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Persbericht 
Luxemburg, 4 mei 2021 

Auditors bekijken de kwaliteit van 
EU-statistieken 
De Europese Rekenkamer (ERK) onderzoekt momenteel de kwaliteit van EU-statistieken, 
die een breed scala aan maatschappelijke en economische aspecten bestrijken. Bij de 
controle zal met name worden gekeken naar de rol van de Europese Commissie bij het 
verstrekken van kwalitatief hoogwaardige statistieken aan de EU en haar lidstaten. 

Officiële statistieken spelen een cruciale en steeds grotere rol bij de economische en sociale 
ontwikkeling. Zij dienen als leidraad voor het overheidsbeleid en ter ondersteuning van zakelijke 
beslissingen en stellen burgers in staat de geboekte vooruitgang te vergelijken en te evalueren. 
Daarom is het van cruciaal belang ervoor te zorgen dat de EU-statistieken voldoen aan het 
vereiste van kwaliteit en zelfs excellentie. Dit is precies wat de ERK wil evalueren in haar onlangs 
ingestelde controle. 

Deze controle gaat van start onder ingrijpend veranderende omstandigheden. Door de COVID-19-
pandemie zagen de bureaus voor de statistiek zich genoodzaakt hun procedures snel te wijzigen 
en werd de behoefte aan tijdige, vergelijkbare en betrouwbare Europese statistieken nog 
duidelijker. 

“Feiten en cijfers: de behoefte aan kwantitatief bewijsmateriaal is nooit zo duidelijk geweest. 
Snelheid, kwaliteit, inhoud en bruikbaarheid van gegevens zijn essentieel in een digitale 
samenleving”, aldus Ildikó Gáll-Pelcz, het lid van de Europese Rekenkamer dat verantwoordelijk 
is voor de controle. “Het lijdt geen twijfel dat statistieken tellen. Maar hoe kunnen we meer 
rekenen op Europese statistieken? Dit is de kwestie waarop in onze controle wordt ingegaan.” 

De lidstaten verzamelen via hun nationale bureaus voor de statistiek de gegevens waarop de 
Europese statistieken zijn gebaseerd. Maar de Europese Commissie is via Eurostat 
verantwoordelijk voor het opstellen en genereren van geaggregeerde statistieken op EU-niveau. 
Er bestaan dan ook gemeenschappelijke normen om ervoor te zorgen dat begrippen, definities 
en methoden geharmoniseerd en vergelijkbaar zijn. Het Europees statistisch systeem (ESS) 
belichaamt dit partnerschap. De werkzaamheden van het ESS worden ook gecoördineerd met 
andere directoraten-generaal van de Commissie en agentschappen, met de Europese Centrale 
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Bank en met internationale organisaties zoals de Verenigde Naties, de OESO of het IMF, om er 
maar enkele te noemen. 

De controle heeft betrekking op de periode van 2013 tot en met 2021. De auditors zullen onder 
meer de strategie en het programma voor statistiek van de Commissie, haar 
kwaliteitsbeoordelingen van Europese statistieken en haar naleving van de praktijkcode 
evalueren. De auditors hebben drie belangrijke thematische statistische gebieden geselecteerd: 
“arbeidsmarkt”, “Europese bedrijven” en “gezondheid”. 

Achtergrondinformatie  

De vooruitblik op de controle, die vandaag wordt gepubliceerd, bevat informatie over een 
lopende controletaak over de rol van de Europese Commissie bij het verstrekken van kwalitatief 
hoogwaardige statistieken. De controle zal volgens de planning medio 2022 worden afgerond. 
Vooruitblikken op de controle zijn gebaseerd op het voorbereidende werk dat wordt verricht 
voor aanvang van een controle en mogen niet als controleopmerkingen, -conclusies of -
aanbevelingen worden beschouwd. De volledige vooruitblik op de controle is in het Engels 
beschikbaar op de website van de ERK (eca.europa.eu). 

Intussen stelt de ERK ook een controle in naar het gebruik van big data en gegevensanalyse voor 
het gemeenschappelijk landbouwbeleid. 
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