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Aanbieden output of andere exportbestanden 

Verschillende soorten export 

U werkt met microdata in de beveiligde Remote Access omgeving. Alle gegevens die u 

buiten deze beveiligde omgeving wilt brengen noemen we export. U kunt gegevens 

alleen buiten de beveiligde omgeving brengen door gebruik te maken van de 

exportmap. U mag gegevens uit deze omgeving beslist niet overschrijven, fotograferen 

of met behulp van de functieknop ‘printscreen’ buiten de Remote Access omgeving 

brengen. Dit geldt voor alle informatie die u buiten de beveiligde omgeving wilt 

brengen. Ook als u inhoudelijke vragen heeft over de data (bijvoorbeeld over 

onverwacht lage koppelpercentages of implausibele uitkomsten voor bepaalde 

groepen), mag u niets overschrijven van het scherm en naar het CBS mailen. Gebruik 

voor die vragen eveneens de exportmap. Hetzelfde geldt voor syntaxen of andere 

documentatie zonder data. Deze informatie kan gratis geëxporteerd worden. 

Alle resultaten die u buiten de Remote Access omgeving wilt brengen, noemen we 

output. Vanzelfsprekend mag output alleen via de exportmap buiten de beveiligde 

omgeving gebracht worden. Naast dat u zelf verantwoordelijk bent dat er geen 

onthullende gegevens de beveiligde omgeving verlaten, is ook het CBS hiervoor 

verantwoordelijk. Daarom controleert CBS alle output op mogelijk onthullingsrisico.  

Voor deze outputcontrole worden kosten in rekening gebracht (zie hiervoor de 

Dienstencatalogus).  Hoe u ervoor kunt zorgen dat u veilige output aanlevert, kunt u 

vinden in de Outputrichtlijnen. 

Exportmap 

Om gegevens buiten de beveiligde omgeving te brengen, gebruikt u de exportmap. De 

exportmap is te vinden op de F-schijf (home folder). De exportmap bevat één of meer 

submappen. In elke exportmap staat in ieder geval de submap ‘1_Controle vooraf’. Als 

output van uw project achteraf gecontroleerd mag worden, staan er nog 2 extra 

submappen, te weten ‘2_Controle achteraf’ en ‘3_Achtergrondinformatie (niet 

vrijgeven)’. 

 

 

https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen/diensten-en-kosten
https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen/export-van-gegevens
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Aanbieden van gegevens anders dan output (voor inhoudelijke vragen) 

Als u inhoudelijke vragen heeft over de data kunt u de getalsmatige informatie op twee 

manieren met ons delen. U kunt het bestand met deze informatie duidelijk herkenbaar 

in uw werkomgeving zetten of u plaatst het bestand met deze informatie in de 

exportmap ‘1_Controle vooraf’. Informeer in beide gevallen CBS per mail 

(microdata@cbs.nl) over uw verzoek en waar we het bestand kunnen vinden. 

Aanbieden van syntaxen of andere documentatie 

Syntaxen en andere documentatie zonder data kunt u aanbieden in de map ‘1_Controle 

vooraf’ of als bij uw project de output achteraf gecontroleerd mag worden in de map 

‘2_Controle achteraf’. Let er wel op dat er geen identificerende gegevens of data in 

staan, zoals rinpersoon of frequentietellingen. 

Aanbieden van output 

In het algemeen geldt dat als een project (onafhankelijk van welke user) een normale 

output aanlevert die voldoet aan de outputrichtlijnen, de volgende outputs van het 

project achteraf gecontroleerd kunnen worden. Er blijven projecten waarbij de output 

altijd vooraf gecontroleerd moet worden. Zoals bijvoorbeeld projecten van instellingen 

buiten de EU en projecten die gebruik maken van doodsoorzakenbestanden. Dit kan bij 

de intake besproken worden. Als uw project in aanmerking komt voor controle 

achteraf, stuurt u ons dan een verzoek hiertoe per mail (microdata@cbs.nl) . Als wij aan 

uw verzoek kunnen voldoen, krijgen de projectleider en onderzoekers hierover bericht. 

U kunt er ook gewoon voor kiezen om de output altijd vooraf te laten controleren 

(zodat er ook geen maatregelen kunnen volgen bij onveilige output).  

Voeg bij alle aangeboden output altijd een ingevuld outputcontroleformulier. Dit 

formulier kunt u op de Remote Access omgeving vinden in de map 

‘RA_Data\8_Utilities\Regels_Richtlijnen’. 

 Output aanbieden bij een project met controle vooraf 

Als de output alleen vooraf gecontroleerd mag worden, plaatst u de output in een 

zipfile in de map ‘1_Controle vooraf’. Gaat het om een kleine output (zie 

voorwaarden output light in bijlage 1) plaats dan ‘LIGHT_’ voor de naam van de 

zipfile. 

 

 Output aanbieden bij een project met controle achteraf (zie regels controle 

achteraf in bijlage 2) 

Als er voor gekozen wordt om de output achteraf te laten controleren en de 

projectleden hebben hierover bericht gekregen van het CBS, betekent dit niet dat 

alle output van dat project achteraf gecontroleerd kan worden. Alleen output die 

voldoet aan de richtlijnen kan achteraf gecontroleerd worden. Er moet dus goed 

mailto:microdata@cbs.nl
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opgelet worden dat de output in de juiste exportmap(pen) geplaatst wordt.  

Verschillende soorten output: 

- Output die volledig aan de richtlijnen voldoet zonder onthullende 

achtergrondinformatie 

Deze output plaatst u in een zipfile in de map ‘2_Controle achteraf’. U 

plaatst alleen output in de map ‘2_Controle achteraf’ als deze volledig aan 

de richtlijnen voldoet. Output light is hierbij niet mogelijk. 

- Output die volledig aan de richtlijnen voldoet met onthullende 

achtergrondinformatie 

De bestanden met achtergrondinformatie plaatst u in een zipfile met 

‘_achtergrondinformatie’ in de naam in de map ‘3_Achtergrondinformatie 

(niet vrijgeven). ’De output zelf plaatst u in een zipfile in de map 

‘2_Controle achteraf’. Output light is hierbij niet mogelijk.  

- Output die niet volledig aan de richtlijnen voldoet ( met uitleg waarom er 

geen onthullingsrisico is) 

Deze output plaatst u in een zipfile in de map ‘1_Controle vooraf’. Gaat het 

om een kleine output (zie voorwaarden output light in bijlage1) plaats dan 

‘LIGHT_’ voor de naam van de zipfile.  
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Bijlage 1: Voorwaarden en procedure output light 

Voorwaarden: 

- Geen script, alleen tabellen (liefst in excel) 

- maximaal 10 tabellen, maximaal 1000 cellen met maximaal 500 cellen met aantallen 

(de overige cellen kunnen dan nog bestaan uit statistische maten zoals gemiddelde of 

standaarddeviatie) of maximaal 5 model uitkomsten of maximaal 5 grafieken (platte 

figuren, aantal observaties duidelijk en minstens 10) 

- Bij een combinatie tussen tabellen, modeluitkomsten en/of grafieken wordt er 

gekeken naar het aandeel (bijvoorbeeld bij 3 modeluitkomsten (3/5 deel van maximaal 

aantal modeluitkomsten) kunnen nog maximaal 4 tabellen met 400 cellen en maximaal 

200 cellen met aantallen (2/5 deel van maximaal aantal tabellen)  

- Kan niet ter controle achteraf aangeboden worden 

Procedure: 

- Als de onderzoeker van mening is dat zijn output aan de definitie van ‘light’ voldoet 

dan geeft hij zijn zipfile de naam ‘LIGHT_’ mee.  

- Output light wordt gecontroleerd in de ochtend van de eerste werkdag nadat de 

output in de exportmap is geplaatst. Bij output met gegevens uit zorgbestanden is dit 

niet altijd mogelijk omdat de inhoudelijk deskundige de output vaak ook moet 

beoordelen. Informeer van te voren naar de mogelijkheden als u output light met 

gegevens uit zorgbestanden wilt aanbieden die de volgende dag voor 12 uur 

gecontroleerd moet zijn. 

- Outputcontroleurs beslissen uiteindelijk of het ook echt een output light betreft 

(voldoet aan de voorwaarden en binnen een half uur gecontroleerd) 

- Mocht een output die als light is aangeboden toch niet aan de light eisen voldoen, dan 

wordt de onderzoeker op de hoogte gebracht en om een kostenakkoord gevraagd. Deze 

kan de output dan nog intrekken. 
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Bijlage 2: Regels controle achteraf 

Regels: 

- Output kan alleen achteraf gecontroleerd worden als u hierover een bevestigingsmail 

van ons heeft gekregen 

- Alleen output die VOLLEDIG aan de outputrichtlijnen voldoet mag achteraf 

gecontroleerd worden  

- Output light mag niet ter controle achteraf aangeboden worden 

- Output mag niet openbaar gemaakt worden voordat het CBS bevestigd heeft dat de 

output veilig is 

- Output mag in de tussentijd wel verder geanalyseerd worden door of besproken (niet 

via email) worden met personen die een geldige geheimhoudingsverklaring met het CBS 

hebben getekend (onafhankelijk aan welk project zij werken) 

- Het CBS controleert de output binnen 3 werkdagen. 

 


