Aanvraag voor toegang tot microdata
versie 30 juli 2021

Volgens artikel 6 van de Beleidsregel toegang instellingen tot microdata CBS van
1 augustus 2021 (nr. CSB-2021-072)1 dient uw instelling een aanvraag in te dienen als
u voor onderzoeksdoeleinden toegang tot CBS microdata wilt verkrijgen.
Om de aanvraag voor toegang tot microdata te kunnen beoordelen, vraagt het CBS
uw instelling om juiste, actuele en volledige informatie aan te leveren. U dient het
aanvraagformulier en de bewijsstukken op te stellen in de Nederlandse of Engelse taal.
Volledig ingevulde aanvraagformulieren richt u aan drs. A. Berg, Directeur-Generaal
van de Statistiek.
De aanvraag kunt u sturen aan aanvraagmicrodata@cbs.nl of per post: Postbus 24500,
2490 HA Den Haag.
Het CBS gebruikt de ontvangen informatie alleen om na te gaan of uw instelling
voldoet aan de criteria van toegang tot microdata. Het CBS kan u nog om aanvullende
informatie vragen.
Het hoofd van uw instelling dient wijzigingen in de aangeleverde informatie
onmiddellijk door te geven, zodat het CBS kan beoordelen of dit gevolgen heeft voor
de toegang tot microdata. Wanneer u hieraan niet voldoet, kan het CBS uw instelling
verdere toegang tot microdata ontzeggen.
De aanvraag dient ondertekend te worden door het hoofd van uw instelling, en
indien er sprake is van een zogenaamde statistische enclave ook door het hoofd van
die statistische enclave.
NB. Het CBS toetst ieder project afzonderlijk aan de criteria voor onderzoeksprojecten
op CBS-microdata. Daarbij staat centraal dat uw instelling de data alleen voor
statistische doeleinden gebruikt, er een verwerkingsgrondslag op grond van de
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is en dat uw instelling de
resultaten van het onderzoek publiceert voor de openbaarheid.

1

Staatscourant 2021, 36083 | Overheid.nl > Officiële bekendmakingen (officielebekendmakingen.nl)

Aanvraag voor toegang tot Microdata CBS

1

Toegang tot microdata
vragenlijst met betrekking tot de instelling
Op basis van artikel 41 van de CBS-wet kan de Directeur-Generaal van de Statistiek
toegang tot microdata verlenen aan een aantal in die wet genoemde categorieën
instellingen:
a. Een Nederlandse universiteit in de zin van de Wet op het hoger onderwijs en
wetenschappelijk onderzoek;
b. Een bij wet ingestelde organisatie of instelling voor wetenschappelijk onderzoek;
c. Een bij of krachtens de wet ingesteld planbureau;
d. Een communautaire of nationale instantie voor de statistiek van een lidstaat van de
Europese Unie;
e. Onderzoeksafdelingen van ministeries en andere diensten, organisaties en
instellingen.
De belangrijkste criteria voor toelating zijn dat uw instelling het verrichten van statistisch
of wetenschappelijk onderzoek als hoofdactiviteit heeft, of een enclave heeft die zich
volledig richt op wetenschappelijk onderzoek, en de resultaten van dit onderzoek
publiceert voor de openbaarheid. Daarnaast dient uw instelling rechtspersoonlijkheid
te bezitten, en gevestigd te zijn binnen de Europese Economische Ruimte (EER)2 of in
een land met een adequaatheidsbesluit3. Meer informatie kunt u vinden in de hierboven
genoemde Beleidsregel4.
Een machtiging vervalt na verstrijken van de geldigheidstermijn. Enige tijd voor het
verstrijken van de geldigheidstermijn kunt u dit formulier gebruiken om een verlenging
aan te vragen. Houd hierbij rekening met een behandeltermijn van acht weken.
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Vraag 1
Naam van de instelling

Hoofd van de instelling (aanspreektitel: mw/dhr, titel, voorletter, achternaam)

Functie

E-mailadres (werk)

Telefoonnummer (werk)

Bezoekadres (straat, huisnummer, postcode, plaats)

Postadres (postbusnummer of straat/ huisnummer, postcode, plaats)

Website

Vraag 2
Is uw instelling de afgelopen 10 jaar veroordeeld of beboet voor (verkeerde) omgang
met gegevens?
Ja

Omschrijf in een bijlage de omstandigheden, de periode waarin
het speelde, en de veroordeling of boete.

Nee

Vraag 3
Is uw instelling de aflopen 3 jaar doelwit geweest van een hack, gijzeling of andere vorm
van cybercriminaliteit?
Ja

Omschrijf in een bijlage de omstandigheden, de periode waarin
het speelde.

Nee
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Vraag 4
Alleen instellingen met rechtspersoonlijkheid komen in aanmerking voor een machtiging.
Heeft uw instelling een van de volgende organisatievormen?
Eenmanszaak

U komt niet in aanmerking voor een machtiging,
uw aanvraag stopt hier.

Vennootschap onder firma (vof) U komt niet in aanmerking voor een machtiging,
uw aanvraag stopt hier.
Maatschap

U komt niet in aanmerking voor een machtiging,
uw aanvraag stopt hier.

Commanditaire vennootschap

U komt niet in aanmerking voor een machtiging,
uw aanvraag stopt hier.

Overig

Ga verder met de volgende vraag.

Vraag 5
Op de verwerking van CBS microdata is de Algemene Verordening Gegevensbescherming
(AVG) van toepassing. Indien u onderzoek wilt doen op CBS microdata, dient u daar als
mede-verwerkingsverantwoordelijke een geldige grondslag voor te hebben volgens
artikel 6 lid 1 AVG. Voor onderzoek op de CBS microdata kunt u alleen gebruik maken van
grondslag e of f. Deze worden hieronder toegelicht.
Indien uw organisatie geen eigen grondslag heeft maar onderzoek uitvoert in opdracht van
een andere instelling kunt u dit doen in de rol van gegevensverwerker met uw opdrachtgever
in de rol van mede-verwerkingsverantwoordelijke waarbij uw opdrachtgever over een
rechtmatige verwerkingsgrondslag dient te beschikken.
Vul in welke grondslagen onder de AVG mogelijk gelden voor de onderzoeken die u met
de microdata van het CBS wilt uitvoeren. U kunt hier meerdere antwoorden invullen.
Mijn instelling heeft een eigen grondslag, te weten:
Grond e

een taak van algemeen belang of een taak in het kader van de
uitoefening van het openbaar gezag
Deze taak dient een grondslag te hebben in de wet.
Noem de relevante wet en wetsartikelen.

Grond f

een gerechtvaardigd belang
Onderzoek op basis van gerechtvaardigd belang is alleen toegestaan
als uw gerechtvaardigde belang een wetenschappelijk belang betreft.
Dit dient u per onderzoeksproject aan te kunnen tonen.

Mijn instelling voert als verwerker onderzoek uit in opdracht van een andere
instelling.
Mijn instelling is gevestigd in een land met een adequaatheidsbesluit.
Per project dient u bij de aanvraag altijd de verwerkingsgrondslag of die van uw opdrachtgever
op te geven.
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Vraag 6
Voor toelating tot CBS microdata is een belangrijk criterium dat u als instelling zelf resultaten
van uw onderzoek publiceert voor de openbaarheid. Voor onderzoek op CBS microdata is deze
eis bindend.
Hoe maakt uw instelling de resultaten van haar onderzoek openbaar?

Stuur als bijlage een overzicht mee met een aantal actieve links naar recent afgeronde
relevante onderzoekspublicaties. Alsmede een link naar de internetpagina waar u de
onderzoekspublicaties publiceert.

Vraag 7
Onder welke van bovengenoemde door de CBS-wet genoemde categorieën a t/m e valt
uw instelling? Kruis de categorie aan en licht uw antwoord toe.
Categorie

a

Een Nederlandse universiteit in de zin van de Wet op
het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek

b

Een bij wet ingestelde organisatie of instelling voor
wetenschappelijk onderzoek

c

Een bij of krachtens de wet ingesteld planbureau

d

Een communautaire of nationale instantie voor de statistiek
van een lidstaat van de Europese Unie

e

Onderzoeksafdelingen van ministeries en andere diensten,
organisaties en instellingen

Toelichting

Indien u onder categorie a t/m d valt, hoeft u geen verdere vragen in te vullen.
Indien u onder categorie e valt stuur dan onderstaande stukken als bijlage mee en ga
verder met de volgende vraag.
−

Recent uittreksel van de KvK inschrijving (of een vergelijkbaar juridisch document)

−

Statuten van de instelling
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Vraag 8
Waar is uw instelling gevestigd? Vul het land in.
Nederland
EER5

Land met
adequaatheidsbesluit6

Overig

U komt niet in aanmerking voor een machtiging.
Uw aanvraag stopt hier.

Vraag 9
Heeft uw instelling een wetenschappelijke adviesraad, ethische commissie of een
vergelijkbaar orgaan dat toeziet op de kwaliteit en de integriteit van uw onderzoek?
Licht toe.
Ja

Nee

Vraag 10
Heeft uw instelling een ISO of andere vergelijkbare certificering met betrekking tot de
omgang met onderzoeksdata? Licht toe.
Ja

Voeg een link naar het betreffende certificaat op uw website toe.
Nee
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Vraag 11
Omschrijf de onderzoeksactiviteiten alsmede de overige activiteiten van uw instelling.
Geef de omvang (in voltijdsequivalent (vte)) aan van uw instelling en geef ook aan welk
percentage van uw personele capaciteit gemoeid is met onderzoeksactiviteiten.

Stuur als bijlage uw meest recente jaarplan, een capaciteitsboekhouding met
functieverdeling, of ander actueel document mee waaruit het bovenstaande blijkt.

Vraag 12
Indien uw instelling naast onderzoek ook andere activiteiten uitvoert, omschrijf hoe
de onderzoeksactiviteiten georganiseerd zijn in de instelling, en omschrijf of en hoe de
onderzoeksactiviteiten zijn afgescheiden van de andere activiteiten.

Vraag 13
De CBS microdata mogen alleen gebruikt worden voor het verrichten van statistisch of
wetenschappelijk onderzoek. Indien een instelling naast het hoofddoel van het doen van
statistisch of wetenschappelijk onderzoek nog andere doelstellingen of activiteiten heeft
(zoals controle, handhaving, administratieve taken, consultancy en interim management)
dan moeten de personen die onderzoek uitvoeren daar onafhankelijk van opereren.
Onderzoek kan worden verricht in een zogeheten ‘statistische enclave’. Dit is een aparte
onderzoeksafdeling die zich volledig richt op het verrichten van statistisch of wetenschappelijk
onderzoek. Het criterium dat de afdeling als zelfstandige organisatie-eenheid met eigen
leidinggevende werkt is dan leidend. Daarnaast stelt het CBS voor de omvang van een
onderzoeksafdeling als ondergrens dat deze onderzoeksafdeling bestaat uit minimaal 3 vte
aan onderzoekers in geval van een organisatiegrootte kleiner dan 25 vte of uit minimaal 5 vte
aan onderzoekers in geval van een organisatiegrootte van 25 vte of meer.
Voert uw instelling het onderzoek uit binnen een aparte afdeling die volledig gericht is
op het verrichten van onderzoek en die onder eigen leiding staat, onafhankelijk van de
overige activiteiten van uw instelling?
Ja

Vul in hoe uw onderzoeksafdeling (‘statistische enclave’) is ingericht en
hoe deze zich verhoudt tot de rest van de organisatie.

Stuur als bijlage een organogram van uw instelling mee, waaruit de
plaats van de onderzoeksafdeling(en) blijkt, alsmede het aantal vte dat in
uw instelling en de betreffende afdeling werkt.
Nee

Ga verder naar de ondertekening
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Vraag 14
Medewerkers kunnen naast hun werkzaamheden als onderzoeker mogelijk ook andere
werkzaamheden verrichten. Ook hier geldt dat de andere werkzaamheden geen risico mogen
vormen dat de microdata van het CBS voor andere dan statistische of wetenschappelijke
doeleinden worden gebruikt en dat gebruik voor andere doeleinden zoals fiscale,
administratieve, controle en gerechtelijke doeleinden, is uitgesloten.
Voeren de onderzoeksmedewerkers van de ‘statistische enclave’ ook werkzaamheden uit
voor andere afdelingen of andere organisaties?
Ja

Geef aan welke werkzaamheden het betreft, bij welke afdelingen of
organisaties en hoe is gewaarborgd dat de werkzaamheden van deze
medewerkers niet in conflict zijn met bovenstaande voorwaarde.

Nee
Organisatorische naam van de statistische enclave

Hoofd van de statistische enclave (geslacht, titel, naam)

Functie

E-mailadres (werk)

Telefoonnummer (werk)
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Ondertekening
Ik verklaar hierbij het formulier naar waarheid te hebben ingevuld.
Hoofd van de instelling (handtekening)

Datum

Indien van toepassing, hoofd statistische enclave (handtekening)

Datum

Checklist bijlagen:
−

Overzicht met links naar recente relevante onderzoekspublicaties, inclusief link naar

−

Afschrift KvK inschrijving waaruit blijkt dat de ondertekenaar van deze aanvraag teken

−

Statuten (vraag 7)

−

Organogram en ander document waarin de vte’s van uw instelling en de onderzoeks

de pagina op uw website waar u doorgaans de onderzoeksresultaten publiceert (vraag 6)
bevoegd is namens uw organisatie (vraag 7)

afdelingen zijn opgenomen zoals het meest recente jaarplan, een capaciteitsboekhouding
met functieverdeling (vraag 11 en 13)
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