracht Eurostat andere 
standpunten naar voren dan die het aan de ESGAB had meegedeeld. Eurostat was met name van 
mening dat het personeelsstatuut van de EU, in combinatie met het besluit van de Commissie 
betreffende Eurostat, dat openbaar beschikbaar is, voldoet aan de vereisten van de praktijkcode.   

Nadere bijzonderheden zijn te vinden in het antwoord op punt 74.  

Wat de toegang vóór publicatie betreft: Eurostat heeft de zaak onderzocht en maatregelen 
genomen om deze verder te beperken, en deze gecontroleerd en bekend gemaakt, in 
overeenstemming met beginsel 6 van de praktijkcode (zie de antwoorden op de punten 66-69).  

Niettemin zal Eurostat zijn huidige praktijk in reactie op aanbeveling 2021/4 van de ESGAB verder 
kritisch evalueren. 

74 In zijn antwoord op het verslag van 2021 bevestigt Eurostat zijn eerdere standpunt en 

opmerkingen met betrekking tot de aanwerving en het ontslag van het hogere management van 
Eurostat.  

Op voorstel van de Commissie is Verordening (EG) nr. 223/2009 in 2015 gewijzigd om daarin een 
expliciete bepaling op te nemen die ervoor zorgt dat de procedure voor de benoeming van de 
directeur-generaal van Eurostat transparant is en gebaseerd is op professionele criteria. In de 
praktijk heeft de Commissie de huidige directeur-generaal, adjunct-directeur-generaal en 
directeuren aangeworven op basis van algemene vergelijkende onderzoeken. Bovendien werd in de 
sollicitatieoproep in 2016 expliciet de rol van de directeur-generaal van Eurostat beschreven en 
werd duidelijk gemaakt dat van de kandidaten voor de functie werd verwacht dat zij over de nodige 
statistische competenties beschikken om de taken van de functie te vervullen. In de artikelen 7 en 8 
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van het besluit van de Commissie betreffende Eurostat worden de rol en de verantwoordelijkheden 
van de directeur-generaal van Eurostat zodanig omschreven dat gegarandeerd wordt dat hij/zij 
over relevante beroepsbekwaamheden beschikt. 

75 Zie het antwoord op punt 73. 

76 De follow-up van acties ter verbetering van de collegiale toetsing was niet alleen gebaseerd 

op vertrouwen. Eurostat heeft controles verricht om de uitvoering ervan te verifiëren, waarbij 
regelmatig verslag werd uitgebracht aan het ESS-comité. Daarom werd ook op het niveau van dat 
comité gezorgd voor kruiselingse controles. 

77  Van de 155 verbeteringsmaatregelen die in de punt 77 worden genoemd hebben er acht 

betrekking op het VK, waarvoor geen follow-up nodig is omdat het VK de EU heeft verlaten. Ook 
zijn 29 acties reeds in de activiteiten van de betrokken nationale bureaus voor de statistiek (NSI) 
geïntegreerd, zoals planning, rapportage en kwaliteitsbeoordelingen, dus deze moeten als 
uitgevoerd worden beschouwd. Dit betekent dat 118 maatregelen nog niet zijn voltooid, wat 
neerkomt op 13 % van de 910 verbeteringsmaatregelen . Eurostat zal de uitvoering van deze 
maatregelen blijven volgen. 

79 Het is niet ongebruikelijk dat een wijziging van de statistiekwetgeving veel tijd in beslag 

neemt, omdat alleen de voorbereidingsfase rechtstreeks onder de bevoegdheid van het NSI valt, 
terwijl overleg en goedkeuring door de regering en vervolgens door het parlement niet rechtstreeks 
onder de bevoegdheid van het NSI vallen en meer tijd in beslag kunnen nemen. 

Om een oplossing te vinden voor het probleem dat hoge vertegenwoordigers van belangrijke 
belanghebbenden niet vroeg genoeg bij de collegiale toetsing worden betrokken, werd voor de 
derde ronde van de collegiale toetsingen van het ESS een communicatiecampagne ontwikkeld en 
werd voorgesteld om met name het toezichthoudende ministerie/de verantwoordelijke 
overheidsinstantie erbij te betrekken, zodat zij op de hoogte zijn van het proces en zich bewust zijn 
van de redenen voor aanbevelingen voor de herziening van de statistische wetgeving. 

85 De voorbereiding en uitvoering van robuuste collegiale toetsingen vergt tijd. Er moet lering 

worden getrokken uit eerdere rondes, waarbij de praktijkcode zo nodig moet worden herzien, er 
moeten methoden en ondersteunende documenten worden ontwikkeld waarover het ESS-comité 
overeenstemming moet bereiken en de collegiale toetsingen moeten worden verricht.  

Het waargenomen tijdsverloop tussen twee rondes van collegiale toetsingen wordt niet als een 
belangrijk punt beschouwd. Er zij ook op gewezen dat door de gevolgen van COVID-19 de 
uitvoeringsperiode van de derde ronde is verschoven van 2020-2022 naar 2021-2023. Wat 
Slowakije betreft, moet ervan worden uitgegaan dat de collegiale toetsing in 2013 een toetsing van 
een proefproject was dat gericht was op het testen van de methode van collegiale toetsing, en 
daarom is dit gedaan vóór de andere collegiale toetsingen in de tweede ronde. 

86 Er zijn vier aanbevolen concrete criteria voor de selectie van andere nationale autoriteiten 

(ONA). De lidstaten moesten er daarvan ten minste twee kiezen.  

Landen waar in 2021 collegiale toetsingen plaatsvonden, werd verzocht Eurostat te informeren 
over de geselecteerde ONA’s die aan de collegiale toetsingen zouden deelnemen en over de 
motivering van hun keuze. Deze informatie werd gedeeld met het ESS-comité, wat ruimte bood 
voor een transparante en kritische beoordeling van de ONA’s door alle collega’s. Zo bevatte het 
voortgangsverslag over collegiale toetsingen dat tijdens de vergadering van het ESS-comité in mei 
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2021 werd gepresenteerd, informatie over de procedure en de resultaten van de selectie van ONA’s 
voor de landen die in 2021 door vakgenoten werden getoetst (punt 2.4). De voorzitter van de 
ESGAB woont elk ESSC bij en ontvangt alle documenten, met inbegrip van de voortgangsverslagen 
van collegiale toetsingen, die de gelegenheid bieden om advies uit te brengen over alle kwesties die 
verband houden met de collegiale toetsingen. 

87 Het ESS-comité heeft overeenstemming bereikt over de drempel van minimaal drie en de 

drempel van maximaal zes ONA’s. Op basis van de door het ESS-comité overeengekomen criteria 
zijn in het kader van de collegiale toetsingen geen belangrijke ONAS uitgesloten. De beoordeling 
van een select aantal ONA’s maakt het mogelijk conclusies te trekken voor het hele systeem. 

88 Overeenkomstig beschikking 235/2008 van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting 

van ESGAB heeft de ESGAB tot doel een onafhankelijk overzicht te geven van het Europees 
statistisch systeem met betrekking tot de uitvoering van de Praktijkcode Europese statistieken. 

Daarom heeft de ESGAB een duidelijk mandaat dat verband houdt met de uitvoering van de 
praktijkcode. Het levert waardevolle bijdragen aan activiteiten die gericht zijn op het waarborgen 
van de onafhankelijkheid, integriteit en verantwoordingsplicht van de ESS-leden. Het 
desbetreffende rechtskader is aan die rol aangepast. 

89 Collegiale toetsingen zijn zelfreguleringsmechanismen en de methodologie ervan wordt 

ontwikkeld en goedgekeurd door het ESS-comité. In deze procedure is de Commissie van mening 
dat ten volle rekening is gehouden met het EU-perspectief. 

De ESGAB is sinds het begin opgenomen in de opzet van de methode voor collegiale toetsingen. Zij 
heeft deelgenomen aan de vergaderingen van de speciale ESS-taskforce en het ESS-comité. 
Eurostat heeft de ESGAB regelmatig geïnformeerd over de voortgang van de collegiale toetsingen. 
De aanbevelingen van de ESGAB werden op prijs gesteld en zijn zorgvuldig in overweging genomen. 

CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN (punten 90-
103) 

90 Op basis van de laatste gepubliceerde resultaten van de gebruikerstevredenheidsenquête van 

Eurostat 2020 wordt de kwaliteit van de Eurostat-gegevens door de meerderheid van de gebruikers 
als zeer goed of goed beoordeeld (26 % vond deze zeer goed en nog eens 46 % goed). Deze 
uitkomst wordt bevestigd door de resultaten van de nieuwe enquête over de tevredenheid van de 
gebruikers van 2022, met 30 % “zeer goed” en 41 % “goed”.  

91 Sinds 2018 is een robuuster monitoringsysteem op basis van betere indicatoren ingevoerd. 

Volgens de Commissie maken de nieuwe indicatoren het mogelijk om met behulp van digitale 
technologieën de relevantie, actualiteit en vergelijkbaarheid van Europese statistieken in de tijd 
objectief te meten. Er zijn twee tussentijdse evaluaties en een eindevaluatie van de uitvoering van 
het programma verricht, waarbij werd beoordeeld of de doelstellingen ervan werden bereikt, die op 
de website van Eurostat werden gepubliceerd. 

92 De gebruikers, respondenten en andere belanghebbenden op het gebied van Europese 

statistieken (waaronder de wetenschappelijke gemeenschap, de sociale partners en het 
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maatschappelijk middenveld) worden vertegenwoordigd door de twaalf leden die door de 
Commissie worden benoemd. 

De samenstelling van de voorganger van het ERCS (CEIES – Europees Raadgevend Comité voor 
statistische informatie op economisch en sociaal gebied) was meeromvattend. Het CEIES is 
vervolgens gestroomlijnd in de vorm van het ERCS om de standpunten van de verschillende 
gebruikers doelgerichter en doeltreffender te kunnen overbrengen.  

Eurostat past de definitie van kmo’s toe overeenkomstig de aanbeveling van de Commissie 
betreffende de definitie van kleine, middelgrote en micro-ondernemingen (2003/361/EG), waarin 
wordt bepaald dat — voor statistische doeleinden — het aantal werknemers het enige criterium is 
dat nodig is. Eurostat zal de huidige definitie herzien en overwegen financiële criteria toe te voegen. 

Aanbeveling 1 — Kom beter tegemoet aan de behoeften van 

de gebruikers 

De Commissie aanvaardt deze aanbeveling gedeeltelijk.  

De Commissie zal in samenwerking met het ERCS de activiteiten en werkmethoden van het ERCS 
onderzoeken om de inclusiviteit te versterken. De Commissie is echter van mening dat de huidige 
selectieprocedure voor ERCS-leden passend is. 

93 De Commissie is het ermee eens dat via het Europees statistisch programma voldoende 

middelen aan Eurostat en de nationale statistische instanties moeten worden toegewezen, waarbij 
innovatieve projecten een hoge prioriteit moeten krijgen.  

Eurostat financiert statistische activiteiten wanneer deze financiering in wetgeving is vastgelegd. 
Voor alle statistische activiteiten, met inbegrip van verplichte activiteiten, kan de financiering van 
Eurostat betrekking hebben op nieuwe methodologieën, nieuwe gegevensbronnen of nieuwe 
beleidsthema’s. 

De Commissie is zich bewust van het belang van een kwalitatieve beoordeling. Er zijn verbeteringen 
doorgevoerd met de invoering van eGrants sinds 2018, met als doel alle subsidies uitvoerig te 
motiveren. De Commissie neemt nota van de opmerking van de Europese Rekenkamer en zal in 
deze richting verder werken. 

Voor modules van de arbeidskrachtenenquête zijn de samenvattingen van alle nationale verslagen 
met betrekking tot subsidies openbaar toegankelijk via de website van Eurostat. 

Aanbeveling 2 — Streef ernaar de financiële 

onafhankelijkheid van het Europees statistisch programma 

te vergroten en innovatieve projecten prioriteit te geven 

De Commissie aanvaardt de aanbevelingen 2 a) en b). 

De Commissie zal in het kader van de tussentijdse evaluatie van het huidige Europees statistisch 
programma in 2024 nagaan of het haalbaar is het volgende Europees statistisch programma 
minder afhankelijk te maken van meervoudige financieringsbronnen. 

De Commissie beaamt dat via het Europees statistisch programma voldoende middelen moeten 
worden toegewezen aan Eurostat en de nationale statistische instanties, met een hoge prioriteit 
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voor innovatieve projecten. Dit moet het ESS in staat stellen het volledige potentieel van nieuwe 
gegevensbronnen en digitale technologieën te ontwikkelen en te benutten, met name om beter te 
voldoen aan de snel veranderende gegevensvereisten in verband met de digitale transformatie, de 
groene transitie en klimaatverandering, en de verwachte toegevoegde waarde van de EU in dit 
verband te bieden. 

94 Voor complexe methodologische problemen zijn zorgvuldig onderzoek en besprekingen met de 

lidstaten noodzakelijk. Het is in het belang van de kwaliteit en consistentie van de gegevens dat 
deze besprekingen in detail worden gevoerd voordat methodologische richtsnoeren worden 
gegeven. 

Eurostat zal met de lidstaten verder overleg plegen over eventuele verbeteringen op het gebied van 
steun en onderzoeken of interne nota’s in dat opzicht nuttig zouden zijn. 

95 De Commissie erkent dat de kwaliteitsverslagen van de lidstaten en de presentatie ervan 

verder moeten worden geharmoniseerd, maar merkt op dat deze kwaliteitsverslagen voldoen aan 
de ESS-norm van het geïntegreerde systeem voor geïntegreerde metagegevens in de 
arbeidskrachtenenquête en bedrijfsstatistieken en aan de ESS-norm inzake de structuur van 
kwaliteitsverslagen over uitgaven voor gezondheidszorg. 

96 In de onderzochte vakgebieden zijn verificatiewerkzaamheden ter plaatse in lidstaten zoals in 

de procedure bij buitensporige tekorten en het bruto nationaal inkomen statistisch niet noodzakelijk 
om de betrouwbaarheid van de statistieken te waarborgen.  

Volgens de Commissie zijn de kwaliteitsbeoordelingen van Eurostat op deze gebieden gebaseerd op 
robuuste validatieprocedures, kwaliteitsverslagen en overleg met statistici van de lidstaten. 
Eurostat zal zich inspannen om de documentatie van deze kwaliteitsbeoordelingen verder te 
verbeteren.  

97 Wanneer een land niet tijdig gegevens indient, gebruikt Eurostat ramingen om een EU-

aggregaat te verkrijgen en ervoor te zorgen dat de gegevens tijdig worden vrijgegeven.  

Wat doodsoorzaken betreft, is de gegevensverzameling gebaseerd op microgegevens, d.w.z. 
individuele sterfgevallen. Er is geen overeengekomen methode voor de schatting van individuele 
sterfgevallen. Een dergelijke schatting brengt het risico met zich mee dat belangrijke veranderingen 
in trends ontbreken, wat kan leiden tot verkeerde interpretaties vanuit epidemiologisch oogpunt. 
Daarom zijn dergelijke schattingen van doodsoorzaken voor Frankrijk en EU-aggregaten voor 2018 
niet gemaakt. 

98 De verslagen worden opgesteld overeenkomstig de voorschriften van de verordeningen, 

rekening houdend met de mate van gedetailleerdheid die voor een verslag aan het Parlement en de 
Raad noodzakelijk is. 

Aanvullende informatie is beschikbaar op de website van Eurostat. Eurostat verstrekt ook 
regelmatig informatie en beantwoordt verzoeken van het Europees Parlement en de Raad, 
bijvoorbeeld via vragen van het Parlement, contacten met het Parlement, regelmatige 
vergaderingen in de Raad, het jaarlijks statistisch pakket voor de Raad enz. De Commissie zal 
nagaan of toekomstige verslagen in voorkomend geval kunnen worden verbeterd. 
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Aanbeveling 3 — Verbeter de kwaliteitsverslagen van de 

lidstaten en de kwaliteitsbeoordeling van Europese 

statistieken 

De Commissie aanvaardt aanbeveling 3 a).   

De Commissie aanvaardt aanbeveling 3 b) gedeeltelijk. De Commissie zal zich inspannen om de 
documentatie van haar kwaliteitsbeoordelingen verder te verbeteren. Wat kwaliteitsbeoordelingen 
betreft, is de Commissie van mening dat zij in de onderzochte vakgebieden grondige 
kwaliteitsbeoordelingen verricht op basis van robuuste validatieprocedures, kwaliteitsverslagen en 
besprekingen met statistici van de lidstaten.  

99 De publicatiekalenders van Eurostat zijn volledig en stemmen overeen met de praktijken van 

de OESO en de nationale bureaus voor de statistiek wat de verstrekte gegevens betreft.  

In overeenstemming met de internationale praktijken worden in de metagegevens of in de 
statistische producten nadere gegevens verstrekt over de uitsplitsingen, de gebruikte classificatie 
en de methoden, met inbegrip van herzieningen.  

Eurostat verspreidt gegevens van de arbeidskrachtenenquête in tranches van verschillende landen 
om te voldoen aan de vraag van gebruikers om zo snel mogelijk nationale gegevens beschikbaar te 
hebben, zelfs als het EU-aggregaat nog niet beschikbaar is. 

100 Zie het antwoord op punt 66. 

Aanbeveling 4 — Heroverweeg de huidige praktijk van 

toegang tot statistieken vóór publicatie 

De Commissie aanvaardt aanbeveling 4 a) niet omdat de praktijk van Eurostat van toegang vóór 
publicatie in overeenstemming is met de praktijkcode, en deze zal worden voortgezet. 

De Commissie aanvaardt aanbeveling 4 b) en zal de modaliteiten van haar huidige praktijken 
dienovereenkomstig opnieuw beoordelen. 

101 De opmerkingen van de Europese Rekenkamer verwijzen naar de aanbevelingen van de 

ESGAB.  

Met betrekking tot de aanbevelingen 1-4 in de collegiale toetsing 2014 van de ESGAB voor de 
wetgeving inzake de benoeming en het ontslag van het hoger management, bracht Eurostat andere 
standpunten naar voren dan die het aan de ESGAB had meegedeeld. 

Wat de toegang vóór publicatie betreft, is de huidige praktijk van Eurostat in overeenstemming met 
de praktijkcode.  

Zie de gedetailleerde antwoorden op punt 73.  

102 De follow-up van acties ter verbetering van de collegiale toetsing was niet alleen gebaseerd 

op vertrouwen. Eurostat heeft controles verricht om de uitvoering ervan te verifiëren, waarbij 
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regelmatig verslag werd uitgebracht aan het ESS-comité. Daarom werd ook op het niveau van dat 
comité gezorgd voor kruiselingse controles. 

Voor de laatste monitoringronde heeft Eurostat een verificatie verricht van de door de nationale 
bureaus voor de statistiek gerapporteerde vooruitgang, bijvoorbeeld door na te gaan of informatie 
beschikbaar was op de website, of documenten waren opgesteld enz. Er zijn zo nodig brieven naar 
de lidstaten gestuurd waarin om meer informatie werd verzocht.  

Om een oplossing te vinden voor het probleem dat hoge vertegenwoordigers van belangrijke 
belanghebbenden niet vroeg genoeg bij de collegiale toetsing worden betrokken, werd voor de 
derde ronde van de collegiale toetsingen van het ESS een communicatiecampagne ontwikkeld en 
werd voorgesteld om met name het toezichthoudende ministerie/de verantwoordelijke 
overheidsinstantie erbij te betrekken. 

103 De voorbereiding en uitvoering van robuuste collegiale toetsingen vergt tijd. Er moet lering 

worden getrokken uit eerdere rondes, waarbij de praktijkcode zo nodig moet worden herzien, er 
moeten methoden en ondersteunende documenten worden ontwikkeld waarover het ESS-comité 
overeenstemming moet bereiken en de collegiale toetsingen moeten worden verricht.  

Het waargenomen tijdsverloop tussen twee rondes van collegiale toetsingen wordt niet als een 
belangrijk punt beschouwd. Er zij ook op gewezen dat door de gevolgen van COVID-19 de 
uitvoeringsperiode van de derde ronde is verschoven van 2020-2022 naar 2021-2023. 

Aanbeveling 5 — Beoordeel of het haalbaar is het mandaat 

van de Europese Adviescommissie voor statistische 

governance te versterken 

De Commissie aanvaardt deze aanbeveling niet.  

Overeenkomstig Besluit 235/2008 tot oprichting van de ESGAB heeft de ESGAB tot doel een 
onafhankelijk overzicht te geven van het Europees statistisch systeem met betrekking tot de 
uitvoering van de Praktijkcode Europese statistieken. De collegiale toetsingen worden gebruikt om 
op basis van een transparante methodologie te beoordelen of Eurostat en het ESS de praktijkcode 
naleven. Eurostat is van mening dat de ESGAB uitgebreide bevoegdheden heeft om maatregelen te 
nemen en haar standpunten over collegiale toetsingen kenbaar te maken. 
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