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Agenda 

De agenda wordt als volgt vastgesteld: 

 

1. Opening, vaststellen agenda  

2. Mededelingen  

3. Actiepunten vorige vergadering  

4. Evaluatie Herijking RA (AVG-formulier en Publicatiebeleid)  

5. Ontwikkelingen RA in de komende jaren  

6. Meerjarenprogramma CBS  

7. Rondvraag en sluiting 

 

2. Mededelingen 

 Ran van den Boom, hoofd Microdata Services stelt zichzelf voor. 

 Het CBS heeft een aantal acties genomen naar aanleiding van het 

Klanttevredenheidsonderzoek 2021. Als voornaamste pijnpunt is IT aangegeven (traag en 

storingsgevoelig). Hiervoor zijn enige tijd geleden al zaken in gang gezet, met name de 

overgang van Citrix naar VMWare waarmee later in 2022 zal worden gestart (zie ook 

agendapunt 5). Een tweede pijnpunt is de doorzoekbaarheid van de metadata. Dit wordt 

opgenomen in de ontwikkelingen van RA in de komende jaren (agendapunt 5). Daarnaast 

bleek uit de reacties dat er beperkt zicht is op de mogelijkheden en procedures die er al zijn. 

Het CBS heeft het verzoek van de Gebruikersraad om een Veel-gestelde-vragen- rubriek 

((FAQ) op de CBS-site te plaatsen daarom versneld opgepakt (Veelgestelde vragen (cbs.nl).  

 Interbestuurlijke Datastrategie. Onder andere bij aanvang van de coronacrisis werd snel 

duidelijk dat de noodzakelijke voorwaarden voor datasturing ontbraken. Er is vanuit het 

ministerie van BZK, als opvolging van de Data Agenda Overheid, besloten tot een 

ambitieuzere stap waar het gaat om versnelling en intensivering van het databeleid en om 

meer regie te krijgen op verantwoorde datadeling. Voor zover dit de statistische toepassing 

betreft, kan hier mogelijk een rol voor het CBS zijn weggelegd. De huidige praktijk van (de 

techniek en de processen rond) de ontsluiting van microdata via Remote Acces dient hier 

mogelijk als voorbeeld.  

 Het CBS verkent de ontwikkelingen rond Privacy Preserving Technologies (o.a. 

datavirtualisatie, homomorfe encryptie, Secure Multiparty Computation). Mogelijk biedt dit 

op termijn ook mogelijkheden voor microdataonderzoek. Aanpalend hieraan worden ook de 

https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen/veelgestelde-vragen


mogelijkheden van automatische outputcontrole onderzocht. Dit zou kunnen leiden tot snellere 

doorlooptijd van de outputcontrole en tot lagere controlekosten. 

 De wachttijd voor nieuwe projecten bedraagt momenteel 4 weken. Er zijn twee ex-CBS-

medewerkers aangetrokken om op korte termijn het hoofd te bieden aan de groeiende vraag 

naar onderzoeken en om ruimte te creëren voor het ontwikkelen van structurele aanpassingen 

bij Microdata Services. 

  

3. Actiepunten vorige vergadering 

 De nationale en internationale ontwikkelingen op het gebied van gezondheidsdata opnemen 

als een agendapunt voor de volgende vergadering van de Gebruikersraad. 

Dit punt is in overleg doorgeschoven naar een volgende vergadering. 

 Het CBS legt de nog op te stellen roadmap Microdata Services ter consultatie voor aan de 

Gebruikersraad. 

Dit punt wordt t.z.t. ingebracht in de Gebruikersraad. 

 Het CBS onderzoekt of het mogelijk is om de update van de documentatierapporten 

gelijktijdig plaats te laten vinden met die in de remote-accessomgeving. 

Dit bleek niet mogelijk. Eens per week worden de documentatierapporten en overzichten van 

bestanden aangepast op internet via de CBS-webmaster (Catalogus microdata (cbs.nl), 

Overzicht van alle bestanden (cbs.nl)). Daar zitten de nodige handelingen aan. Dus om dat 

voor elk gewijzigd documentatierapport apart te doen vraagt veel extra werk. Als alternatief is 

bedacht om in de mails die we aan de actieve onderzoekers sturen als er een nieuwe periode 

of versie beschikbaar is gekomen in de beveiligde microdata omgeving, als bijlage de pdf van 

het nieuwe documentatierapport mee te sturen. 

 In overleg met een van de leden bekijkt het CBS de mogelijkheid om heldere informatie op de 

CBS-website op te nemen over de wettelijke kaders voor remote-accessonderzoek. 

Hier wordt in overleg met CBS-juristen invulling aan gegeven. 

 Het CBS verduidelijkt de passage over tussenresultaten in het Publicatieplan. 

Dit is gebeurd. 

 Het CBS bekijkt hoe zij nieuwe onderzoekers beter kan wijzen op de publicatieplicht, 

bijvoorbeeld in de vorm van awarenessvragen. 

Dit wordt meegenomen in de update van de awarenessvragen. 

 Het CBS evalueert na enkele maanden de veranderingen die in januari worden doorgevoerd in 

verband met de herijking. Tijdens de volgende vergadering wordt teruggekeken op eerste 

ervaringen met het aangescherpte publicatiebeleid en de AVG-toets. 

Dit wordt besproken bij agendapunt 4. 

 

4. Evaluatie Herijking RA (AVG-formulier en Publicatiebeleid) 

Als uitvloeisel van het herijkingstraject had het CBS het RA-publicatiebeleid in lijn gebracht met het 

CBS-beleid over aanvullende statistische dienstverlening (onderzoeken die het CBS op verzoek van 

externe partijen uitvoert). Leden geven aan dat dit tot onzekerheid leidde over wat er wel en niet was 

toegestaan en dat het in een aantal gevallen op bezwaren bij opdrachtgevers stuitte. Het CBS heeft op 

basis van vergelijkbare geluiden vanuit onderzoeksinstellingen besloten om ruimere regels op te 

stellen voor het publiceren. Onderzoekers zijn zelf verantwoordelijk voor het borgen van de 

geheimhouding gedurende de onderzoeksfase, met inachtneming van de gebruikelijke principes van 

wetenschappelijke integriteit. De opdrachtgever of andere externen mogen niet refereren aan 

onderzoeksresultaten die nog niet openbaar gemaakt zijn. Zodra dit gebeurt, zal het eindrapport direct 

openbaar gemaakt dienen te worden. Daarnaast moeten publicaties op basis van een microdataproject 

binnen vier weken naar het CBS worden gestuurd. Leden geven aan dat de huidige periode wellicht als 

een overgang moet worden beschouwd waarbij afspraken met opdrachtgevers in de toekomst strakker 

vorm gegeven moeten worden dan tot nog toe gebeurde. Het CBS meldt dat communicatie over het 

nieuwe publicatiebeleid op korte termijn volgt. 

 

Het AVG-formulier wordt door leden als een extra (administratieve) handeling beschouwd, waarvoor 

men zich moet verdiepen in de AVG-grondslagen. Met de hulp van het CBS kan het formulier over 

https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen/catalogus-microdata
https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen/overzicht-van-alle-bestanden


het algemeen in beperkte tijd ingevuld worden. Deze hulp wordt zeer op prijs gesteld. De leden 

betreuren echter dat het CBS hier vooraf niet meer richting aan mag geven. 

 

De aanscherping van het beleid rond uploadbestanden (bestanden van externen voor koppeling aan 

microdata; ‘verrijkingsbestanden’) zal later worden doorgevoerd. Dat zal betekenen dat onderzoekers 

meer informatie moeten (laten) aanleveren over de herkomst etc. van de bestanden zodat het CBS kan 

beoordelen of deze inderdaad via remote access beschikbaar gesteld mogen worden. De verwachting is 

dat (nagenoeg) alle uploads zoals ze nu worden aangeleverd de toets zullen doorstaan. 

 

5. Ontwikkelingen RA in de komende jaren 

Er worden voor de komende jaren diverse ontwikkelingen verwacht die van invloed zijn op de manier 

waarop RA-onderzoek uitgevoerd wordt:  

- De overgang van Citrix naar VMWare. Hiermee wordt na de zomer gestart en zal in de loop van 

2023 voor alle onderzoekers gerealiseerd zijn. Het zal leiden tot een grote uitbreiding van de 

beschikbare geheugenruimte in RA en naar verwachting ook tot een afname van de storingen. De 

leden vragen om aandacht voor een goede informatievoorziening en afstemming richting met 

name de IT-afdelingen van de onderzoeksinstellingen omdat zij voorzien dat de overgang anders 

problematisch kan zijn. Het CBS zegt toe dit nadrukkelijk mee te nemen bij de implementatie.  

- Daarnaast zal gewerkt worden aan de verbetering van de doorzoekbaarheid van de metadata. Dit is 

een grote operatie die de nodige capaciteit zal vergen. 

- De mogelijkheid van een portal voor onderzoekers wordt bekeken. Zaken als het toevoegen van 

bestanden en onderzoekers zou dan voor onderzoekers eenvoudiger moeten worden en ook het 

achterliggende proces bij het CBS zou gestroomlijnder moeten verlopen. 

- De mogelijkheden en betekenis van Privacy Preserving Technologies voor microdataonderzoek 

worden onderzocht. 

Het CBS werkt deze en andere ontwikkelingen uit in een samenhangend plan waarover in 2023 meer 

duidelijkheid verwacht mag worden. 
 

6. Meerjarenprogramma 2024-2028 CBS(MJP) 

Het MJP geeft de (strategische) richting aan van het CBS voor de komende periode. Het CBS bedankt 

de leden voor de input vanuit de Gebruikersraad. Zij ervaart dit als zeer nuttig. De hoop en 

verwachting is dat microdataonderzoek een belangrijke plaats zal krijgen in het MJP, met aandacht 

voor laagdrempeligere onderzoeksmogelijkheden en een grotere gebruikersvriendelijkheid. De Raad 

ziet daarbij wel een spanning en daarmee een uitdaging tussen de grotere aandacht voor 

privacybescherming enerzijds en de toenemende behoefte aan data-onderzoek anderzijds. Na de zomer 

wordt een conceptversie van het MJP aan de Gebruikersraad voorgelegd. In september zal er een extra 

(Zoom)overleg worden ingepland voor bespreking hiervan in de Raad. 

 

7. Rondvraag 

De volgende reguliere vergadering van de Gebruikersraad zal hybride zijn (zowel fysiek bij het CBS 

in Den Haag, als via Zoom). Afhankelijk van de ervaringen hiermee, zal afgesproken worden in welke 

vorm de overleggen in de toekomst plaatsvinden. 

 

Actiepunten: 

 De nationale en internationale ontwikkelingen op het gebied van gezondheidsdata opnemen 

als een agendapunt voor de volgende vergadering van de Gebruikersraad. 

 Het CBS legt de nog op te stellen roadmap Microdata Services ter consultatie voor aan de 

Gebruikersraad. 

 In overleg met een van de leden bekijkt het CBS de mogelijkheid om heldere informatie op de 

CBS-website op te nemen over de wettelijke kaders voor remote-accessonderzoek. 

 Het CBS neemt bij de overgang van Citrix naar VNWare nadrukkelijk de 

informatievoorziening en de afstemming richting de IT-afdelingen van de 

onderzoeksinstellingen mee. 


