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Publicatiebeleid Remote Access projecten

Het CBS hecht eraan een duidelijk publicatiebeleid te formuleren voor onderzoeken 

die via de Remote Access-omgeving op de microdata van het CBS uitgevoerd worden. 

Dat publicatiebeleid beoogt het belang van de openbaarheid van de definitieve 

onderzoeksresultaten voor de samenleving te borgen. Immers, microdata van het CBS 

zijn in het kader van statistisch onderzoek van overheidswege verzameld: daarom 

horen ook alle resultaten van statistisch en/of wetenschappelijk onderzoek op basis 

van die data openbaar gemaakt te worden. Daarnaast beoogt het beleid aandacht 

te vragen voor de vertrouwelijkheid van (de resultaten op basis van) de gebruikte 

microdata totdat het definitieve onderzoeksresultaat openbaar gemaakt wordt. 

Vanzelfsprekend moet tussentijds overleg met een (eventuele) opdrachtgever en 

andere relevante partijen tijdens de onderzoeksfase mogelijk zijn. 

Uitgangspunt is dat voor elk onderzoek op de microdata van het CBS als onderdeel van 

het projectvoorstel een publicatieplan wordt opgesteld. In dat publicatieplan wordt 

ingegaan op het moment en de wijze waarop de onderzoeksresultaten openbaar 

worden gemaakt. Het CBS ontvangt binnen vier weken na publicatie (de link naar) de 

betreffende publicatie(s). Indien afgeweken wordt van de beoogde publicatiedatum, 

wordt het CBS daarover geïnformeerd. Onderzoekers zijn zelf verantwoordelijk voor 

het borgen van de geheimhouding gedurende de onderzoeksfase, met inachtneming 

van de gebruikelijke principes van wetenschappelijke integriteit. Het is niet de 

bedoeling dat de opdrachtgever of anderen extern refereren aan onderzoeksresultaten 

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

openbaar gemaakt dienen te worden.
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Publicatieplan

Publicatieplan behorend bij project: 

Dit onderzoek betreft een:

Promotieonderzoek

Statistisch/wetenschappelijk onderzoek tbv publicatie in een wetenschappelijk 

tijdschrift o.i.d.

Beleidsonderzoek in opdracht van een Ministerie of andere overheidsinstelling

Beleidsonderzoek in opdracht van een andere instelling

Anders, namelijk:

 



Geef in het onderstaande overzicht zo gedetailleerd mogelijk aan hoe u de uitkomsten en eventuele tussenresultaten 

van uw onderzoek openbaar gaat maken

Hoe worden de onderzoeksresultaten openbaar gemaakt:

Soort publicatie Beoogde publicatiedatum Waar



Soort publicatie Beoogde publicatiedatum Waar

Wijzigingen doorgeven

Indien gedurende het onderzoek blijkt dat er wijzigingen zijn in bovenstaande gegevens dient u dit zo spoedig mogelijk door te geven  

door een aangepaste versie van dit document naar microdata@cbs.nl te sturen waarin u duidelijk de wijzigingen aangeeft.

mailto:microdata@cbs.nl
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