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Het CBS kan nieuwe berichten onder embargo ter voorinzage verstrekken aan
overheidsorganisaties en nieuwsorganisaties vóór de officiële, in de planning
aangekondigde publicatiedatum en –tijdstip. Hiermee komt het CBS tegemoet aan de
wens van belanghebbenden om zich met de cijfers te kunnen voorbereiden. Het CBS
maakt op de website openbaar welke publicaties en partijen het betreft.

Het CBS behoudt zich het recht voor om voorinzage onder embargo te verlenen indien
daarom gevraagd wordt. Geen enkele partij heeft recht op verstrekking onder embargo;
per geval wordt beoordeeld of en aan wie informatie onder embargo wordt geleverd.
Gronden voor verstrekking zijn bijvoorbeeld of de vragende partij op enige wijze als
betrokkene kan worden aangemerkt bij de cijfers, en of embargoverstrekking kan leiden
tot een betere kwaliteit van de disseminatie.
In geen geval mag de verstrekking onder embargo leiden tot (pogingen tot)
beïnvloeding van het CBS ten aanzien van de inhoud van de publicatie en/of het tijdstip
van publiceren. Bij het schenden van het embargo vervalt de mogelijkheid tot
voorinzage voor een te bepalen periode.
In beginsel wordt maximaal 24 uur voor het publicatiemoment voorinzage gegeven. Als
daar goede gronden voor zijn, kan de termijn worden verruimd. Het komt anderzijds
ook voor dat berichten 24 uur voor het publicatiemoment nog niet beschikbaar zijn. In
dat laatste geval, kan worden besloten de strekking van het bericht onder embargo te
delen. Het besluit daartoe wordt genomen door de verantwoordelijke hoofddirecteur
(in geval van verstrekking aan overheidsinstellingen) en de hoofdredacteur (in geval van
verstrekking aan de media).
Voorinzage onder embargo kan worden verleend aan departementen om
bewindspersonen de gelegenheid te geven zich voor te bereiden op vragen. In een
aantal gevallen is sprake van reguliere verstrekking onder embargo aan
departementen, het CPB en DNB. Dit is vermeld op de CBS-website. Ook hier geldt dat
de termijn van voorinzage in principe maximaal 24 uur is. Het geldt voor de volgende
berichten en partijen1:
Statistiek

Partij






Min. SZW, Min. AZ
Min. EZ, Min. AZ, Min. Fin, CPB, DNB
Min. Fin, Min AZ
Min. BuZa

Werkloosheid (maand)
Economische groei (kwartaal)
Overheidstekort- en schuld (kwartaal)
Internationale handel (maand)

Ook kan een bericht op incidentele basis onder embargo worden verstrekt aan
overheidsinstellingen. Overheidsinstellingen kunnen hun verzoeken hiertoe richten aan
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hun accountmanager bij het CBS. Per geval beslist de verantwoordelijke hoofddirecteur
van het CBS, waar nodig in afstemming met de directeur-generaal. Niet-reguliere
verstrekkingen worden opgenomen in een lijst die via de website openbaar wordt
gemaakt.
Voorinzage onder embargo kan ook worden verleend aan de media. Nieuwsorganisaties
krijgen zo de kans hun berichtgeving over CBS-berichten voor te bereiden. Berichten die
onder embargo verstrekt kunnen worden aan de media, zijn in de publicatieplanning
aangemerkt met een (E). Verzoeken tot embargoverstrekking kunnen gericht worden
aan persdienst@cbs.nl. De hoofdredacteur besluit, waar nodig in afstemming met de
directeur-generaal, welke producties en welke partijen in aanmerking komen voor
verstrekking onder embargo. Berichten met beursgevoelige informatie worden nooit
onder embargo aan de media verstrekt. Er is geen sprake van het verlenen van
exclusiviteit aan media of andere partijen.
Bij onderzoek in opdracht kan de opdrachtgever vooraf inzage worden geboden om te
kunnen beoordelen of aan de opdracht is voldaan. Daarover worden vooraf afspraken
gemaakt. In geval van samenwerking met andere instituten, bijvoorbeeld bij
gezamenlijke publicaties, wordt in het algemeen informatie uitgewisseld in
verschillende stadia van het proces. Ook dit wordt vooraf vastgelegd.
Wanneer de situatie daartoe aanleiding geeft, kan in individuele gevallen worden
afgeweken van het beleid. Dit is ter beoordeling aan de directeur-generaal. Hierbij is
het “pas toe of leg uit”-principe van toepassing. Dit houdt in dat wanneer wordt
afgeweken van het generieke beleid, zal worden uitgelegd waarom het van belang
wordt geacht in dat specifieke en individuele geval af te wijken van de algemene
beleidsregel.
Het embargobeleid wordt jaarlijks door het CBS geëvalueerd en de resultaten van deze
evaluatie zullen worden voorgelegd aan de Raad van Advies. Naar aanleiding van eigen
evaluaties, vragen en feedback van betrokkenen kan het CBS besluiten het
geformuleerde beleid aan te passen, als onderdeel van het algemene kwaliteitsbeleid
van het CBS.
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