
Overzicht van niet-verplichte statistieken die vanaf 1-1-2017 niet langer kunnen worden gefinancierd uit het 

budget vanuit het ministerie van Economische Zaken  
 

 
Statistieken die volledig gecontinueerd worden vanaf 1 januari 2017 
 

Thema Statistiek 

Bedrijven, conjunctuur en financiële markten ICT 

R&D 

Prijsontwikkeling van door binnenvaart verleende vervoersdiensten
1 

Globalisering Globalisering 

Duurzame ontwikkeling en milieu Emissieregistratie 

Inkomen en bestedingen Budgetonderzoek
2 3

 

Statistische informatie over armoede, welvaart en kwaliteit van leven
2 

 

Arbeid en sociale zekerheid Sociale verzekering en personen met een uitkering
2
 

Pensioen en AOW-aanspraken
2 

Regionale informatie Bestand Bodemgebruik  

Monitor Infrastructuur en Ruimte 

Lengte van wegen, spoorwegen en vaarwegen 

Verkeer en vervoer In-, uit- en doorvoerstatistiek 

Gezondheid en zorg Jaarlijkse gezondheidsenquête
4 

Sociale samenhang/deel onderzoek Belevingen
4
 

Veiligheid en recht Vervolging, berechting, tenuitvoerlegging, rechtsbijstand
5
 

Migratiemotieven
5
 

Onderwijs Financiën van onderwijsinstellingen
6 

Redactionele bijdrage website Onderwijsincijfers.nl
6 

Toerisme en cultuur Toerisme 

Cultuur  

 
1
 Eurostat heeft een grant verleend waarmee deze statistiek in het jaar 2017 gecontinueerd wordt.  

2 
Het ministerie van SZW heeft aangegeven dat de toegezegde financiering in principe voor één jaar geldt. Medio 2017 informeert SZW CBS over de intenties voor 2018. 

3 
Het Budgetonderzoek vindt eens in de vijf jaar plaats, voor het eerst weer in 2020.  



4 
Het ministerie van VWS heeft aangegeven dat de toegezegde financiering in principe voor 2017 en 2018 geldt. 

5
 Het ministerie van VenJ heeft aangegeven dat de toegezegde financiering vooralsnog alleen voor 2017 geldt.

 

6 
Het ministerie van OCW heeft aangegeven dat de toegezegde financiering in principe voor 2017 en 2018 geldt. 

 

 

 
Statistieken die deels gecontinueerd worden vanaf 1 januari 2017 
 

Thema Statistiek Toelichting 

Bedrijven, conjunctuur 
en financiële markten 

Bedrijven en 
bedrijvendemografie 

Binnen deze statistieken vindt versobering plaats. De kwartaalcijfers over bedrijvendemografie 
(bedrijfstak, bedrijfsgrootte en rechtsvorm, opheffingen, rechtsvorm en bedrijfstak, fusies en overnames) 
worden alleen nog maar op jaarbasis gepubliceerd (nu elk kwartaal). EZ heeft aangegeven de 
onderliggende microdata te willen behouden ten behoeve van evaluatieonderzoek, de Staat van MKB en 
voor CPB 

Regionale informatie Regionalisering algemeen 
en regionale omzet 

EZ heeft aangegeven dat mogelijkheden van versobering worden voorzien. EZ heeft reeds toegezegd 
ruim 90% van de statistiek te financieren 

Compendium voor de 
Leefomgeving 

Het ministerie van IenM levert geen financiële bijdrage meer voor de website Compendium  voor de 
Leefomgeving. Het CBS onderzoekt nog op welke wijze het wegvallen van dit deel van de financiering laat 
neerslaan in de inhoud van de website 

Veiligheid en recht Brandweerstatistiek De statistieken over branden en hulpverlening, en statistieken over personeel worden volledig 
gefinancierd; VenJ levert geen financiering  voor de statistiek over uitgaven aan brandweer en voor een 
aantal werkzaamheden van CBS buiten de directe productie

1
 

 
1
 Het ministerie van VenJ heeft aangegeven dat de financiering vooralsnog alleen voor 2017 geldt.  

  



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Statistieken die vervallen per 1 januari 2017 
 

Thema Statistiek Toelichting 

Bedrijven, conjunctuur 
en financiële markten 

Financiële markten en 
beleggingsfondsen 

Het betreft informatie over de kapitaalmarkt en beleggings- vastgoedfondsen. 

Kwartaalstatistiek van 
bedrijfsgrootte en rechtsvorm per 
bedrijfstak 

 

Kwartaalstatistiek over fusies en 
overnames 

 

Aanvullende tabel van de 
dienstenprijzenstatistiek 
Accountancy (kwartaal) met 
seizoenswegingen 

 

Verkeer en vervoer Nieuwe en tweedehands verkochte 
motorvoertuigen 

 

Verkeersprestaties van motor- en 
bromfietsen 

 

Publicatie Transport en Mobiliteit  

Bevolking Onderzoek gezinsvorming  

Veiligheid en recht Burgerlijk recht  

Veiligheidszorgrekeningen  

Analyses veiligheidsmonitor  

 Uitgaven aan brandweer  

Onderwijs Uitgaven per diploma  

Decompositiemodel  

Woningmarkt Statistieken woningen in verkoop en 
nieuwe opdrachten architecten 

 


