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Het Europees Statistisch Systeem is een partnerschap tussen de statistische autoriteiten van de lidstaten 

en Eurostat, het Bureau voor de Statistiek van de Europese Unie. Het Europees Statistisch Systeem zorgt 

voor correcte en betrouwbare statistieken van hoge kwaliteit ter ondersteuning van het Europese en 

nationale beleid. 

Om die kwaliteit te waarborgen werd een juridisch kader geschapen. Het bestaat enerzijds uit een 

Verordening van het Europees Parlement en de Raad en anderzijds uit een Praktijkcode. De Verordening 

werd op 29 april 2015 aangepast om de governance in het Europese statistische systeem te versterken, 

de geloofwaardigheid ervan te behouden en te voorzien in de gegevensbehoeften die het gevolg zijn 

van de versterkte coördinatie van het economisch beleid in de Europese Unie. Een van de aanpassingen 

is de ondertekening door elke lidstaat, vertegenwoordigd door zijn regering, van een 

“Vertrouwensverbintenis voor de Statistiek”. 

In België werden de principes uit de praktijkcode van de Europese statistiek door een 

Samenwerkingsakkoord toepasselijk gemaakt op alle openbare statistieken die worden opgemaakt door 

de statistische autoriteiten van de federale staat, de gewesten en gemeenschappen.  

Met deze Vertrouwensverbintenis voor de Statistiek verbinden de regeringen van de federale staat, de 

gewesten en gemeenschappen er zich toe alles in het werk te stellen om de fundamentele principes en 

de hoge kwaliteit van de openbare statistiek te garanderen.  

Onder meer zullen zij:  

- De professionele onafhankelijkheid van de statistische autoriteiten waarborgen; 

- Geschikte en voldoende permanente middelen ter beschikking stellen om de kwaliteit en de 

relevantie van de openbare statistiek veilig te stellen;  

- Ervoor zorgen dat de statistische autoriteiten toegang hebben tot administratieve gegevens en 

tegelijk de totale enquêtedruk kunnen verminderen; 

- De rechten van de aangevers en de eerbiediging van de statistische geheimhouding waarborgen. 

Voorts zullen de statistische autoriteiten elk voor zich en gezamenlijk een statistisch programma 

opstellen en zal de kwaliteit van de in die programma’s opgenomen statistieken bewaakt worden. 

Indien de statistische autoriteiten andere diensten aanduiden voor een gedeelte van de openbare 

statistiek, moeten zij ervoor zorgen dat deze statistieken volgens dezelfde principes en kwaliteitsnormen 

worden opgemaakt. 


