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Agenda 

1. Opening, vaststellen agenda 

2. Mededelingen 

3. Terugkoppeling Advies Gebruikersraad Herijking Fase I 

4. Formulering Advies Herijking Fase II en III  

5. Rondvraag en sluiting 

 

1. Opening, vaststellen agenda 

De agenda wordt onveranderd vastgesteld. 

 

2. Mededelingen 

 Maurice Bun wordt welkom geheten als nieuw lid van de Gebruikersraad. Hij volgt Arjan 

Heyma op. 

 

3. Terugkoppeling Advies Gebruikersraad Herijking Fase I 

Ruben Dood bedankt de Gebruikersraad voor haar advies. Dit is belangrijke input geweest voor de 

invulling van het beleid en een belangrijke aanvulling op de inzichten van het CBS zelf. 

 

4. Formulering Advies Herijking Fase II en III 

Ruben Dood geeft een presentatie over de stand van zaken met betrekking tot de fasen II en III van de 

Herijking van Remote Access. 

De leden van de Gebruikersraad zien een heldere lijn ontstaan waarbij uitgegaan wordt van goede 

intenties en een strakkere invulling van Remote Access. Het CBS lijkt hiermee op de goede weg te 

zijn. De Raad uit wel haar zorgen waar het gaat om de manier waarop concreet invulling gegeven 

wordt aan specifieke onderdelen en vraagt het CBS nadrukkelijk om deze mee te nemen in de 

uitwerking.  

De zorgpunten zijn: 

 Mogelijkheden voor exploratief onderzoek: Het CBS lijkt het doelbindingsprincipe aan te 

scherpen. Het baart de Gebruikersraad zorgen als dit zou betekenen dat de mogelijkheden voor 

exploratief - vaak academisch – onderzoek daarmee beperkt worden.  



 Mogelijke beperking in onderzoeken die uitgevoerd kunnen worden: Bij de beoordeling of 

RA-projecten uitgevoerd mogen worden, wordt vereist dat er een geldige grondslag onder 

AVG Artikel 6 is. De Gebruikersraad vreest dat hierdoor nuttige RA-onderzoeken niet meer 

uitgevoerd kunnen worden. 

 Mogelijke beperkingen door de aanscherping van het publicatiebeleid. Er worden Remote 

Access veel verschillende soorten onderzoeken uitgevoerd, met de daarbij behorende 

verscheidenheid in publicaties. De Gebruikersraad vraagt het CBS om bij de uitwerking 

zorgvuldig rekening te houden met deze verscheidenheid. 

 

5. Rondvraag 

Er is bij de Gebruikersraad zorg over de wachtlijst voor nieuwe projecten. Deze beloopt momenteel 5 

á 6 weken. Voorgenomen onderzoeken kunnen hierdoor in de problemen komen. Er wordt hard aan 

gewerkt om projecten zo snel mogelijk op te pakken. Het is moeilijk om een voorspelling te geven 

over wanneer de wachtlijst ingelopen is, omdat de toestroom van projecten grillig is en de 

voorbereiding en implementatie van de Herijking RA een forse wissel trekt op de organisatie. 

Projecten die in de problemen komen kunnen dit melden, dan wordt bekeken of deze eerder opgepakt 

kunnen worden. 

 

Actiepunten: 

 Dit verslag kan beschouwd worden als de inbreng van de Gebruikersraad Microdata Services 

voor de Fasen II en III van de Herijking RA en zal door het CBS prominent ingebracht 

worden bij de uitwerking.  


