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BEKNOPTE MOTIVERING

Dit advies aan de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken heeft betrekking op het voorstel 
van de Commissie voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende 
volks- en woningtellingen (COM(2007)0069), die in het kader van de medebeslissingsprocedure 
moet worden goedgekeurd (2007/0032(COD).

Het belangrijkste doel van de ontwerpverordening is inzicht te verkrijgen in en een vergelijking 
te kunnen maken tussen de gegevens die bij tellingen in de afzonderlijke lidstaten zijn 
verzameld, met name met betrekking tot woningen.
Het verstrekken door de lidstaten van coherente, volledige en betrouwbare gegevens is van 
essentieel belang voor de ontwikkeling van geloofwaardige indicatoren die een nauwkeurige 
beoordeling geven van de sociaal-economische situatie op regionaal, nationaal en EU-niveau.

In dit opzicht moet ook het belang worden benadrukt van referentiedata voor de verzamelde 
gegevens en de stiptheid waarmee de lidstaten deze gegevens aan de Commissie (Eurostat) 
bezorgen, omdat we enkel echt informatie kunnen vergelijken en betrouwbare overzichten en 
analyses kunnen maken wanneer voor elke territoriale eenheid gegevens over eenzelfde periode 
beschikbaar zijn.
De rapporteur benadrukt bijgevolg dat het stelsel voor het verstrekken van gegevens op basis van 
gemeenschappelijke normen voor alle lidstaten moet worden geharmoniseerd, en wijst hierbij op 
de technische en procedurele problemen van dit proces.

Verder moet rekening worden gehouden met het feit dat deze statistieken en overzichten over de 
bevolkingsstructuur en -kenmerken een essentiële indicator vormen voor de planning van en het 
toezicht op het cohesiebeleid en voor de beoordeling van de al dan niet efficiënte uitvoering van 
het structuurfonds. De classificatie van regio's in het kader van dit fonds is immers gebaseerd op 
gegevens over de bevolking van deze regio's, wat dus betekent dat er directe financiële gevolgen 
zijn voor zowel de regio's als de lidstaten.

Het onderhavige voorstel voor een verordening heeft betrekking op kwesties die van 
fundamenteel belang zijn voor de ontwikkeling van het regionaal en cohesiebeleid.

Tevens moet worden beklemtoond dat waar gegevens van tellingen betreffende de gewone 
verblijfplaats van mensen van essentieel belang zijn om de huisvestingssituatie te beoordelen, bij 
de analyse van andere aspecten de nadruk eerder moet liggen op andere gegevens zoals 
burgerschapsland, geslacht, leeftijd of aantal kinderen. 

In de ontwerpverordening zijn bepaalde begrippen niet duidelijk gedefinieerd, bijvoorbeeld het 
begrip "gewone verblijfplaats" dat moet verwijzen naar een specifieke tijdsperiode voorafgaand 
aan het referentiepunt, d.i. de datum van de telling. Tot slot moet ook aandacht worden besteed 
aan nauwkeurige vertalingen van de tekst.

AMENDEMENTEN

De Commissie regionale ontwikkeling verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 
werkgelegenheid en sociale zaken onderstaande amendementen in haar verslag op te nemen:

Door de Commissie voorgestelde tekst1 Amendementen van het Parlement

Amendement 1
  

1 Nog niet in het PB gepubliceerd.
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Overweging 3 

(3) Met het oog op een zo oordeelkundig 
mogelijk gebruik van de gegevens bij het 
maken van vergelijkingen tussen lidstaten, 
moeten deze gegevens betrekking hebben op 
een vast te stellen jaar.

(3) Om te waarborgen dat de door de 
lidstaten verstrekte gegevens met elkaar 
kunnen worden vergeleken en om op EU-
niveau betrouwbare overzichten te kunnen 
opstellen, moeten de gebruikte gegevens 
betrekking hebben op hetzelfde 
referentiejaar.

Motivering

Deze andere formulering heeft tot doel het verband te benadrukken tussen het feit dat gegevens over 
hetzelfde referentiejaar moeten worden verstrekt en dat deze met elkaar moeten kunnen worden 
vergeleken om overzichten op EU-niveau op te stellen.

Amendement 2
Artikel 2, lid 1, letter c)

c) "gewone verblijfplaats": de plaats waar 
iemand gewoonlijk zijn dagelijkse 
rustperiode doorbrengt, afgezien van 
tijdelijke afwezigheid in verband met 
recreatie, vakantie, vrienden- en 
familiebezoek, zakenreizen, medische 
behandelingen of bedevaarten; of, indien 
niet beschikbaar, de wettelijke of 
geregistreerde woonplaats;

c) "gewone verblijfplaats": de plaats waar 
iemand, gedurende de zes maanden 
voorafgaand aan het referentiepunt,
gewoonlijk zijn dagelijkse rustperiode 
doorbrengt, afgezien van tijdelijke 
afwezigheid in verband met recreatie, 
vakantie, vrienden- en familiebezoek, 
zakenreizen, medische behandelingen of 
bedevaarten; of, indien niet beschikbaar, de 
wettelijke of geregistreerde woonplaats;

Motivering

Het begrip "gewone verblijfplaats" moet duidelijker worden omschreven en moet een tijdsperiode 
bevatten om te waarborgen dat de antwoorden van de mensen wel degelijk betrekking hebben op 
hun gewone verblijfplaats.

Amendement 3
Artikel 3

De lidstaten dienen bij de Commissie 
(Eurostat) gegevens in over de bevolking en 
over huisvesting die bepaalde 
demografische, sociale, economische en 
huisvestingskenmerken omvatten van 
individuen, gezinnen, huishoudens, 
wooneenheden en gebouwen op nationaal en 
regionaal niveau zoals vermeld in de bijlage.

De lidstaten dienen bij de Commissie 
(Eurostat) gegevens in over de bevolking en 
over huisvesting die bepaalde 
demografische, sociale, economische en 
huisvestingskenmerken omvatten van 
individuen, gezinnen, huishoudens, 
wooneenheden en gebouwen op nationaal en 
regionaal niveau zoals vermeld in de bijlage, 
waarbij zij ervoor zorgen dat de ingediende 
gegevens betrouwbaar en van goede 
kwaliteit zijn en waarborgen dat ze deze 
stipt indienen.
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Motivering

De basiscriteria voor de verzamelde gegevens moeten van meet af aan expliciet worden vermeld.

Amendement 4
Artikel 4, lid 2

2. De lidstaten zorgen dat de 
gegevensbronnen en de methoden die 
worden gebruikt om aan deze verordening te 
voldoen, zo veel mogelijk de wezenlijke 
elementen van volks- en woningtellingen in 
de zin van artikel 2, lid 1, omvatten.

2. De lidstaten zorgen dat de 
gegevensbronnen en de methoden die 
worden gebruikt om aan deze verordening te 
voldoen, zo veel mogelijk de wezenlijke 
elementen van volks- en woningtellingen in 
de zin van artikel 2, lid 1, omvatten, wat 
moet toelaten gegevens in te dienen die zo 
coherent, volledig en betrouwbaar mogelijk 
zijn.

Motivering

De fundamentele kwaliteitscriteria voor de ingediende gegevens moet worden benadrukt, omdat dit 
een voorafgaande voorwaarde is om op communautair niveau betrouwbare overzichten op te 
stellen en gegevens met elkaar te vergelijken.

Amendement 5
Bijlage, punt 1.3.2, streepje 8 

- Datum(s) van wettelijk(e) huwelijk(en) van 
ooit getrouwde vrouwen: (i) eerste huwelijk 
en (ii) huidig huwelijk

- Datum(s) van wettelijk(e) huwelijk(en) van 
vrouwen: (i) eerste huwelijk en (ii) huidig 
huwelijk

Motivering

Het amendement wil de tekst verduidelijken door hem te vereenvoudigen en overbodige woorden te 
schrappen.

Amendement 6
Bijlage, punt 1.3.2, streepje 9 

- Datum(s) van het begin van de 
samenwoning(en) van vrouwen die ooit 
hebben samengewoond: (i) eerste 
samenwoning en (ii) de huidige 
samenwoning

- Datum(s) van het begin van de 
samenwoning(en) van vrouwen: (i) eerste 
samenwoning en (ii) de huidige 
samenwoning

Motivering

De gebruikte terminologie is niet geschikt (opm. niet van toepassing op de NL versie!). Verder 
moet de tekst worden vereenvoudigd om hem duidelijker te maken.


