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Persbericht 
Luxemburg, 29 november 2022 

Europese statistieken moeten beter 
tegemoetkomen aan de behoeften van gebruikers  
Volgens een nieuw verslag van de Europese Rekenkamer zijn de door de Europese 
Commissie verstrekte Europese statistieken over het algemeen van voldoende kwaliteit en 
geschikt voor gebruik door beleidsmakers, bedrijven en burgers. Hoewel de auditors de 
Commissie een voldoende geven, waarschuwen zij echter ook voor een aantal 
tekortkomingen. Europese statistieken moeten nuttiger worden voor hun gebruikers en 
beter op hun behoeften worden afgestemd. Belanghebbenden, zoals de academische 
wereld en de onderzoeksgemeenschap in haar geheel, moeten naar behoren worden 
geraadpleegd over plannen en prioriteiten voor Europese statistieken. Bovendien bestaan 
er gegevenslacunes op belangrijke statistische gebieden, zoals arbeid, bedrijven en 
gezondheid, zoals arbeid, bedrijven en gezondheid. 
 
Officiële statistieken zijn van essentieel belang voor empirisch onderbouwde besluitvorming 
door politici en bedrijfsleiders, maar ook voor onderzoekers, journalisten en het publiek. In de 
EU worden deze statistieken gebruikt voor zowel het innen en toewijzen van middelen, als het 
ontwerpen en beoordelen van beleid op alle gebieden, met inbegrip van werkgelegenheid, 
milieu en economie. Tussen 2013 en 2020 werd bijna een half miljard EUR aan belastinggeld 
uit de EU-schatkist aan de productie van Europese statistieken besteed. De auditors gingen na 
of de Commissie stappen had ondernomen om een hoog kwaliteitsniveau te waarborgen, en 
zij voerden een diepgaand onderzoek uit op de gebieden arbeid, bedrijven en gezondheid. 
 
“De productie van statistieken is geen doel op zich”, aldus Ildikó Gáll-Pelcz, het ERK-lid dat de 
controle leidde. “Statistieken zijn een publiek goed en moeten in de eerste plaats worden 
gegenereerd met de gebruikers in gedachten. In een tijdperk van desinformatie en 
opeenvolgende crises is het van het grootste belang dat Europese officiële statistieken van 
hoge kwaliteit zijn en aan de behoeften van gebruikers voldoen en dat daarbij innovatieve 
productiemethoden worden verkend.” 
 
Eurostat, het rechtstreeks aan de Commissie verbonden bureau voor de statistiek van de EU, 
raadpleegt gebruikers om de behoeften vast te stellen waarop zijn toekomstige 
werkzaamheden moeten inspelen. De auditors stelden echter vast dat het belangrijkste 
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vertegenwoordigende orgaan voor de gebruikers van statistieken — het Europees Raadgevend 
Comité voor de statistiek — er niet in was geslaagd alle gebruikers op evenwichtige en 
doeltreffende wijze te vertegenwoordigen. Volgens hen moet dit orgaan inclusiever worden, 
zodat een collectief standpunt kan worden gewaarborgd. Het maatschappelijk middenveld, 
ngo’s die kwetsbare groepen vertegenwoordigen en internationale organisaties worden hier 
momenteel helemaal niet bij betrokken. 
 
De auditors troffen ook lacunes aan in de gezondheidsstatistieken; deze statistieken zijn nog 
steeds onvolledig omdat sommige gegevens op basis van vrijwilligheid worden verstrekt en 
niet alle lidstaten alle overeengekomen gegevens bij Eurostat indienen. In sommige lidstaten 
ondervindt Eurostat bovendien moeilijkheden bij het verkrijgen van de vereiste gegevens op 
gebieden zoals het bedrijfsleven. Dit heeft tot gevolg dat Eurostat de definitie van kleine en 
middelgrote ondernemingen verkeerd hanteert. Verder hebben de auditors erop gewezen dat 
Eurostat op sommige gebieden geen verificatiebevoegdheden heeft. Eurostat heeft 
bijvoorbeeld niet het recht om de arbeids- of bevolkingsgegevens van de lidstaten te verifiëren 
en kan daarom niet nagaan of deze gegevens betrouwbaar zijn. Deze statistieken vormen de 
basis voor diverse EU-bijdragen, waaronder financiering voor het herstel na de pandemie. Een 
en ander zou ertoe kunnen leiden dat de toewijzing van EU-middelen op basis van dergelijke 
gegevens onjuist is. 
 
Een ander punt van zorg is actualiteit, met name voor gezondheids- en bedrijfsstatistieken. 
Hoewel de lidstaten sommige gegevens tot twee jaar na het feit bij Eurostat mogen indienen, 
waardoor zij voor de gebruikers al minder nuttig zijn, hebben de lidstaten in sommige gevallen 
de gegevens veel te laat, slechts gedeeltelijk of helemaal niet ingediend. In het Europees 
statistisch systeem ontbreekt het bovendien aan de nodige flexibiliteit om snel met nieuwe 
gegevensreeksen te komen wanneer zich nieuwe behoeften voordoen. Dit is gebleken in 
verband met COVID-19, waar het nodig was om alternatieve manieren te vinden om het 
sterftecijfer te berekenen. 
 
De auditors constateerden dat de financiering voor Europese statistieken niet op passende 
wijze werd verkregen, en dat er daarbij te weinig prioriteit werd gegeven aan innovatieve 
projecten. Zij wijzen er bovendien op dat Eurostat bepaalde groepen gebruikers vóór 
publicatie toegang tot statistieken verschaft. Hierdoor ontstaat het risico dat deze groepen die 
in een vroeg stadium toegang krijgen daar economisch van profiteren. De mogelijkheid van 
toegang vóór publicatie zou kunnen leiden tot kansen voor economisch voordeel die de 
markten ernstig zouden kunnen verstoren. De Commissie moet daarom haar huidige praktijk 
heroverwegen. 
 
Achtergrondinformatie  
 
Speciaal verslag 26/2022 “Europese statistieken — Potentieel voor verdere verbetering van de 
kwaliteit”, is beschikbaar op de ERK-website. De ERK heeft in 2012 reeds een verslag over 
Eurostat gepubliceerd en zal binnenkort een verslag over bni-berekeningen publiceren. 
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Perscontact 
Persdienst van de ERK: press@eca.europa.eu  

- Damijan Fišer: damijan.fiser@eca.europa.eu — M: (+352) 621 552 224 
- Claudia Spiti: claudia.spiti@eca.europa.eu — M: (+352) 691 553 547 
- Vincent Bourgeais: vincent.bourgeais@eca.europa.eu — M: (+352) 691 551 502 
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