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1. Opening, vaststellen agenda  

2. Stand van zaken rond het Meerjarenprogramma (MJP) 2024-2028 van het CBS   

3. Rondvraag en sluiting 

 

2. Stand van zaken rond het Meerjarenprogramma (MJP) 2024-2028 van het CBS   

Meindert Kappe geeft een toelichting op het Meerjarenprogramma. Hij bedankt de leden voor hun 

inbreng in de vorm van de ‘Uitkomst schriftelijke consultatie Gebruikersraad Microdata Services voor 

meerjarenprogramma 2024-2028’ die deel uitmaakte van de externe consultatie verricht door het CBS. 

Uit de externe consultatie als geheel kwamen veel wensen voor nieuw statistisch onderzoek en een 

beperkte lijst met statistisch onderzoek dat zou mogen vervallen. Om ruimte te hebben om in te spelen 

op veranderende statistische behoeften door maatschappelijke ontwikkelingen is het de bedoeling van 

het CBS om het MJP als een kompas te gebruiken en niet de werkzaamheden in de programmaperiode 

volledig te definiëren.  

Het CBS heeft drie speerpunten geformuleerd in het MJP: 

1. De maatschappelijke opgaven staan centraal.  

Dit impliceert onder meer dat bij de beslissing om statistieken te maken, primair wordt gekeken 

naar het maatschappelijk belang en secundair naar de financiering, wat resulteert in de keuze voor 

een aantal specifieke opgaven waar de focus op komt te liggen Hier dient financiële ruimte voor 

gecreëerd te worden. Daarnaast wil het CBS meer dan in het verleden actief samenwerken met 

partners en gezamenlijk naar de totale informatiepuzzel kijken. 

2. Nederland helpen datagedreven te werken.  

Centrale thema’s hierbinnen zijn het vergroten van toegang tot de CBS-data (open data en 

microdata), overheidspartners helpen datagedreven te werken, inzetten op meer toegang tot private 

databronnen en aandacht voor ethiek. Het CBS wil investeren in toegankelijkheid van open data 

voor iedereen en microdata voor gemachtigde onderzoekers. Zij acht hiervoor investeringen in 

onder meer microdatatoegang noodzakelijk, met als doel de dienstverlening te verhogen en de 

microdata beter toegankelijk te maken. Het CBS ziet idealiter toegang tot microdata als publieke 

voorziening waarbij kosten geen belemmerende rol zouden moeten spelen.  



3. Behoud kwaliteit 

Het CBS wil zich richten op het behoud van haar hoge kwaliteit om zo haar goede naam als 

leverancier van betrouwbare feitelijke informatie te behouden en zo kwalitatief hoogstaand 

onderzoek mogelijk te blijven maken. Hiervoor zijn investeringen in personeel, IT-systemen en 

innovatie nodig. Uitgangspunt bij het beschikbaar stellen van data is dat snelheid altijd nagestreefd 

wordt, maar niet ten koste mag gaan van de kwaliteit. Ook wil het CBS meer aandacht geven aan 

fundamenteel onderzoek. 

De Gebruikersraad is blij dat de door haar ingebrachte punten hun weerslag hebben gevonden in de 

contouren van het MJP zoals deze gepresenteerd zijn en is daarnaast zeer verheugd over de ambitie om 

te investeren in de verbetering van de toegankelijkheid van de microdata en de verlaging van de kosten 

voor de gebruikers.  

 

Daarnaast zijn er nog reacties op onderdelen van het MJP. 

Bij het eerste speerpunt wijzen leden van de Gebruikersraad op het risico dat gebruikers van 

statistieken die tot op heden de kosten van de productie van bepaalde statistiek op zich namen, zich 

opnieuw kunnen gaan beraden daarop als de maatschappelijke opgaven centraal gaan staan in plaats 

van de financiering.  

De leden vragen in hoeverre het CBS betrokken is bij ontwikkelingen als AI, synthetische data en 

privacy preserving techniques. Dit heeft grote belangstelling bij het CBS, zo is er recent een 

Beleidskader over de betrokkenheid bij AI-onderzoek samengesteld en zal mogelijk worden verkend 

in hoeverre synthetische data ingezet kunnen worden om syntaxen te maken die vervolgens op de 

CBS-microdata uitgevoerd kunnen worden (remote execution). Vanuit het RIVM is er belangstelling 

om de lopende samenwerking met het CBS verder uit te bouwen, onder meer op het gebied van 

synthetische data. 

Vanuit Nivel is er interesse om met het CBS samen op te trekken waar het gaat om private (medische) 

data en daaraan gekoppeld het vertrouwen van de samenleving in de inzet van dergelijke data voor 

onderzoek.  

De leden merken op dat data-continuïteit voor onderzoek essentieel is. Het CBS bevestigt het belang 

hiervan en heeft hier aandacht voor. Ook via een programma als de Interbestuurlijke Datastrategie 

Nederland vraagt het CBS in  brede zin aandacht hiervoor, mede namens de gebruikers van de 

microdata services. 

 

3. Rondvraag en sluiting 

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. 


