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Kwaliteitsverklaring  
van het Europees statistisch systeem

Het Europees statistisch systeem (ESS) is een samenwerkingsverband van Eurostat en de nationale 
statistische autoriteiten van alle EU-lidstaten en EVA-staten. Het is onze missie om onafhankelijke, 
hoogwaardige statistische informatie te verschaffen op Europees, nationaal en regionaal niveau 
en om deze informatie aan iedereen ter beschikking te stellen ten behoeve van besluitvorming, 
onderzoek en debat.

Het programma en de prioriteiten van de Europese statistieken worden besproken en goedgekeurd 
door de leden van het ESS, waarbij definitieve beslissingen op democratische wijze overeenkomstig 
Europese wetgevingsprocedures worden genomen.

Wij werken binnen een strikt wettelijk kader(1), aangevuld met een solide, zelfregulerend 
kwaliteitskader van wereldklasse, waarvan de Praktijkcode voor Europese statistieken(2) 
de ruggengraat vormt. Onze naleving van de Praktijkcode wordt periodiek beoordeeld en 
verbeteracties die zijn vastgesteld, worden strikt opgevolgd(3).

Wij zien kwaliteit als de basis van ons concurrentievoordeel in een wereld met een steeds sterkere 
tendens naar kant-en-klare informatie, waarvan de kwaliteit niet altijd bewezen is. Wij worden 
in ons werk geleid door professionele onafhankelijkheid, onpartijdige benadering van al onze 
gebruikers, objectiviteit, betrouwbaarheid, statistische geheimhouding en doelmatigheid. De 
ontwikkeling, productie en verspreiding van de statistieken zijn gebaseerd op deugdelijke methoden, 
de beste internationale normen en passende procedures, die op een goede, transparante manier 
zijn gedocumenteerd. Onze beginselen voor kwaliteitsborging zijn: relevantie, nauwkeurigheid, 
tijdigheid en punctualiteit, toegankelijkheid en duidelijkheid, alsmede vergelijkbaarheid, 
samenhang en consistentie.

Wij streven er steeds naar om de last voor onze respondenten en berichtgevers tot een minimum 
te beperken, een goede samenwerking met dataleveranciers te bevorderen en nauw samen te 
werken met belangengroepen, waaronder de wetenschappelijke gemeenschap.

Wij zetten ons in om statistische excellentie te bereiken door op systematische wijze onze sterke 
en zwakke punten en daaraan verbonden risico’s te vast te stellen. Bij de verdere ontwikkeling van 
ons gemeenschappelijk kwaliteitskader houden hier wij hier terdege rekening mee. Door continu 
te moderniseren, te innoveren en nieuwe indicatoren op te stellen, verbeteren wij niet alleen de 
kwaliteit van onze producten en diensten, maar streven wij er ook naar om te anticiperen op nieuwe 
fenomenen en behoeften van onze gebruikers.

De hoofden van de nationale statistische autoriteiten en de directeur-generaal van Eurostat

(1) Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/
PDF/?uri=OJ:C:2016:202:FULL&from=EN en Verordening (EG) nr. 223/2009 betreffende de Europese statistiek, zoals gewijzigd bij 
Verordening (EG) 2015/759: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/nl/TXT/PDF/?uri=CELEX:02009R0223-20150608&from=NL

(2)  Praktijkcode voor Europese statistieken: http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3859598/5922313/10425-NL-NL.PDF en Kader 
voor kwaliteitsborging van het ESS: http://ec.europa.eu/eurostat/documents/64157/4392716/ESS-QAF-V1-2final.pdf/bbf5970c-
1adf-46c8-afc3-58ce177a0646

(3)  Eerste en tweede ronde van collegiale toetsingen van het ESS: http://ec.europa.eu/eurostat/web/quality/first-round-of-peer-
reviews & http://ec.europa.eu/eurostat/web/quality/peer-reviews K
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