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Nieuwe maatschappelijke en technologische ontwikkelingen hebben geleid tot 
een groter aanbod van data en een toenemende behoefte aan onafhankelijke, 
betrouwbare data. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft een wettelijke 
taak om te voorzien in betrouwbare, kwalitatief hoogwaardige en onafhankelijke 
informatie voor het maatschappelijk debat, onderzoek, beleidsontwikkeling en 
besluitvorming. Bij het uitvoeren van zijn wettelijke taak blijft het CBS voortdurend 
in gesprek met zijn stakeholders: van houders van overheidsregistraties en 
vertegenwoordigers van brancheverenigingen, tot kennisinstituten, wetenschap, 
statistische bureaus in andere landen, bedrijven, media en overheden op regionaal en 
landelijk niveau. 

Het CBS streeft ernaar om een zo breed mogelijk publiek op een zo toegankelijk mogelijke 

manier te informeren over de statistische gegevens waarover het beschikt. Het CBS slaagde 

er in 2019 nog beter dan in voorgaande jaren in om specifieke groepen en het publiek 

te informeren over de stand van Nederland. Zo lag de informatievoorziening via de 

Nederlandse nieuwsmedia in 2019 op een recordniveau: ruim 65.000 nieuwsproducties van 

omroepen, dagbladen en online media behandelden in 2019 een statistiek van het CBS. 

Ook stelt het CBS al zijn data beschikbaar voor de samenleving via online platforms zoals 

StatLine en het Open Data portaal. Het gebruik van open data is in 2019 fors gestegen, 

mede door de doorontwikkeling van de toegangsplatformen hiervoor: 70 procent meer 

bezoek dan in 2018 en zo’n 5,5 miljoen opvragingen van datasets per maand. 

Het CBS vervaardigt nationale en Europese statistieken die voor het grootste gedeelte de 

basis hebben in Europese wet- en regelgeving. Voor het uitvoeren van het basisprogramma 

ontvangt het CBS een meerjarenbijdrage van het ministerie van Economische Zaken en 

Klimaat (EZK). Deze bijdrage vormt het basisbudget. 

In 2019 namen de Raad en het Europees Parlement de nieuwe Framework Regulation 

Integrating Business Statistics (FRIBS)-verordening aan. De verordening treedt 

1 januari 2021 in werking en vervangt de huidige afzonderlijke verordeningen voor 

bedrijfsstatistieken. Het CBS heeft zich hier in 2019 op voorbereid. Onder meer doordat er 

hiermee uiteindelijk een forse regeldrukvermindering voor bedrijven kan worden bereikt.

In 2019 kreeg het CBS een toenemend aantal verzoeken van overheidsorganisaties om als 

onderdeel van de wettelijke taak van het CBS statistische informatie voor betere beleids- 

en besluitvorming over diverse maatschappelijke opgaven te leveren: een beweging naar 

evidenced based policy making van de overheid. Daarbij werkte het CBS nauw samen in tal 

van projecten met andere (overheids)organisaties, zoals de Vereniging van Nederlandse 

Gemeenten (VNG) en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). 

De aanvullende statistische verzoeken die het CBS gehonoreerd heeft, werden bekostigd 

door de gebruikers, voornamelijk departementen, gemeenten en provincies. Het CBS heeft 

hierbij aandacht voor de rolverdeling tussen het CBS en commerciële onderzoeksbureaus.

De aanvullende statistische verzoeken aan het CBS hebben tot een discussie in de 

Kamer geleid met de minister van Economische Zaken en Klimaat. In het debat hierover 

in december 2019 heeft minister Wiebes helder benoemd dat dienstverlening aan de 

overheid de kerntaak van het CBS is. Er is dan ook geen sprake van oneerlijke concurrentie 

door het CBS bij aanvullende statistische dienstverlening van het CBS aan overheidspartijen. 

Ook heeft de minister aangegeven dat er een zorgvuldige procedure gevolgd moet 

worden alvorens het CBS een verzoek van een overheidspartij inwilligt, en dat het CBS 
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werkzaamheden voor private partijen moet beperken. Eind 2019 heeft de minister 

een concept voor een ministeriële regeling voor verzoeken van private partijen en een 

beleidsregel voor verzoeken van overheden gepubliceerd om meer helderheid scheppen 

over de rolverdeling tussen CBS en private onderzoeksbureaus. Verwacht wordt dat deze 

regels halverwege 2020 van kracht zullen worden. De raad van advies zal een rol spelen in 

het monitoren van de toepassing van de regelingen en de klachtafhandeling. 

Om de betrouwbaarheid en kwaliteit van statistische data te borgen, nu en in de 

toekomst, is het CBS altijd op zoek naar nieuwe databronnen en innoveert het met nieuwe 

methodieken, waaronder met big data. Het CBS publiceert over de experimenten en de 

bètaproducten. Zo stelt het CBS kennis breed beschikbaar en maakt het samenwerking 

mogelijk. Deze nieuwe vormen van werken hebben naast kwaliteit en efficiencywinst, ook 

tot doel de regeldruk van bedrijven te verminderen. Een blijvend aandachtspunt van het 

CBS, want het CBS begrijpt welke regeldruk deelname aan enquêtes met zich meebrengt. 

In een verdergaande digitaliserende samenleving zijn er steeds meer manieren waardoor 

enquêtes niet of in mindere mate nodig zullen zijn. 

Het CBS heeft vergaande rechten rondom dataverzameling en dataverwerking. Deze 

rechten komen met plichten. Om ervoor te zorgen dat de samenleving kan vertrouwen 

op de informatie van het CBS is in de wet vastgesteld dat het CBS de bij wet verkregen 

gegevens alleen mag gebruiken voor statistische doeleinden.  In het kader van 

transparantie maakt het CBS niet alleen alle statistische gegevens en onderzoeksresultaten 

openbaar, maar ook methoden en algoritmen. En het CBS blijft voortdurend tegen het licht 

van nieuwe technologische ontwikkelingen toetsen of de privacy is geborgd. 

De organisatie werkt ook continu aan het verbeteren van de eigen processen en 

bedrijfsvoering. Zo werkt de organisatie conform het Lean principe en voor de IT functie op 

een agile wijze. Vooral IT krijgt continue volle aandacht. Zo is het CBS in 2019 overgegaan 

naar een nieuw rekencentrum, dat een spilfunctie in de IT-ontwikkeling heeft. Het is 

het fundament onder én het cement tussen de vernieuwende digitale werkwijze. Het 

nieuwe rekencentrum biedt meer rekenkracht, meer veiligheid en meer stabiliteit, zodat 

het CBS sneller, slimmer en veiliger kan werken, tegen lagere kosten. Voor beheer en 

onderhoud van software is het CBS overgegaan op een agile-werkwijze. Daarmee wordt 

de afstand tussen gebruiker en interne softwaremakers verkleind met een adequatere 

prioriteitstelling. Sprints van enkele weken zorgen ervoor dat resultaten eerder zichtbaar 

zijn voor de gebruiker en ingezet kunnen worden in de praktijk.

Met de start van het meerjarenprogramma 2019-2023 hanteert het CBS een nieuwe set 

van prestatie-indicatoren. Deze indicatoren geven een vollediger beeld van de prestaties 

van het CBS en hebben ambitieuze streefwaarden. De eerste resultaten geven aan dat de 

streefwaarden voor sommige indicatoren niet gehaald zijn. Waar nodig neemt het CBS 

maatregelen om de uitkomsten van de indicatoren te verbeteren.

In reactie op de COVID-19 pandemie heeft het CBS vanaf maart 2020 maatregelen 

genomen, zowel gericht op de gezondheid van de medewerkers als op het borgen van 

de continuïteit van de statistiekproductie. De CBS-medewerkers werken sinds 16 maart 

2020 thuis. Deze overgang is zonder problemen verlopen, maar kan wel wat gevolgen 

hebben voor de productiviteit van medewerkers. De corona-crisis heeft gevolgen voor 

statistieken. Enerzijds is er meer behoefte aan betrouwbare data over bijvoorbeeld sterfte 

of faillissementen met een andere publicatiefrequentie. Anderzijds heeft de corona-crisis 
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negatieve gevolgen voor een aantal statistieken uit het basisprogramma en aanvullende 

statistische diensten die deels gebaseerd zijn op persoonlijke enquêtering bij personen 

en huishoudens. Het CBS heeft deze vorm van enquêtering in maart 2020 stopgezet en 

zoveel als mogelijk vervangen door andere waarneemmethoden, zoals telefonische 

interviews en internetvragenlijsten. Dit kon echter niet voor alle onderzoeken en deze 

onderzoeken kunnen pas weer uitgevoerd worden als social distancing is opgeheven. 

Mogelijk heeft deze wijziging in de wijze van waarnemen gevolgen voor de kwaliteit van 

de statistieken; daarnaast heeft dit ook geleid tot het uitstel van een aantal aanvullende 

statistieken op verzoek van overheden. Het CBS monitort de effecten van deze wijziging in 

waarneemmethode daarom nauwkeurig. De verwachting is dat de corona-crisis financieel 

druk zal geven op de begroting van 2020. De uiteindelijke financiële consequenties zijn 

afhankelijk van de duur van deze crisis. Het CBS is alert op de verdere ontwikkelingen.

De samenleving verandert, de overheid digitaliseert en gaat anders werken, het CBS levert 

in deze ontwikkelingen een belangrijke bijdrage. Daar werkt de organisatie hard aan. In dit 

jaarverslag blikt het CBS terug op enkele belangrijke ontwikkelingen en resultaten in 2019. 

Financiën 

Het CBS heeft te maken met een sterk krimpende bijdrage van het ministerie van 

Economische Zaken en Klimaat voor het uitvoeren van het basisprogramma. Door 

achtereenvolgende taakstellingen Rutte I, Lenteakkoord en Rutte II is het basisbudget in 

de periode vanaf 2012 met ruim 50 miljoen euro teruggelopen, ruim 25 procent van het 

oorspronkelijke budget van 188 miljoen euro in 2011. 

Voor 2019 is een positief resultaat gerealiseerd van 0,7 miljoen euro. Dit is 0,6 miljoen 

positiever dan begroot. Het eigen vermogen is daardoor gestegen, maar is eind 2019 

nog wel 3,3 miljoen negatief. Het CBS heeft schriftelijk toestemming gekregen van het 

ministerie van EZK om in de komende jaren een negatief eigen vermogen te begroten, tot 

maximaal circa 5 miljoen euro. Het eigen vermogen zal naar verwachting aan het einde 

van de periode van het Meerjarenprogramma 2019-2023 weer positief zijn.

Den Haag, 30 april 2020 

Directeur-Generaal van de Statistiek (waarnemend) 

Dr. A.H. Kroese
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2. 
Statistisch 
programma
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2.1 Basisprogramma

Het basisprogramma van het CBS vormt de kern van de output van het CBS en omvat een 

veelheid aan informatie over diverse onderwerpen, die samen een beeld geven van de 

Nederlandse maatschappij:

 — Arbeid en sociale zekerheid 

 — Bedrijven 

 — Bevolking 

 — Bouwen en wonen 

 — Financiële en zakelijke diensten 

 — Gezondheid en welzijn 

 — Handel en horeca

 — Industrie en energie

 — Inkomen en bestedingen 

 — Internationale handel 

 — Landbouw 

 — Macro-economie  

 — Natuur en milieu

 — Onderwijs 

 — Overheid en politiek 

 — Prijzen 

 — Veiligheid en recht 

 — Verkeer en vervoer Vrije tijd en cultuur 

 — Caribisch Nederland  

Het grootste deel van dit programma betreft de productie van statistische informatie op 

grond van Europese wetgeving. In 2019 is het CBS gestart met een nieuw strategisch 

meerjarenprogramma. Voor de totstandkoming van het meerjarenprogramma heeft het 

CBS een omgevingsanalyse uitgevoerd onder meer dan zestig verschillende gebruikers 

en andere stakeholders. Verbeteringen in het basisprogramma zullen onder andere het 

gevolg zijn van modernere productieprocessen van bestaande statistieken. Hierdoor komen 

de resultaten sneller en flexibeler beschikbaar. Waar mogelijk realiseert het CBS rijkere 

resultaten, door kwalitatief betere broninformatie te gebruiken of door data uit meerdere 

bronnen te koppelen. 

Dagelijks verschijnen tabellen en nieuwsberichten met de meest recente informatie. 

Gedetailleerde cijfers zijn al vele jaren gratis te raadplegen via de databank StatLine. 

Ook stelt het CBS zijn volledige databank als open data beschikbaar. In 2019 voerde het 

CBS een aantal wijzigingen door binnen het basisprogramma. Deze hingen samen met 

ontwikkelingen in de maatschappij of waren het gevolg van het beschikbaar komen 

van nieuwe bronnen of methoden. Enkele voorbeelden van wijzigingen binnen het 

basisprogramma in 2019 worden hieronder genoemd.

De modernisering van de doodsoorzakenstatistiek kreeg in 2019 verder gestalte. 

Inmiddels lopen pilots bij diverse soorten instellingen waaronder ziekenhuizen en 

verpleeghuizen. Bij deze pilot instellingen maken artsen gebruik van verschillende 

systemen om de formulieren elektronisch aan te leveren. Op deze manier bereidt het CBS 

zich voor op een aankomende wetswijziging die het voor alle artsen wettelijk mogelijk 

maakt om de doodsoorzakenformulieren elektronisch naar het CBS te sturen.
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Het CBS koppelde de jaarreeksen van de gezondheidsenquête aan informatie over zorg- 

en medicijngebruik en de doodsoorzaken. Diverse nieuwe koppelingen leveren rijkere 

output op. In 2019 vond bijvoorbeeld een publicatie plaats over een toenemend aantal 

Nederlanders dat een medische specialistische behandeling voor obesitas onderging. 

Vanaf 2019 baseert de zeevaartstatistiek  zich deels op een nieuwe bron: 

veerdienstgegevens van Portbase. Dit leidde tot eenduidigere cijfers, omdat de 

havenbedrijven van Rotterdam en Amsterdam dezelfde gegevens gebruiken. Dit leidde 

ook tot een betere kwaliteit van de cijfers. Daarnaast startte er een herontwerp  voor de 

zeevaartstatistiek, waarbij naast de veerdienstgegevens de douane-informatie gebruikt 

wordt. Het CBS beoogt dit project in 2020 af te ronden. 

In 2019 richtte het CBS het productiesysteem van de integrale inkomens- en 

vermogensstatistiek opnieuw in om microdata sneller en flexibeler beschikbaar te 

maken. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid om de verwerking en beschikbaarstelling van 

deelproducten van de statistiek desgewenst te vervroegen. 

In de loop van 2019 publiceerde het CBS en het Amsterdams Instituut voor ArbeidsStudies 

(AIAS) van de Universiteit van Amsterdam de eerste resultaten van het onderzoek naar 

ontwikkelingen in de arbeidsmarkt en de inkomensverdeling. 

Met de Universiteit Leiden werkt het CBS aan consistente lange reeksen op het gebied van 

de inkomensgegevens. De planning is erop gericht om deze reeks in 2020 op te leveren. 

De samenwerking met de Universiteit Leiden kreeg verder gestalte in de oprichting van de 

expertgroep Inkomen en vermogen. Deelnemers zijn experts van planbureaus (Centraal 

Planbureau (CPB), Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), Planbureau voor de Leefomgeving 

(PBL)), ministeries (Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), Financiën, BZK) en uit het 

wetenschappelijk onderwijs (Leiden, Rotterdam, Amsterdam, Groningen).

De strategische data-alliantie voor de strafrechtketen kreeg in 2019 verder vorm. De 

pilotfase is afgerond en de samenwerking tussen het CBS en verschillende partijen binnen 

de strafrechts- en veiligheidsketen startte in juli 2019. Het doel is om de samenwerking 

op het gebied van bestuurlijke informatievoorziening en wetenschappelijk onderzoek 

efficiënter en kwalitatief beter te organiseren. Daartoe worden databestanden centraal 

verzameld, opgeslagen en gebruikt voor o.a. statistieken en wetenschappelijk onderzoek.

Het CBS verdiepte in 2019 de strategische alliantie met het Kadaster. De alliantie schrijft 

samen met een aantal kennispartners voorstellen om het maatschappelijke debat 

meer met data te ondersteunen. De samenwerking met het Kadaster leverde in 2019 

concrete producten op, zoals een dashboard met het energieverbruik van gebouwen 

waarin langdurige zorg plaatsvindt en samen met Geonovum nieuwe cijfers in de 

leegstandmonitor. Het CBS intensiveerde de samenwerking met het Kadaster en de 

Universiteit van Amsterdam op het gebied van de woningmarkt, met als doel om te 

komen tot eenduidigere cijfers met betrekking tot bijvoorbeeld leegstand, zorgvastgoed, 

planvoorraad en nieuwbouw koopwoningen. 

De samenwerking met De Nederlandsche Bank (DNB) liep ook in 2019 door. Als gevolg 

van deze samenwerking sluiten de macro-economische statistieken over de relaties van 

Nederland met het buitenland nu volledig op elkaar aan. De uitvragen voor de Kwartaal 

Statistiek Financiën van Ondernemingen (KSFO) van het CBS en voor de Directe Rapportage 
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maand- en jaaruitvraag (DRA) van DNB zijn samengevoegd tot een nieuwe vragenlijst. 

Sinds 2019 verzorgt het CBS – uit naam van beide organisaties - de dataverzameling. 

De circa 360 grootste niet financiële ondernemingen in Nederland gaan deze nieuwe 

vragenlijst elk kwartaal invullen. De data worden gebruikt voor de sectorrekeningen 

van de nationale rekeningen en voor de betalingsbalans en zorgen op termijn voor een 

lagere lastendruk bij de betrokken ondernemingen. In 2019 slaagden het CBS en DNB er 

in om alle voorbereidingen te treffen om vanaf 2020 als CBS en DNB te werken vanuit één 

gestandaardiseerde bedrijvenpopulatie, waardoor statistieken van beide partijen nog beter 

op elkaar aan sluiten. 

2.2 Nieuwe Europese verplichtingen 
in 2019

Statistieken gebaseerd op Europese verplichtingen ondersteunen naast het nationale beleid 

ook de ontwikkeling, monitoring en evaluatie van het beleid van de Europese Unie (EU) 

met betrouwbare, objectieve, vergelijkbare en coherente informatie. 

In 2019 verrichtte het CBS diverse werkzaamheden om te voldoen aan nieuwe Europese 

verplichtingen. Zo trof het CBS voorbereidingen voor de tijdige implementatie van de 

nieuwe verordening voor bedrijfsstatistieken. In 2019 nam de Raad en het Europees 

Parlement namelijk de nieuwe Framework Regulation Integrating Business Statistics 

(FRIBS)-verordening aan. Deze verordening treedt 1 januari 2021 in werking en vervangt 

de huidige afzonderlijke verordeningen voor bedrijfsstatistieken. FRIBS heeft tot gevolg 

dat het CBS op het gebied van bedrijfsstatistieken een substantieel aantal nieuwe en 

gewijzigde statistische leveringsverplichtingen krijgt aan de Europese Commissie, via 

Eurostat. Ook wordt het systeem voor de verzameling, productie en verspreiding van 

statistieken over de intra EU handel in goederen (Intrastat) gewijzigd. EU-lidstaten worden 

straks namelijk verplicht microdata over de export onderling uit te wisselen. Dat kan 

uiteindelijk leiden tot een forse administratieve lastenreductie van de Intrastat-enquête 

als de waarneming op de import wordt afgebouwd. In eerste instantie moeten bedrijven 

echter een tweetal extra variabelen aanleveren. 

Verder voerde het CBS in 2019 de European Health Interview Survey (EHIS) uit, een 

nieuwe Europese verplichting. Dit is een onderzoek dat de lidstaten elke vijf jaar moeten 

uitvoeren. Het onderzoek heeft betrekking op de gezondheidstoestand, gezondheidszorg 

en gezondheidsdeterminanten en op sociaalgeografische kenmerken van de bevolking in 

de leeftijd van 15 jaar en ouder. In Nederland is het onderzoek geïntegreerd in de reguliere 

jaarlijkse Gezondheidsenquête van het CBS. In 2019 verliep de enquêtering succesvol en 

het CBS beoogt de 2019-uitkomsten van de Gezondheidsenquête in 2020 te publiceren. 
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2.3 Aanvullende statistische 
diensten

Bij veel gebruikers is een grote behoefte aan statistische informatie en diensten. Voor zover 

deze niet (meer) zijn opgenomen in het basisprogramma, kan het CBS deze verzorgen. 

Dat gebeurt tegen vergoeding van de kosten, begrensd door de wettelijke kaders en 

gehouden aan professionele standaarden. Net als bij statistieken die onderdeel zijn van 

het basisprogramma maakt het CBS de resultaten van dit werk op geaggregeerd niveau 

voor iedereen tegelijkertijd openbaar. Ook dit zijn statistieken van algemeen belang. In het 

meerjarenprogramma staat een overzicht van behoeften van gebruikers die het CBS niet 

kan invullen doordat het over onvoldoende middelen beschikt. Hieronder staan diverse 

voorbeelden van aanvullende statistische diensten die het CBS in 2019 als onderdeel van 

zijn wettelijke taak heeft uitgevoerd.

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) bekostigde in 2019 de 

ontwikkeling van onderwijsindicatoren. Deze onderwijsindicatoren geven  informatie over 

de verwachte onderwijsachterstand op scholen en in gemeenten.

Het CBS publiceerde in de reeks De Nederlandse Samenleving: kwaliteit van leven over 

arbeidsparticipatie, voorzieningengebruik, de welvaart en het welzijn van mensen in de 

zogenaamde ‘derde levensfase’ (55-75 jaar). Dit in navolging van de publicatie in 2017. 

Ook ontwikkelde en publiceerde het CBS in 2019 kernindicatoren over de integratie van 

personen met een migratieachtergrond. Het ministerie van SZW bekostigde dit. 

De nieuwe statistiek Migratiemotieven verschaft inzicht in de motieven van onder andere 

asiel-, arbeids-, gezins- en studiemigranten. Het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) 

bekostigde deze statistiek.

Het CBS integreerde in 2019 de themapagina’s ‘dossier migratie en integratie’ en ‘dossier 

asiel’ tot één themapagina. Op deze themapagina is informatie rondom de onderwerpen 

asiel, migratie en integratie te vinden. Het CBS deed dit omdat de onderwerpen duidelijke 

raakvlakken hebben en het CBS één plek wilde creëren waar alle informatie, die het CBS 

over deze thema’s beschikbaar heeft, te vinden is. Wat nieuw is aan deze dossierpagina 

is dat alle teksten en grafieken automatisch geactualiseerd worden met de meest recente 

cijfers zodra de databank StatLine geüpdatet wordt. Hierdoor is op deze pagina steeds de 

meest recente informatie over deze thema’s in de vorm van teksten en grafieken te vinden. 

Het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn geeft eenduidige 

informatie over de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in de sectoren zorg, welzijn en 

maatschappelijke dienstverlening, jeugdzorg en kinderopvang. In 2019 breidde het door 

het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) bekostigde programma verder 

uit. Het onderzoeksprogramma werd tevens vernieuwd met actuele gegevens, er vond een 

vertaling van resultaten naar de praktijk plaats en er was meer aandacht voor zorgvraag en 

zorggebruik. 

Begin 2019 kwamen de resultaten beschikbaar van het door het ministerie van VWS 

bekostigde vooronderzoek naar de effecten van de ontwikkeling dat ouderen langer thuis 

wonen en de factoren die bijdragen aan verbetering van hun kwaliteit van leven. 
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Op verzoek van het kabinet stelde het CBS in 2019 een tweede editie van de Monitor 

Brede Welvaart op. Op woensdag 15 mei 2019 bood het CBS de monitor aan de Tweede 

Kamer aan. De monitor omschrijft de kwaliteit van leven van de huidige inwoners van 

Nederland en de invloed die het mogelijk heeft op de welvaart van latere generaties en/

of de welvaart van mensen elders in de wereld. In deze editie nam het CBS de integratie 

van de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties op. Dit rapport werd 

samen met de reactie van het kabinet daarop besproken tijdens het Verantwoordingsdebat 

in de Tweede Kamer en kreeg uitgebreid aandacht in de media. De ministeries van EZK, 

Buitenlandse Zaken (BuZa) en Infrastructuur en Waterstaat (IenW) bekostigden deze 

tweede editie.

Ook gaf het CBS uitvoering aan het Ontwikkelprogramma Globalisering 2019 dat werd 

bekostigd door het ministerie van BuZa Het ontwikkelprogramma bestaat uit twee delen: 

de Internationaliseringsmonitor en de onderzoeksagenda met ontwikkelprojecten. 

Het CBS publiceerde de uitkomsten van de ontwikkelprojecten onder andere in de 

Internationaliseringsmonitor en werkte deze uit in wetenschappelijke papers. In 

2019 bracht het CBS vier Internationaliseringsmonitors uit. Het CBS belichtte hierin 

achtereenvolgens de Verenigde Staten, de patronen in handelsgedrag, de groothandel en 

de kwaliteitseisen in handelsbeleid. In 2019 is het convenant met het ministerie uitgebreid 

en is er een derde deel aan toegevoegd, namelijk de publicatie ‘Nederland Handelsland’. 

Deze bracht het CBS in september uit en zal in de toekomst elk jaar in september vóór 

Prinsjesdag verschijnen. Deze publicatie bevat actuele en relevante informatie over de staat 

van internationalisering in Nederland. 

In de zomer van 2019 kwam de publicatie Welvaart in Nederland uit. Deze werd bekostigd 

door het ministerie van SZW en heeft de materiële welvaart als thema. Voor Prinsjesdag 

presenteerde het CBS de jaarlijkse koopkrachtcijfers. In december 2019 reikte het CBS de 

armoedemonitor uit aan de staatssecretaris van sociale zaken en werkgelegenheid. 

Het CBS verkende in 2018 de informatiebehoeften op het gebied van digitale veiligheid 

vanuit de invalshoeken cybersecurity, cybercrime en economische impact. De eerste 

publicaties op basis van de enquêtes die in samenwerking met de Nationale Politie zijn 

ontwikkeld, verschenen in 2019. Ook verscheen een derde publicatie van de cybersecurity 

monitor bekostigd door het ministerie van EZK. 

Vervoersarmoede is het niet kunnen komen waar je zou willen komen, waardoor je 

deelname aan maatschappelijke activiteiten belemmerd wordt. Samen met het PBL 

deed het CBS onderzoek naar een indicator om het risico op vervoersarmoede te meten. 

Tijdens het congres van het Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk (CVS) in Leuven 

werd dit rapport bekroond met de derde prijs. Het CBS publiceerde de indicator risico op 

vervoersarmoede/inzicht op buurtniveau.

Bekostigd door de Topsector Logistiek heeft het CBS in 2019 statistieken over het 

bestelautovervoer gemaakt. Dit gebeurde in samenspraak met de brancheorganisaties EVO 

en Transport en Logistiek Nederland.

Mede door de decentralisatie van overheidstaken staat bijvoorbeeld regionale en 

stedelijke statistiek van overheidswege sterk in de belangstelling. In 2019 speelde het CBS 

hier op in door in nauw overleg te treden met maatschappelijke actoren en (decentrale) 

overheden om de statistische informatievoorziening op dit gebied te bevorderen.  
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In 2019 voerde het CBS diverse bestaande en nieuwe onderzoeken uit op het terrein van 

grensoverschrijdende statistieken. Deze onderzoeken worden onder andere gefinancierd 

uit EU-subsidies. De nabijheidsstatistiek breidde met afstanden naar enkele voorzieningen 

over de Duitse grens heen uit.

Binnen de natuurstatistieken rondde het CBS de ontwikkeling van de provinciale 

graadmeters af. Het CBS ontwikkelde nieuwe indicatoren voor de soortgroep planten en de 

ecosystemen (half-)natuurlijke graslanden, schorren en kwelders, landelijk gebied en stad. 

Ook beoordeelde het CBS de statistische en ecologische robuustheid van de indicatoren. De 

werkzaamheden werden bekostigd door Bij12, de uitvoeringsorganisatie voor de twaalf 

provincies.

Het CBS startte samen met het Kadaster, Rijkswaterstaat, Rijksdienst voor Ondernemend 

Nederland (RVO) en het PBL met het project Verbeteren Informatievoorziening 

Energietransitie (VIVET). In de periode 2019-2021 sponsoren de ministeries van BZK en EZK 

dit project. Doel is om betrokkenen bij de energietransitie te voorzien van betrouwbare en 

relevante data. 

Het CBS heeft een aanvraag van het ministerie van Defensie gehonoreerd om een defensie-

specifieke prijsindex te ontwikkelen. Hiertoe heeft het CBS in 2017 voor de eerste keer 

indexcijfers berekend voor de investerings- en exploitatie-uitgaven van Defensie van 

2010/11 tot en met 2014/15. In 2019 actualiseerde dit onderzoek bekostigd door het 

ministerie van Defensie door toevoeging van de perioden 2015/16 en 2016/17 aan de 

reeks.

Samen met de Universiteit Wageningen (WUR) werkte het CBS verder aan de ontwikkeling 

van de Natuurlijk Kapitaalrekeningen (ecosysteemrekeningen). Deze ontwikkeling 

wordt bekostigd door het miniserie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). In 

2019 experimenteerde het CBS met monetaire Natuurlijk Kapitaalrekeningen conform 

de Internationale richtlijnen van het System of Environmental-Economic Accounting - 

Experimental Ecosystem Accounting  (SEES-EEA). Met de Natuurlijk Kapitaalrekeningen meet 

het CBS de bijdrage van de natuur aan de economie en het welzijn. 

Sinds 2015 verricht het CBS onderzoek naar de ontwikkeling van de woningmarkt rondom 

het Groningengasveld. Dit onderzoek wordt bekostigd door de Nationaal Coördinator 

Groningen. In het verleden presenteerde het CBS de resultaten in een rapport. In 2019 

publiceerde het CBS de resultaten in de vorm van een dashboard en een bijbehorende 

samenvatting.

In 2013 verving het CBS de door het ministerie van Financiën opgestelde Staatsbalans door 

een Overheidsbalans. De Staatsbalans was beperkt tot het Rijk, terwijl de Overheidsbalans 

betrekking heeft op de gehele overheid, dus zowel op de centrale als op de decentrale 

overheid en de sociale zekerheidsfondsen. De Adviescommissie Verslaggevingsstelsel 

Rijksoverheid heeft in 2017 een herintroductie van de Staatsbalans aanbevolen. Bekostigd 

door het ministerie van Financiën heeft het CBS door publicatie van een pilot Staatsbalans 

in 2019 invulling gegeven aan die aanbeveling.

Voor het verslagjaar 2018 berekende en publiceerde het CBS de prijsindex vastgoed op 

Bonaire. Dit in navolging van een eerdere publicatie van de prijsindex over de jaren 2011 

tot 2015. De Belastingdienst Caribisch Nederland (BCN) bekostigde het onderzoek. Tot 
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en met het verslagjaar 2020 continueert het CBS dit onderzoek. Verder werkte het CBS, 

bekostigd door het ministerie van BuZa, aan de verbetering van de prijswaarneming voor 

Caribisch Nederland en Aruba, onder andere voor de waarneming van huren.

2.4 Gerealiseerde output

Het CBS slaagde er in 2019 nog beter dan in voorgaande jaren in om specifieke 

doelgroepen en het publiek te informeren over de stand van Nederland aan de hand 

van officiële statistieken. De informatievoorziening aan het publiek en daaronder alle 

belanghebbende doelgroepen via de Nederlandse nieuwsmedia lag in 2019 op een 

recordniveau: ruim 65.000 nieuwsproducties van omroepen, dagbladen en online media 

behandelden in 2019 een statistiek van het CBS. 

Het CBS stelt zijn geproduceerde statistieken beschikbaar voor de samenleving op online 

platformen  volgens een uniforme standaard die door de hele overheid gehanteerd wordt. 

De voornaamste platformen zijn de online database StatLine en van daaruit open data. Voor 

meer professioneel gebruik is er rechtstreekse toegang via een zogenoemde Application 

Programming Interface (API). 

In 2019 lanceerde het CBS een nieuwe versie van StatLine, inclusief instructievideo’s, die 

beter geschikt is voor mobiel gebruik. De veel bezochte online database kreeg onder 

andere een nieuw uiterlijk en meer grafische mogelijkheden. Ook investeerde het CBS 

in een betere vindbaarheid van de cijfers. Daarnaast biedt het CBS op de website extra 

ondersteuningsmogelijkheden, zoals een rubriek ‘veelgestelde vragen’ en StatLine 

instructievideo’s aan, die veel worden bezocht. De transitie ging gepaard met een tijdelijke 

dip in het gebruik, die eind 2019 zo goed als ingelopen was. Het aantal tabellen met 

statistieken dat via StatLine beschikbaar gesteld wordt, stijgt gestaag.
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Het gebruik van open data steeg in 2019 fors, mede door de doorontwikkeling van 

de toegangsplatformen voor deze open data. Om het gebruik van open data verder te 

stimuleren plaatste het CBS een aantal gebruiksvriendelijke handleidingen op zijn website, 

zodat gebruikers met behulp van de programmeertalen Python en R makkelijk en snel 

aan de slag kunnen. Het aantal gebruikers lag eind 2019 70 procent hoger dan het jaar 

daarvoor en het aantal opvragingen van datasets ligt nu op een recordhoogte van circa 5,5 

miljoen per maand.

Tevens lanceerde het CBS in 2019 een nieuwe databaseversie voor de opslag en 

beschikbaarstelling van open data. De volgende generatie van online diensten waarmee 

gebruikers veel sneller en directer antwoorden kunnen krijgen op hun vragen zal hiermee 

mogelijk gemaakt. Zo kunnen met deze zogenaamde Content Cijfer Bank niet alleen de 

volgende generaties van bestaande toegangen zoals StatLine en de API, maar ook de 

zogenaamde Information Dialogue (zie hoofdstuk 3) ontwikkeld worden. 

2.4.2 Tabellen op StatLine
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Als het gevolg van een groter aanbod van online diensten en meer zelfredzaamheid van 

gebruikers zijn er bij de Infoservice minder vragen binnengekomen per e-mail en telefoon. 

In vier jaar tijd nam het aantal met een derde af. Tegelijk is er een tendens zichtbaar dat de 

vragen die gebruikers stellen complexer van aard zijn. Ze kosten daardoor meer tijd voor 

beantwoording.   

Output 2019
 

Nieuws- 
berichten

Statline-tabellen Publicaties
Eurostat-
leveringen

Microdata-
bestanden

Inlichtingen  
(infoservice)

    

 w.v. nieuw elektronisch 1) data- bestanden

telefonisch 
incl.ant-

woordappa-
raat.)

email (incl. 
brieven en 

faxen)

 

 

Thema aantal

 

Arbeid en sociale zekerheid 67 483 21 10 80 186 589 1 011 

Bedrijven 68 202 3 30 51 295 479 

Bevolking 33 258 13 14 7 61 435 960 

Bouwen en wonen 40 216 5 3 41 27 141 278 

Financiële en zakelijke 
diensten 29 0 14 4 31 

Gezondheid en welzijn 36 182 16 11 9 79 285 656 

Handel en horeca 30 61 0 18 51 143 

Industrie en energie 23 281 5 1 139 1 81 267 

Inkomen en bestedingen 49 102 12 6 8 70 179 467 

Internationale handel 33 144 0 6 41 1 145 235 

Landbouw 16 136 3 101 77 196 

Macro-economie 37 142 6 12 108 51 280 

Natuur en milieu 8 37 3 2 10 51 218 

Onderwijs 8 129 2 2 9 69 97 200 

Overheid en politiek 17 70 3 2 40 102 

Prijzen 37 117 0 90 6 2 067 1 090 

Veiligheid en recht 17 45 2 2 107 84 111 209 

Verkeer en vervoer 32 119 4 2 90 1 75 271 

Vrije tijd en cultuur 13 152 2 2 37 27 132 259 

Allochtonen 80 106 

Caribisch Nederland 67 2 1 

Conjunctuur

Emancipatie

Europese Unie 3 44 119 

Globalisering

Historische reeksen

Levensloop

Nederland regionaal 29 2 201 498 

Ondernemingsklimaat

Vergrijzing

Volkstelling

Overige 1 193 3 95 233 1 119 1 047 

Totaal 565 3 194 107 174 939 896 6 350 9 122 
  

1) Vanaf 2016 zijn alle publicaties volledig elektronisch uitgegeven. CBS voert sindsdien het beleid dat alleen nog de zogenoemde etalage-
boekjes zoals Trends in Nederland op papier verschijnen en bepaalde publicaties die volledig extern gefinancierd worden.
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3.
Innovatie en 

efficiency
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Methoden, technieken en werkprocessen
De afgelopen jaren zette het CBS efficiëntere methoden en werkprocessen in, om met 

minder middelen hetzelfde te realiseren. Dit werd in 2019 voortgezet. Met de Lean Six 

Sigma methode verbeterde het CBS processen. Dat leidde tot meer efficiency en meer grip 

op de verschillende processen. Het doel van Lean Operational Management (LOM) is om in 

teamverband laagdrempelig knelpunten in het proces te verhelpen. Op deze manier kan 

het CBS de kritische prestatie-indicatoren realiseren. Ook Scrum werpt binnen het CBS zijn 

vruchten af. Dit is een flexibele methode om met een multidisciplinair team werkende 

producten op te leveren in korte sprints met een vaste lengte van één tot vier weken. 

Ook zet het CBS meer in op innovatieve methoden en technieken. Nieuwe databronnen 

worden ontgonnen en beschikbare databronnen worden vaker gecombineerd om 

antwoord te geven op actuele beleidsvraagstukken. Daartoe werd in 2019 expertise op 

het gebied van research en development, dataservices en aanvullende statistische diensten 

samengebracht om de interne en externe datadienstverlening en innovatiekracht te 

versterken.

Datagedreven werken door overheden
Het CBS heeft een taak om met feiten onderbouwd overheidsbeleid te faciliteren en 

stimuleren. Zowel de Rijksoverheid als regionale en lokale overheden hebben een 

toenemende behoefte aan regionale en stedelijke statistiek, die steeds sneller moet 

worden geleverd. De maatschappelijke opgaven zijn groot en men zoekt cijfers om hierop 

beleid te baseren en om beleid te kunnen evalueren. Daarbij veranderen ook de thema’s. 

Overheden hebben de afgelopen jaren sterk ingezet op datagedreven werken en weten 

de weg naar het CBS steeds beter te vinden. Het CBS kan echter niet alléén invulling geven 

aan de behoeften op het gebied van datagedreven werken van decentrale overheden. Het 

CBS maakt immers geen prognoses, geeft geen advies en maakt geen cijfers die herleidbaar 

zijn tot individuele personen of bedrijven. Samenwerking tussen de betreffende overheden, 

het CBS, het bedrijfsleven en kennisinstellingen is van groot belang om invulling te geven 

aan de totale  behoefte op het gebied van datagedreven werken.  In 2019 is daarom 

een dataecosysteem opgericht met geïnteresseerde gemeenten, provincies, bedrijven, 

kennisinstellingen, het ministerie van BZK en de VNG. 

Als samenwerkingspartner voor decentrale overheden heeft het CBS in 2019 binnen een 

programma met VNG projecten uitgevoerd, bekostigd door het ministerie van BZK. Deze 

projecten zijn gericht op het verbreden van de inzichten uit de samenwerkingen met 

gemeenten tot een werkwijze die voor alle gemeenten relevant is. Onderwerpen hierbij 

zijn onder andere problematische schulden en armoede.

In de loop van 2019 is de gemeente Veenendaal aan het rijtje van 14 urban data centers 

(UDC’s) toegevoegd. Het concept van de urban data centers won een best practice award 

van het European Institute of Public Administration (EIPA) in de categorie new solutions 

to complex challenges – a public citizen-centric sustainable and fit for the future. De 

dienstverlening in de vorm van een UDC is echter niet voor alle gemeenten optimaal om 

met het CBS samen te werken. Voor provincies, middelgrote en kleinere gemeenten verkent 

het CBS bijvoorbeeld de mogelijkheden van regionale data allianties. Zo voerde het CBS 

in 2019 diverse eenmalige projecten uit bekostigd door de provincie Noord-Brabant. Met 

de gemeente Amsterdam werkt het CBS samen op het gebied van artificiële intelligentie 

en het CBS helpt de gemeente Utrecht om zelfredzaam te zijn door gebruik te maken 
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van microdataservices van het CBS. Het CBS ontwikkelt voor decentrale overheden meer 

standaardproducten op het gebied van bijvoorbeeld arbeidsmarkt, energietransitie en 

armoede. Ook maakte het CBS het mogelijk dat gemeentes hun data in veilige omgeving 

combineren met die van het CBS om zo statistische data te maken.

Professionele en efficiënte dataverzameling
Om nog beter op de veranderingen, kansen en behoeften in de buitenwereld, inclusief 

het data gedreven werken, in te kunnen spelen is ook een goede inrichting van het proces 

van dataverzameling noodzakelijk, zowel via persoonlijke en telefonische interviews 

en via internetvragenlijsten, als via administratieve bronnen en big data. Binnen de 

waarneming zetten verschuivingen in het gebruik van waarneemmodes door en blijft de 

druk op de respons op vragenlijsten bestaan. Medewerking aan web-based vragenlijsten 

blijft afnemen, versterkt door de toenemende maatschappelijke gevoeligheid voor privacy. 

Beschikbaarheid van telefoonnummers neemt af en de kosten van persoonlijk (CAPI) en 

telefonisch (CATI) interviewen zijn relatief hoog. Het aandeel secundaire waarneming 

en big data wordt steeds groter omdat interviewen alleen nog gebeurt waar andere 

waarneemmodi of andere bronnen te kort schieten. Met de ontwikkeling van een toekomst 

vaste veldwerkorganisatie, met doelgroepgerichte benadering en met incentives vangt het 

CBS dat efficiënt en effectief op.

Cruciaal is ook het grootschalige programma voor de aanpassing van het 

applicatielandschap voor dataverzameling (Phoenix), dat wordt uitgevoerd om de 

bedrijfscontinuïteit te garanderen, om de flexibiliteit en gebruikersvriendelijkheid 

voor deelnemers aan enquêtes te verbeteren en om de snelheid en efficiency van het 

proces te verhogen. Internetwaarneming en nieuwe manieren van waarnemen (zoals 

via mobiele telefoons) zijn hierbij belangrijk. Het programma verloopt voorspoedig en 

blijft, ondanks dat in 2020 een uitloop wordt voorzien voor het bouwdeel, binnen het 

budget. Aan het einde van 2019 realiseerde het CBS 90 procent van het toekomstbestendig 

applicatielandschap voor waarneming. Inmiddels is 55 procent van de onderzoeken 

operationeel in het nieuwe applicatielandschap. De overgang van de kwartaalstatistiek 

Financiële Ondernemingen en de productiestatistieken springen hier het meest in het 

oog. De kwartaalstatistiek Financiële Ondernemingen is een samenwerkingsverband met 

DNB, waarbij voor deelnemende bedrijven een nieuw inlogbeleid werd geïntroduceerd. 

De waarneming van de productiestatistieken, een omvangrijke bedrijfsenquête die onder 

andere gebruikt wordt voor het berekenen van het bruto binnenlands product, verloopt op 

basis van een complexe vragenlijst met veel branche specifieke vragenblokken. 

Deze ontwikkelingen bieden meer ruimte om verder te innoveren en vanuit combinaties 

van bronnen en nieuwe technieken adequaat in te spelen op de veranderingen in 

datagedreven werken zoals die hiervoor werden beschreven. Daartoe heeft het 

ontwikkelprogramma Advanced Data Collection in 2019 een duidelijke strategie neergezet 

die ertoe moet leiden dat het CBS in de toekomst op elk (overheids)niveau snel kan 

inspelen op vragen die met data te beantwoorden zijn. Dat betekent toegang tot en 

combineren van alle bruikbare en beschikbare data in de Nederlandse maatschappij, 

zonder de maatschappij daarbij tot last te zijn. In 2019 is een visiedocument gepubliceerd 

over hoe vanuit dataverzameling te anticiperen op noodzakelijke ondersteuning van 

datagedreven werken. De uitvoering zal vooral in 2020 van de grond komen. 

Om de respons op enquêtes op peil te houden, werkt het CBS voortdurend aan 

betere benaderstrategieën. Het CBS ontwikkelde een methodologisch verantwoorde 
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benaderstrategie, die gebruik maakt van beloningen ter motivatie om deel te nemen aan 

enquêtes (incentives) en flexibele vragenlijsten, waarbij het persoonlijke waarneemdeel 

zich met name richt op slecht responderende doelgroepen. Dit leidde tot een reductie van 

de omvang van het interviewerscorps en van de kosten van het veldwerk. In 2019 paste 

het CBS deze benaderstrategie toe bij de onderzoeken waar dit in 2018 nog niet gebeurde, 

zoals de Enquête Beroepsbevolking. 

Beperkte regeldruk
Het CBS verzamelt de gegevens op zo’n manier dat de regeldruk voor ondernemingen 

en instellingen zo laag mogelijk blijft en waar mogelijk wordt geput uit bestaande 

registraties. De afgelopen jaren deed en bereikte het CBS veel op het gebied van reductie 

van regeldruk. In 2019 ging de aandacht uit naar vier hoofdthema’s: 

1. Aandacht voor merkbare doelgroepgerichte verbeteringen voor bedrijven met een 

relatief hoge CBS-regeldruk. Daartoe voerde het CBS een geslaagde pilot uit voor 

eenvoudigere gebaseerde gegevensaanlevering door een zeer groot bedrijf. Dit 

leidde tot een significante vermindering van de invultijd en een verbetering van de 

kwaliteit. In 2020 zal deze pilot bij meer bedrijven plaatsvinden. Ook trof het CBS 

in 2019 de voorbereidingen die het mogelijk maken dat per 1 januari 2020 geen 

prijswaarnemingen in de winkels meer nodig zijn. Deze mijlpaal bereikt het CBS als 

eerste statistische bureau in de eurozone.

2. Implementatie van een nieuw handhavingsbeleid op basis van een geslaagde pilot die 

geleid heeft tot een snellere respons. Dit strakkere handhavingsbeleid faciliteert een 

vermindering in uitvraag bij bedrijven. Op basis van evaluaties van de geslaagde pilot 

besloot het CBS in 2019 om het nieuwe beleid stapsgewijs te implementeren voor alle 

verplichte statistieken.

3. Het verder verbeteren van de communicatie en het vergroten van de doelgroepgerichte 

benadering inclusief dialoog met bedrijven. Dit gebeurde onder andere door bedrijven 

van de statistiek Internationale Handel in Goederen bij de ontvangstbevestiging van 

de gegevens die zij hebben aangeleverd actuele en voor hen relevante output aan te 

bieden.   

4. Aandacht voor efficiëntere uitvraag en in totaal lagere (feitelijke en ervaren) regeldruk 

voor het bedrijfsleven. Daartoe is bijvoorbeeld samen met de DNB één gezamenlijke 

en gecombineerde vragenlijst opgesteld ter vervanging van twee afzonderlijke 

vragenlijsten. 

Om aan de door Eurostat vereiste dekkingsgraad te voldoen, verlaagde het CBS per 

2019 de vrijstellingsdrempel voor bedrijven voor de statistiek Internationale Handel in 

Goederen: voor de invoer naar 0,8 miljoen euro en voor de uitvoer naar 1,0 miljoen euro. 

Ter verlaging van het onoverkomelijke regeldrukeffect stelde het CBS deze bedrijven in de 

gelegenheid om een jaar- in plaats van een maandopgave te doen. De gevolgen van deze 

wijziging worden in 2020 zichtbaar bij de meting van de regeldruk over 2019. 

Het digitaal ontvangen van gegevens uit de financiële administraties van bedrijven is 

een belangrijk onderdeel van de lange termijn strategie voor de bedrijfseconomische 

statistieken. In samenwerking met andere overheden en organisaties uit de markt 

ontwikkelde het CBS het Referentie Grootboek Schema (RGS), waarmee een eenduidige 

vertaling van administratie naar uitvraag wordt bewerkstelligd. In 2019 voerde het CBS 

met medewerking van DSM een geslaagd pilot project uit naar de mogelijkheid om 

de financiële administratie van een grote onderneming via RGS in te zetten voor de 

productiestatistiek. Dit pilot project werd bekostigd door het ministerie van BZK.
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Text mining
LinkedIn en Eurostat onderzochten met gebruik van tekst mining hoe het 

pasafgestudeerden in het hoger en universitair onderwijs vergaat op de arbeidsmarkt. Het 

CBS onderzocht de representativiteit van de uitkomsten.

Ook bij het ingrijpende herontwerp van de statistiek Re-integratie door Gemeenten (SRG) 

gebruikte het CBS succesvol tekst mining als innovatieve techniek bij de analyse van de 

uitkomsten.

Ook vervolgde het CBS onderzoek waarbij webscraping, tekst mining en machine learning 

wordt toegepast voor de bedrijvenstatistieken. De onderzoeken waren vooral gericht op 

het verzamelen van achtergrondkenmerken van bedrijven om zo nieuwe classificaties 

te vormen die niet door de standaard bedrijfsindeling (SBI) waren gedekt. Voorbeelden 

hiervan zijn het classificeren naar webwinkelactiviteiten, zelfbouwwoningen, en 

alcoholverkooppunten. Hierbij werkte het CBS uitgebreid samen met externe partijen.  

In 2019 richtte het CBS een innovatief project in bekostigd door BZK en de ICT-

Uitvoeringsorganisatie (ICTU). Doel van dit project is het effect van de Omgevingswet die 

in 2021 in werking treedt op de aard en omvang van rechtspraak in kaart te brengen. 

Hierbij worden rechterlijke uitspraken met behulp van tekst mining-technieken gelezen en 

gecategoriseerd. Het gaat om een samenwerking met de Raad voor de Rechtspraak, Raad 

van State en de Universiteit van Tilburg.

Overige innovatieve projecten
Samen met Translink startte het CBS een project om op basis van OV-chipkaartgegevens 

veilige en snelle informatie over mobiliteit te publiceren. Translink is de beheerder 

van data van het openbare vervoer (OV). Het CBS en Translink werken samen aan het 

samenstellen van een nationale OV-monitor. In 2020 zal een eerste versie beschikbaar zijn. 

Het CBS onderzocht in opdracht van het ministerie van BZK in twee verkennende studies 

het gebruik van het digitale portaal MijnOverheid. De studies gaven inzicht in de wijze 

en mate van gebruik van het portaal en in de gebruikers. De verkregen informatie over 

gebruikers en gebruikersgedrag ondersteunt bij het gericht verbeteren van de digitale 

dienstverlening aan burgers. Tevens leverden de studies informatie over samenwerking 

tussen publieke organisaties op het gebied van data-delen, analyse, privacy, ethiek en 

datagedreven inzichten. De onderzoeksresultaten zijn in 2019 geanalyseerd, publicatie is 

beoogd in 2020. 

In 2019 werkte het CBS verder aan het programma Adequaat Meten van de Economie (AME). 

Met het programma onderzoekt het CBS hoe nieuwe economische fenomenen beschreven 

kunnen worden. Het CBS verrichtte onder andere onderzoek naar de digitalisering en 

verdienstelijking van de economie, naar de platformsamenleving en de internationale 

handel in digitale producten. Bekeken werd hoe gratis diensten zoals apps opgenomen 

kunnen worden in het bruto binnenlands product (bbp). Daarvoor ontwikkelde het CBS een 

raamwerk waarmee het is gelukt om een eerste schatting te maken van het aandeel gratis 

diensten in het bbp. In 2019 startte ook een Expertgroep AME, met externe deskundigen die 

nieuwe relevante economische onderwerpen benoemen en adviseren met betrekking tot 

de AME Research Agenda.
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In december 2019 publiceerde het CBS in samenwerking met het Kadaster de nieuwe 

prijsindex voor commercieel vastgoed als een beta-product. Daar ging jarenlange 

ontwikkeling aan vooraf. Eerdere pogingen leverden geen publicabele uitkomsten op, 

vooral door een lage dekking van grote transacties in de steden. Door over te stappen op 

een andere rekenmethode (hedonische regressie) is het CBS erin geslaagd een prijsindex 

voor huurwoningen, kantoren, winkels en industriepanden te ontwikkelen.

In november 2019 plaatste het CBS een eerste versie van de sociale spanningen indicator 

online, een beta-product. Hiermee is het mogelijk om snel een actuele indicator te krijgen 

van de veranderingen in sociale spanning en emoties (angst, woede, blijheid, verdriet en 

walging) in de samenleving.

In de publieke sector wordt steeds vaker geëxperimenteerd en op bescheiden schaal 

gewerkt met artificiële intelligentie (AI), bijvoorbeeld op het gebied van mobiliteit en 

gezondheid. Om dat op een eerlijke en verantwoorde manier te doen, is het noodzakelijk 

dat de AI-technologie die gebruikt wordt transparant en toetsbaar is. TNO en het CBS 

sloegen in 2019 de handen ineen om via een Partnership for Trusted AI een transparant, 

eerlijk en toetsbaar gebruik van AI in de publieke sector te stimuleren, met aandacht voor 

ethische, juridische en organisatorische randvoorwaarden. Samen met de University of 

Southampton ondertekende het CBS een memorandum of understanding over AI in official 

statistics.

De innovatieve ontwikkeling van een spraakgestuurde applicatie die direct antwoorden 

geeft op vragen van gebruikers naar feiten en statistisch nieuws leidde rond de 

jaarwisseling tot een succesvolle lancering van een publieke betaversie. Gebruikers 

kunnen op hun mobiele apparaat een vraag stellen over een vooralsnog beperkt aantal 

onderwerpen waarover het CBS statistiek maakt. De gebruikers krijgen dan in een 

vloeiende geautomatiseerde dialoog een eerste antwoord en zo nodig een doorverwijzing 

naar meer informatie op de CBS-website of op StatLine. In 2020 wordt de applicatie in 

nauwe interactie met gebruikers verder ontwikkeld.

IT
In 2019 rondde het CBS met succes een groot ICT-project af. Met het zogenaamde 

BLONT-project is een belangrijk systeem dat gebruikt werd voor het uitvoeren van grote 

statistische berekeningen in de productie van de statistieken vervangen, binnen de 

afgesproken periode en het afgesproken budget. Het CBS benutte tegelijkertijd de kans om 

bepaalde productieprocessen volledig te automatiseren en optimaliseren. 

In 2019 ging het CBS verder met de vervanging van het rekencentrum. Dit is nodig om de 

bedrijfscontinuïteit te blijven garanderen en om te zorgen dat het CBS ook voor wat de IT–

infrastructuur betreft op de toekomst is voorbereid. Na een aanbestedingsprocedure schafte 

het CBS in het voorjaar de nieuwe apparatuur aan en plaatste deze in het rekencentrum. 

De rest van het jaar gebruikte het CBS om de nieuwe apparatuur operationeel te maken en 

om de virtuele servers, werkplekken en data te migreren. Eind maart 2020 is het nieuwe 

rekencentrum volledig in bedrijf en is de oude hardware afgevoerd.



4.
Bedrijfsvoering
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4.1 Het personeel in cijfers

Eind 2019 waren 1962 medewerkers in dienst van het CBS. De gemiddelde operationele 

bezetting in 2019 is 1784 vte, en is licht gestegen ten opzichte van 2018. De bezetting per 

hoofddirectie staat in tabel 4.1.

De gemiddelde leeftijd van de CBS’er eind 2019 is 49,9 jaar, ten opzichte van 2018 een 

lichte daling. Eind 2019 was 55 procent van de medewerkers 50 jaar of ouder (zie figuur 

4.1.2). In het verslagjaar 2018 lag dit aandeel op 54,7 procent.

Eind 2019 is de prognose dat 350,9 vte het CBS zal verlaten in de jaren 2020-2025 omdat 

zij de AOW-gerechtigde leeftijd bereiken (zie figuur 4.2).

4.1.1 Bezetting in vte per hoofddirectie, 2019
 

vte
 

 

EBN Economie, bedrijven en nationale rekeningen 477 

SER Sociale en ruimtelijke statistieken 426 

DVZ Dataverzameling 228 

BIM Bedrijfsvoering, IT en Methodologie 348 

CCN CBS Communicatie en Nieuws 79 

RAD Research, ASD en Dataservices 177 

Overig 49 
  

4.1.2 CBS bezetting in percentages naar leeftijdscategorie, 2019

17,3 %17,3 %

23,9 %23,9 %

30,3 %30,3 %

28,5 %

28,5 %

30-40 Years 40-50 Years 50-60 Years >=60 Years

Lorem ipsum
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Een groot deel van de uitstroom wordt vervangen. Het CBS speelt hierop in door tijdig en 

herkenbaar op de arbeidsmarkt aanwezig te zijn. Niet alleen door goede contacten met 

hogescholen en universiteiten, maar ook door continue aandacht voor het aantrekken van 

stagiairs, afstudeerders en promovendi is het ook in 2019 gelukt om vacatures in te vullen. 

In 2019 is extra geïnvesteerd in de werving van IT-collega’s. 

De toename van het aandeel hoger opgeleid personeel zet door als gevolg van de 

toename van de complexiteit en automatisering van de statistische processen. Eind 2019 

was 85 procent van de medewerkers werkzaam in functieschaal 9 of hoger (hbo+). In 1995 

lag dit percentage nog op 50 procent (zie figuur 4.3).

4.1.3 Verwachte uitstroom aantal CBS-medewerkers door bereiken
AOW-gerechtigde leeftijd (2020-2025)
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4.1.4 CBS-medewerkers (in percentages) naar functieniveau in
1995, 2015 en 2019
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Het CBS hecht grote waarde aan goede arbeidsomstandigheden voor de medewerkers. Het 

streeft naar vitale en gezonde medewerkers, die nu en in de toekomst duurzaam inzetbaar 

zijn. In 2019 is een nieuwe arbodienst geselecteerd. In het laatste kwartaal is een pilot 

gehouden om eerder in het verzuimproces én sneller dan voorheen interventies te doen. 

Gezien positieve ervaring is deze voortgezet in de nieuwe dienstverlening vanaf 2020. Ook 

is besloten vanaf 2020 te gaan werken met een interne verzuimregisseur die casuïstiek 

helpt op te lossen. De effecten daarvan zullen in 2020 blijken.

De diverse hulpverleners op het gebied van sociale ondersteuning (vertrouwenspersoon, 

bedrijfsmaatschappelijk werk en de ombudsfunctionaris) hebben in 

managementbijeenkomsten hun rol verhelderd. Twee nieuwe preventiemedewerkers zijn 

van start gegaan in 2019.  

In 2019 bedroeg het ziekteverzuim 5,1 procent, even hoog als in 2018. In 2017 was het 

ziekteverzuim 4,1 procent. De zogenoemde Verbaannorm1) bedraagt voor het CBS 4,4 

procent. Met name het langdurig psychisch ziekteverzuim is toegenomen. Uit analyse van 

de verzuimcijfers 2019 blijkt dat bijna het gehele langdurige psychische verzuim niet werk 

gerelateerd is.hHet overig langdurig verzuim betreft medisch verzuim met relatief veel 

klachten inherent aan een oudere populatie.

Omdat er geen eenduidige reden te geven is voor de stijging, heeft het CBS geconcludeerd 

dat een brede integrale aanpak vereist is. Er is daarbij meer aandacht voor het langdurige 

verzuim en er is meer focus op kennisuitbreiding en preventie. Maatregelen die in 2019 zijn 

genomen, betreffen een pilot met een multidisciplinair arboteam; een aanbesteding voor 

een nieuwe arbodienst met een geheel ander dienstverleningsmodel; het digitaliseren van 

het de administratieve afhandeling van het verzuimproces; het binnen het CBS opzetten van 

een organisatiecluster Arbo & verzuim met een ervaren arbocoördinator; en het uitbreiden 

van de ondersteuning voor managers met een arbeidsdeskundige voor re-integratie.

Het CBS hecht grote waarde aan constructief overleg met de ondernemingsraad (OR). In 

2019 zijn in formeel en informeel overleg onder meer de volgende onderwerpen aan de 

orde gekomen in de ondernemingsraad en het georganiseerd overleg met de vakbonden: 

de reorganisatie van de hoofddirectie dataverzameling, de tijdelijke werkorganisatie van 

Research & development, aanvullende statistische diensten en dataservices, en een aantal 

kleinere reorganisaties, waaronder de formalisering van de CBS Academy. Ook bij andere 

ontwikkelingen zoals de aanbesteding van de arbodienst of de invoering van de Wet 

normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) is de OR actief betrokken. 

4.2 Personeelsbeleid

In 2019 richtte het personeelsbeleid zich op vier speerpunten die bijdroegen aan het 

creëren van een wendbare organisatie met voldoende professionele en betrokken 

medewerkers. Het stimuleren van ontwikkeling en groei stond hierbij centraal. 

1) De Verbaannorm geeft een indicatie van het verzuimniveau dat te realiseren is uitgaande van de populatie werk-

nemers binnen de organisatie, afgezet tegen het ingeschatte, haalbare verzuim in Nederland.
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Het eerste speerpunt was het vergroten van de leiderschapsvaardigheden en het 

ondernemerschap van het management. In 2019 vond een herijking plaats van het 

programma voor startende leidinggevenden. Daarmee worden leidinggevenden beter 

toegerust om invulling te geven aan het leiderschapsprofiel binnen het CBS. Tevens vond 

een eerste inventarisatie plaats van high potentials. 

Het tweede speerpunt was om de kwaliteit en prestaties van medewerkers te verbeteren 

door meer feedback, dialoog en sturing op prestaties. In 2019 onderzocht het CBS diverse 

methodieken voor een effectieve personeelsschouw.  Daarnaast werden er best practices 

uitgewisseld voor het beoordelen van personeel en het spotten van high potentials. Om 

medewerkers te stimuleren hun persoonlijke vaardigheden te trainen, introduceerde het 

CBS in 2019 een online platform voor het ontwikkelen van soft skills. Voorbeelden van 

trainingen die aan bod kwamen, zijn: het kunnen omgaan met veranderingen, flexibel zijn, 

communiceren, beïnvloeden, feedback geven en feedback ontvangen.

Een ander punt was het zichtbaar positioneren van het CBS als aantrekkelijke werkgever 

om de juiste mensen aan te trekken en te behouden. In 2019 vond op het gebied van 

recruitment extra inspanning plaats door meer capaciteit en een actievere benadering van 

kandidaten. Dit resulteerde in een instroom van meer dan honderd nieuwe medewerkers, 

met name op het gebied van IT en data science. 

Het laatste punt was het stimuleren van loopbaanontwikkeling en groei, onder meer 

door mobiliteit. Om continue ontwikkeling van medewerkers te stimuleren, breidde de 

CBS Academy in 2019 het aanbod aan interne trainingen op het gebied van statistiek 

en data science fors uit. Ook besteedde het CBS aandacht aan het verbeteren van de 

trainingsvaardigheden van interne docenten. Het CBS-traineeprogramma maakt deel 

uit van de statistische opleidingsactiviteiten die het CBS voor eigen personeel aanbiedt. 

Verder maakten de personeelsleden van het CBS steeds meer gebruik van individuele 

loopbaanbegeleiding en van de mogelijkheid om tijdelijk werkervaring op te doen bij 

andere teams in de organisatie.

4.3 Maatschappelijk verantwoorde 
bedrijfsvoering

Het CBS richtte zich bij maatschappelijk verantwoorde bedrijfsvoering vooral op 

duurzaamheid. De kantoren zijn duurzaam verwarmd en gekoeld. Het kantoor in Den 

Haag is volledig verwarmd door een warmte-koudeopslag. In Heerlen is het kantoor voor 

ongeveer 50 procent duurzaam verwarmd en gekoeld door mijnwater. De CO₂-uitstoot 

door het aardgasverbruik is gecompenseerd met behulp van internationale Gold Standard 

certificaten en levering van groene elektriciteit. Tijdens diverse interne verbouwingen werd 

de verlichting vervangen door energiezuinige ledverlichting.

In het kader van de Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED) voerde het CBS energie-

audits uit. Het doel hiervan was om op een systematische manier informatie te verzamelen 

over het actuele energieverbruik van het CBS. 
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Met de komst van het nieuwe rekencentrum bespaarde het CBS aanzienlijk op serverruimte 

en energiekosten. Zo verminderde het aantal servers met meer dan helft en daalden de 

energiekosten van het rekencentrum met ongeveer 50 procent door (veel) efficiëntere 

storage apparatuur en genoemde afname van het aantal servers. De totale rekenkracht 

van het nieuwe rekencentrum nam met een factor 2 toe. Op de desktopomgeving Virtual 

Desktop Infrastructure activeerde het CBS de slaapstand, waardoor apparaten ‘s avonds 

uitgeschakeld worden. Hiermee voorkomt het CBS onnodig stroomverbruik. 

Het CBS scheidt het afval zo veel mogelijk om zo het ontstaan van restafval te beperken en 

te voorkomen. Dit ten gunste van afvalstromen die voor compostering en/of hergebruik en 

recycling geschikt zijn. 

Bij elke vestiging plaatste het CBS een bijenkast om bij te dragen aan (het besef van) 

biodiversiteit in de omgeving en het behoud van bijen.

4.4 Informatiebeveiliging, 
kwaliteitszorg en gedragscodes

Informatiebeveiliging 
Het CBS beschikt over een grote hoeveelheid vertrouwelijke gegevens. De beveiliging van 

die gegevens is van groot belang. Mensen, bedrijven en instellingen die hun gegevens 

aan het CBS ter beschikking stellen, moeten erop kunnen rekenen dat die informatie 

vertrouwelijk blijft. In de CBS-wet staat dat de gegevens die het CBS verzamelt uitsluitend 

gebruikt mogen worden voor statistische doeleinden. 

Het CBS heeft uitstekende technische en organisatorische voorzieningen om de gegevens 

te beveiligen. Ook in 2019 werd het interne toezicht op de bescherming van persoons- 

en bedrijfsgegevens uitgeoefend door het lijnmanagement. Daarnaast ke nt het CBS een 

functionaris voor de gegevensbescherming (FG) en een chief information security officer 

(CISO). Deze twee functies hebben een toezichthoudend en adviserend karakter. De 

toezichthoudende taken van de FG vloeien onder meer voort uit de Europese verordening 

op het gebied van gegevensbescherming (Algemene Verordening Gegevensbescherming, 

AVG) en de Wet op het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS-wet). De FG bewaakt de 

naleving van de AVG. CBS-medewerkers moeten het gebruik van persoonsgegevens vooraf 

melden bij de FG. Deze verricht de noodzakelijke controles en plaatst de melding in het 

meldingenregister van het CBS. De CISO is verantwoordelijk voor het opstellen, bijstellen, 

vernieuwen en herzien van het informatiebeveiligingsbeleid, inclusief controle op de 

werking en naleving van dit beleid. 

Het CBS stelt hoge eisen aan de kwaliteit van de informatiebeveiliging. Het CBS voldoet 

daarmee aantoonbaar aan de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR). De BIR is 

een normenkader, gebaseerd op ISO-normen 27001 en 27002, met maatregelen voor alle 

onderdelen van de bedrijfsvoering die relevant zijn voor de informatiebeveiliging. Het CBS 

is in 2019 wederom ISO 27001 gecertificeerd. De normen van ISO 27002 worden getoetst in 
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de jaarlijkse privacy-audits. Vanaf 2018 is het CBS aantoonbaar privacy proof. Dit houdt ook 

in dat het CBS volledig voldoet aan de AVG die in 2018 van kracht werd. 

Kwaliteitszorg
Het CBS introduceerde kwaliteitsmanagement op basis van de ISO-norm 9001 om 

zijn producten, processen en diensten te verbeteren en nog beter in de behoeften en 

verwachtingen van belanghebbenden te voorzien. Het doel om in 2019 op CBS-niveau ISO 

9001 gecertificeerd te zijn, behaalde het CBS al in 2018. Daarmee laat het CBS zien dat 

het kwaliteitsmanagement van groot belang acht en komt het bovendien tegemoet aan 

een van de uitkomsten van de peer review uit 2015 in het kader van de Praktijkcode voor 

Europese Statistieken (Code of Practice). Deze luidt: ‘Statistics Netherlands should take 

measures to embed more deeply its quality management throughout the organisation and 

consider also the adoption of recognised industry certification systems.’ De certificering 

van processen is de bevestiging dat binnen het CBS actief gebruik wordt gemaakt van de 

plan-do-check-act-cyclus. Dit is een standaardcyclus in kwaliteitsmanagement waarmee het 

CBS met beheersmaatregelen voldoende anticipeert op risico’s. Bovendien is er structureel 

aandacht voor continu verbeteren. Ook in 2019 werd het CBS met een positief resultaat 

geaudit voor ISO 9001. Daarnaast verbeterde in 2019 de kwaliteitszorg door de interne 

auditafdeling te professionaliseren. Een van de elementen daarvan is dat het CBS de 

interne auditafdeling per 1 januari 2020 direct onder de DG positioneerde.

Gedragscodes
Het CBS voldoet aan de eerdergenoemde Praktijkcode voor Europese statistieken. 

In de CBS-gedragscode staat hoe de principes onpartijdigheid, betrouwbaarheid, 

relevantie, efficiëntie, statistische geheimhouding en transparantie van belang zijn voor 

de maatschappij als geheel, voor de gebruikers van statistieken, voor de partijen die 

informatie aan het CBS verstrekken die de basis voor statistieken vormt en voor de CBS-

medewerkers zelf.

Conform het bestuursreglement van het CBS is het integriteitsbeleid vastgelegd in een 

Integriteitscode. Het CBS bevordert dat medewerkers zonder gevaar voor hun rechtspositie 

kunnen rapporteren over vermeende onregelmatigheid of schending van gedragscodes 

en wet- en regelgeving. Ook beschikt het CBS over een externe en een interne 

klachtenregeling. Hier werd in 2019 als volgt gebruik van gemaakt:

 — In 2019 ontving het CBS 47 externe klachten. Deze klachten werden, veelal informeel, 

allemaal naar tevredenheid van de klager opgelost en geen van deze klachten leidde 

tot een vervolgklacht bij de Nationale Ombudsman. Er zijn geen klachten rechtstreeks bij 

de Nationale Ombudsman binnengekomen.

 — Het grootste deel van de bezwaren die het CBS ontving, had betrekking op de 

uitoefening van de wettelijke handhavingsbevoegdheden van het CBS. In 2019 werden 

22 bezwaren ongegrond verklaard die in 2018 waren ingediend en werden 8 bezwaren 

uit 2018 ingetrokken. In 2019 werden 94 nieuwe bezwaren ingediend. 37 Van deze 

nieuwe bezwaren zijn informeel afgehandeld, waarna het bezwaar schriftelijk werd 

ingetrokken. Van de resterende 57 bezwaren zijn er 36 niet-ontvankelijk of ongegrond 

verklaard. De overige 21 bezwaren worden in 2020 afgehandeld. Er werden geen 

bezwaren gegrond verklaard. Er werd geen beroep ingesteld naar aanleiding van de in 

2019 genomen besluiten op bezwaar. 

 — In 2019 ontving het CBS vijf bezwaren van personeelsleden op het gebied van arbeids- 
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of ambtenarenrecht. Twee hiervan werden in 2019 afgehandeld en drie hebben geleid 

tot een beroepsprocedure bij de bestuursrechter. Een van deze beroepsprocedures is in 

2019 afgehandeld, een andere is ingetrokken en de laatste wordt in 2020 doorlopen.

 — In 2019 werd geen bezwaar gemaakt tegen de afwijzing van een verzoek op grond van 

de Wet openbaarheid van bestuur (WOB) of tegen een inzageverzoek op grond van de 

AVG.

 — In 2017 heeft het CBS als aanvulling op het publicatiebeleid een procedure opgesteld 

voor het indienen van klachten over het CBS-publicatiebeleid. In 2019 werd er geen 

gebruik gemaakt van deze klachtenprocedure.

4.5 Prestatie-indicatoren

De prestatie-indicatoren van het CBS hebben een functie als (extern) 

verantwoordingsinstrument en als (intern) sturingshulpmiddel. Alle indicatoren samen 

geven een beeld van de prestaties van het CBS, zowel op het gebied van de kerntaken 

als van de bedrijfsvoering. In 2017 startte het CBS een project om de externe prestatie-

indicatoren te herzien. De aanleiding daarvoor was tweeledig. Ten eerste was de 

bestaande set al vele jaren in gebruik. Ten tweede werd in de vijfjaarlijkse evaluatie van 

het CBS opgemerkt dat de prestatie-indicatoren geen volledig beeld meer gaven van de 

prestaties van het CBS en dat de streefwaarden ambitieuzer mochten zijn. Met de ingang 

van het nieuwe meerjarenprogramma 2019-2023 is in 2019 de nieuwe set van prestatie-

indicatoren in gebruik genomen, met ambitieuze streefwaarden.

In bijlage A van dit jaarplan staat de geactualiseerde set prestatie-indicatoren voor 

de externe verantwoording. Bijzonderheden met betrekking tot de realisatie van de 

streefwaarden worden hieronder toegelicht. 

 — Tevredenheid van onderzoekers over microdataservices (prestatie-indicator 1.2)

De streefwaarde van het gemiddelde van rapportcijfers die onderzoekers geven over 

microdataservices (remote access) is groter dan of gelijk aan 7,8. In 2019 was het 

gemiddelde 7,7.

Externe onderzoekers die gebruik maken van microdataservices worden op diverse 

aspecten bevraagd naar hun tevredenheid. Het geven van een rapportcijfers is daar een 

van. De reden voor de niet gehaalde doelstelling op het gebied van klanttevredenheid 

is in de gebruikersraad Microdataservices geanalyseerd aan de hand van een uitgebreide 

rapportage op alle uitgevraagde aspecten. De aspecten die een negatieve invloed 

uitoefenen op de overall-score hebben vrijwel allemaal te maken met een hoge 

werkdruk bij – met name – die onderdelen van de organisatie die direct contact hebben 

met gebruikers. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door een toegenomen volume 

aan geleverde diensten bij gelijkblijvende bezetting. Daarnaast speelt onzekerheid 

bij gebruikers over de toegang tot microdata in de toekomst naar aanleiding van de 

door het CBS aangekondigde externe evaluatie die in 2020 plaatsvindt. Gezocht wordt 

naar efficiencymaatregelen om de werkdruk te verlagen, uitbreiding van het aantal 

medewerkers en een vertaling van de uitkomsten van de externe evaluatie naar een 

werkwijze die zo min mogelijk overlast voor gebruikers met zich meebrengt. 
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 — Gebruik van StatLine (prestatie-indicator 2.2)

De streefwaarde was 3 miljoen unieke gebruikers. In 2019 waren er 1,93 miljoen unieke 

gebruikers.

In 2019 is er een nieuwe versie van StatLine in gebruik genomen. Daarnaast is merkbaar 

dat er in 2019 veel meer gebruikers waren van de open data-faciliteit van StatLine. 

 — Punctualiteit verplichte leveringen aan Eurostat in 2019 (prestatie-indicator 3.2)

De streefwaarde was ten minste 99%. De realisatie voor 2019 bedroeg 97,6%.

Redenen waarom het CBS de streefwaarde niet haalde zijn late aanlevering van 

brongegevens waarop het CBS zijn statistieken baseert, een IT-storing, en administratieve 

knelpunten met betrekking tot de planning van Eurostat. Zo werden leveringen door het 

CBS op de eerste werkdag wanneer de deadline op een zon- of feestdag viel door Eurostat 

als ”te laat” geregistreerd.

 — Afwijking voorlopige en definitieve cijfers BBP (prestatie-indicator 4.1)

De streefwaarde voor deze indicator is gehaald. In 2019 rondde het CBS het programma 

vermindering bijstelling economische groei af. De maatregelen uit het programma hebben 

ertoe geleid dat voor verslagjaar 2016, waarvoor de definitieve uitkomsten in 2019 zijn 

vastgesteld, net als voor de twee voorgaande jaren, is voldaan aan de streefwaarde van de 

prestatie-indicator voor de afwijkingen tussen de allereerste en de definitieve ramingen 

van het bruto binnenlands product.  Het verder verkleinen van de bijstellingen in de 

opeenvolgende berekeningen van de economische groei houdt ook na het afronden van 

het programma de continue aandacht.

 — Juistheid van de berichten (prestatie-indicator 5.1)

De streefwaarde was dat minder dan 0,5% van de berichten is vervangen door een 

gecorrigeerd bericht. In 2019 was dat percentage 0,6%.

 — Juistheid van de cijfers (prestatie-indicator 5.2)

De streefwaarde was dan minder dan 1,5% van het aantal StatLineleveringen gecorrigeerd 

was. In 2019 was dat percentage 3,98%.Deze streefwaarde is ambitieus en er is continue 

aandacht om het aantal correcties te beperken.

 — Ziekteverzuim (prestatie-indicator 7.2)

In 2019 bedroeg het ziekteverzuim 5,1 procent. Dit is hoger dan de streefwaarde van 4,4 

procent, de zogenaamde Verbaannorm. 

Met name het langdurig psychisch ziekteverzuim is toegenomen. Uit analyse van de 

verzuimcijfers 2019 blijkt dat van dit langdurig psychisch verzuim slechts 7 procent werk 

gerelateerd is en derhalve direct en met rechtstreekse interventies beïnvloedbaar. Het 

overig langdurig verzuim betreft medisch verzuim met relatief veel klachten inherent aan 

een oudere populatie. 

Omdat er geen eenduidige reden te geven is voor de stijging, heeft het CBS geconcludeerd 

dat een brede integrale aanpak vereist is. Er is daarbij meer aandacht voor het langdurige 

verzuim en er is meer focus op kennisuitbreiding en preventie. Maatregelen die in 2019 zijn 

genomen, betreffen een pilot met een multidisciplinair arboteam; een aanbesteding voor 

een nieuwe arbodienst met een geheel ander dienstverleningsmodel; het digitaliseren 
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van het de administratieve afhandeling van het verzuimproces; het binnen het CBS 

opzetten van een organisatiecluster Arbo & verzuim met een ervaren arbocoördinator; 

en het uitbreiden van de ondersteuning voor managers met een arbeidsdeskundige voor 

re-integratie.

 — Beschikbaarheid infrastructuur (prestatie-indicator 9.1)

De streefwaarde was ten minste 99,7%. De realisatie voor 2019 bedroeg 98,8%.

De reden waarom het CBS de streefwaarde niet heeft gehaald is dat er met name in 

het derde en vierde kwartaal enige grote verstoringen hebben plaatsgevonden. In 

juli en augustus betrof het enkele netwerkverstoringen, in september een storing aan 

de webdiensten (o.a. vragenlijsten) en in oktober waren de Highcharts korte tijd niet 

beschikbaar.

Analyse van de oorzaken laat zien dat een deel van deze verstoringen indirecte 

consequenties waren van eenmalige wijzigingen in de infrastructuur ten gevolge van het 

rekencentrum project. Kans op herhaling is daardoor nihil. Het andere deel komt voort 

uit de bekende instabiliteit van de legacy omgeving voor webdiensten. De structurele 

oplossing zal komen uit het Phoenix programma. Totdat dit programma is afgerond, wordt 

getracht de monitoring op deze omgeving zo effectief mogelijk in te richten zodat de 

impact zo laag mogelijk is als er zich toch een storing voor doet.

 — Stabiliteit productie (prestatie-indicator 9.2)

De streefwaarde was maximaal 50 incidenten met prioriteit 1, waarvan er maximaal 4 

ook prioritiet 0 mochten krijgen. De realisatie voor 2019 bedroeg 40 respectievelijk 8 

incidenten.

De reden waarom het CBS de streefwaarde voor het aantal ‘prioriteit 0’ incidenten niet 

heeft gehaald is één-op-één te relateren aan de verstoringen zoals hierboven genoemd 

bij de prestatie-indicator ‘Beschikbaarheid infrastructuur’. Aangezien een deel van 

die verstoringen een éénmalig karakter hadden, acht het CBS voor 2020 aanvullende 

maatregelen niet nodig.

 — Innovatieve producten (prestatie-indicator 10.1)

De streefwaarde was 18 of meer innovatieve producten op het gebied van big data op 

het innovatieportaal van de CBS-website in 2019. De realisatie voor 2019 bedroeg 14 

innovatieve producten.

De streefwaarde is net niet gehaald doordat er vertraging was bij de afronding van enkele 

beta-producten, waardoor het niet lukte om deze voor de jaargrens op de website te 

plaatsen.

 — Aantal bij de Autoriteit Persoonsgegevens gemelde datalekken (prestatie-indicator 11.2)

De streefwaarde voor het aantal gemelde datalekken was 0. In 2019 zijn drie datalekken 

gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Een datalek had betrekking op een brief met persoonlijke informatie over een medewerker 

die tijdens de verzending open bleek te zijn. In het andere geval was een per ongeluk 

verzonden bestand niet versleuteld. Het derde datalek betrof een ontvreemde laptop 

met informatie over twee medewerkers van het CBS. Alle datalekken zijn door het CBS 
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zelf ontdekt. In het geval van de brief is het CBS afhankelijk van externe partijen voor 

de verzending van post en zijn er intern geen aanvullende maatregelen genomen. 

Aandacht voor het beveiligen van vertrouwelijke informatie maakt deel uit van het 

bewustzijnsprogramma van informatiebeveiliging. Daarnaast voert het CBS technische 

restricties in voor het verzenden van bestanden.



5.
Governance



41 CBS Jaarverslag 2019

5.1 Taken raad van advies

Met ingang van 1 januari 2017 is de raad van advies van het CBS bij wet ingesteld. In het 

bestuursreglement CBS is een en ander met betrekking tot de raad van advies geregeld. 

De raad van advies heeft onder andere tot taak de directeur-generaal desgevraagd of uit 

eigen beweging te adviseren over de uitvoering van de taken en bevoegdheden van de 

directeur-generaal. De raad van advies adviseert de directeur-generaal in ieder geval over:

 — Het meerjarenprogramma en het werkprogramma van het CBS;

 — De wijze waarop de nauwkeurigheid en de volledigheid van de van overheidswege 

openbaar te maken statistieken kunnen worden bevorderd zodat deze voorzien in de 

behoeften van praktijk, beleid en wetenschap;

 — De bedrijfsvoering van het CBS en een efficiënte besteding van middelen. 

Wanneer de positie van directeur-generaal vacant komt, stelt de raad van advies een 

profielschets op,  selecteert de raad van advies kandidaten op basis van een procedure 

die transparant is en uitsluitend gebaseerd op professionele criteria, en doet de raad van 

advies aan de minister een aanbeveling. 

De raad van advies kan met het oog op het voorbereiden van een advies uit zijn 

midden commissies vormen, waarvan ook anderen dan leden van de raad van advies 

deel uit kunnen maken. Adviezen worden door de raad van advies vastgesteld. De 

adviescommissies worden voorgezeten door een lid van de raad van advies. De raad van 

advies heeft de volgende adviescommissies ingesteld:

 — een audit comité dat de adviezen aan de directeur-generaal voorbereidt over de 

bedrijfsvoering, inclusief de financiële verslaglegging en het risicomanagementbeleid;

 — een commissie ICT die de adviezen aan de directeur-generaal voorbereidt 

over de strategie, het beleid en de implementatie daarvan op het gebied van 

informatiebescherming en ICT;

 — een programmaraad die de adviezen aan de directeur-generaal voorbereidt op het 

gebied van het meerjarenprogramma, het werkprogramma en het bevorderen van de 

nauwkeurigheid en volledigheid van de statistiekvoorziening.



42 CBS Jaarverslag 2019

5.2 Samenstelling raad van advies

Leden van de raad van advies worden conform de CBS-wet benoemd door de minister. 

Leden van de subcommissies worden benoemd door de DG. Conform het bestuursreglement 

is de schadeloosstelling voor de leden door de DG vastgesteld.

Op de CBS-website1) zijn de andere functies van de leden van de raad van advies en zijn 

subcommissies vermeld. Ook is een overzicht opgenomen van de benoemingstermijnen van 

de leden2).

De samenstelling van de raad van advies is eind 2019:

 — dr. G. (Gerrit) Zalm (voorzitter raad van advies)

 — J. (Johan) van Hall RA RE (plaatsvervangend voorzitter raad van advies, voorzitter 

commissie ICT)

 — prof. dr. mr. F. (Frans) van der Wel RA (voorzitter audit comité)

 — A.M.A.E. (Anne-Marie) Rakhorst

 — prof. dr. E.A. (Liesbet) van Zoonen 

Per 1 augustus 2019 heeft drs. C.C.M. (Kees) Vendrik (voorzitter programmaraad) zijn 

lidmaatschap van de raad van advies beëindigd in verband met het aanvaarden van het 

lidmaatschap van de Eerste Kamer der Staten-Generaal.

In 2019 heeft de programmaraad samen met de raad van advies vergaderd vanwege de 

grote overlap in onderwerpen. Lid van de programmaraad is eind 2019

 — prof. dr. S. (Steven) Brakman 

Leden van het audit comité zijn

 — prof. dr. mr. F. (Frans) van der Wel RA (voorzitter)

 — mr. C.M. (Charlotte) Insinger MBA 

 — drs. P.J.C.M. (Peter) van den Berg 

De commissie ICT werd eind 2019 gevormd door   

 — J. (Johan) van Hall RA RE (voorzitter)

 — Dr. E. (Emanuele) Baldacci

 — Dr. C.M. (Tini) Hooymans

 — ir. F.K. (Karel) van Lambalgen 

 — prof. dr. B. (Bibi) van den Berg  

Per 1 januari 2020 is de benoemingstermijn van dr. C.M. (Tini) Hooymans geëindigd. Per 

1 april 2019 is dr. E. (Emanuele) Baldacci benoemd als nieuw lid van de commissie ICT. 

1) https://www.cbs.nl/nl-nl/over-ons/organisatie/raad-van-advies/functies-leden-raad-van-advies-en-subcommissies
2) https://www.cbs.nl/nl-nl/over-ons/organisatie/raad-van-advies
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5.3 Raad van advies in 2019

In 2018 heeft de raad van advies aanbevelingen gedaan aan de minister van EZK voor 

benoeming van leden. De minister heeft deze aanbevelingen gevolgd en Anne-Marie 

Rakhorst en Liesbet van Zoonen per 1 januari 2019 benoemd tot lid. 

In 2019 heeft de raad van advies viermaal vergaderd, alle keren met de programmaraad. 

Het audit comité heeft vier keer vergaderd en de commissie ICT driemaal. In aanvulling 

hierop hebben raad van advies, programmaraad, audit comité en commissie ICT eenmaal 

gezamenlijk vergaderd.

In de vergaderingen van de raad van advies en de programmaraad stonden de jaarstukken 

en de wettelijke en beleidsmatige kaders van het CBS in relatie tot de technologische 

en maatschappelijke ontwikkelingen op de agenda. Daarnaast is onder meer gesproken 

over de circulaire economie, microdata en over de tijdelijke werkorganisatie Research & 

development, aanvullende statistische diensten en dataservices.

De commissie ICT heeft onder andere gesproken over CBS Center for Big Data Statistics 

(CBDS), het door het CBS ontwikkelde computer-assisted systeem voor enquêtes en 

verwerking van enquêteresultaten Blaise, informatiebeveiliging, IT-aspecten van de 

datastrategie, en de governance van de agile werkwijze.

In het audit comité is uitgebreid gediscussieerd over de jaarstukken, ook in aanwezigheid 

van de openbare accountant, de financiële stand van zaken, en de kwartaalrapportages. 

Ook is onder andere gesproken over het dataverzamelingsvernieuwingsprogramma 

Phoenix, risicomanagement, de aanbesteding van de openbare accountant, three lines of 

defence en de interne audit dienst, het controleplan, en de kostenstructuur.

In het gezamenlijke overleg stonden de data agenda overheid en de verbondenheid met 

het CBS, en het spraak gestuurd communiceren met het CBS op de agenda.

Maatschappelijke en technologische ontwikkelingen hebben het datalandschap 

aanzienlijk veranderd. Steeds meer organisaties zijn er mee bezig data te benutten, of 

om nieuwe data-diensten te ontwikkelen. In dit veranderende speelveld is een vraag 

wat de rolverdeling dient te zijn tussen marktpartijen en het CBS en hoe samenwerking – 

bijvoorbeeld in een zogenoemd data-ecosysteem – kan worden vormgegeven. Op verzoek 

van de minister van EZK heeft een consultant hierover in 2019 een advies uitgebracht. 

Naar aanleiding daarvan heeft de raad van advies een advies uitgebracht over de over de 

maatschappelijke rol van het CBS en de ruimte voor marktpartijen.

De raad van advies heeft positief geadviseerd over het jaarverslag en de jaarrekening 2018 

en over het jaarplan en de begroting 2020. 

De adviezen van de raad van advies zijn voorbereid door het audit comité, de 

programmaraad en de commissie ICT.
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5.4 Advies jaarverslag en 
jaarrekening

Conform zijn wettelijke taken adviseert de raad van advies over het jaarverslag en de 

jaarrekening. 

Mededeling raad van advies CBS

De raad van advies heeft kennis genomen van het jaarverslag en de jaarrekening van 
CBS over 2019. Op grond van zijn bevoegdheid neergelegd in de Wet op het Centraal 
Bureau voor de Statistiek adviseert het de directeur-generaal van de statistiek het 
jaarverslag 2019 en de jaarrekening van 2019 vast te stellen. 

Den Haag, 30 april 2020
Gerrit Zalm, voorzitter
 



6.
Financiën
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6.1 Financieel toekomstbeeld

In 2017 is duidelijkheid gekomen over de financiële kaders als gevolg van de Rutte II 

taakstelling. Ter versterking van het eigen vermogen van het CBS heeft CBS in 2017 van 

het ministerie van EZK een bijdrage van 12 miljoen euro ontvangen. Deze bijdrage wordt 

verstrekt in tranches die in hoogte gelijk zijn aan de resterende tranches van de taakstelling 

Rutte II, te weten 4 miljoen euro in 2016, 2 miljoen euro in 2017, 4 miljoen euro in 2018 

en 2 miljoen euro in 2019. Na 2019 dient het CBS het restant van de taakstelling Rutte 

II zelf op te vangen binnen de begroting. Daarnaast wordt van 2021 tot en met 2026 de 

jaarlijkse bijdrage van het ministerie van EZK aan het CBS voor de duur van 6 jaar met 2 

miljoen euro verlaagd. In het Regeerakkoord Rutte III is geen nieuwe taakstelling aan zbo’s 

opgelegd.

Als gevolg van de invulling van de taakstellingen is het eigen vermogen de afgelopen 

jaren gedaald naar 4 miljoen euro negatief per ultimo 2018. Als gevolg van een positief 

resultaat van 0,7 miljoen euro in 2019 is het negatieve eigen vermogen ultimo 2019 

teruggebracht naar 3,3 miljoen euro negatief. In het financieel meerjarenbeeld van het 

MJP 2019-2023 is rekening gehouden met een negatief eigen vermogen. In het financieel 

toekomstbeeld is nog geen rekening gehouden met eventuele financiële tegenvallers in 

2020 als gevolg van de Covid-2019 crisis. Medio 2020 zal hier meer duidelijkheid over zijn. 

Om de bezuinigingen Rutte I, het Lenteakkoord en Rutte II (totaal ruim 54 miljoen euro) te 

kunnen opvangen en tevens te blijven investeringen in noodzakelijk aanpassingen van het 

ICT-landschap, blijven het eigen vermogen en de solvabiliteit ook in de jaren 2020 tot 2023 

licht negatief. Het ministerie van EZK heeft ook voor die jaren aan het CBS toestemming 

gegeven om een licht negatief eigen vermogen te begroten. Het eigen vermogen, de 

solvabiliteit en de rentabiliteit zullen naar verwachting aan het einde van de MJP-periode 

2019-2023 weer positief zijn. Ondanks het verwachte negatieve eigen vermogen zal 

de liquiditeit op basis van de huidige inschattingen naar verwachting positief blijven. 

Aanvullend heeft het CBS nog een extra kredietfaciliteit van 10 miljoen euro. 

In het Regeerakkoord Rutte III is geen taakstelling aan het CBS opgelegd. Een eventuele 

vermindering in het budgettaire kader in de planperiode 2019–2023 kan slechts worden 

opgevangen wanneer aanpassingen worden gedaan in het Meerjarenprogramma of 

wanneer voor een deel van de statistieken in het basisprogramma alternatieve financiering 

wordt gevonden. Ook onvolledige compensatie van cao-loonstijgingen, pensioenkosten 

of prijsstijgingen kunnen niet zonder gevolgen voor het statistiekprogramma worden 

opgevangen. Wanneer dit risico zich voordoet zal het CBS in overleg treden met het 

ministerie van EZK om te komen tot passende oplossingen. In figuur 4.5 worden de 

verwachte ontwikkelingen qua eigen vermogen, resultaat en stand liquide middelen 

weergegeven.
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6.2 Extern verantwoordingsmodel 
(kosten statistiek)

In het CBS-verantwoordingsmodel zijn de totale integrale kosten over 2019 toegerekend 

aan de statistische activiteiten binnen het CBS. Deze kosten bedragen in totaal 194,6 

miljoen euro (exclusief de vrijval van 0,4 miljoen euro aan de reorganisatievoorzieningen).

6.1.1 Resultaat, eigen vermogen, liquide middelen 

Eigen vermogen 31/12 Liquide middelen 31/12 Resultaat

2018 2019 2020 2021 2022 2023
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6.2.1 Kosten van het Vaste programma CBS en kosten Aanvullende statistische diensten  
(2019 en 2018)

 

Vast 
programma 

2019
betaald uit 

basisbudget 
EZK

Aanvullende 
statistische 

diensten en 
overige 

baten 2019
Totale 

kosten 2019

Vast 
programma 

2018 
betaald uit 

basisbudget 
EZK

Aanvullende 
statistische 

diensten en 
overige 

baten 2018
Totale 

kosten 2018
 

 

Kosten statistiekgroep x 1.000 euro

 

Arbeid Inkomen en Leefsituatie 10 ,3 3 ,1 13 ,4 9 ,0 3 ,9 12 ,9

Bedrijfsstatistieken 30 ,1 3 ,2 33 ,3 30 ,7 3 ,3 34 ,0

Dataverzameling 34 ,8 6 ,6 41 ,4 33 ,9 7 ,4 41 ,3

Demografische en sociaal-economische statistieken 7 ,7 4 ,2 11 ,3 8 ,3 4 ,0 12 ,3

Dienstverlening en Informatieverstrekking 0 ,0 8 ,0 8 ,0 1 ,3 6 ,6 7 ,9

Leefomgeving 8 ,5 3 ,7 12 ,2 9 ,6 3 ,1 12 ,7

Nationale rekeningen 14 ,5 1 ,6 16 ,1 17 ,1 1 ,3 18 ,4

Overheidsfinanciën en Consumptieprijzen 13 ,9 0 ,7 14 ,6 13 ,7 0 ,7 14 ,4

Quartaire Sector 6 ,7 4 ,8 11 ,5 6 ,8 4 ,6 11 ,4

Register Bedrijven 7 ,1 0 ,1 7 ,8 7 ,7 0 ,0 7 ,7

Verkeer en Vervoer 4 ,1 0 ,4 4 ,5 4 ,7 0 ,4 5 ,1

Overige statistiekgroepen 3 ,3 5 ,6 8 ,9 0 ,0 2 ,7 2 ,7

Blaise 0 ,0 3 ,6 3 ,6 0 ,0 3 ,4 3 ,4

Presentatie CBS-cijfers 8 ,0 0 ,0 8 ,0 7 ,4 0 ,0 7 ,4

Totalen 149 ,0 45 ,6 194 ,6 150 ,3 41 ,4 191 ,7
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In tabel 6.2 is het overzicht van kosten over 2019 weergegeven. Hierbij wordt onderscheid 

gemaakt tussen de kosten voor het vaste programma (betaald uit het basisbudget EZK) en de 

kosten voor aanvullende statistische diensten. De kosten voor aanvullende statistische diensten 

zijn gebaseerd op de integrale kostprijs die het CBS hiervoor in rekening brengt (zie https://

www.cbs.nl/-/media/_pdf/2018/30/cbs%20uurtarieven%20per%20schaal%202019.pdf).

Uit tabel 6.2 kan worden afgeleid dat de kosten voor het vaste programma (betaald uit het 

basisbudget van EZK) in 2019 149,0 miljoen euro (2018: 150,3 miljoen euro) bedroegen. 

De kosten voor aanvullende statistische diensten bedroegen 45,6 miljoen euro in 2019 

(2018: 41,4 miljoen euro).

In tabel 6.3 zijn de financiële kengetallen van het CBS periode 2009 t/m 2019 beschreven. 

Uit tabel 6.3 kan worden afgeleid dat het statistische jaarprogramma tussen 2009 en 

2013 constant is gebleven. Met ingang van 2014 zijn als gevolg van de taakstellingen 

voor 4 miljoen euro aan statistieken versoberd, stopgezet of gefinancierd door de 

gebruiker van de statistiek. In 2017 is het EZK-budget voor reguliere niet verplichte 

statistieken verder gedaald met 7 miljoen euro. Het merendeel van deze statistieken wordt 

door de gebruikende ministeries bekostigd. Aan de andere kant zijn nieuwe Europese 

verplichtingen van kracht geworden 

Per saldo zijn de kosten van het vaste programma (betaald uit het basisbudget EZK) in de 

periode 2009-2018 gedaald van 184,9 miljoen euro in 2009 naar 149,9 miljoen euro in 

2019. Gecorrigeerd voor loon-en prijsstijgingen (totaal circa 20% over de periode 2009-

2018) zijn de totale kosten gedaald naar 122,6 miljoen euro in 2019. De verhouding output 

versus kosten wordt weergegeven in 

6.3 Financiële kengetallen van het CBS in de periode 2009 t/m 2019
 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2019 2019
 

 

x 1 miljoen euro

 

Lonen en salarissen 113 ,0 112 ,9 110 ,0 106 ,8 104 ,4 101 ,7 103 ,7 111 ,0 111 ,3 114 ,1 114 ,7

Pensioenlasten en sociale lasten 25 ,1 26 ,0 110 ,0 27 ,7 28 ,5 28 ,1 26 ,4 28 ,4 29 ,7 31 ,0 33 ,0

Ingeleend personeel 16 ,0 15 ,6 11 ,8 11 ,0 11 ,7 8 ,5 12 ,1 9 ,6 7 ,9 7 ,8 9 ,3

Overige bedrijfslasten 41 ,0 39 ,0 39 ,3 39 ,1 39 ,4 36 ,9 39 ,2 36 ,7 35 ,5 34 ,1 35 ,0

Afschrijvingen 9 ,4 12 ,5 9 ,1 9 ,3 9 ,3 7 ,4 6 ,4 5 ,9 5 ,8 4 ,7 2 ,6

Totale kosten 204 ,5 206 ,0 196 ,4 193 ,9 193 ,3 182 ,6 187 ,8 191 ,6 190 ,2 191 ,7 194 ,6

Aanvullende statistische diensten  
en overige opbrengsten −17 ,9 −21 ,4 −22 ,0 −25 ,0 −22 ,3 −22 ,9 −27 ,3 −29 ,5 −39 ,2 −41 ,4 −45 ,6

Kosten vast programma  
(betaald uit basisbudget EZK) 186 ,6 184 ,6 174 ,4 168 ,9 171 ,0 159 ,7 160 ,5 162 ,1 151 ,0 150 ,3 149 ,0

Kosten vast programma exclusief 
mutaties 2009–2019 184 ,9 182 ,2 170 ,1 164 ,6 163 ,9 156 ,5 156 ,2 157 ,5 153 ,3 152 ,3 149 ,9

Extra EU-verplichtingen vanaf 2009 1 ,7 2 ,4 4 ,3 4 ,3 7 ,1 7 ,2 8 ,3 8 ,6 8 ,7 9 ,0 10 ,1

Reductie niet verplichte statistieken 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 −4 ,0 −4 ,0 −4 ,0 −11 ,0 −11 ,0 −11 ,0

Kosten vast programma inclusief 
mutaties 2009–2019 186 ,6 184 ,6 174 ,4 168 ,9 171 ,0 159 ,7 160 ,5 162 ,1 151 ,0 150 ,3 149 ,0

Prijsstijging tov voorgaand jaar 3 ,80% 0 ,30% 0 ,60% 2 ,00% 0 ,60% 1 ,60% 4 ,00% 2 ,00% 2 ,00% 3 ,50%

Kosten vast programma exclusief 
mutaties 2009–2019 gecorrigeerd 
voor prijsstijgingen 184 ,9 175 ,5 163 ,4 157 ,2 153 ,4 145 ,6 143 ,1 138 ,7 132 ,3 128 ,9 122 ,6

Gemiddeld aantal vte 2 140 2 059 1 964 1 875 1 833 1 777 1 780 1 864 1 816 1 776 1 784 

Loonkosten per vte x € 1.000 64 ,5 67 ,5 69 ,3 71 ,7 72 ,5 73 73 ,1 74 ,8 77 ,6 81 ,7 82 ,8
  

https://www.cbs.nl/-/media/_pdf/2018/30/cbs%20uurtarieven%20per%20schaal%202019.pdf
https://www.cbs.nl/-/media/_pdf/2018/30/cbs%20uurtarieven%20per%20schaal%202019.pdf
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6.3 In control verklaring

a. Inleiding 
Het besturingssysteem van het CBS is een wezenlijk onderdeel van de bedrijfsvoering. Het 

ondersteunt het management om de gestelde doelen te realiseren. De opzet en werking 

van het besturingssysteem wordt periodiek geëvalueerd. Naast de Code Goed Bestuur 

Publieke Dienstverleners ziet het CBS het Gemeenschappelijk normenkader voor financieel 

beheer, verantwoording en intern toezicht als belangrijke uitgangspunten voor het in 

control zijn van het CBS. Belangrijkste elementen hierbij zijn: 

 — Strategische planningsproces;

 — Risicomanagement;

 — Interne beheersingsmaatregelen en een adequaat planning- en controlsysteem;

 — Governancesysteem; 

 — In control statement.  

In deze paragraaf worden deze onderwerpen toegelicht en ook hoe hiermee voldaan 

wordt aan het Gemeenschappelijk normenkader voor financieel beheer, verantwoording en 

intern toezicht.

b. Strategisch planningsproces 
Het strategisch planningsproces is een essentieel onderdeel van het besturingssysteem. 

De strategie wordt uitgewerkt in een Meerjarenprogramma (MJP) conform artikel 14 van 

de Wet op het CBS. In het Meerjarenprogramma wordt op hoofdlijnen vastgelegd welke 

werkzaamheden het CBS zal uitvoeren in de komende jaren. Het Meerjarenprogramma 

bevat een beschrijving van de op middellange termijn en lange termijn te realiseren 

doelstellingen, de hoofdlijnen van het daarop te richten beleid en de financiële en 

organisatorische voorwaarden die daartoe vervuld zullen worden. In 2018 heeft de 

minister van EZK het Meerjarenprogramma 2019-2023 goedgekeurd. 

6.4 Output versus kosten
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Het CBS vertaalt het Meerjarenprogramma in jaarlijkse werkprogramma’s waarin is 

vastgelegd welke werkzaamheden het CBS in een bepaald jaar zal uitvoeren binnen 

de vastgestelde jaarbegroting. In de interne directiejaarplannen wordt vervolgens 

beschreven hoe de verschillende CBS-directies bijdragen aan het realiseren van het CBS-

werkprogramma.

c. Risicomanagement 
Om de doelstellingen te bereiken, wil het CBS zicht hebben op de risico’s die de realisatie 

van deze doelen kunnen belemmeren. Risicomanagement heeft als doel het beheersen 

dan wel reduceren van risico’s die de doelstellingen van het CBS bedreigen. In het kader 

van risicomanagement worden risico’s periodiek tegen het licht gehouden en herijkt. 

Hierbij wordt in het bijzonder gekeken naar risico’s in relatie tot het Meerjarenprogramma. 

De risico’s van het CBS zijn ondergebracht in vier categorieën: 

 — strategische risico’s; 

 — financiële risico’s; 

 — compliance risico’s;

 — operationele risico’s. 

 — frauderisico’s

Financiële risico’s zijn uiteengezet in relatie tot impact op de resultaten. Strategische, 

compliance, operationele en frauderisico’s zijn niet gekoppeld aan resultaten of financiële 

positie vanwege de beperkte mogelijkheid ze te kwantificeren. 

Op basis van de risicoanalyse zijn en worden passende maatregelen genomen. Ook heeft 

het CBS bepaald wat de risicoacceptatie is en wanneer risico’s niet meer acceptabel 

gevonden worden. Hieronder worden de belangrijkste restrisico’s genoemd.

Strategische risico’s 

Beperkt budget voor IT
Het basisbudget biedt in beperkte mate ruimte voor belangrijke aanpassingen van het 

ICT-landschap om continuïteits- en kwaliteitsrisico’s te voorkomen. Dit vergt een scherpe 

afweging van kosten en baten bij ICT- en procesherontwerpprojecten. Noodzakelijkerwijs 

worden belangrijke investeringen op dit gebied vooruit geschoven: vervangingsprojecten 

starten niet en van andere projecten wordt de scope verkleind of de start vertraagd. Dit 

heeft als effect dat systemen verder verouderen. Veel daarvan zijn gedurende een reeks van 

jaren keer op keer aangepast om te kunnen blijven voldoen aan de steeds veranderende 

omstandigheden. Dit brengt risico’s met zich mee ten aanzien van de continuïteit van 

de statistiekproductie en de kosten van beheer van deze systemen. Deze risico’s kunnen 

zoveel mogelijk worden gemitigeerd door het nemen van procesmaatregelen en zorg 

te dragen voor een goede monitoring van de performance van systemen. Het CBS stelt 

zorgvuldig prioriteiten waarbij projecten voorrang krijgen die noodzakelijk zijn voor 

de bedrijfszekerheid van de statistische processen en de beheersing van de risico’s of 

een belangrijke bijdrage leveren aan de te realiseren efficiency. Daarbij wordt voorrang 

gegeven aan het aanpassen van het proces van dataverzameling in het Phoenix-

programma. Tot slot wordt ook gewerkt met Scrum en Agile-technieken bij het uitvoeren 

van IT-projecten. Dit zijn flexibele methoden om met een multidisciplinair team werkende 
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producten op te leveren in korte sprints met een vaste lengte van één tot vier weken. Deze 

technieken werpen binnen het CBS zijn vruchten af om een zo hoog mogelijk rendement 

te verkrijgen uit de ingezette capaciteit. Die maatregelen hebben geleid tot een structurele 

verlaging van de kosten, onder meer bij het afronden van enkele grote herontwerpen. 

In 2019 ging het CBS verder met de vervanging van het rekencentrum. Dit was nodig om 

de bedrijfscontinuïteit te blijven garanderen en om te zorgen dat het CBS ook voor wat 

de IT–infrastructuur betreft op de toekomst is voorbereid. Eind maart 2020 is het nieuwe 

rekencentrum volledig in bedrijf en is de oude hardware afgevoerd.

Financiële risico’s 

Krimpend budget
In de periode vanaf 2012 heeft het CBS te maken met een sterk krimpende bijdrage 

van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor het uitvoeren van het 

basisprogramma. Door achtereenvolgens de taakstellingen Rutte I, Lenteakkoord en 

Rutte II is het basisbudget in die periode met ruim 50 miljoen euro teruggelopen, ruim 

25 procent van het oorspronkelijke budget van 188 miljoen euro in 2011. Het CBS heeft 

deze taakstellingen gerealiseerd met efficiencymaatregelen en het beëindigen van een 

deel van de statistieken. Het CBS heeft efficiënte methoden en werkprocessen ingezet 

om met minder middelen hetzelfde te realiseren. Vanwege de doorlooptijd van de 

efficiencyprojecten was in het Meerjarenprogramma 2014-2018 voorzien om het eerder 

opgebouwde eigen vermogen aan te wenden. Echter, de taakstelling Rutte II was niet 

voorzien in het MJP 2014-2018, en ook heeft het CBS in de afgelopen jaren te maken gehad 

met een aantal andere tegenvallers. Het CBS heeft daarom aanvullende maatregelen 

genomen. Materiële uitgaven en kosten van secundaire personele arbeidsvoorwaarden zijn 

verlaagd. 

Ter versterking van het eigen vermogen van het CBS heeft het CBS in 2017 van het 

ministerie van EZK een bijdrage van 12 miljoen euro ontvangen. Deze bijdrage wordt 

verstrekt in tranches die in hoogte gelijk zijn aan de resterende tranches van de taakstelling 

Rutte II, te weten 4 miljoen euro in 2016, 2 miljoen euro in 2017, 4 miljoen euro in 2018 

en 2 miljoen euro in 2019. Na 2019 dient het CBS het restant van de taakstelling Rutte II 

(4 miljoen euro) zelf op te vangen binnen de begroting. Daarnaast wordt van 2021 tot en 

met 2026 de jaarlijkse bijdrage van het ministerie van EZK aan het CBS voor de duur van 

zes jaar met 2 miljoen euro verlaagd. Het CBS heeft van het ministerie van EZK schriftelijk 

toestemming gekregen om in de komende jaren een licht negatief eigen vermogen te 

begroten, tot maximaal circa 5 miljoen euro. In 2019 was het resultaat 0,7 miljoen euro 

positief waardoor het eigen vermogen van 3,3 miljoen euro negatief eind 2019 minder 

negatief is. Het eigen vermogen zal naar verwachting aan het einde van de nieuwe MJP-

periode 2019-2023 weer positief zijn. Ondanks het verwachte negatieve eigen vermogen 

zal de liquiditeit op basis van de huidige inschattingen naar verwachting positief blijven. 

In het Regeerakkoord Rutte III is geen taakstelling aan het CBS opgelegd. Een eventuele 

vermindering in het budgettaire kader in de planperiode 2019–2023 kan slechts worden 

opgevangen wanneer aanpassingen worden gedaan in het Meerjarenprogramma of 

wanneer voor een deel van de statistieken in het basisprogramma alternatieve financiering 

wordt gevonden. Ook onvolledige compensatie van cao-loonstijgingen, pensioenkosten 

of prijsstijgingen kunnen niet zonder gevolgen voor het statistiekprogramma worden 

opgevangen. Wanneer dit risico zich voordoet zal het CBS in overleg treden met het 
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ministerie van EZK om te komen tot passende oplossingen. In de werkafspraken tussen CBS 

en EZK is verder ten aanzien van het risico van aanvullende statistische diensten overigens 

afgesproken dat bij een substantiële vermindering van aanvullende statistische diensten 

het Ministerie medeverantwoordelijk is voor het opvangen van de verliezen. Hierbij geldt 

dat er sprake moet zijn van een substantieel probleem dat veroorzaakt wordt door exogene 

omstandigheden en niet door beleidsbeslissingen die het CBS geïnitieerd heeft. Bovendien 

moet het CBS de gevolgen redelijkerwijs niet zelf kunnen dragen.

Compliance risico’s 
Compliance risico’s betreffen de drie thema’s informatiebeveiliging, kwaliteitszorg en 

gedragscodes. Het CBS beschikt over een grote hoeveelheid vertrouwelijke gegevens. Het 

CBS heeft uitstekende technische en organisatorische voorzieningen om deze gegevens 

te beveiligen. Het CBS voldoet aan de normen van ISO 27001, ISO 27002, de AVG, het 

Europese ESS IT security framework en de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR). 

In 2019 werd het CBS op het gebied van kwaliteitszorg met een positief resultaat geaudit 

voor ISO 9001. Het CBS voldoet aan de praktijkcode voor Europese statistieken en heeft 

een eigen gedragscode.  Daarnaast heeft het CBS zijn integriteitsbeleid vastgelegd in een 

integriteitscode en beschikt het over een externe en een interne klachtenregeling. Deze 

drie onderwerpen zijn uitgebreid beschreven in paragraaf 4.4 van dit jaarverslag.

Operationele risico’s 

Kennismanagement
Het verdwijnen van kennis doordat personeel met pensioen gaat, is een belangrijk 

aandachtspunt. De afgelopen jaren is veel aandacht besteed aan het overdragen en delen 

van kennis. Met medewerkers die het CBS gaan verlaten, worden tijdig individueel afspraken 

gemaakt over het overdragen en documenteren van hun kennis. Daarnaast worden 

opleidingsbudgetten efficiënt ingezet door nieuwe kennis ook via een olievlekwerking te 

verspreiden. Zo verzorgen medewerkers die zijn opgeleid tot Lean Six Sigma Black Belts 

intern de trainingen voor Green Belts en Orange Belts. Nieuwe ontwikkelingen bij het CBS op 

het gebied van onder meer big data-onderzoek en nieuwe waarneemtechnieken worden 

ook ingezet om het CBS als aantrekkelijke werkgever voor IT-personeel te positioneren. 

Recruitment is een ander belangrijk thema van het personeelsbeleid. Op het gebied van 

recruitment heeft het binnenhalen van IT’ers en data scientists de eerste prioriteit. Niet 

alleen om de uitstroom op te vangen van personeel dat de pensioengerechtigde leeftijd 

bereikt, maar ook omdat de arbeidsmarkt voor IT’ers en data scientists krapper wordt. Het CBS 

speelt hierop in door tijdig en herkenbaar op de arbeidsmarkt aanwezig te zijn. Door goede 

contacten met hogescholen en universiteiten en door continue aandacht voor het aantrekken 

van stagiairs, afstudeerders en promovendi is het ook in 2019 gelukt om vacatures in te 

vullen. In 2019 is extra geïnvesteerd in de werving van IT-collega’s.

Frauderisico’s

De leiding van het CBS is primair verantwoordelijk voor het voorkomen van fraude en dient 

zowel preventieve als repressieve beheersingsmaatregelen te nemen om de kans op fraude 

zo veel mogelijk te beperken. De voornaamste elementen die een rol spelen bij fraude zijn 

te vatten in de zogenaamde fraudedriehoek, waarbij drie elementen de hoofdrol spelen:
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1. Druk: voorbeelden hiervan zijn financiële tegenslagen of druk van stakeholders om 

goed te presteren;

2. Gelegenheden: de kans of mogelijkheid om frauduleus te handelen, zoals het gebrek 

aan adequate interne beheersingsmaatregelen;

3. Rechtvaardiging: argumenten die de fraudeur bedenkt om zijn daad te rechtvaardigen, 

zoals het gevoel dat hij/zij te weinig waardering krijgt. 

Ten aanzien van mogelijke frauderisico’s kan gedacht worden aan risico’s binnen de 

bedrijfsvoeringprocessen. Voor het CBS zijn daarbinnen te onderscheiden risico op 

verslagleggingsfraude in de jaarrekening en risico van oneigenlijke onttrekkingen van geld 

en/of activa aan het CBS. Deze risicofactoren zijn door het CBS uitgewerkt aan de hand van 

de fraudedriehoek.

De frauderisico’s worden zoveel als mogelijk gemitigeerd door controletechnische 

functiescheidingen binnen de processen. Het bedrijfsinformatiesysteem ondersteunt hierin 

doordat functiescheidingen adequaat in het systeem qua opzet zijn ingeregeld. Bestaan en 

werking van deze functiescheiding wordt periodiek intern beoordeeld. Het CBS heeft verder 

de volgende specifieke maatregelen genomen om fraude te voorkomen:

 — Alle bedrijfsvoeringprocessen zijn in procedures beschreven;

 — De controlfunctie is onafhankelijk binnen het CBS belegd. De onafhankelijke rol 

van de concerncontroller is vastgelegd in het Bestuursreglement CBS en in een 

controllersstatuut;

 — Leden van het directieberaad van het CBS verklaren jaarlijks dat zij geen transacties zijn 

aangegaan met verbonden partijen;

 — Bij het aangaan van grotere verplichtingen worden altijd meerdere offertes 

aangevraagd bij verschillende leveranciers;

 — Binnen het CBS is een mandateringsregeling van toepassing die regelt welke 

functionarissen bevoegd zijn tot het aangaan van betalingen;

 — Alle inkoopfacturen worden gecontroleerd door de financiële administratie door 

middel van driewegmatching, dat wil zeggen dat de factuur conform order en conform 

geleverde prestaties moet zijn);

 — Betaalopdrachten via internetbankieren worden altijd door twee verschillende 

bevoegde functionarissen gefiatteerd;

 — Alle activa worden geregistreerd in een beheersadministratie. Bij uitleen wordt dit 

vastgelegd middels bruikleenverklaringen. Periodiek vinden er inventarisaties plaats 

waarbij de controller aanwezig is;

 — Declaraties van medewerkers worden zowel door leidinggevende als door de financiële 

administratie beoordeeld of deze passen binnen de geldende declaratieregeling. 

Declaraties van leden van het directieberaad worden door concerncontroller 

beoordeeld. 

Risico’s naar aanleiding van de COVID-19 pandemie in 2020

In reactie op de COVID-19 pandemie heeft het CBS vanaf maart 2020 maatregelen 

genomen om de continuïteit van de statistiekproductie te borgen. De corona-crisis heeft 

namelijk gevolgen voor een aantal statistieken uit het basisprogramma en aanvullende 

statistische diensten die deels gebaseerd zijn op persoonlijke enquêtering bij personen 

en huishoudens. Het CBS heeft deze vorm van enquêtering in maart 2020 stopgezet en 

zoveel als mogelijk vervangen door andere waarneemmethoden, zoals telefonische 

interviews en internetvragenlijsten. Dit kon echter niet voor alle onderzoeken en deze 
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onderzoeken kunnen pas weer uitgevoerd worden als social distancing is opgeheven. 

Mogelijk heeft deze wijziging in de wijze van waarnemen gevolgen voor de kwaliteit van 

de statistieken; daarnaast heeft dit ook geleid tot het uitstel van een aantal aanvullende 

statistieken op verzoek van overheden. Het CBS monitort de effecten van deze wijziging 

in waarneemmethode daarom nauwkeurig. De CBS-medewerkers werken sinds 16 maart 

2020 thuis. Deze overgang is zonder problemen verlopen, maar kan wel wat gevolgen 

hebben voor de productiviteit van medewerkers. De verwachting is dat de corona-

crisis financieel druk zal geven op de begroting van 2020. De uiteindelijke financiële 

consequenties zijn afhankelijk van de duur van deze crisis. 

d. Interne beheersingsmaatregelen en een adequaat planning- en 
controlsysteem 
De bevoegdheden van de diverse managementlagen zijn vastgelegd in het Besluit 

mandaat, volmacht en machtiging Centraal Bureau voor de Statistiek. In deze 

mandaatregeling is onder andere opgenomen voor welke bedragen de verschillende 

directeuren overeenkomsten mogen afsluiten en wat de bevoegdheden zijn met betrekking 

tot personele aangelegenheden. 

Het bedrijfsinformatiesysteem ondersteunt het CBS om te voldoen aan de 

rechtmatigheidseisen. De betrouwbaarheid en continuïteit van de geautomatiseerde 

gegevensverwerking is daarbij van belang. Daarnaast zijn de functiescheiding en de 

interne beheersingsmaatregelen ingeregeld in het systeem en sluit het systeem aan op 

de organisatiestructuur en toegekende bevoegdheden. De DG CBS sluit jaarlijks met alle 

hoofddirecteuren afzonderlijk een managementcontract af. Dit managementcontract 

bevat een overzicht van de verantwoordelijkheden van de hoofddirecteur, waaronder het 

uitvoeren van de taken binnen het toegekende budget en rapporteren over knelpunten, 

afwijkingen en de realisatie van de afgesproken output. Het tussentijds verantwoording 

afleggen over de voortgang en achteraf over de daadwerkelijk geleverde prestaties, 

gebeurt door middel van kwartaalrapportages waar prestatie-indicatoren onderdeel van 

uitmaken. In 2018 zijn de prestatie-indicatoren herijkt en deze zijn in 2019 in de planning- 

& controlcyclus opgenomen. Ten behoeve van de kwartaalrapportages zijn procedures 

van kwartaalafsluitingen ingebed binnen de organisatie. Naast de kwartaalrapportages 

wordt zowel op CBS-niveau, als op hoofddirectieniveau en sectorniveau een financiële 

maandrapportage opgesteld. In deze interne maandrapportages wordt de realisatie van de 

begroting gerapporteerd en wordt een prognose opgesteld. 

e. Governancesysteem 
De hoofdstructuur van CBS bestaat uit de DG, de plaatsvervangend DG, hoofddirecteuren 

voor statistiek, bedrijfsvoering, dataverzameling, communicatie en de directeur 

strategie en bestuursadvisering. De concerncontroller kan ongeacht zijn plaats in de 

CBS-organisatie rechtstreeks aan de DG rapporteren. Ter uitvoering van zijn wettelijke 

taken en bevoegdheden en de aansturing van de dagelijkse bedrijfsvoering, voert de DG 

wekelijks overleg in het directieberaad. In het directieberaad worden thema’s behandeld 

die de individuele directies overstijgen. Deze onderwerpen betreffen onder ander 

beleid(ontwikkeling), strategie, communicatie, kwaliteit en het statistisch programma. 

Checks & balances op het functioneren van de DG vinden voornamelijk plaats op grond 

van de Wet CBS, de Kaderwet zbo’s en het Bestuursreglement CBS. Het toezicht door het 
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ministerie van EZK vindt plaats op basis van een protocol werkafspraken tussen het CBS 

en het ministerie van EZK. Deze afspraken zijn in 2017 geactualiseerd als gevolg van de 

wetswijziging die resulteerde in het opheffen van de Centrale Commissie voor de Statistiek 

als zelfstandig bestuursorgaan en de oprichting van een raad van advies. De raad van 

advies adviseert de directeur-generaal in ieder geval over het meerjarenprogramma en het 

werkprogramma van het CBS, de wijze waarop de nauwkeurigheid en de volledigheid van 

de van overheidswege openbaar te maken statistieken kunnen worden bevorderd zodat 

deze voorzien in de behoeften van praktijk, beleid en wetenschap en de bedrijfsvoering 

van het CBS en een efficiënte besteding van middelen. Naast de checks & balances die 

wettelijk zijn vastgelegd, is een aantal aanvullende controlemechanismen van kracht, zoals 

de jaarlijkse accountantscontrole (waarbij de openbare accountant bij zijn werkzaamheden 

onder andere gebruik maakt van de interne risicobeheersings- en controlesystemen), het 

toezicht van de Autoriteit Persoonsgegevens op de gegevensbescherming, internationale 

audits op de kwaliteit van statistieken en de periodieke peer review van Eurostat. 

f. In control statement 
De DG CBS is verantwoordelijk voor de op CBS toegesneden interne risicobeheersings- en 

controlesystemen. Deze systemen zijn ingericht om de belangrijke risico’s te beheersen 

en om de realisatie van strategische, compliance, financiële en operationele risico’s te 

waarborgen. De DG CBS is van mening dat de risicobeheersings- en controlesystemen 

toereikend zijn geïmplementeerd conform de elementen uit het Gemeenschappelijk 

normenkader voor financieel beheer, verantwoording en intern toezicht en een voldoende 

mate van zekerheid geven dat de kwaliteit van de bedrijfsvoering adequaat is en de 

financiële verslaggeving aan de daaraan te stellen eisen voldoet.



7.
Jaarrekening 2019
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De jaarrekening van het CBS over 2019 laat een resultaat zien van 0,7 miljoen euro positief. 
De jaarrekening en de toelichting daarop zijn verderop in dit jaarverslag opgenomen. 
De jaarrekening is gecontroleerd door KPMG Accountants NV en voorzien van een 
goedkeurende controleverklaring, die na de jaarrekening in dit jaarverslag is 
opgenomen. 

Balans per 31 december 2019 (na resultaatbestemming)
 

31-12-2019 31-12-2018
 

 

VASTE ACTIVA Bedragen in duizenden euro's
 

1) Materiële vaste activa
Nieuwbouw (cascomodificaties) 3 313 3 154 
IT-middelen 1 146 1 895 
Machines en installaties 1 637 1 121 
Andere vaste bedrijfsmiddelen 1 681 1 423 
Activa in uitvoering 5 722 0 

13 499 7 593 

2) Financiële vaste activa
Ministerie van EZ 0 0 
Overige financiële vaste activa 0 361 

0 361 
Totaal vaste activa 13 499 7 954 

VLOTTENDE ACTIVA

3) Vorderingen
Debiteuren 3 462 4 742 
Overlopende activa en overige vorderingen 11 758 12 585 

15 220 17 327 

4) Liquide middelen
Liquide middelen 11 502 19 321 

Totaal vlottende activa 26 722 36 648 

TOTAAL ACTIVA 40 221 44 602 

PASSIVA

5) Eigen vermogen
Egalisatiereserve −4 029 1 032 
Egalisatiereserve −3 292 −4 029 

6) Voorzieningen
WW-verplichtingen 6 647 8 697 
Reorganisatie 2000 71 91 
Ambtsjubilea 3 475 3 580 
Langdurig zieken 324 328 
Maatwerk

10 517 12 696 

7) Kortlopende schulden
Belastingen en premies sociale verzekeringen 5 625 5 450 
Crediteuren 1 405 4 531 
Overlopende schulden en overige schulden 25 966 25 954 

32 996 35 935 

TOTAAL PASSIVA 40 221 44 602 
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 Bestemming resultaat

Het resultaat 2019 van 0,7 miljoen euro positief is toegevoegd aan de egalisatiereserve.

Staat van baten en lasten 2019
 

Realisatie 2019 Begroting 2019 Realisatie 2018
 

 

BATEN Bedragen in duizenden euro's

 
8) BATEN

Ministerie van Economische Zaken & Klimaat 149 391 149 398 146 457 

Aanvullende statistische diensten 44 604 40 841 40 830 

193 995 190 239 187 287 

Overige baten 987 750 603 

TOTALE BATEN 194 982 190 989 187 890 

9) LASTEN

Lonen en salarissen 123 549 120 998 122 244 

Pensioenlasten en sociale lasten 33 026 32 503 30 972 

Afschrijvingen materiële vaste activa 2 590 4 142 4 576 

Overige bedrijfslasten 35 080 33 184 34 147 

TOTALE LASTEN 194 245 190 827 191 939 

Saldo van baten en lasten 737 162 −4 049 

10) Financiële baten en lasten

Rentebaten 0 0 0 

Rentelasten 0 0 0 

0 0 0 

RESULTAAT BOEKJAAR 737 162 −4 049 
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Kasstroomoverzicht over 2019
 

2019 2018
 

 

Bedragen in duizenden euro's

 

Saldo van baten en lasten 737 −4 048 

Aanpassingen voor:

Dotatie minus vrijval voorzieningen 300 1 920 

Afschrijvingen 2 590 4 577 

Mutatie financiële vaste activa 361 1 278 

Ontrekking voorzieningen −2 479 −2 428 

Herrubricering voorzieningen 0 0 

Boekresultaat afstoting vaste activa 164 147 

Mutatie debiteuren 1 280 79 

Mutatie overige vorderingen 827  -814 

Mutatie crediteuren −3 126  -829 

Mutatie overige schulden/belastingen en premies SV 189 −2 955 

Mutatie werkkapitaal, exclusief liquide middelen  -831 −4 519 

105 975 

Ontvangen rente 0 0 

Betaalde rente 0 0 

Kasstroom uit operationele activiteiten 841 −3 073 

Investeringen in materiële vaste activa −8 660 −1 767 

Aflossing vordering EZ 0 0 

Kasstroom uit investeringsactiviteiten −8 660 −1 767 

Aflossing lening 0 0 

Kasstroom uit financieringsactiviteiten 0 0 

0 

Mutatie liquide middelen −7 819 −4 840 

Stand liquide middelen

stand per 31 december 11 502 19 321 

stand per 1 januari −19 321 −24 161 

−7 819 −4 840 
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Toelichting behorende tot de jaarrekening 2019

Algemeen
Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), gevestigd te Den Haag, Heerlen en Bonaire, 

is een Zelfstandig Bestuursorgaan (ZBO). Het CBS is statutair gevestigd in Den Haag 

(inschrijvingsnummer handelsregister: 51197073). In de Wet op het Centraal Bureau voor 

de Statistiek (CBS-wet) zijn de taken, bevoegdheden en werkwijze vastgelegd. 

Het CBS heeft tot taak het van overheidswege verrichten van statistisch onderzoek ten 

behoeve van praktijk, beleid en wetenschap en het openbaar maken van de op grond van 

zodanig onderzoek samengestelde statistieken.

Door de wijzigingen in de CBS-wet, heeft het CBS met ingang van 1 januari 2017 één 

bestuursorgaan, te weten de Directeur-Generaal.

De jaarrekening van het CBS is opgesteld met inachtneming van de Kaderwet ZBO, de 

CBS-wet en de overige met het ministerie van EZK gemaakte afspraken betreffende de 

jaarrekening (zoals neergelegd in het op 2 oktober 2017 ondertekende protocol van 

werkafspraken EZ-CBS). De jaarrekening van het CBS wordt binnen de hiervoor genoemde 

kaders zoveel als mogelijk met overeenkomstige toepassing van titel 9 van Boek 2 van 

het Burgerlijk Wetboek opgesteld. Op basis van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving 

(RJ) volgt het CBS de aanbeveling om de voorschriften van hoofdstuk RJ 640 Organisaties 

zonder winststreven, voor zover van toepassing en niet in strijd met BW2 titel 9, ook toe te 

passen. Waar de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving met betrekking tot immateriële vaste 

activa mogelijke aanknopingspunten bieden om ontwikkelprojecten  te activeren, past het 

CBS conform soortelijke organisaties  een waarderingsmethodiek toe waarbij de kosten 

voor ontwikkelprojecten op een bestendige wijze direct ten laste van de staat van baten en 

lasten worden verantwoord. Dit is afgestemd met het ministerie van Economische Zaken en 

Klimaat.

Verder past het CBS de bepalingen van en krachtens de Wet Normering Topinkomens (WNT) 

toe.

De jaarrekening heeft betrekking op het boekjaar 2019, dat is geëindigd op balansdatum 

31 december 2019. De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro’s, wat tevens de 

functionele valuta is van de organisatie. Alle financiële informatie in euro’s is afgerond op 

het dichtstbijzijnde duizendtal. 

Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling. 

Naar aanleiding van de bezuinigingen Rutte I en Rutte II heeft het CBS afspraken gemaakt 

met het ministerie van EZK over een toekomstbestendig budget voor het uitvoeren van het 

meerjarenprogramma waarbij de continuïteit van het CBS gewaarborgd blijft.

Het management heeft naar aanleiding van de COVID-19 uitbraak de 

continuïteitsveronderstelling opnieuw geëvalueerd. Alles beschouwend ziet het 

management geen significante onzekerheden met betrekking tot de COVID-19 uitbraak 

die gerede twijfel kunnen doen ontstaan over het vermogen van de entiteit om haar 

continuïteit te handhaven.  
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Grondslagen algemeen
De grondslagen voor de waardering van activa en passiva en resultaatbepaling zijn 

gebaseerd op historische kosten. Voor zover niet anders is vermeld, worden de activa en 

passiva opgenomen tegen nominale waarde. 

Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige 

economische voordelen naar de organisatie zullen toevloeien en de waarde daarvan 

betrouwbaar kan worden vastgesteld. Activa die hier niet aan voldoen worden niet in 

de balans verwerkt, maar worden aangemerkt als niet in de balans opgenomen activa. 

Een verplichting wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de 

afwikkeling daarvan gepaard zal gaan met een uitstroom van middelen die economische 

voordelen in zich bergen en de omvang van het bedrag daarvan betrouwbaar kan worden 

vastgesteld. Een in de balans opgenomen actief of verplichting blijft op de balans als een 

transactie (met betrekking tot het actief of de verplichting) niet leidt tot een belangrijke 

verandering in de economische realiteit met betrekking tot het actief of de verplichting. 

Verplichtingen die hier niet aan voldoen worden niet in de balans opgenomen, maar 

worden verantwoord als niet in de balans opgenomen verplichtingen. Een actief of 

verplichting wordt niet langer in de balans opgenomen indien een transactie ertoe leidt 

dat alle of nagenoeg alle rechten op economische voordelen en alle of nagenoeg alle 

risico’s met betrekking tot het actief of de verplichting aan een derde zijn overgedragen. 

Verder wordt een actief of een verplichting niet meer in de balans opgenomen vanaf 

het tijdstip dat niet meer wordt voldaan aan de voorwaarden van waarschijnlijkheid van 

de toekomstige economische voordelen en/of betrouwbaarheid van de bepaling van de 

waarde.

Baten worden in de staat van baten en lasten  opgenomen wanneer een vermeerdering 

van het economisch potentieel, samenhangend met een vermeerdering van een actief 

of een vermindering van een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang 

betrouwbaar kan worden vastgesteld. Lasten worden verwerkt wanneer een vermindering 

van het economisch potentieel, samenhangend met een vermindering van een actief 

of een vermeerdering van een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang 

betrouwbaar kan worden vastgesteld. De baten en lasten worden toegerekend aan de 

periode waarop zij betrekking hebben en verliezen worden genomen zodra deze te 

voorzien zijn. 

De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en 

schattingen en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van 

grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen, en van baten 

en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De 

schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. 

Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt 

herzien en in toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft.

De waarderingsgrondslagen met betrekking tot de economische levensduur van de (im)

materiële vaste activa en de voorzieningen zijn naar de mening van het management het 

meest kritisch voor het weergeven van de financiële positie en vereisen schattingen en 

veronderstellingen.

Transacties luidend in vreemde valuta’s worden in euro’s omgerekend tegen de geldende 

wisselkoers op de transactiedatum. In vreemde valuta’s luidende monetaire activa en 
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verplichtingen worden op balansdatum in euro’s omgerekend tegen de op die datum 

geldende wisselkoersen. Valutakoersverschillen die voortkomen uit de afwikkeling van 

monetaire posten, dan wel voortkomen uit de omrekening van monetaire posten in 

vreemde valuta, worden verwerkt in de staat van baten en lasten in de periode dat zij zich 

voordoen.

Als het CBS inschat dat sprake is van economische veroudering of beduidend lagere 

economische prestaties dan verwacht, is sprake van een duurzame waardevermindering. 

Hiervan kan onder meer sprake van zijn als de dienstverlening van het CBS wijzigt als 

gevolg van wetsaanpassingen en het actief daardoor niet meer of in mindere mate 

ondersteunend zal zijn aan de gewijzigde dienstverlening. De realisatie kan afwijken 

van deze schattingen. Bijzondere waardeverminderingen worden opgenomen in de 

staat van baten en lasten. Als in een latere periode de waarde van het actief, onderhevig 

aan een bijzondere waardevermindering, stijgt en het herstel objectief in verband kan 

worden gebracht met een gebeurtenis die plaatsvond na de opname van het bijzondere 

waardevermindering, wordt het bedrag uit hoofde van het herstel (tot maximaal 

de oorspronkelijke kostprijs) opgenomen in de staat van baten en lasten. Financiële 

instrumenten omvatten financiële vaste activa, vorderingen, liquide middelen en 

kortlopende schulden. Financiële activa en financiële verplichtingen worden in de balans 

opgenomen op het moment dat contractuele rechten of verplichtingen ten aanzien van dat 

instrument ontstaan. Een financieel instrument wordt niet langer in de balans opgenomen 

indien een transactie ertoe leidt dat alle of nagenoeg alle rechten op economische 

voordelen en alle of nagenoeg alle risico’s met betrekking tot de positie aan een derde 

zijn overgedragen. Financiële instrumenten worden bij de eerste opname verwerkt 

tegen reële waarde. Als instrumenten niet zijn gewaardeerd tegen reële waarde met 

verwerking van waardeveranderingen in de staat van baten en lasten, maken eventuele 

direct toerekenbare transactiekosten deel uit van de eerste waardering. De financiële 

instrumenten worden gewaardeerd conform de hierna opgenomen grondslagen voor de 

waardering van de activa en passiva. Het CBS maakt geen gebruik van afgeleide financiële 

instrumenten (derivaten).

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Activa

Vaste activa

Immateriële vaste activa
Het CBS voert continu ontwikkelprojecten uit. IT-ontwikkeling is direct gerelateerd 

aan de statistiekproductie. Hiervoor is een jaarlijks vast budget (circa 10 miljoen euro) 

beschikbaar waarbinnen projecten worden geprioriteerd. De uitgaven voor IT-ontwikkeling 

worden gefinancierd uit de jaarlijkse lump sum bijdrage van het ministerie van EZK. Waar 

de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving met betrekking tot immateriële vaste activa 

mogelijke aanknopingspunten bieden om ontwikkelprojecten  te activeren, past het CBS 

conform soortelijke organisaties  een waarderingsmethodiek toe waarbij de kosten voor 

ontwikkelprojecten op een bestendige wijze direct ten laste van de staat van baten en 

lasten worden verantwoord.
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Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen hun kostprijs verminderd met de 

cumulatieve afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen. De kostprijs bestaat uit 

de verkrijgings- of vervaardigingsprijs en overige kosten om de activa op hun plaats en in 

de staat te krijgen noodzakelijk voor het beoogde gebruik.

De afschrijvingen worden berekend als een percentage over de aanschafprijs volgens de 

lineaire methode op basis van de economische levensduur. Op bedrijfsterreinen en op 

materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering, alsmede vooruitbetalingen op materiële vaste 

activa wordt niet afgeschreven. Afschrijving start op het moment dat een actief beschikbaar 

is voor het beoogde gebruik en wordt beëindigd bij buitengebruikstelling of bij 

desinvestering. In onderstaande tabel is de afschrijvingsduur per categorie weergegeven. 

Het CBS bepaalt het af te schrijven bedrag rekening houdend met een eventuele 

restwaarde.

Vervreemding van vaste activa
Voor verkoop beschikbare activa worden gewaardeerd tegen boekwaarde of lagere 

opbrengstwaarde, onder aftrek van verkoopkosten.

Financiële vaste activa
Financiële vaste activa wordt gewaardeerd op (geamortiseerde) kostprijs of lagere 

marktwaarde. Een afwaardering naar lagere marktwaarde wordt verwerkt in de staat van 

baten en lasten. Financiele activa die worden gewaardeerd op (geamortiseerde) kostprijs, 

worden op iedere verslagdatum beoordeeld om te bepalen of objectieve aanwijzingen 

bestaan dat de activa een bijzondere waardevermindering hebben ondergaan. De 

grondslagen voor de financiële vaste activa zijn opgenomen onder het kopje Financiële 

instrumenten.

Vorderingen 
De grondslagen voor vorderingen zijn opgenomen onder het kopje Financiële 

instrumenten.

De onder de vorderingen opgenomen post “nog te factureren” betreft het nog niet 

gefactureerde deel van aanvullende statistische diensten op basis van de werkvoortgang 

per einde boekjaar. Het vooruitgefactureerde deel van projecten voor aanvullende 

statistische diensten is opgenomen onder de overige schulden onder de post 

‘vooruitgefactureerde baten’. 

 

Vaste activa Afschrijvingsduur
 

Nieuwbouw  (cascomodificaties) 5–10 jaar

IT-middelen 3–5 jaar

Machines en installaties 5–10 jaar

Andere vaste bedrijfsmiddelen 5 jaar
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Liquide middelen
Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Tenzij anders vermeld, 

staan deze vrij ter beschikking.

Financiële instrumenten
Vorderingen worden na eerste opname gewaardeerd tegen geamortiseerde 

kostprijs op basis van de effectieve rentemethode, verminderd met bijzondere 

waardeverminderingsverliezen. Langlopende en kortlopende schulden en overige 

financiële verplichtingen worden na eerste opname gewaardeerd tegen geamortiseerde 

kostprijs op basis van de effectieve rentemethode.  Aanwijzingen voor bijzondere 

waardeverminderingen van financiële activa worden zowel op individuele basis als op 

collectieve basis in aanmerking genomen. Van alle individueel significante financiële activa 

wordt beoordeeld of deze specifiek onderhevig zijn aan bijzondere waardevermindering. 

Bijzondere waardeverminderingsverliezen en terugnemingen daarvan worden opgenomen 

in de staat van baten en lasten. Een financieel actief en een financiële verplichting worden 

gesaldeerd indien de rechtspersoon beschikt over een deugdelijk juridisch instrument 

om het financiële actief en de financiële verplichting gesaldeerd af te wikkelen en de 

organisatie het stellige voornemen heeft om het saldo als zodanig netto of simultaan af te 

wikkelen.

Eigen vermogen
Volgens artikel 33 van de kaderwet ZBO vormt een zelfstandig bestuursorgaan een 

egalisatiereserve. Het verschil tussen de gerealiseerde baten en de gerealiseerde lasten 

komen ten gunste respectievelijk ten laste van de egalisatiereserve.

Voorzieningen
Een voorziening wordt in de balans opgenomen, wanneer er sprake is van:

 — een in rechte afdwingbare of feitelijke verplichting die het gevolg is van een 

gebeurtenis in het verleden; en 

 — waarvan een betrouwbare schatting kan worden gemaakt; en 

 — het waarschijnlijk is dat voor afwikkeling van die verplichting een uitstroom van 

middelen nodig is. 

De voorzieningen worden gewaardeerd op basis van de best mogelijke schatting van de 

uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen en verliezen af te 

wikkelen. De personeelsvoorzieningen zijn opgenomen tegen contante waarde; bij de 

berekening van de contante waarde wordt ervan uitgegaan dat het renteniveau per 31 

december van het boekjaar, waarmee de berekening van de contante waarde is gedaan, 

gelijk is aan de te verwachten indexering van de personeelslasten de komende jaren.

De voorziening ambtsjubilea betreft het geschatte bedrag van de in de toekomst uit te 

keren jubileumuitkeringen. De berekening is gebaseerd op gedane toezeggingen, blijfkans, 

leeftijd en de overeengekomen CAO-loonstijging per 1 januari 2020. 

De voorziening langdurig zieken betreft het in de toekomst voor maximaal twee jaar 

doorbetalen van salarissen aan werknemers die naar verwachting blijvend door ziekte 

(gedeeltelijk) niet in staat zijn om hun werkzaamheden te verrichten. 
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Grondslagen voor bepaling van het resultaat

Verantwoording baten
Als opbrengsten worden de bedragen verwerkt die het CBS voor eigen rekening ontvangt. 

Bedragen die CBS voor derden ontvangt worden niet als opbrengsten verwerkt.  De 

vooruitontvangen bedragen (zowel kort- als langlopend) worden onder de overlopende 

passiva opgenomen.

De bijdrage van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat wordt in de staat van 

baten en lasten  verantwoord in het boekjaar waarin de bijbehorende (wettelijke) taken 

zijn uitgevoerd.  

De opbrengst uit aanvullende statistische diensten wordt in de staat van baten en lasten 

verantwoord wanneer het bedrag van de opbrengsten op betrouwbare wijze kan worden 

bepaald, de inning van de te ontvangen vergoeding waarschijnlijk is, de mate waarin de 

werkzaamheden op balansdatum zijn verricht betrouwbaar kan worden bepaald en de 

reeds gemaakte kosten en de kosten die (mogelijk) nog moeten worden gemaakt om de 

werkzaamheden te voltooien op betrouwbare wijze kunnen worden bepaald.

Indien het resultaat van bepaalde werkzaamheden tot dienstverlening niet op betrouwbare 

wijze kan worden bepaald, worden de opbrengsten verwerkt tot het bedrag van de kosten 

van de dienstverlening dat wordt gedekt door de opbrengsten.

Opbrengsten uit aanvullende statistische diensten worden in de staat van baten en lasten 

als baten opgenomen naar rato van het stadium van voltooiing van de werkzaamheden 

op verslagdatum. Het stadium van voltooiing wordt bepaald aan de hand van de tot dat 

moment gemaakte kosten in verhouding tot de geschatte kosten van de totaal te verrichten 

werkzaamheden waarbij geen rekening gehouden wordt met indexaties. Opbrengsten uit 

verkochte licenties worden in de staat van baten en lasten opgenomen naar rato van de 

looptijd van de licentie.

Verwachte verliezen op onderhanden werkzaamheden worden onmiddellijk in de staat 

van baten en lasten verwerkt. Het bedrag van het verlies wordt bepaald ongeacht of het 

project reeds is aangevangen, het stadium van realisatie van het project of het bedrag aan 

winst dat wordt verwacht op andere, niet gerelateerde projecten. Overige opbrengsten 

worden in de staat van baten en lasten  opgenomen na voltooiing van de uitgevoerde 

werkzaamheden. 

Rentebaten worden verantwoord in de periode waartoe zij behoren, rekening houdend 

met de effectieve rentevoet van de desbetreffende actiefpost. Eventuele winsten of 

verliezen worden verantwoord onder de financiële baten en lasten.

Personeelsbeloningen 
De beloningen van het personeel worden als last in de staat van baten en lasten 

verantwoord in de periode waarin de arbeidsprestatie wordt verricht en, voor zover 

nog niet uitbetaald, als verplichting op de balans opgenomen. Indien de reeds betaalde 

bedragen de verschuldigde beloningen overtreffen, wordt het meerdere opgenomen als 

een overlopend actief voor zover er sprake zal zijn van terugbetaling door het personeel of 

van verrekening met toekomstige betalingen door de organisatie.



66 CBS Jaarverslag 2019

De verplichting uit hoofde van beloningen tijdens dienstverband wordt gewaardeerd 

tegen nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de 

verplichting af te wikkelen.

Indien een beloning wordt betaald, waarbij geen rechten worden opgebouwd 

(bijvoorbeeld doorbetaling in geval van ziekte of arbeidsongeschiktheid) worden de 

verwachte lasten verantwoord in de periode waarover deze beloning is verschuldigd. 

Voor op balansdatum bestaande verplichtingen tot het in de toekomst doorbetalen 

van beloningen aan personeelsleden die op balansdatum naar verwachting blijvend 

geheel of gedeeltelijk niet in staat zijn om werkzaamheden te verrichten door ziekte of 

arbeidsongeschiktheid wordt een voorziening voor langdurig zieken opgenomen. De 

verantwoorde verplichting betreft de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk 

zijn om de desbetreffende verplichting per balansdatum af te wikkelen. De beste 

schatting is gebaseerd op contractuele afspraken met personeelsleden (CAO en individuele 

arbeidsovereenkomst). Toevoegingen aan en vrijval van verplichtingen worden ten laste 

respectievelijk ten gunste van de staat van baten en lasten  gebracht.

Pensioenen
Uitgangspunt is dat de in de verslagperiode te verwerken pensioenlast gelijk is aan de 

over die periode aan het pensioenfonds verschuldigde pensioenpremies. Voor zover 

de verschuldigde premies op balansdatum nog niet zijn voldaan, wordt hiervoor een 

verplichting opgenomen. Als de op balansdatum reeds betaalde premies de verschuldigde 

premies overtreffen, wordt een overlopende actiefpost opgenomen voor zover sprake zal 

zijn van terugbetaling door het fonds of van verrekening met in de toekomst verschuldigde 

premies. 

De pensioenregeling is ondergebracht bij het ABP (Stichting Pensioenfonds ABP). Dit betreft 

een bedrijfstakpensioenfonds en het CBS heeft geen verplichting tot het voldoen van 

aanvullende bijdragen in het geval van een tekort bij het pensioenfonds, anders dan het 

voldoen van eventuele hogere toekomstige premies.  

Ontslagvergoedingen
Ontslagvergoedingen zijn vergoedingen die worden toegekend in ruil voor de beëindiging 

van het dienstverband. Een uitkering als gevolg van ontslag wordt als verplichting en als 

last verwerkt als de organisatie zich aantoonbaar onvoorwaardelijk heeft verbonden tot 

betaling van een ontslagvergoeding. Als het ontslag onderdeel is van een reorganisatie, 

worden de kosten van de ontslagvergoeding opgenomen in een reorganisatievergoeding. 

Zie hiervoor de grondslag onder het kopje Voorzieningen.

Ontslagvergoedingen worden gewaardeerd met inachtneming van de aard van de 

vergoeding. Als de ontslagvergoeding een verbetering is van de beloningen na afloop 

van het dienstverband, vindt waardering plaats volgens dezelfde grondslagen die worden 

toegepast voor pensioenregelingen. Andere ontslagvergoedingen worden gewaardeerd op 

basis van de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichting af te 

wikkelen.
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Verantwoording lasten
De lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde grondslagen 

voor waardering en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. 

(Voorzienbare) verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor 

het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van 

de jaarrekening bekend zijn geworden en wordt voldaan aan de voorwaarden voor het 

opnemen van voorzieningen.

Belastingen
Het CBS was in 2019 niet belastingplichtig voor de omzetbelasting met uitzondering van 

inkomsten uit detachering voor een periode langer dan 1 jaar. Daarnaast is het CBS niet 

belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting.

Kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is volgens de indirecte methode opgesteld. Kasstromen in 

buitenlandse valuta’s zijn herleid naar euro’s met gebruikmaking van de gewogen 

gemiddelde omrekeningskoersen voor de betreffende periodes. Dit houdt voor de 

weergave van de kasstromen in dat het gerapporteerde resultaat over het boekjaar wordt 

aangepast voor mutaties in balansposten die geen betrekking hebben op ontvangsten en 

uitgaven in het boekjaar en mutaties in financieringen, voorzieningen en werkkapitaal. 

Verbonden partijen
Van transacties met verbonden partijen is sprake wanneer een relatie bestaat tussen het 

CBS en een natuurlijk persoon of entiteit die verbonden is met het CBS. Dit betreffen onder 

meer de relaties tussen het CBS en de bestuurders en de functionarissen op sleutelposities. 

Onder transacties wordt verstaan een overdracht van middelen, diensten of verplichtingen, 

ongeacht of er een bedrag in rekening is gebracht. Er hebben zich geen transacties met 

verbonden partijen voorgedaan op nietzakelijke grondslag. 
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Toelichting op de balans per 31 december 2019

De activa in uitvoering betreffen grotendeels de investeringen in het nieuwe rekencentrum 

dat begin 2020 in gebruik is genomen.

2 Financiële vaste activa

 Aangezien het CBS niet btw-plichtig is, kan de verhuurder de btw op de investeringen 

van de nieuwbouwpanden Den Haag en Heerlen niet terugvorderen. Het CBS heeft de 

verhuurder hier-voor voor 9,2 miljoen euro vergoed (btw-schade) voor Den Haag in 

2008 en voor 6,5 miljoen euro voor Heerlen in 2009. De maximale verrekenperiode voor 

btw-schade is tien jaar (conform herzie-ningsperiode btw aanschaf onroerend goed). 

De bedragen worden derhalve over een periode van tien jaar als last in de staat van 

baten en lasten verwerkt. In 2019 is 0,4 miljoen euro in de lasten verwerkt onder de 

huisvestingskosten  (2018: 1,2 miljoen euro). 

1 Materiële vaste activa
 

Nieuwbouw  
(cascomo- 
dificaties) IT-middelen

Machines en 
installaties

Andere vaste 
bedrijfs- 

middelen
Activa in  

uitvoering Totaal
 

 

Bedragen in duizenden euro’s

Stand per 31–12–2018  

Aanschafwaarde 28 496 12 707 4 452 13 642 0 59 297 

 Cumulatieve afschrijvingen 25 342- 10 812- 3 331- 12 219- 0 51 704- 

Boekwaarde per 31–12–2018 3 154 1 895 1 121 1 423 0 7 593 

Mutatie boekwaarde

Investeringen 1 338 173 772 655 5 722 8 660 

Desinvesteringen  -547 4 42- 81- 83- 0 1 153- 

Afschrijvingen boekjaar 1 105- 849- 243- 393- 0 2 590- 

Cumulatieve afschrijving 
desinvesteringen 473 369 68 79 0 989 

Mutatie boekwaarde 159 7 49- 516 258 5 722 5 906 

Stand per 31–12–2019

Aanschafwaarde 29 287 12 438 5 143 14 214 5 722 66 804 

Cumulatieve afschrijvingen 25 974- 11 292- 3 506- 12 533- 0 53 305- 

Boekwaarde per 31–12–2019 3 313 1 146 1 637 1 681 5 722 13 499 
  

Overige financiële vaste activa
 

31-12-2019 31-12-2018
 

 

Bedragen in duizenden euro's

 

Vooruitbetaalde BTW-schade 0 361 
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Vlottende activa

3 Vorderingen 

De voorziening dubieuze debiteuren heeft grotendeels betrekking op vorderingen op 

bedrijven die responsverplichtingen niet zijn nagekomen en waaraan een dwangsom en/of 

bestuursrechtelijke boete is opgelegd.

De post “vooruitbetaalde kosten” bestaat voornamelijk uit vooruitbetaalde 

onderhoudscontracten en vooruitbetaalde huur. 

De onder de vorderingen opgenomen post “nog te factureren” betreft het nog niet 

gefactureerde deel van aanvullende statistische diensten op basis van de werkvoortgang 

per einde boekjaar.

De overige vorderingen hebben een looptijd van minder dan één jaar.

4 Liquide middelen
 

In het kasstroomoverzicht is het verloop van de liquide middelen toegelicht. Het saldo van 

de bank staat vrij ter beschikking. Er zijn geen zekerheden gesteld. Het rentepercentage is 

nihil.

Debiteuren
 

31-12-2019 31-12-2018
 

 

Bedragen in duizenden euro's

 

Debiteuren 3 835 4 950 

Voorziening dubieuze debiteuren  -373  -208 

Totaal 3 462 4 742 
  

Overlopende activa en overige vorderingen
 

31-12-2019 31-12-2018
 

 

Bedragen in duizenden euro's

 

Vooruitbetaalde kosten 4 494 6 540 

Nog te factureren projecten 7 264 5 974 

Overige vorderingen 0 71 

Totaal 11 758 12 585 
  

Middelen
 

31-12-2019 31-12-2018
 

 

Bedragen in duizenden euro's

 

Bank 11 502 19 321 

Totaal 11 502 19 321 
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CBS heeft een debet limiet bij de rekening-courant bij het Ministerie van Financiën van 10 

miljoen euro. 

De bestemming van het resultaat  (toevoeging aan de egalisatiereserve) is conform 

afspraak met het ministerie van EZK.

WW-verplichtingen 
De voorziening voor WW-verplichtingen is gevormd ter dekking van wachtgelduitkeringen 

aan voormalige medewerkers van het CBS.  Ook zonder reorganisatie kan er sprake zijn 

van een niet-vrijwillige beëindiging van de arbeidsrelatie met het CBS. Dit betreft met 

name ontslagtrajecten (ARAR-artikel 98 (ongeschiktheid of onbekwaamheid) of ARAR-

artikel 99 (eervol ontslag op andere gronden dan in artikel 98)) en expiratie van tijdelijke 

aanstellingen. Deze kunnen leiden tot  wette-lijke en bovenwettelijke uitkeringen bij 

werkloosheid. Aangezien het CBS eigen risicodrager is, wordt voor de te verwachten 

uitkeringen centraal een voorziening gevormd. De voorziening valt per saldo voor een deel 

vrij doordat een aantal ex-medewerkers weer een nieuwe functie hebben gevonden en als 

gevolg van een minder snelle stijging van de AOW-leeftijd naar aanleiding van het nieuwe 

Pensioenakkoord.

5 Eigen vermogen
 

Egalisatie-reserve
 

 

Bedragen in duizenden euro's

 

Stand per 1/01/2018 20 

Resultaat 2018 −4 049 

Stand per 1/01/2019 −4 029 

Resultaat 2019 737 

Stand per 31/12/2019 −3 292 
  

6 Voorzieningen
 

WW-verplich-
tingen

Reorganisatie  
2000

Jubileum  
uitkeringen

Langdurig  
zieken Totaal 1)

 

 

Bedragen in duizenden euro's

 

Stand per 31/12/2018 8 697 91 3 580 328 12 696 

Dotatie in 2019 516 5 380 324 1 225 

Onttrekking in 2019 −1 641 −25  -485  -328 −2 479 

Vrijval  -925 0 0 0  -925 

Stand per 31/12/2019 6 647 71 3 475 324 10 517 
  

1) De dotatie/vrijval van de voorzieningen wordt in de lasten verantwoord ("dotatie/vrijval voorzieningen") onder 
de lonen en salarissen
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In de onderstaande tabel is de verwachte looptijd van de WW-verplichtingen weergegeven:

Reorganisatie 2000 
De voorziening is gevormd ter dekking van de uitstroomkosten van de medewerkers die 

bij de re-organisatie 2000 zijn aangewezen als herplaatsingskandidaat, maar die niet 

vóór 3 januari 2004 zijn ontslagen. EZK heeft toen een bedrag van circa 10,8 miljoen euro 

toegezegd ter dekking van de uitstroomkosten. De uitstroomkosten zijn het totaal van de 

personele kosten gedurende de her-plaatsingsperiode van 18 maanden en de daarna door 

het CBS te verstrekken wachtgelduitkeringen en andere uitkeringen. 

In onderstaande tabel is de verwachte looptijd van de verplichtingen voor de reorganisatie 

2000 weergegeven:

Ambtsjubilea
Deze voorziening betreft toekomstige verplichtingen bij 12,5-, 25-, 40- of 50-jarige 

ambtsjubilea. De berekening is gebaseerd op gedane toezeggingen, blijfkans, 

overlevingskans, leeftijd en de over-eengekomen CAO-loonstijging per 1 januari 2020 en is 

gewaardeerd tegen contante waarde.

De looptijd van de voorziening is overwegend langer dan 5 jaar.

Langdurig zieken
Deze voorziening betreft het in de toekomst voor maximaal twee jaar (het CBS draagt 

hierover het eigen risico) doorbetalen van salarissen aan werknemers die naar verwachting 

blijvend door ziekte (gedeeltelijk) niet in staat zijn om hun werkzaamheden te verrichten. 

De voorziening heeft een looptijd korter dan 1 jaar.

 

2020 2021 tm 2024 2025 e.v. Totaal
 

 

Bedragen in duizenden euro's

 

WW-verplichtingen 1 489 3 369 1 789 6 647 

Totaal 1 489 3 369 1 789 6 647 
  

 

2020 2021 tm 2024 2025 e.v. Totaal
 

 

Bedragen in duizenden euro's

 

Reorganisatie 2000 24 47 0 71 

Totaal 24 47 0 71 
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7 Kortlopende schulden

 

De crediteuren betreffen de per jaareinde nog niet betaalde inkoopfacturen.

In verband met het restant van de taakstelling Rutte II heeft het CBS van het ministerie 

van EZK in 2017 een bedrag van 12 miljoen euro ontvangen. Hiervan had 2 miljoen euro 

betrekking op 2019.

De vooruitgefactureerde baten betreffen het vooruitgefactureerde deel van aanvullende 

statisti-sche diensten op basis van de werkvoortgang per einde boekjaar.

De nog te betalen kosten bestaan vooral uit periodieke kosten waarvan per jaareinde de 

facturen nog niet waren ontvangen. 

De schuld voor nog te betalen vakantiegeld betreft de reservering over de maanden juni 

tot en met december die in mei 2020 zal worden uitbetaald.

Belastingen en premies sociale verzekeringen
 

31-12-2019 31-12-2018
 

 

Bedragen in duizenden euro's

 

Loonheffing en sociale lasten 3 547 3 540 

Pensioenen 2 078 1 910 

Totaal 5 625 5 450 
  

Crediteuren
 

31-12-2019 31-12-2018
 

 

Bedragen in duizenden euro's

 

Crediteuren 1 405 4 531 

Totaal 1 405 4 531 
  

Overlopende passiva en overige schulden
 

31-12-2019 31-12-2018
 

 

Bedragen in duizenden euro's

 

Vooruitontvangen Ministerie EZK 0 2 000 

Vooruitgefactureerde baten 11 245 9 495 

Nog te betalen kosten 1 396 2 037 

Nog te betalen vakantiegeld 4 653 4 726 

Nog te betalen vakantiedagen 6 264 4 766 

Ontslagkosten 1 242 2 070 

Eindejaarsuitkering 696 682 

Overige schulden 470 178 

Totaal 25 966 25 954 
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De schuld voor nog te betalen vakantiedagen is gevormd voor openstaande vakantiedagen 

en be-treft een schatting van het bedrag dat noodzakelijk zou zijn om de verplichting per 

balansdatum uit te betalen. De schatting betreft de vermenigvuldiging van het aantal 

openstaande verlofuren met het uurtarief. Bij de bepaling van het uurtarief is rekening 

gehouden met het brutoloon, sociale lasten, vakantiegeld en eindejaarsuitkering. De 

schuld is gestegen door een toename van het aantal openstaande vakantiedagen en 

doordat volgens de nieuwe CAO in het uurtarief nu ook rekening moet worden gehouden 

met vakantiegeld en de eindejaarsuitkering (nu samengebracht onder het Individuele 

Keuzebudget). 

De schuld voor ontslagkosten betreffen de nog te betalen salariskosten voor medewerkers 

met wie een ontslag is overeengekomen.

De eindejaarsuitkering betreft de reservering over de maand december 2019, die in mei 

2020 zal worden uitbetaald. 

De overige schulden hebben grotendeels betrekking op een vooruitontvangen huurkorting. 

De schulden hebben overwegend een looptijd van minder dan één jaar.

Financiële instrumenten
Het CBS maakt in de normale bedrijfsuitoefening gebruik van uiteenlopende financiële 

instrumen-ten die het CBS blootstellen aan markt-, krediet-, en/of liquiditeitsrisico’s. Het 

betreft financiële instrumenten die in de balans zijn opgenomen. 

Het CBS handelt niet in deze financiële instrumenten en heeft procedures en gedragslijnen 

om de omvang van deze risico’s te beperken. Bij het door een tegenpartij niet nakomen 

van aan het CBS verschuldigde betalingen blijven eventuele daaruit voortvloeiende 

verliezen beperkt tot de markt-waarde van de desbetreffende instrumenten. Het CBS maakt 

geen gebruik van afgeleide financiële instrumenten.

Treasurybeleid
Het CBS neemt verplicht deel aan schatkistbankieren bij de Rijkshoofdboekhouding conform 

de Regeling baten-lastendiensten. De Rijkshoofdboekhouding is onderdeel van het 

ministerie van Fi-nanciën en is verantwoordelijk voor de administratie van de schatkist. 

Schatkistbankieren houdt in dat de liquide middelen alléén gestald mogen worden 

op een reke-ning-courant bij de Rijkshoofdboekhouding en dat leningen alléén 

bij de Rijkshoofdboekhouding afgesloten mogen worden. Het CBS sluit zelf met de 

Rijkshoofdboekhouding het contract met de voorwaarden van het deposito of van de 

lening af.

Schatkistbankieren kan gezien worden als een centrale treasury voor publieke middelen. 

Het prin-cipe van schatkistbankieren is dat publiek geld de schatkist niet eerder verlaat 

dan noodzakelijk is voor de uitvoering van de publieke taak. Het CBS voert met het 

schatkistbankieren een zo risicoloos mogelijk kasgeldbeheer. 

Dagelijks wordt het rekening-courantsaldo (maximaal 2 miljoen euro) met de huisbankier 

afge-roomd op nihil.
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Kredietrisico
Het CBS loopt kredietrisico over de in de balans opgenomen vorderingen. De vorderingen 

zijn ge-concentreerd bij overheidsinstellingen waardoor het kredietrisico beperkt is.

Liquiditeitsrisico
Het CBS  bewaakt de liquiditeitspositie door middel van de meerjarenbegroting. Het CBS 

ziet erop toe dat voor het CBS steeds voldoende liquiditeiten beschikbaar zijn om aan de 

verplichtingen te kunnen voldoen. Het CBS heeft een  debet limiet bij de rekening-courant 

bij het Ministerie van Fi-nanciën van 10 miljoen euro.

Reële waarde
De reële waarde van de in de balans verantwoorde financiële instrumenten, waaronder 

financiële vaste activa, vorderingen, liquide middelen en kortlopende schulden, benadert 

de boekwaarde ervan.
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Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen 

Huurpanden
De huur van het pand te Den Haag is tot en met 2033 afgesloten. De huur van het pand te 

Heerlen is tot en met 2034 afgesloten.

Financiële afspraken
Naar aanleiding van de bezuinigingen Rutte I en Rutte II heeft het CBS afspraken gemaakt 

met het ministerie van EZK over een toekomstbestendig budget voor het uitvoeren van het 

meerjarenpro-gramma. Ter versterking van het eigen vermogen van het CBS, heeft het CBS 

in 2017 een additione-le bijdrage van 12 miljoen euro ontvangen. Dit bedrag is gerelateerd 

aan het restant van de taak-stelling Rutte II, te weten 4 miljoen euro in 2016, 2 miljoen 

euro in 2017, 4 miljoen euro in 2018 en 2 miljoen euro in 2019. Daarna wordt de EZK-

bijdrage aan het CBS tijdelijk voor de duur van 6 jaar met 2 miljoen euro verlaagd, van het 

jaar 2021 tot en met 2026. 

Meerjarige financiële verplichtingen
 

2020 2021 tm 2025 2026 e.v.
 

 

Bedragen in duizenden euro's

 

Huur panden Den Haag en Heerlen 5 700 30 300 52 900 

Totaal 5 700 30 300 52 900 
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Toelichting op de staat van baten en lasten over 2019

8 Baten

De baten zijn het totaal van:

 — bijdrage van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat;

 — aanvullende statistische diensten;

 — overige baten.

De bijdrage van EZK betreft de door EZK verstrekte budgettaire bijdrage. Het CBS ontvangt 

deze bijdrage op basis van het Meerjarenplan 2019 – 2023.

De loon- en prijsbijstelling betreft de compensatie voor de gestegen lonen en 

pensioenlasten. 

In verband met het restant van de taakstelling Rutte II heeft het CBS van het ministerie van 

EZK een bedrag van 12 miljoen euro ontvangen. Hiervan heeft 2 miljoen euro betrekking 

op 2019.

Aanvullende statistische diensten
De volgende tabel geeft inzicht in de omzet uit aanvullende statistische diensten naar 

regio. 

Onder aanvullende statistische diensten zijn de gerealiseerde opbrengsten voor verrichte 

werk-zaamheden verantwoord. Hieronder zijn mede begrepen werkzaamheden waaraan 

de overheid een specifieke financiële bijdrage levert, opbrengsten uit hoofde van het 

beschikbaar stellen van data en de vergoeding voor licenties Blaise (een door het CBS 

ontwikkeld softwaresysteem voor computergestuurde onderzoeksmethoden).

Bijdrage ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 

Realisatie  
2019

Begroting  
2019

Realisatie  
2018

 

 

Bedragen in duizenden euro's

 

Budgettaire bijdrage 143 498 143 498 139 193 

Loon en prijsbijstelling 3 893 3 900 3 264 

Bijdrage EZK restant taakstelling Rutte II 2 000 2 000 4 000 

Totaal 149 391 149 398 146 457 
  

 

Realisatie  
2019

Begroting  
2019

Realisatie  
2018

 

 

Bedragen in duizenden euro's

 

Nederland 37 576 34 716 34 951 

Buitenland 7 028 6 126 5 879 

Totaal 44 604 40 841 40 830 
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De verdeling van de omzet aanvullende statistische diensten naar type afnemer is als volgt:

Overige baten
De overige baten bestaan hoofdzakelijk uit handhaving en publicaties.

9 Lasten

De lonen en salarissen eigen personeel en de kosten voor ingeleend personeel zijn hoger 

dan be-groot. Dit is het gevolg van meer aanvullende statistische diensten dan begroot.

Onder de dotatie/vrijval voorzieningen wordt de dotatie (totaal 1,2 miljoen euro) minus de 

vrijval (totaal 0,9 miljoen euro) aan de personele voorzieningen verantwoord.

In 2019 waren gemiddeld 1.784 vte werkzaam voor het Centraal Bureau voor de Statistiek 

(2018: 1.776 vte’s) waarvan 3 medewerkers werkzaam in het buitenland waren.

De verdeling naar hoofddirectie is als volgt:

 

Realisatie  
2019

Begroting  
2019

Realisatie  
2018

 

 

Bedragen in duizenden euro's

 

Overheid en overheidsgerelateerd 34 766 32 137 33 383 

Statistische bureaus buitenland 2 801 1 840 1 587 

Onderwijs, onderzoek en wetenschappen 3 150 3 184 3 047 

Europese Commissie en Eurostat 2 829 2 760 1 898 

Derden 1 058 920 915 

Totaal 44 604 40 841 40 830 
  

Lonen en salarissen
 

Realisatie  
2019

Begroting  
2019

Realisatie  
2018

 

 

Bedragen in duizenden euro's

 

Lonen en salarissen eigen personeel 113 956 112 167 112 477 

Dotatie minus vrijval voorzieningen 300 1 500 1 920 

Ingeleend personeel 9 293 7 331 7 847 

Totaal 123 549  120 998 122 244 
  

 

2019 2018
 

 

Gemiddeld aantal vte per hoofddirectie

 

Economie, bedrijven en nationale rekeningen 477 485 

Sociale en ruimtelijke statistieken 426 530 

Dataverzameling 228 234 

Bedrijfsvoering, IT en methodologie 348 400 

Research, development, ASD en dataservices 1) 177 0 

Overige 128 127 

Totaal 1 784 1 776 
  

1) is een samenvoeging van een aantal directies binnen de Sociale ruimtelijke statistieken en bedrijfsvoering, IT en 
methodologie
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Bezoldiging Directeur-Generaal
Vermelding in het kader van de Wet Normering Topinkomens (WNT). 

 

Bezoldiging Raad van Advies 
De Raad van advies heeft onder andere tot taak de directeur-generaal desgevraagd of uit 

eigen beweging te adviseren over de uitvoering van de taken en bevoegdheden van de 

directeur-generaal. De Raad van Advies adviseert de directeur-generaal in ieder geval over:

 — Het meerjarenprogramma en het werkprogramma van het CBS;

 — De wijze waarop de nauwkeurigheid en de volledigheid van de van overheidswege 

openbaar te maken statistieken kunnen worden bevorderd zodat deze voorzien in de 

behoeften van prak-tijk, beleid en wetenschap;

 — De bedrijfsvoering van het CBS en een efficiënte besteding van middelen.

Leidinggevende topfunctionarissen 2019
 

Dr. T.B.P.M. Tjin-A-Tsoi  
(Directeur-Generaal)

Dr. A.H. Kroese  
(Plaatsvervangend  

Directeur-Generaal)
 

 

Bedragen in euro

 

Duur dienstverband in 2019 1/1 – 31/12 1/1 – 31/12

Omvang dienstverband in fte 1 1 

Gewezen topfunctionaris nee nee

(Fictieve) dienstbetrekking ja ja

Bezoldiging

Beloning 163 430 143 293 

Belastbare onkostenvergoeding 6 725 5 044 

Beloningen betaalbaar op termijn 20 938 20 135 

Totaal bezoldiging 191 093 168 472 

Toepasselijk WNT-maximum 194 000 194 000 

Motivering indien overschrijding n.v.t. n.v.t.
  

Leidinggevende topfunctionarissen 2018
 

Dr. T.B.P.M. Tjin-A-Tsoi  
(Directeur-Generaal)

Dr. A.H. Kroese  
(Plaatsvervangend  

Directeur-Generaal)
 

 

Bedragen in euro

 

Duur dienstverband in 2018 1/1 – 31/12 1/1 – 31/12

Omvang dienstverband in fte 1 1 

Gewezen topfunctionaris nee nee

(Fictieve) dienstbetrekking ja ja

Bezoldiging

Beloning 158 956 139 291 

Belastbare onkostenvergoeding 6 600 4 950 

Beloningen betaalbaar op termijn 19 317 18 508 

Totaal bezoldiging 184 873 162 749 

Toepasselijk WNT-maximum 189 000 189 000 

Motivering indien overschrijding n.v.t. n.v.t.
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De Raad van Advies bestaat eind 2019 uit 5 leden, de gezamenlijke schadeloosstelling van 

de Raad van Advies over 2019 bedroeg 48.333 euro. De schadeloosstellingen komen ten 

laste van het bud-get van het CBS.

De vergoeding voor de Raad van Advies-leden is conform de “Regeling vaststelling 

schadeloosstel-ling leden Raad van Advies”.

De pensioenregeling is ondergebracht bij het ABP (Stichting Pensioenfonds ABP). Dit betreft 

een bedrijfstakpensioenfonds en het CBS heeft geen verplichting tot het voldoen van 

aanvullende bij-dragen in het geval van een tekort bij het pensioenfonds, anders dan het 

voldoen van eventuele hogere toekomstige premies. De dekkingsgraad (marktwaarde van 

de beleggingen uitgedrukt in een percentage van de voorziening pensioenverplichtingen 

volgens de grondslagen van DNB) van het ABP bedroeg ultimo 2019 97,8% (93,9% van 

de vereiste dekkingsgraad van 104,2% volgens DNB). Een pensioenfonds dat onder de 

minimale dekkingsgraad komt, moet een herstelplan afspreken met de toezichthouder.

De kenmerken van de pensioenregeling in 2019 zijn als volgt:
Pensioen systeem Middelloonregeling 

Vakantietoeslag 8% 

Pensioenrekenleeftijd 67 jaar  

Pensioengrondslag Pensioengevend salaris minus franchise 

Nabestaande pensioen 70% van het ouderdomspensioen bij overlijden 

Wezenpensioen 14% van het ouderdomspensioen 

Franchise (2019) 13 800 euro 

Opbouwpercentage 1,875% van de pensioengrondslag

Functionarissen Raad van Advies 2019
 

Raad van Advies leden Functie Beloning 2019 Periode benoeming Beloning 2018
 

dr. G. Zalm Voorzitter Raad van Advies 12 500 van 1–1–2018 tot 1–1–20221) 12 500 

J. van Hall RA RE Lid Raad van Advies 10 000 van 1–4–2014 tot 1–1–2022 10 000 

prof. dr. mr. F. van der Wel RA Lid Raad van Advies 10 000 van 1–1–2013 tot 1–1–2021 10 000 

drs. C.C.M. Vendrik Lid Raad van Advies 5 833 van 1–9–2017 tot 1–8–2019 10 000 

A.M.A.E. Rakhorst Lid Raad van Advies 5 000 van 1–1–2019 tot 1–1–20231) 0 

prof. dr. E.A. van Zoonen Lid Raad van Advies 5 000 van 1–1–2019 tot 1–1–20231) 0 

mw. drs. C.W. Wortmann-Kool Lid Raad van Advies 0 van 1–6–2014 tot 1–6–2018 2 083 
 

1) herbenoembaar voor een periode van 4 jaar

Pensioenlasten en sociale lasten
 

Realisatie 2019 Begroting 2019 Realisatie 2019
 

 

Bedragen in duizenden euro's

 

Pensioenlasten 18 434 18 374 16 926 

Sociale lasten 14 592 14 130 14 046 

Totaal 33 026 32 503 30 972 
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De afschrijvingskosten bestaan uit afschrijvingen op cascomodificaties en  afschrijvingen op 

IT-middelen. De afschrijvingen zijn gedaald door verdere versoberingen op investeringen 

en doordat het nieuwe rekencentrum later dan gepland is opgeleverd.

Huisvesting 
In de huisvestingskosten zijn naast de huur ook de kosten voor energie en gebouw-

gerelateerde kosten zoals bewaking, schoonmaak en exploitatie van het bedrijfsrestaurant, 

opgenomen. De huisvestingskosten zijn gedaald door verdere afstoting van gebouwdelen 

en door lagere huurprij-zen naar aanleiding van de verlenging van de huurcontracten. 

Overig personeel
In de overige personele kosten zijn onder andere de kosten voor opleidingen, 

arbeidsmarktcom-municatie, arbodiensten en catering opgenomen. 

Bureau
De bureaukosten hebben betrekking op telecommunicatie, porti, uitbesteed drukwerk voor 

publi-catie en kosten bibliotheek. 

Dienstreizen
De reis- en verblijfskosten bestaan uit kosten voor woon-werkverkeer, reis- en 

verblijfskosten bin-nenland en reis- en verblijfskosten buitenland. 

Advies externen
De advieskosten bestaan onder andere uit juridisch advies, fiscaal advies, kosten voor 

uitbesteden van de salarisadministratie, jaarlijkse accountantskosten, en IT-advies. 

Afschrijvingen materiële vaste activa
 

Realisatie 2019 Begroting 2019 Realisatie 2018
 

 

Bedragen in duizenden euro's

 

Afschrijvingslasten 2 590 4 142 4 576 
  

Overige bedrijfslasten
 

Realisatie 2019 Begroting 2019 Realisatie 2018
 

 

Bedragen in duizenden euro's

 

Huisvesting 10 434 10 382 11 657 

Overig personeel 2 712 2 799 2 714 

Bureau 3 796 4 123 3 713 

Dienstreizen 3 916 3 714 3 668 

Advies externen 2 092 1 547 1 790 

Automatisering 8 601 7 224 7 514 

Overig 3 529 3 395 3 091 

Totaal 35 080 33 184 34 147 
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Automatisering
Dit betreffen kosten voor uitbesteed beheer, onderhoud hardware en licenties. De kosten 

zijn ge-stegen door verdere digitalisering.

Overige
De overige kosten bestaan uit projectgebonden kosten, kosten voor inkoop statistisch 

grondmate-riaal en incentives. 

De volgende ingediende declaraties zijn in het boekjaar uitbetaald aan de Directeur-

Generaal, Plaatsvervangend Directeur-Generaal en de hoofddirecteuren:

De volgende honoraria inclusief btw van KPMG Accountants N.V. en overig KPMG netwerk 

zijn ten laste gebracht van het CBS:

De honoraria zijn toegerekend aan het boekjaar waarin de werkzaamheden zijn verricht.

 

2019 2018
 

 

Declaraties (bedragen in  euro)

 

Directeur Generaal 3 310 2 951 

Plaatsvervangend Directeur Generaal 4 253 3 578 

Hoofddirecteur Economie, bedrijven en nationale 
rekeningen 29 0 

Hoofddirecteur Sociale en ruimtelijke statistieken 52 111 

Hoofddirecteur Dataverzameling 1 552 535 

Hoofddirecteur Bedrijfsvoering, IT en methodologie 935 910 

Hoofddirecteur Communicatie en Nieuws 3 707 1 351 

Totaal 13 838 9 436 
  

 

KPMG Accoun-
tants NV  2019

Overig KPMG 
netwerk

Totaal  
KPMG 2019

 

 

Bedragen in duizenden euro's

 

Onderzoek van de jaarrekening 136 0 136 

Andere controleopdrachten 25 0 25 

Adviesdiensten op fiscaal terrein 0 0 0 

Andere niet-controle-opdrachten 31 0 31 

Totaal 192 0 192 
  

KPMG Accoun-
tants NV  2018

Overig KPMG 
netwerk

Totaal  
KPMG 2018

 

 

Bedragen in duizenden euro's

 

Onderzoek van de jaarrekening 109 0 109 

Andere controleopdrachten 23 0 23 

Adviesdiensten op fiscaal terrein 0 4 4 

Andere niet-controle-opdrachten 0 0 0 

 Totaal 132 4 136 
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10 Financiële baten en lasten

Rentebaten
Onder de post rente zijn de renteopbrengsten over het rekening-couranttegoed bij 

Financiën op-genomen. Doordat het rentepercentage nihil is, zijn de renteopbrengsten 

nihil.

11 Gebeurtenissen na balansdatum
Met ingang van vrijdag 13 maart 2020 zijn vanuit de Rijksoverheid maatregelen getroffen 

naar aan-leiding van de COVID-19 crisis. Voor CBS zijn de directe gevolgen in kaart gebracht. 

Maatregelen zijn genomen om de primaire bedrijfsprocessen te continueren. De financiële 

gevolgen zijn vooralsnog beperkt tot mogelijk lagere opbrengsten uit aanvullende 

statistische diensten. Dit betreffen met name statistieken die voor een belangrijk deel 

gebaseerd zijn op persoonlijke waarneming. Daar-naast zal de schuld voor nog te betalen 

vakantiedagen naar verwachting toenemen doordat mede-werkers vanwege de COVID-19 

crisis minder vakantiedagen opnemen. Aan de andere kant zullen de kosten voor woon-

werkverkeer, reis- en verblijfskosten binnenland en reis- en verblijfskosten buitenland 

verminderen. CBS beschikt over voldoende  liquiditeiten en aanvullende faciliteiten ge-richt 

op het, indien noodzakelijk, overbruggen van een langere periode van de COVID-19 crisis. 

Den Haag, 30 april 2020 

Directeur-Generaal van de Statistiek (waarnemend) 

dr. A.H. Kroese
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Overige gegevens

Bepalingen inzake resultaatbestemming
Volgens artikel 33 van de kaderwet ZBO vormt een zelfstandig bestuursorgaan een 

egalisatiereser-ve. Het verschil tussen de gerealiseerde baten van een zelfstandig 

bestuursorgaan en de gereali-seerde lasten van de activiteiten komt ten gunste 

onderscheidenlijk ten laste van de egalisatiere-serve. Het resultaat 2019 is in 

overeenstemming met deze bepalingen, vooruitlopend op de goed-keuring van de minister 

van EZK op basis van artikel 34 lid 2 van de Kaderwet zelfstandige bestuurs-organen, in de 

jaarrekening verwerkt.

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Aan: de Directeur-Generaal (hierna: bestuur) van het Centraal Bureau voor de Statistiek

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening

Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2019 van het Centraal Bureau voor de Statistiek (hierna ‘het 

CBS’) te Den Haag (hierna ‘de jaarrekening’) gecontroleerd.

Naar ons oordeel:

 — geeft de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de 

grootte en sa-menstelling van het vermogen van het CBS per 31 december 2019 en 

van het resultaat over 2019 in overstemming met de Wet op het CBS, het Protocol 

van werkafspraken EZK-CBS en de bepalingen bij en krachtens de Wet normering 

topinkomens (WNT);

 — zijn de in deze jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutatie over 

2019 in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand gekomen in 

overeenstemming met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, 

zoals vermeld in het accountantspro-tocol voor het jaarverslag van het CBS (versie juli 

2019). 

De jaarrekening bestaat uit:

1. de balans per 31 december 2019;

2. de staat van baten en lasten over 2019;

3. het kasstroomoverzicht over 2019; en

4. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële 

verslaggeving en overige toelichtingen.

De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook 

de Nederland-se controlestandaarden en het Controleprotocol WNT 2019 vallen, 

alsmede het accountantsproto-col voor het jaarverslag van het CBS (versie juli 2019). 

Onze verantwoordelijkheden op grond hier-van zijn beschreven in de sectie ‘Onze 

verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’.
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Wij zijn onafhankelijk van het CBS zoals vereist in de Wet toezicht accountantsorganisaties 

(Wta), de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-

opdrachten (ViO) en ande-re voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in 

Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels 

accountants (VGBA).

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als 

basis voor ons oordeel.

Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd
In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2019 hebben wij de 

anticumulatiebepaling, bedoeld in artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1, sub j 

Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. Dit betekent dat wij niet hebben 

gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door een 

leidinggevende topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als leidinggeven-

de topfunctionaris bij andere WNT-plichtige instellingen, alsmede of de in dit kader vereiste 

toelich-ting juist en volledig is.

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere 

informatie, die bestaat uit:

1. het bestuursverslag;

2. de overige gegevens;

3. de bijlagen. 

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:

1. met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;

2. alle informatie bevat die op grond van de Wet op het CBS en het Protocol van 

werkafspra-ken EZK-CBS zijn vereist.

 

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons 

begrip, ver-kregen vanuit de controle van de jaarrekening of anderszins, overwogen of de 

andere informatie materiële afwijkingen bevat.

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse 

Standaard 720 en het accountantsprotocol voor het jaarverslag van het CBS (versie 

juli 2019). Deze werkzaamhe-den hebben niet dezelfde diepgang als onze 

controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder 

het be-stuursverslag en de overige gegevens in overeenstemming met de Wet op het CBS 

en het Protocol van werkafspraken EZK-CBS.
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Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking 
tot de jaarrekening

Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en het getrouw weergeven van de 

jaarrekening in overeenstemming met de Wet op het CBS, het Protocol van werkafspraken 

EZK-CBS en de bepa-lingen bij en krachtens de WNT.

Het bestuur is ook verantwoordelijk voor het rechtmatig tot stand komen van de in de 

jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties in overeenstemming met 

de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals vermeld in het 

accountantsprotocol voor het jaarver-slag van het CBS 2019.

In dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het 

bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de naleving van de 

relevante wet- en regelgeving mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang 

als gevolg van fouten of fraude.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of het CBS in staat 

is om zijn werk-zaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd 

verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de 

continuïteitsveronderstelling, tenzij beëindiging het enige realistische alternatief is. Het 

bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waar-door gerede twijfel zou kunnen 

bestaan of de onderneming haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten, 

toelichten in de jaarrekening.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht 

dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons 

af te geven oordeel.

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid, 

waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude 

ontdekken.

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel 

indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van 

invloed kunnen zijn op de econo-mische beslissingen die gebruikers op basis van de 

jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze 

controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op 

ons oordeel.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel-kritisch uitgevoerd en hebben 

waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de 

Nederlandse controlestan-daarden, het controleprotocol WNT 2019, het accountantsprotocol 

voor het jaarverslag van het CBS (versie juli 2019), ethische voorschriften en de 

onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:
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1. het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van 

materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude, dan wel het niet rechtmatig 

tot stand komen van baten en lasten alsmede de balansmutaties, het in reactie op 

deze risico’s bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van 

controle-informatie die vol-doende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude 

is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan 

bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het 

opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van 

zaken of het doorbreken van de interne beheer-sing;

2. het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met 

als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. 

Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de 

effectiviteit van de interne beheersing van het CBS;

3. het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële 

verslagge-ving, de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria, en het evalueren van 

de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de 

jaarrekening staan;

4. het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling 

aan-vaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen 

of er ge-beurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen 

bestaan of het CBS zijn bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij 

concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht 

om in onze controleverklaring de aandacht te vestigen op de relevante gerelateerde 

toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze 

verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die 

verkregen is tot de datum van onze controle-verklaring. Toekomstige gebeurtenissen of 

omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat het CBS zijn continuïteit niet langer 

kan handhaven;

5. het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin 

opgenomen toelichtingen; en

6. het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende 

transac-ties en gebeurtenissen en of de in deze jaarrekening verantwoorde baten, 

lasten en balansmutaties in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot 

stand zijn gekomen. 

Wij communiceren met de met governance belaste personen onder andere over de 

geplande reikwijdte en timing van de controle en over de significante bevindingen die uit 

onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen 

in de interne beheersing.

Den Haag, 30 april 2020 

KPMG Accountants N.V. 

W.A. Touw RA



8.
Bijlagen
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Bijlage A. Prestatie-indicatoren

Met de start van het meerjarenprogramma 2019-2023 hanteert het CBS een nieuwe set van 

prestatie-indicatoren. Deze indicatoren geven een vollediger beeld van de prestaties van 

het CBS en hebben ambitieuze streefwaarden. In paragraaf 4.4 worden bijzonderheden 

met betrekking tot de realisatie van de streefwaarden toegelicht.

PI nr. Aandachtsgebied Definitie Streefwaarde 2019 Realisatie

1.1 Tevredenheid van 
de gebruiker/op-
drachtgever over het 
aanvullend statistisch 
onderzoek van het 
CBS

Gemiddelde van rapportcijfers 
die gebruikers/opdrachtge-
vers geven na afloop van de 
levering van het aanvullend 
statistisch onderzoek

Groter dan of gelijk aan 8,0 8,1

1.2 Tevredenheid van 
onderzoekers over 
microdataservices

Gemiddelde van rapportcijfers 
die onderzoekers geven over 
microdataservices (remote 
access)

Groter dan of gelijk aan 7,8 7,7

2.1 Gebruik van open 
data

Aantal unieke gebruikers van 
StatLine open data webservi-
ces (voor gebruik via apps en 
voor bulkgebruik)

Groter dan of gelijk aan 1,6 miljoen 4,4 mln

2.2 Gebruik van StatLine Aantal unieke bezoekers StatLine Groter dan of gelijk aan 3 miljoen 1,93 mln

2.3 Gebruik van website Aantal unieke bezoekers website Groter dan of gelijk aan 4,8 miljoen 
maand

5,15 mln

2.4 Gebruik in de media 
(excl. sociale media)

Aantal berichten in de media 
waarin het CBS wordt genoemd

Groter dan of gelijk aan 72k per kwartaal 73,1k

2.5 Gebruik in de Kamer Aantal keren dat het CBS in 
Kamerstukken wordt genoemd

Niet van toepassing 2.564

3.1 Punctualiteit van 
nieuwsberichten

Percentage op de geplande 
datum gepubliceerde berichten

Groter dan of gelijk aan 99% 99,75

3.2 Punctualiteit verplich-
te leveringen aan 
Eurostat 

Percentage op of voor de voor-
geschreven c.q. afgesproken 
deadline gerealiseerde leve-
ringen van EU-verplichtingen 
aan Eurostat.

Groter dan of gelijk aan 99% 97,6

4.1 Afwijking voorlopige 
en definitieve cijfers 
BBP

Het aantal keer dat de defini-
tieve kwartaalcijfers voor de 
volumeraming BBP van een 
jaar meer dan 0,75 procentpunt 
afwijken van de flash-ramingen

Voor minimaal drie kwartalen van een 
jaar moet de afwijking kleiner zijn dan 
0,75 procentpunt.

4 kwartalen ok

5.1 Juistheid van de be-
richten

Percentage berichten dat is 
vervangen door een gecorri-
geerd bericht.

Kleiner dan of gelijk aan 0,5% 0,6%

5.2 Juistheid van de cijfers 
op StatLine

Aantal correcties op StatLine Kleiner dan of gelijk aan 1,5%  van het 
aantal StatLine-leveringen 

3,98%

6.1 Hoogte van de regel-
druk

Uitkomst van de jaarlijkse bruto 
regeldruk zoals gemeten met 
de overheidsbrede meetwijze 

Gelijk aan het voorgaande jaar (bruto 
lastendruk 2017: € 22,6 mln). 

€ 22,6 mln

7.1 Tevredenheid van de 
medewerkers

Algemene tevredenheid van 
CBS-medewerkers met hun 
werksituatie

Groter dan of gelijk aan 7,3 7,4
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PI nr. Aandachtsgebied Definitie Streefwaarde 2019 Realisatie

7.2 Ziekteverzuim Een verhoudingscijfer dat 
aangeeft welk percentage 
van de contracturen van me-
dewerkers niet productief 
was wegens ziekte binnen de 
periode waarover wordt ge-
rapporteerd.

Kleiner dan of gelijk aan Verbaannorm 
minus 0,2% in het betreffende verslag-
jaar (2019: 4,3%)

5,1%

7.3 Instroom Aantal medewerkers met nieu-
we aanstelling

Groter dan of gelijk aan 5% nieuwe me-
dewerkers per jaar (van 2.000 = 100)

142

8.1 Getrouwheid van de 
jaarrekening

Toestand van het financiële 
beheer

Financieel beheer op orde blijkend uit 
een goedkeurende accountantsverkla-
ring

Op orde

8.2 Doelmatigheid van 
het CBS

Outputindex / kostenindex Groter dan of gelijk aan 1,5% doelmati-
ger dan t-1

Groter dan 
1,5%

8.3 Financiële kerncijfers 
van het CBS

De conformiteit van de finan-
ciële kerncijfers (exploitatiere-
sultaat, stand liquide middelen 
en eigen vermogen) met de 
meerjarenbegroting

Een waarde per einde van het boekjaar 
gelijk aan de meerjarenbegroting of 
positiever.

Positiever dan 
begroot

9.1 Beschikbaarheid IT-in-
frastructuur

100% minus 100% (downtijd 
als gevolg van prioriteit -1-in-
fraverstoringen in de periode 
/ totale 7 x 24 uur timeframe 
minus geplande serviceweek-
end tijdbeslag per periode) 

Groter dan of gelijk aan 99,7% 98,8%

9.2 Stabiliteit IT productie Aantal incidenten met prioriteit 
1 of daarbinnen prioriteit 0. 
Prioriteit 1 (P1) betreft inci-
denten met  hoge impact op 
de dagelijkse operatie waarbij 
(bedrijfskritische) systemen, 
applicaties of grote aantallen 
mensen geraakt worden, daar-
binnen worden incidenten als 
prioriteit 0 (P0) aangemerkt als 
het gaat om storingen in het 
proces van dataverzameling, 
extern geleverde dienst(en) of 
kritieke processen/imagobe-
palende statistieken waarbij 
sprake is van minimaal één van 
onderstaande voorwaarden: 
oplostijd is dusdanig lang dat 
kritieke timing in het geding 
komt (deadlines); er is sprake 
van (potentiële) imagoschade; 
of betreft een continuïteitspro-
bleem dat zich kenmerkt door 
meerdere kortstondige P1-sto-
ringen binnen korte periode. 

Kleiner dan of gelijk aan 50 P1-inciden-
ten per jaar, 

40 

waarvan niet meer dan 4 P0-inciden-
ten

8

9.3 Effectiviteit IT-afde-
ling

Percentage van het aantal 
meldingen dat binnen de af-
gesproken tijd is opgelost

Groter dan of gelijk aan 90% 95,3%

10.1 Innovatieve produc-
ten

Aantal innovatieve producten 
op het gebied van big data op 
het Innovatieportaal van de 
CBS-website (bèta-site) in de 
verslagperiode

Groter dan of gelijk aan 18 14

11.1 Conformiteit met 
erkende toetsings-
kaders

Gecertificeerd voor de toet-
singskaders: ja/nee

Antwoord = ja ja

11.2 Aantal bij de AP ge-
melde datalekken

Aantal bij de Autoriteit Per-
soonsgegevens (AP) gemelde 
datalekken

0 3
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Bijlage B. Organisatie per 31 december 2019

Directeur-Generaal
Dr. T.B.P.M. (Tjark) Tjin-A-Tsoi

Plv. Directeur-Generaal/CIO
Dr. A.H. (Bert) Kroese 

Hoofddirectie CBS Communicatie en Nieuws 
Drs. M.P.M. (Mike) Ackermans  

T.J.M. (Thomas) Ruigrok (plv.)

Hoofddirectie Bedrijfsvoering, IT en Methodologie
Drs. W. (Wim) van Nunspeet  

Drs. M. (Marijke) Renaud (plv.)

Hoofddirectie Dataverzameling
Dr. A. (Astrid) Boeijen 

Ir. J.H. (Jeroen) van Velzen (plv.)

Hoofddirectie Economie, bedrijven en nationale rekeningen
Drs. M.J.M. (Marleen) Verbruggen 

Drs. H.J.C.M. (Hank) Hermans (plv.)

Hoofddirectie Sociaal-economische en ruimtelijke statistieken
Drs. J.C.M. (Hanneke) Imbens 

Drs. S. (Sylvia) Kok-de Vries (plv.)

Centrale Beleidsstaf
Drs. V.J. (Vera) de Witte

Chief Information Office
M. (Matjaz) Jug

Blaise
Drs. H.J.A. (Harry) Wijnhoven
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Bijlage C. Gebruikersraden

Om de hoofddirecteuren van het CBS te adviseren over specifieke thema’s en onderwerpen 

zijn diverse raden ingesteld. Eind 2019 zijn de voorzitters van deze raden:

M.A. (Michaël) van Straalen Berichtgeversraad 

Drs. E.E. (Eduard) van de Lustgraaf Gebruikersraad bedrijfseconomische statistieken 

Prof. dr. ir. I. (Ionica) Smeets  Communicatieraad 

Dr. A. (Albert) van der Horst Gebruikersraad macro-economische statistieken 

Prof. dr. P.G.M. (Peter) van der Heijden Methodology Advisory Board 

Dr. M.J. (Michiel) Bijlsma Gebruikersraad microdata 

Dr. V.C.M. (Véronique) Timmerhuis  Gebruikersraad sociale statistieken 

Prof. dr. P.J. (Peter) Boelhouwer  Gebruikersraad statistieken van de leefomgeving
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Bijlage D. CBS Hoogleraren en lectoren

Naam leerstoel / lectoraat Universiteit faculteit / vakgroep

Prof. Dr. B.F.M. (Bart) Bakker Methodologie van  
registerdata voor sociaal 
wetenschappelijk onder-
zoek

Vrije Universiteit Amster-
dam

Sociale Wetenschappen/ 
Sociologie

Dr. ir. C.A.M. (Kees) van Berkel Bijzonder Lectoraat  
Statistiek en Data Science 
voor Fact Based Finance 
and Control

Zuyd Hogeschool Academie voor Financieel 
Management

Prof. Dr. J.A. (Jan) van den Brakel Survey Methodology Maastricht University Dept. of Quantitative 
Economics

Prof. Dr. P.J.H. (Piet) Daas Big data in  
Official Statistics

Technische Universiteit 
Eindhoven

Faculteit Wiskunde & 
Informatica/Stochastics

Prof. Dr. M. (Marjolijn) Das Urban Statistics Erasmus Universiteit Rot-
terdam

Department of Public 
Administration and  
Sociology/Sociology

Prof. Dr. I.A. (Ruben) van Gaalen Registeranalyses van 
levensloopdynamiek 

Universiteit van Amsterdam Maatschappij- en  
Gedragswetenschappen 

Prof. Dr. J.J.G. ( Hans) Schmeets Sociale Statistiek, in het 
bijzonder de empirische 
bestudering van sociale 
samenhang

Maastricht University Cultuur- en maatschappij-
wetenschappen/  
Capaciteitsgroep Politie-
ke Wetenschap

Prof. Dr. J.G. (Barry) Schouten Methoden en Technieken, 
in het bijzonder mixed 
mode survey designs

Utrecht University Sociale Wetenschappen 
/Maatschappijweten-
schappen/Methoden en 
Statistiek

Prof. Dr. J.P. (Jan Pieter) Smits Quantification of  
Sustainability 

Technische Universiteit 
Eindhoven

Industrial Engineering & 
Innovation Sciences

Prof. Dr. W. (Wendy) Smits Labour market  
flexibility: the employer’s 
perspective 

Maastricht University Researchcentrum voor 
Onderwijs en Arbeids-
markt (ROA)

Prof. Dr. A.G. (Ton) de Waal Methodologie voor de 
officiële Statistiek, in het  
bijzonder m.b.t.  
integratie van data  
bronnen

Tilburg University Department of  
Methodology and  
Statistics
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Bijlage E. Wegwijzer 

Het CBS verzamelt gegevens bij personen, bedrijven en instellingen. Het CBS stelt de 

uitkomsten van de onderzoeken zo snel mogelijk op verschillende manieren voor iedereen 

tegelijkertijd gratis beschikbaar. 

CBS-website (www.cbs.nl)
De CBS-website geeft toegang tot resultaten van CBS-onderzoeken en biedt themagerichte 

informatie over kerncijfers van Nederland. Alle verschenen publicaties staan overzichtelijk 

gerangschikt op de website en gedetailleerde cijfers zijn te raadplegen via de gratis 

databank StatLine. Op de website staan ook een actuele publicatiekalender en een 

productencatalogus.

Daarnaast biedt het CBS nog vier doelgroepenwebsites aan. Kijk hiervoor op: 

 — www.werkenbijhetCBS.nl; 

 — www.cbsinuwbuurt.nl;

 — www.cbsvooruwbedrijf.nl;

 — www.cbs.nl/cbsindeklas. 

Naast de website verspreidt het CBS zijn output ook via

 — YouTube (http://www.youtube.com/statistiekcbs);

 — Twitter (http://www.twitter.com/statistiekcbs);

 — Facebook (https://www.facebook.com/statistiekcbs);

 — Instagram (https://www.instagram.com/statistiekcbs);

 — LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/centraal-bureau-voor-de-statistiek/).

Open data
Sinds 2014 biedt het CBS alle tabellen in StatLine als open data aan in de vorm van datasets 

(http://opendata.cbs.nl/dataportaal/portal.html). Ook is een webapplicatie ontwikkeld 

die gebruik maakt van Open data en die alle tabellen uit StatLine in grafiek- of kaartvorm 

laat zien  (https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/open-data/StatLine-als-open-data). De 

webapplicatie is geoptimaliseerd voor tablets.

Corporate nieuws
CBS Corporate nieuws (http://www.cbs.nl/corporate) bevat actuele achtergrondartikelen 

over onder andere samenwerking met externe partijen, gebruikers en relaties van het CBS, 

nieuwe producten en diensten, evenementen en internationale ontwikkelingen. Het is de 

digitale opvolger van het papieren relatiemagazine en bestemd voor de externe relaties 

van het CBS. De artikelen kunnen eenvoudig gedeeld worden via Facebook, Twitter en 

LinkedIn. 

Innovatieportaal
Op het innovatieportaal (https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/innovatie) presenteert 

het CBS zijn diensten en producten in ontwikkeling op het gebied van innovatie. vb

http://www.werkenbijhetCBS.nl
http://www.cbsinuwbuurt.nl
http://www.cbsvooruwbedrijf.nl
http://www.cbs.nl/cbsindeklas
http://www.youtube.com/statistiekcbs
http://www.twitter.com/statistiekcbs
https://www.facebook.com/statistiekcbs
https://www.instagram.com/statistiekcbs
https://www.linkedin.com/company/centraal-bureau-voor-de-statistiek/
http://opendata.cbs.nl/dataportaal/portal.html
https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/open-data/statline-als-open-data
http://www.cbs.nl/corporate
https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/innovatie
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Infoservice
Het centrale informatiepunt voor algemene vragen over het CBS en zijn producten is  te 

bereiken via telefoon (088) 570 70 70 en infoservice@cbs.nl

European Statistical Data Support
Statistische informatie over Europa die afkomstig is van het Europese statistiekbureau 

Eurostat is telefonisch op te vragen via (088) 570 70 70 (keuze toets 5) of door middel van 

infoservice@cbs.nl.

CBS Contact Center
Het centrale informatiepunt voor bedrijven, instellingen en personen bij vragen over 

CBS-vragenlijsten of ander enquêtemateriaal is te bereiken via telefoon (045) 570 64 00, 

e-mail: contactcenter@cbs.nl of via het contactformulier op de CBS-website: www.cbs.nl/

vooruwbedrijf. 

Persdienst
Het centrale informatiepunt voor de media is te bereiken via telefoon (070) 337 44 44 of 

e-mail: persdienst@cbs.nl. 

Meer informatie staat op de CBS-website: www.cbs.nl/nl-nl/over-ons/contact/pers. 

Centrum voor Beleidsstatistiek
Het Centrum voor Beleidsstatistiek biedt verschillende diensten aan: 

 — Het verrichten van aanvullend statistisch onderzoek op beschikbare brongegevens;

 — Het adviseren van gebruikers zoals departementen, planbureaus, gemeenten en andere 

overheidsinstellingen bij het vinden, het gebruik en het opstellen van de benodigde 

informatie voor beleidsvoorbereiding en de evaluatie daarvan;

 — Het toegankelijk maken van microdatabestanden waarmee onderzoekers die door de 

DG gemachtigd zijn onder strikte beveiligingsvoorwaarden zelf de gewenste analyses 

kunnen uitvoeren op deze microdatabestanden. Zie voor meer informatie: https://www.

cbs.nl/microdata  

 

Aan de diensten van het Centrum voor Beleidsstatistiek zijn kosten verbonden. Nadere 

informatie is verkrijgbaar via telefoon (088) 570 70 70 of via: https://www.cbs.nl/

maatwerk of maatwerk@cbs.nl of microdata@cbs.nl.

mailto:infoservice@cbs.nl
mailto:infoservice@cbs.nl
mailto:contactcenter@cbs.nl
http://www.cbs.nl/vooruwbedrijf
http://www.cbs.nl/vooruwbedrijf
mailto:persdienst@cbs.nl
http://www.cbs.nl/nl-nl/over-ons/contact/pers
https://www.cbs.nl/microdata
https://www.cbs.nl/microdata
https://www.cbs.nl/maatwerk
https://www.cbs.nl/maatwerk
mailto:maatwerk@cbs.nl
mailto:microdata@cbs.nl
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