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Begin 2017 heeft de directeur-generaal van het CBS de raad van advies gevraagd te
adviseren over het publicatiebeleid van het CBS. De raad van advies kan zich vinden in
het geformuleerde beleid.
De raad van advies is van mening dat het publicatiebeleid goed inzichtelijk maakt welke
principes leidend zijn voor het publiceren van statistische informatie. Deze principes
vinden hun basis vooral in Europese wet- en regelgeving. Juist in het tijdperk waarin
veel gediscussieerd wordt over feiten is het van belang dat de maatschappij kan
vertrouwen op de informatie van het CBS, en dat deze informatie gebruikersvriendelijk
en breed wordt aangeboden aan beleid, wetenschap, pers en publiek.
De raad van advies vindt het belangrijk dat de informatie van het CBS op zodanige wijze
naar buiten wordt gebracht, dat zowel de vorm als de inhoud aansluit bij de behoefte
van degene die de data gaat gebruiken. Hierdoor wordt het gebruik van de statistiek, en
daarmee het nut van de statistiekvoorziening vergroot. Daarbij bepaalt de DG wanneer
de uitkomsten gepubliceerd worden. De publicatiemomenten worden op de CBSwebsite openbaar gemaakt.
De raad van advies adviseert om het publicatiebeleid met enige regelmaat te evalueren,
bijvoorbeeld jaarlijks, waarbij de ervaringen van stakeholders worden betrokken.
Daarnaast adviseert de raad om een transparante klachtenprocedure op te stellen.
In de voorliggende notitie over het publicatiebeleid is ook informatie opgenomen over
het embargobeleid. De raad van advies is van mening dat de beperkte voorinzage die
het CBS onder embargo verleent, waarbij het openbaar maakt welke informatie aan
welke partij verstrekt wordt, slechts het doel dient om anderen de gelegenheid te
bieden zich voor te bereiden op het bericht. De raad adviseert om het embargobeleid
afzonderlijk op de CBS-website te publiceren en als een addendum bij de notitie over
het publicatiebeleid te beschouwen. Ook adviseert de raad om het embargobeleid
periodiek te evalueren.
In zijn jaarverslag rapporteert het CBS over niet-financiële prestatie-indicatoren. Een
aantal daarvan heeft betrekking op de tijdigheid van publiceren en op de correcties van
uitgebrachte berichten. De raad van advies adviseert om bij de komende doorlichting
van de prestatie-indicatoren de streefwaarden ambitieus te formuleren. Ook adviseert
de raad het gebruik van CBS-informatie verder uit te werken als prestatie-indicator.
Geadviseerd wordt om bij het publicatiebeleid uit te gaan van het “pas toe of leg uit”principe.
De raad van advies verzoekt de directeur-generaal om dit advies openbaar te maken
door plaatsing op de CBS-website.
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