
Overzicht van niet-verplichte statistieken gefinancierd uit budget vanuit het ministerie van Economische 

Zaken 

 

1. Bedrijven, conjunctuur en financiële markten 
 

Statistiek Omschrijving 

Conjunctuur en productiviteit  • Om een zo actueel mogelijk inzicht te geven in stand van de economie produceert CBS een brede range 
aan conjuncturele cijfers. Deze cijfers geven trends in de Nederlandse economie in een vroeg stadium 
weer.  Naast verplichte statistieken betreft dit onder meer maandcijfers over de volumeontwikkeling van 
in- en uitvoer van goederen en van investeringen en maandcijfers over consumptie van huishoudens en 
faillissementen. Deze conjunctuurberichtgeving van het CBS is mede gebaseerd op deze niet verplichte 
statistieken. De cijfers worden via StatLine en door middel van maandelijkse samenhangende 
conjunctuurberichten en verschillende interactieve visualisaties naar buiten gebracht. De cijfers vormen 
input voor de kwartaalramingen zoals van de flashraming economische groei. De productie van deze 
maandcijfers verkleinen de kans op bijstellingen van de kwartaalcijfers.  

 

 De groeirekeningen geven inzicht in de bijdrage van alle productiefactoren (kapitaal, arbeid, intermediair 
verbruik) aan de economische groei. Het zijn uitkomsten op macroniveau en bedrijfstakniveau die 
consistent zijn met het systeem van Nationale Rekeningen. De Groeirekeningen worden ook gebruikt 
door o.m. DNB, CPB en EUKLEMS (internationaal vergelijking productiviteitsonderzoek) en andere 
wetenschappelijke instituten.  
  

 Ook valt hieronder onderzoek waarmee ingespeeld wordt op actuele beleidsvragen rond de stand van de 
Nederlandse economie. Hiervoor wordt onderzoek gedaan naar de onderliggende mechanismen van 
economische groei en productiviteit op microniveau/bedrijfsniveau.  

 

 Deze conjuncturele cijfers en visualisaties bevatten een substantieel deel van het macro-economische 
outputpakket van het CBS en voorzien voor een belangrijk deel in het (snelle) inzicht in de stand van en 
ontwikkelingen in de Nederlandse economie. 

 

 



2. Globalisering 
 

Statistiek Omschrijving 

Globalisering kern • De economische statistieken over globalisering beschrijven de rol, de positie en ontwikkelingen van 
bedrijven in de internationale context in termen van handel, investeringen en innovatie, en beschrijven 
de trends in en sociaaleconomische oorzaken en gevolgen van de internationalisering van de 
Nederlandse economie.



• Het gaat hier onder meer over tabellen over bedrijven met internationale handel in goederen 
respectievelijk diensten naar diverse bedrijfskenmerken, de dynamiek daarin en informatie over 
vestigingen. 



• Door de koppelingen van deze datasets met het Sociaal Statistisch Bestand (banen) wordt de invloed van 
bedrijvendynamiek in termen van actief gaan handelen, al dan niet in combinatie met fusies en 
overnames op de arbeidsmarkt inzichtelijk gemaakt.

 

• Het ontwikkelprogramma maakt onder andere inzichtelijk wat de centrale en veranderende rol van de 
internationale handel in het buitenlands beleid en de handelspolitiek is. Door deze indicatoren kan het 
effect van het handelsbeleid worden gemeten. 

Internationale waardeketens • Internationale fragmentatie van productieprocessen is een toenemend verschijnsel in onze hedendaagse 
economie. Met behulp van statistieken en onderzoek van internationale waardeketens worden de 
effecten van deze fragmentatie voor de nationale productie, onze verdienmodellen en werkgelegenheid 
in kaart gebracht. Het laat zien van welke landen Nederland direct en indirect afhankelijk is voor de 
creatie van toegevoegde waarde in eigen land. Met informatie over de internationale waardeketens waar 
het Nederlandse bedrijfsleven in participeert, wordt het mogelijk om indirecte effecten van buitenlandse 
ontwikkelingen op onze nationale economie inzichtelijk te maken en wordt het opstellen van effectief 
stimuleringsbeleid gefaciliteerd. 

 

  



3. Duurzame Ontwikkeling en Milieu 
 

Statistiek Omschrijving 

Duurzaamheid, groene groei, 
circulaire economie en sustainable 
development goals (SDG’s) 

• De statistieken op het terrein van duurzaamheid en groene groei leveren informatie ten behoeve van de 
monitoring van beleid, zowel nationaal als internationaal, ook in het kader van de nieuwe Sustainable 
Development Goals (SDG’s) van de VN. De statistieken hebben daarnaast input geleverd voor de 
Kamercommissie Breed Welvaartsbegrip. 

 
• De monitor Duurzaam Nederland is een meetsysteem dat monitort in hoeverre de Nederlandse 

economie en samenleving zich duurzaam ontwikkelt. Deze monitor is ontwikkeld op verzoek van het 
kabinet en komt tot stand in een samenwerkingsverband tussen CBS, CPB, SCP en PBL. CBS is 
verantwoordelijk voor het tweejaarlijkse indicatorenrapport en het onderhoud van de visualisaties van 
het meetsysteem.  

 
• Daarnaast monitort CBS sinds 2011 groene groei in Nederland volgens het internationale meetkader dat 

is ontwikkeld door de OESO en waarover destijds direct overlegd is met o.a. de ministeries van EZ en 
IenM. De CBS publicatie en visualisatie over groene groei worden direct gebruikt voor de monitoring van 
het groene groei beleid van de overheid (valt onder ministerie van EZ). Data over groene groei op 
nationaal niveau zijn ook nodig voor de monitoring van groene groei indicatoren van de topsectoren. CBS 
is in een kamerbrief (2015) gevraagd om groene groei te blijven monitoren. 

 
• De onderliggende meetkaders voor duurzaamheid en groene groei worden verder ontwikkeld en 

verbeterd. Zo wordt onder meer gewerkt aan de ontwikkeling van indicatoren voor de circulaire 
economie en voetafdrukken en aan indicatoren voor de monitoring van energiebesparing. 

 
• De huidige activiteiten van CBS in het kader van milieu, duurzaamheid en groene groei bestrijken maar 

zeer ten dele de indicatoren die nodig zijn voor de monitoring van SDG’s. Er bestaat overigens nog geen 
duidelijkheid welke indicatoren er voor het nog te ontwikkelen nationale SDG-traject ontwikkeld dienen 
te worden. 

 

 

  



4. Inkomen en Bestedingen 
 

Statistiek Omschrijving 

Inkomens en vermogensposities 
huishoudens 

 Het betreft statistieken over inkomen en vermogens van Nederlandse personen en huishoudens, waarbij 
de focus ligt op hypotheekschulden, de bijbehorende opgebouwde vermogens, incorporatie van 
pensioenaanspraken in het vermogen en overige schulden. Een ander belangrijk item is een valide beeld 
te krijgen in hoeverre zelfstandige ondernemers (zoals  ZZP’ers of directeur grootaandeelhouders) via 
opbouw van bedrijfsvermogen of vermogens anderszins voorzien of trachten te voorzien in 3e en 4e 
pijler pensioenbuffers. Daarnaast gaat het om de onderverdeling van de macro-economische indicatoren 
van de sector huishoudens (waaronder inkomen en vermogen) uit de nationale rekeningen naar type 
huishouden, aansluitend bij de informatie behoefte uit de follow up van GDP and beyond en de SDG’s. 



 De informatie is nodig voor een complete meting van vermogen en de verdeling van vermogen. Op dit 
moment is de meting van vermogen onvolledig. Hierdoor kan de maatschappelijke discussies en 
beleidsevaluaties over verdeling tussen en binnen groepen niet op basis van volledige en objectieve 
informatie gevoerd worden. Completering van de vermogensmeting is essentieel voor het 
maatschappelijk en beleidsmatig debat als het bijvoorbeeld gaat om huizen onder water en 
vermogensongelijkheid etc.  



  



5. Arbeid en Sociale Zekerheid 
 

Statistiek Omschrijving 

Flexibilisering en arbeidsmigratie • Dit betreft arbeidsmarktstatistieken over ZZP’ers, flexibele schil, arbeidsmigratie en motieven 
arbeidsmarktgedrag. Hiervoor worden StatLinetabellen gemaakt over inkomenspositie van ZZP’ers (naar 
persoonskenmerken), over duur verblijf in de flexibele schil van werknemers (naar persoonskenmerken 
en bedrijfskenmerken), en inkomenspositie en verblijfsduur van migranten. 
 

• Structurele veranderingen op de arbeidsmarkt en dan met name de toenemende flexibilisering spelen 
een belangrijke rol in de maatschappelijke discussie over arbeidsmarkt. De statistieken geven de 
noodzakelijke input voor huidig en toekomstig beleid op dit terrein. 
 

• Er zijn nog indicatoren in ontwikkeling om de witte vlekken op dit terrein in te vullen. Voor een complete 
beschrijving van de van arbeidsmarktflexibilisering en de bijhorende mechanismen op de arbeidsmarkt 
zijn gegevens nodig over het werkgeversperspectief, welke werkgevers maken gebruik van welke soorten 
flexibele arbeidskrachten (uitzendkrachten, oproepkrachten, payrollers, ZZP’ers, gedetacheerden vanuit 
het buitenland) en waarom zij dat doen. 

Beroepsbevolking, arbeidsdeelname, 
mobiliteit 

• Statistieken en rapportage over de beroepsbevolking, werkloosheid, onbenut arbeidsaanbod, 
arbeidsparticipatie en arbeidsmarktmobiliteit: maand, kwartaal en jaarcijfers naar demografische 
achtergrondkenmerken (geslacht, leeftijd, herkomst, onderwijsniveau, huishoudsamenstelling) en 
kenmerken van de werkkring (aard dienstverband, beroep, bedrijf, anciënniteit, arbeidsduur, inkomen) 
en naar regio (tot op gemeentelijk niveau). 
 

• Gebruiksdoel: monitoring ontwikkelingen arbeidsmarktpositie van de bevolking, van verschillen tussen 
bevolkingsgroepen (o.a. man/vrouw, jong/oud, hoog/laag opgeleid, autochtoon/allochtoon) en regio's, 
en van de positie van Nederland t.o.v. andere landen. 

 

• Wisselingen tussen arbeidsmarktposities brengen o.a. in beeld hoeveel mensen werk vinden of verliezen, 
van baan wisselen, toetreding tot de arbeidsmarkt of deze verlaten, van beroep veranderen. 

 

 

  



6. Regionale Informatie 
 

Statistiek Omschrijving 

Producten voor decentrale overheden • Meer dan 100 variabelen over uiteenlopende thema’s ingedeeld naar wijken en buurten in Nederland, 
zie bijvoorbeeld http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=82931NED 
 

• Er is een brede, groeiende behoefte aan cijfers op regionaal niveau, zoals blijkt uit diverse monitors van 
meerdere instanties (zoals monitor betaalbaarheid en beschikbaarheid). Hiervoor vormen de regionale 
indelingen de basis. 
 

• De nabijheidsstatistiek brengt de aanwezigheid/nabijheid van voorzieningen in kaart alsmede 
woonwerkafstanden. Het voorzieningenniveau is medebepalend voor de beleving van de buurt, een  
belangrijk aandachtsgebied van BZK. 

 

  

http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=82931NED


7. Bevolking 
 

Statistiek Omschrijving 

Demografie, prognoses  De prognoses (ook regionaal) t.a.v. bevolking, huishoudens en gezonde levensverwachting.



• De statistieken worden gebruikt voor diverse toekomstverkenningen ten behoeve van beleid en in 
prognoses van o.a. de planbureaus.



• Sinds 2014 is de AOW en pensioenrichtleeftijd bij algemene maatregel van bestuur gekoppeld aan de 
levensverwachting zoals door CBS uitgevoerd en gepubliceerd. 



• Naast landelijke prognoses, die van belang zijn voor de Algemene Ouderdomswet en de Wet op de 
loonbelasting, maakt CBS samen met het PBL ook regionale prognoses die inzicht geven op een lager 
regionaal niveau. Dit is van belang voor onder meer regionaal beleid op gebied van groei / krimp.





 

 

  



8. Gezondheid en Zorg 
 

Statistiek Omschrijving 

Zorggebruik en zorgkosten o.b.v. 
registraties en arbeidsmodule 
zorgrekeningen 

• Statistieken over het geregistreerde zorggebruik van de Nederlandse bevolking en de bijbehorende 
diagnosen en zorgkosten. Deze statistieken zijn inclusief microdatabestanden die de mogelijkheid bieden 
om patiënten in de tijd te volgen en zo effecten van behandeling en beleid te monitoren. Voorbeelden zijn 
statistieken over geneesmiddelen, AWBZ-/WLZ-/WMO-zorg, medisch specialistische zorg, curatieve GGZ 
en huisartsenzorg. 

 
• Statistieken over de arbeidsmarktpositie van medisch geschoolden, waarmee inzicht wordt gegeven in het 

daadwerkelijke aantal actieve beroepsbeoefenaren in de verschillende medische beroepen. 
 

• Dankzij het integrale karakter van de meeste onderliggende registraties is uitsplitsing naar o.a. inkomen en 
land van herkomst zeer goed mogelijk. Hierdoor ontstaat inzicht in sociaaleconomische 
gezondheidsverschillen.  

 
• Unieke dataset (bestaande uit LBZ, DBC’s, NZR Huisartsenzorg, geneesmiddelen, PRN en basisdeel 

CAK/CIZ, Zvw-zorgkosten Vektis) voor statistiek en (longitudinaal) onderzoek, door koppeling aan BRP en 
persoonskenmerken (b.v. herkomst, inkomen, sociaaleconomische status, werk). Ruim 70 projecten van 
externe partijen (o.a. RIVM, CPB, SCP) in 2015 en 2016 zijn gebaseerd op deze dataset.  

 
• Basis voor VTV van RIVM en maatwerkprojecten voor VWS (b.v. MLZ; onderzoeksbestand zorgkosten) en 

andere partijen (b.v. HSMR). 
 
• Vormt de basis voor meerdere kerncijfers van de Staat van Volksgezondheid en Zorg en voor een aantal 

morbiditeitsindicatoren die voor de Staat ontwikkeld worden. 
 
• Een deel van de informatie is nodig voor aankomende Europese verplichting ‘Health care non expenditure 

statistics’. 
 
• Arbeidsmodule zorgrekeningen voorziet in arbeidscijfers die consistent zijn met het conceptuele 

raamwerk van de nationale rekeningen en daardoor aansluiten op de Zorgrekeningen. 



Gezondheidsenquête (GEZO): 
basisenquête  

• De Gezondheidsenquête is gericht op het geven van een zo volledig mogelijk overzicht van 
(ontwikkelingen in) de gezondheid, de medische contacten, de leefstijl en het preventieve gedrag van de 
bevolking in Nederland. De uitkomsten vormen een belangrijk onderdeel in het stelsel van informatie op 
het gebied van gezondheid en leefstijl. 
De huidige Gezondheidsenquête wordt vervangen door een nieuwe basisenquête, waarbij de kosten 
substantieel worden teruggebracht. Het blijft ook in de toekomst mogelijk andere onderzoeken op 
verzoek van derden mee te laten liften op deze enquête. Deze mogelijkheid is een shared service waarvan 
door o.a. SCP, RIVM en VWS gebruik is gemaakt in de afgelopen jaren.  

 
• Omvat ook de kernindicatoren van de Leefstijlmonitor en de gegevens worden tevens gebruikt in de 

Gezondheidsmonitor 
 
• 13 kerncijfers uit de Staat van Volksgezondheid en Zorg zijn op de GEZO gebaseerd (incl. gezonde 

levensverwachting). 
 

  



9. Veiligheid en recht 
 

Statistiek Omschrijving 

Statistieken over geregistreerde 
criminaliteit en persoonsstatistieken 

 Alle statistieken over geregistreerde criminaliteit, waaronder informatie over geregistreerde misdrijven en 
(persoonskenmerken van) verdachten, over opgehelderde misdrijven, over soort misdrijven en over 
Haltjongeren. 
 

 Daarnaast persoonsinformatie over vervolging, berechting, schuldsanering en rechtsbijstand. Al deze 
informatie wordt opgenomen in het Stelsel van Sociaal Statistische Bestanden (SSB).  

 

 Van deze statistieken worden microbestanden samengesteld. Deze maken het mogelijk verdiepende 
analyses (d.m.v. verrijkte informatie op basis van andere bronnen) op het terrein van veiligheid, 
vluchtelingen, criminaliteit, rechtshandhaving en asiel/migratie. Deze microbestanden zijn een rijke bron 
voor veel opdrachten. 
 

 Voor deze informatie is veel maatschappelijke aandacht. Informatie wordt niet alleen door VenJ zelf 
gebruikt maar ook door vele andere organisaties, zoals SCP, gemeenten, VNG, Politie, Brandweer, CJIB, 
Raad voor Rechtsbijstand, Raad voor de Rechtspraak en universiteiten. 

  



10. Onderwijs 
 

Statistiek Omschrijving 

Onderwijsstatistieken • Betreft het niet-verplichte deel van de statistieken over het bekostigde en niet-bekostigde onderwijs. 
Daartoe behoren onder meer de zogenaamde stroomcijfers, cijfers over voortijdig schoolverlaten en 
cijfers over de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt.  
 

• Deze statistieken vormen de noodzakelijke basis voor een deel van de opdrachten die CBS op verzoek van 
OCW uitvoert (zoals breed basisbestand over onderwijsarbeidsmarkt). De statistiek over aansluiting 
onderwijs en arbeidsmarkt kent beleidsmatig een groot belang.  
 

 

Arbeid en opleiding • Statistieken en rapportage over het onderwijsniveau en –richting van de bevolking, startkwalificatie, 
levenslang leren, bedrijfsopleidingen en gepromoveerden: kwartaal- en jaarcijfers naar demografische 
achtergrondkenmerken (o.a. geslacht, leeftijd, geboortegeneratie herkomst, onderwijsvolgend, 
onderwijsniveau ouders en/of partner, inkomen, regio) en van de positie van Nederland t.o.v. andere 
landen. Aan de hand hiervan kunnen korte en (middel)lange termijn ontwikkelingen van genoemde 
onderwerpen worden gevolg. 
 

• Samen met de onderwijsbestanden de bron voor het Opleidingsniveaubestand. Het 
Opleidingsniveaubestand is benodigd voor gedetailleerde uitsplitsingen en voor bijvoorbeeld het hoogst 
behaalde onderwijsniveau van ouders. 

 

  



11. Woningmarkt 
 

Statistiek Omschrijving 

Diverse statistieken woningmarkt: 
• Voorraad woningen en niet-

woningen 
• Statistiek nieuwbouwfasen en 

statistiek doorlooptijden en 
projectgrootte 

• Eigendom woningvoorraad 
• Statistieken Woningen en 

bewoners en Doorstroming 

 De statistiek voorraad woningen en niet-woningen op basis van de Basisregistratie Adressen en 

Gebouwen (BAG) is de basisstatistiek voor alle woningmarktstatistieken van CBS. De output van deze 

statistiek is de populatie woningen die geldt als de standaard telling woningen, nieuwbouwwoningen 

en overig vastgoed. Daarnaast worden kenmerken van de woningvoorraad zoals woningtype, 

bouwjaar, gebruiksoppervlakte, vergunde functie en diverse statussen gepubliceerd. 

 

 De statistieken Nieuwbouwfasen, doorlooptijden en projectgrootte en woningkenmerken 

 

 De statistiek Eigendom is een telling van alle woningen verdeeld naar koop en huur. Binnen huur wordt 

nog gespecificeerd of de woningen uit de particuliere sector of woningen van corporaties betreffen. 

 

 De statistiek Eigendom Woningen vormt daarnaast binnen het CBS de basis voor andere 

woningmarktstatistieken zoals ‘Woningen en bewoners’, ‘doorstroming op de woningmarkt’ en 

leegstand.  

 

 De statistiek Doorstroming geeft inzicht in de start en de doorstroming van huishoudens op de 

woningmarkt. Van alle in een jaar door nieuwe bewoners betrokken, leeg opgeleverde woningen 

(zowel nieuwbouwwoningen als bestaande woningen) wordt in de tabel vermeld of de nieuwe 

bewoners startende of doorstromende huishoudens zijn. 

 

 De statistiek Woningen en Bewoners maakt inzichtelijk wie waar woont: relevante persoonskenmerken 
gekoppeld aan het soort woningen. 
 

 De statistieken vormen landelijke basiscijfers over de woningmarkt en de ontwikkelingen daarin. Op 
basis van hiervan kunnen – in opdracht - aanvullende analyses worden uitgevoerd.  

 

 Daarnaast vormt deze statistiek input voor het systeem SysWov van BZK en ABF. Met dit systeem 
worden woningmarktmodellen gemaakt. 

 

 Voorraad woningen en niet-woningen, bouwfasen, doorlooptijden en woningkenmerken is bron voor 
maatstaf financiële verhoudingswet (FVW).  

 

 


