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Inleiding
Beschikbaarheid van statistische informatie is een essentiële voorwaarde voor het goed functioneren van een democratische samenleving. De officiële statistiek kan haar rol alleen goed vervullen
indien zij het vertrouwen geniet van burger, berichtgever en gebruiker. De statistieken moeten een onbetwiste reputatie hebben, zo blijkt
ook uit het CBS-motto ‘onbetwiste cijfers voor iedereen’.
Voor het vervullen van deze rol zijn de volgende principes van cruciaal belang: onpartijdigheid, betrouwbaarheid, relevantie, efficiency,
statistische geheimhouding en transparantie. De cijfers zijn onpartijdig en betrouwbaar als de uitkomsten ervan niet door belanghebbenden zijn beïnvloed en volgens bepaalde professionele standaarden
zijn vervaardigd. Onbetwiste informatie die voor iedereen beschikbaar is, dat is kort gezegd waar het om gaat. Dit betekent overigens
niet alleen dat de informatie onpartijdig en betrouwbaar moet zijn
maar ook dat het om relevante en efficiënt samengestelde informatie
moet gaan. Bovenal ook moet de geheimhouding van individuele
gegevens gewaarborgd zijn. Immers, individuen en bedrijven zijn
eerder bereid om eerlijke, en dus betrouwbare, gegevens aan het CBS
te verstrekken als ze alleen worden gebruikt voor het maken van
statistieken en niet voor andere doeleinden. Bovendien moet sprake
zijn van transparante besluitvorming over welke statistieken geproduceerd worden en volgens welke processen dat gebeurt.
De hierboven genoemde principes krijgen pas betekenis als ze worden betrokken op de verschillende groepen in de maatschappij die
met CBS-cijfers te maken hebben. Naast de maatschappij als geheel
(1) zijn dat de gebruikers van statistieken (2) de berichtgevers van het
CBS (3) en de CBS-medewerkers zelf (4). In deze gedragscode wordt
na een korte typering van de principes voor deze vier groepen afzonderlijk belicht hoe relevant de principes voor hen zijn.
De principes spelen een rol in het dagelijkse statistische werk van het
CBS en worden in deze gedragscode toegelicht. CBS-medewerkers
kunnen er allerlei praktische vragen mee oplossen. Geïnteresseerden
van buiten het CBS worden hiermee geïnformeerd over de positie,
taak en handelwijze van het CBS.
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Principes
Onpartijdigheid
Het CBS produceert statistische informatie om een bijdrage te leveren
aan de effectiviteit van maatschappelijke discussies over een breed
scala aan onderwerpen. Deze informatie moet voor alle partijen in de
maatschappij toegankelijk en beschikbaar zijn. Sterker nog: alle
partijen moeten op hetzelfde moment over dezelfde informatie kunnen beschikken. Het CBS neemt daarmee een onpartijdige positie in
ten opzichte van de verschillende belanghebbende partijen in de
samenleving.
Het principe ‘onpartijdigheid’ speelt ook een rol bij ‘werk voor derden’. De resultaten van dit werk worden nooit exclusief aan de
opdrachtgever ter beschikking gesteld. Om de onpartijdigheid te
waarborgen maakt het CBS vooraf aan de maatschappij kenbaar op
welk moment er nieuwe informatie beschikbaar komt.

Betrouwbaarheid
Over de cijfers van het CBS moet niet worden getwist. De betrouwbaarheid van de CBS uitkomsten is hiervoor een noodzakelijke voorwaarde. Alleen dan kunnen ze de rol vervullen van gezamenlijk vertrekpunt voor private en maatschappelijke besluitvorming. Met
betrouwbare cijfers wordt vaak bedoeld dat ze voldoende nauwkeurig zijn, voldoende dicht liggen bij de (onbekende) werkelijke
waarde.
Onbetwiste cijfers is een zware eis, omdat nagenoeg alle cijfers schattingen zijn op basis van incomplete gegevens. Het CBS probeert altijd
gebruik te maken van alle beschikbare informatie. Die informatie
wordt verwerkt tot schattingen die gegeven de beschikbare bronnen
zo goed mogelijk zijn. Hierbij vermeldt het CBS tevens een begrijpelijke aanduiding voor de onzekerheid die aan deze cijfers verbonden
is. Als de schattingen van het CBS als de best beschikbare zijn te
beschouwen zullen deze uitkomsten door de gebruikers van onze
cijfers terecht als betrouwbaar worden gezien.

Relevantie
De relevantie van de cijfers van het CBS wordt bepaald door de informatiebehoefte van de gebruikers op alle mogelijke manieren te
peilen. Het CBS geeft vanuit zijn kennispositie voorlichting en een
gebruiksaanwijzing bij de cijfers en ontwikkelt en verspreidt metadata en licht deze toe.
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De informatie van het CBS beschrijft zo goed mogelijk de ontwikkelingen in de maatschappij. De statistieken die het CBS maakt zijn relevant voor het maatschappelijk bestel, beschrijven economische en
maatschappelijke ontwikkelingen, en maken vergelijkingen in de tijd
en in internationaal verband mogelijk.

Efficiency
Het CBS produceert statistieken op doelmatige wijze, gebruikmakend
van alle beschikbare middelen. Hierbij wordt gestreefd naar de laagst
mogelijke kosten en een zo gering mogelijke last voor de berichtgevers. Waar mogelijk maakt het CBS gebruik van bestaande registraties en bestanden.

Statistische geheimhouding
Statistieken geven informatie over allerlei groepen uit de samenleving (bijvoorbeeld over jongeren, ouderen, gehuwden, scholieren)
en over diverse verschijnselen (handel, inflatie, economische groei,
enzovoort). De cijfers zijn gebaseerd op gegevens van vele afzonderlijke personen en bedrijven. Al die individuele gegevens worden uitsluitend voor de statistiek gebruikt en niet voor andere doeleinden.
Omdat het CBS geen gegevens over individuele personen of bedrijven in herkenbare vorm publiceert of naar buiten brengt, is de
privacy gegarandeerd. Gegevens over personen en bedrijven worden
binnen het CBS zo snel mogelijk ontdaan van identificerende kenmerken. Het CBS produceert statistische informatie waarin de individuele gegevens niet meer herkenbaar zijn.
Gegevens over afzonderlijke personen of bedrijven worden ook niet
verstrekt aan andere organisaties. Hierop bestaan enkele wettelijke
uitzonderingen zoals de verstrekking aan Eurostat, het Europees
Statistisch Bureau. Dit gebeurt onder strenge voorwaarden en alleen
met het doel om tabellen met statistische informatie samen te stellen.
Ook Eurostat is verplicht te zorgen voor geheimhouding van individuele gegevens.

Transparantie
Het CBS doet wat het zegt en zegt wat het doet. Het CBS ontleent zijn
gezag aan onafhankelijkheid en aan een wetenschappelijke methodiek. Het transparant functioneren van het CBS hoort bij de positie
als zelfstandig bestuursorgaan in een democratische rechtsstaat.
Transparantie past bovendien bij de wetenschappelijk-methodische
grondslag. Het CBS geeft transparantie vorm door de bereidheid
voortdurend verantwoording af te leggen aan de maatschappij en op
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wetenschappelijk niveau, onder andere door reproduceerbaarheid
van de cijfers.
Het CBS streeft naar een begrijpelijke communicatie. Taalgebruik
voor gebruikers in publicaties is eenvoudig en duidelijk, met voorbeelden die voor het publiek relevant zijn, en zonder kleine lettertjes.
Uiteraard zal in de communicatie met experts meer jargon kunnen
worden gebruikt.
Het CBS heeft niets te verbergen. Integendeel, het CBS etaleert zijn
werk zodat iedereen tegelijkertijd over dezelfde informatie kan
beschikken, die iedereen op zijn eigen manier kan gebruiken.

Gedragscode
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1.

Maatschappij
Onpartijdigheid
Het CBS werkt toe naar definities waarover consensus bestaat bij de
verschillende belangengroepen. Ook bij het maken van schattingen
en het interpreteren van basisgegevens laat het CBS zich niet leiden
door inzichten of opvattingen die slechts door bepaalde belangengroepen worden gedeeld.
Het CBS publiceert statistische informatie voor iedereen in de maatschappij gelijktijdig. Bij het produceren van statistieken speelt het CBS
in op de opvattingen en wensen die bij de verschillende belangengroepen leven. Hierbij neemt geen van de afzonderlijke belangengroepen een voorrangspositie in.
Het moment van publiceren van statistische informatie wordt
bepaald door het moment van afronding van het productieproces en
ligt vast in de CBS-planning. Hierdoor wordt voorkomen dat de
schijn gewekt wordt dat het CBS statistische informatie publiceert op
het moment dat dit voor bepaalde belangengroepen gunstig of juist
ongunstig uitkomt.

Betrouwbaarheid
Goede statistische gegevens schetsen een betrouwbaar beeld van de
samenleving dat zo goed mogelijk aansluit bij alle beschikbare informatie die op het moment van samenstellen beschikbaar is. Zo vormen
ze een vertrekpunt voor effectieve maatschappelijke besluitvorming.
Betrouwbaarheid is een relatief begrip. Betrouwbaarheid is direct
gerelateerd aan de nauwkeurigheid van de informatie. Het streven
van het CBS is actueel, tijdig én nauwkeurig te informeren. Deze
begrippen liggen niet altijd in elkaars verlengde. Nauwkeurigheid
vraagt vaak wat meer tijd, terwijl gebruikers graag zo snel mogelijk
geïnformeerd worden.
De vereiste betrouwbaarheid is ook afhankelijk van de aard van het
gebruik van de cijfers. Het gebruiken van prijsindices voor het afsluiten van contracten vereist een grotere nauwkeurigheid van de cijfers
dan een schatting van de zwarte economie in Nederland.
Het CBS streeft er naar om zo actueel mogelijke uitkomsten te publiceren die voldoen aan de eisen die aan de nauwkeurigheid moeten worden gesteld om het karakter van ‘onbetwiste cijfers’ te handhaven.

Relevantie
Het CBS voert onderzoeken uit waar praktijk, beleid en wetenschap
behoefte aan hebben. Hierbij wordt niet alleen uitgegaan van de
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behoefte op dat moment maar ook van de behoefte waarvan verwacht mag worden dat deze in de nabije toekomst zal ontstaan. De
onderzoeken laten de samenhang zien tussen de verschillende aspecten van de Nederlandse samenleving en plaatsen deze samenleving
in een grotere context: het historisch perspectief en de vergelijking
met andere landen.
De toetsing waar praktijk, beleid en wetenschap behoefte aan hebben
wordt gedaan door de Centrale Commissie voor de Statistiek (CCS).
Het onderzoek uitgevoerd door het CBS is een basisvoorziening voor
een moderne democratie als de Nederlandse samenleving. Het levert
de Nederlandse bevolking informatie waarop zij hun oordeel over
maatschappelijke ontwikkelingen kunnen baseren. Dit zorgt ervoor
dat de Nederlandse samenleving als geheel efficiënter kan functioneren. Verschillende groeperingen binnen de Nederlandse samenleving
maken gebruik van dezelfde informatie van het CBS. De onderzoeken
vervullen een scheidsrechters- en een ijkmeesterfunctie. Hierbij functioneert het CBS ook als het ‘Bureau of Standards’. Dit betekent dat
het CBS het gebruik van vergelijkbare (bij voorkeur internationale)
classificaties, definities en concepten bevordert.

Efficiency
De officiële statistiek wordt gefinancierd uit publieke middelen. Het
CBS legt daarom verantwoording af over de besteding van deze
middelen. Op transparante wijze wordt duidelijk gemaakt dat de ter
beschikking gestelde middelen op de meest effectieve en efficiënte
wijze besteed worden. De administratieve lasten en de kosten die de
productie van statistieken met zich meebrengen moeten in verhouding staan tot het belang van de nagestreefde resultaten zoals neergelegd in het werkprogramma. De statistische resultaten worden gratis ter beschikking gesteld aan iedereen, bijvoorbeeld via de website.

Statistische geheimhouding
Het CBS is bij wet geboden om informatie over individuen en bedrijven geheim te houden. Bij alles wat het CBS doet en publiceert moet
het de garantie van geheimhouding waarmaken.
Het CBS kan allerlei soorten gegevens over afzonderlijke bedrijven,
personen of huishoudens met elkaar in verband brengen (‘koppelen’).
Dit gebeurt ook met gegevens die als gevoelig worden beschouwd,
zoals gegevens over etniciteit, medische gegevens en strafrechtelijke
gegevens. Hierdoor kan het CBS statistische uitspraken doen over de
welstand en de gezondheidstoestand van bepaalde groepen. De
privacy van de personen in die groepen is daarbij gegarandeerd. De
Gedragscode

7

bij het CBS aanwezige gegevens kunnen nooit gebruikt worden om
bijvoorbeeld inkomensgegevens van individuele personen te controleren voor huursubsidie of om een sociale zekerheidsuitkering vast te
stellen.
Statistieken kunnen echter wel consequenties hebben voor leden van
een bepaalde groep als zij gebruikt worden om beleid op te baseren.
Voorbeelden hiervan zijn de aanpassing van een CAO-loon in een
bepaalde branche of het gebruik van CBS-prijsindices bij de vaststelling van de kinderbijslagbedragen.

Transparantie
De samenleving heeft recht om te weten hoe de prioriteiten in de
officiële statistiek gesteld worden, en waarom dat zo gebeurt. Het
CBS legt daarom regelmatig verantwoording af voor het lopende
werkprogramma en houdt dit regelmatig tegen het licht. Het werkprogramma wordt vastgesteld door de Centrale Commissie voor de
Statistiek (CCS). De CCS is een onafhankelijk zelfstandig bestuursorgaan dat wordt bijgestaan door een twintigtal Commissies van
Advies. Ook wordt verantwoording afgelegd over methodologie,
concepten, enzovoort.
Niet elke wens voor bepaalde statistieken kan of moet gehonoreerd
worden. Het CBS legt verantwoording af over wensen die zijn geuit
vanuit de samenleving waaraan het niet voldoet of die niet in het
werkprogramma zijn opgenomen.

8

Centraal Bureau voor de Statistiek

2.

Gebruiker
Onpartijdigheid
Bij het produceren van statistische gegevens kiest het CBS nooit partij
voor één specifieke gebruiker. Gebruikers hebben geen zeggenschap
over de methoden en technieken die het CBS gebruikt voor het
produceren van statistische informatie. Het CBS stelt de statistieken
uitsluitend samen op basis van objectieve en wetenschappelijk onderbouwde statistische methoden en technieken.
Alle gebruikers beschikken tegelijkertijd over de statistische informatie. Voor alle gebruikers van statistische informatie moet de toegankelijkheid goed en consistent zijn vormgegeven.

Betrouwbaarheid
Gebruikers van statistische gegevens kunnen er van verzekerd zijn
dat de gegevens de best mogelijke schattingen vertegenwoordigen,
waarin alle voor het CBS beschikbare bronnen op samenhangende
wijze verwerkt zijn. De onzekerheden die aan de cijfers kleven worden helder verwoord. Betrouwbare statistische gegevens vormen zo
een optimaal vertrekpunt voor effectieve besluitvorming.

Relevantie
De publicaties van het CBS voldoen aan de behoefte van gebruikers.
De publicaties zijn helder en toegankelijk geschreven en de resultaten
zijn niet voor verschillende uitleg vatbaar. In de publicaties worden de
resultaten in hun onderlinge samenhang gepresenteerd en sluit het
taalgebruik aan bij dat van de lezers. De publicaties gaan in op actuele
maatschappelijke vraagstukken en op onderwerpen waarvan verwacht
mag worden dat die op middellange termijn het maatschappelijke
debat gaan beheersen. Dit geldt zowel voor de website van het CBS als
voor papieren publicaties. Gebruikers moeten de voor hen relevante
informatie op adequate wijze op de website kunnen vinden. Deze
informatie moet ook in een context kunnen worden geplaatst.
Vragen die het CBS krijgt, worden adequaat beantwoord indien het
CBS de informatie voorhanden heeft. Hierbij van belang is tijdigheid
(zowel de gegevens snel leveren als ook op het moment dat het voor
de gebruiker relevant is), het plaatsen van de gegevens in hun onderlinge samenhang en de vergelijkbaarheid van de gegevens in de tijd.

Efficiency
Gebruikers van de statistiek kunnen er van verzekerd zijn dat werk
voor individuele klanten niet ten koste gaat van de collectieve middeGedragscode

9

len. Voor werk voor individuele klanten wordt betaling gevraagd.
Wanneer het CBS een bepaald statistisch onderzoek op verzoek uitbreidt, zijn de meerkosten voor rekening van de partij die deze uitbreiding heeft verzocht (bijvoorbeeld een ministerie). De resultaten
van dat onderzoek komen echter beschikbaar voor alle gebruikers,
niet alleen de opdrachtgevers.

Statistische geheimhouding
Herkenbare individuele gegevens worden nooit uit handen gegeven.
Wel kan het CBS bestanden voor wetenschappelijk gebruik ter
beschikking stellen nadat ze zijn beveiligd tegen herkenning van
afzonderlijke personen en bedrijven of instellingen.
Wetenschappers kunnen onder bepaalde voorwaarden op het CBS
zelf gegevens komen analyseren. Het CBS controleert in die gevallen
de resultaten die men wil publiceren op onthulling van persoonlijke
gegevens.

Transparantie
Gebruikers hebben het recht om te weten waar de oorspronkelijke
gegevens vandaan komen en wat het CBS ermee doet voordat het de
statistische informatie vrijgeeft. Het CBS legt actief verantwoording
af over gebruikte methoden en technieken. Documentatie daarover is
beschikbaar en replicatie is mogelijk. De voornaamste cijfermatige
conclusies worden in woorden uiteengezet, inclusief de mate van
onzekerheid van de cijfers. Het CBS probeert op deze wijze de kans
op onjuist gebruik van CBS-informatie te minimaliseren.
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3.

Berichtgever
Onpartijdigheid
Een berichtgever kan iemand zijn die meewerkt aan een enquête, of
een bedrijf of een instelling. Ook een registerhouder die een registratie beheert (bevolkingsadministratie etc) kan voor het CBS een
berichtgever zijn.
Berichtgevers kunnen erop vertrouwen dat door hen aangeleverde
gegevens niet worden gebruikt voor het maken van ‘gekleurde statistieken’. Het CBS heeft een onpartijdige positie ten opzichte van de
verschillende partijen in de samenleving.

Betrouwbaarheid
De betrouwbaarheid van de statistische informatie wordt in belangrijke mate bepaald door de kwaliteit van de gegevens die binnenkomen bij het CBS. Van de berichtgevers vraagt het CBS daarom
gegevens die zo waarheidsgetrouw mogelijk zijn. Voor dat doel ontwikkelt het CBS meetinstrumenten die optimaal aansluiten bij de
dagelijkse praktijk van personen, bedrijven of registraties.

Relevantie
Het CBS vraagt aan een berichtgever alleen die gegevens die relevant
zijn voor het maken van een statistiek, en niets overbodigs. Voordat
gegevens aan berichtgevers worden gevraagd, gaat het CBS na of de
gegevens via andere wegen kunnen worden verkregen, bijvoorbeeld
door gebruik te maken van bestaande registraties. Bovendien wordt
bij de vraagstelling zo veel mogelijk aangesloten bij de administratieve praktijk en het taalgebruik van de berichtgever. Waar mogelijk
wordt het belang van het onderzoek duidelijk gemaakt en uitgelegd
waarom het onderzoek echt nodig is.

Efficiency
Het CBS stelt alles in het werk om de berichtgeverlast tot het minimum te beperken. Dat betekent dat niet meer wordt gevraagd dan
strikt noodzakelijk is en dat, waar mogelijk, informatie wordt
gebruikt die beschikbaar is uit administratieve bronnen.

Statistische geheimhouding
Het CBS verstrekt geen gegevens over een afzonderlijk persoon of
bedrijf. Ook uit tabellen zijn nooit afzonderlijke gegevens van een
berichtgever af te leiden. De individuele gegevens worden nimmer
gebruikt voor andere doeleinden, zoals fiscale-, gerechtelijke- of
Gedragscode
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opsporingsdoeleinden. Alleen wanneer de berichtgevers zelf het CBS
verzoeken of toestemming verlenen mag het CBS individuele informatie verspreiden.
Bedrijven zijn vaak wettelijk verplicht om aan enquêtes mee te werken omdat vrijwillige deelname tot te weinig respons zou leiden. Die
verplichting is een extra reden om de gegevens geheim te houden.

Transparantie
Berichtgevers hebben recht om te weten welke gegevens het CBS van
hen gebruikt en waarom. Dit betekent niet dat berichtgevers het CBS
gegevens kunnen onthouden. In het bijzonder maakt het CBS duidelijk hoe het de gegevens van de berichtgevers beschermt en tot nuttige informatie omvormt.
Het CBS geeft informatie aan berichtgevers over hoe het hun informatie gebruikt wanneer dit relevant is. Bij enquêtering van personen
wordt bijvoorbeeld gemeld dat de informatie wordt gekoppeld aan
andere informatie uit registraties. Wanneer personen vervolgens hun
medewerking verlenen, kan het CBS er van uitgaan dat zij voldoende
zijn geïnformeerd en dus instemmen met de manier waarop het CBS
de informatie gebruikt.
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4.

CBS-medewerker
Onpartijdigheid
Het CBS heeft verantwoordelijkheden ten opzichte van de verschillende belangengroepen in de maatschappij. Dit heeft consequenties
voor de CBS-medewerker. CBS-medewerkers laten zich niet beïnvloeden door politieke en/of maatschappelijke belangengroepen om
statistieken in een bepaalde richting te sturen. Ze kiezen bij het
produceren van statistische informatie bij voorkeur voor breed toepasbare en door alle belangengroepen erkende standaarden. Ze
wegen de voor- en nadelen van alternatieve methoden en technieken
af en komen op basis van professionele argumenten tot een uiteindelijke keuze.
CBS-medewerkers beschermen informatie tegen voorspelbare misinterpretatie. Zij houden zich aan deadlines die gesteld zijn voor de
productie en publicatie van statistische informatie. Ze publiceren
statistische informatie zodra deze gereed is. Ze voorzien verder in de
gemakkelijke toegankelijkheid van gegevens voor iedereen. Wanneer
medewerkers namens het CBS optreden, leggen zij het accent op
resultaten en statistische analyses, en kiezen zij geen positie in partijpolitieke debatten.

Betrouwbaarheid
De CBS-medewerkers zijn ervan doordrongen dat statistieken op de
juiste wijze ontwikkeld en samengesteld moeten worden. In de ontwerpfase van statistieken worden alle mogelijke gegevensbronnen
geïnventariseerd en op hun waarde beoordeeld. De mate van onzekerheid van de cijfers wordt geanalyseerd en statistisch in kaart
gebracht. Bij het produceren van statistieken worden alle taken zorgvuldig uitgevoerd en worden bronnen en cijfers gecontroleerd in
overeenstemming met geldende werkinstructies. Over de betrouwbaarheid van de uiteindelijke cijfers wordt zo waarheidsgetrouw
mogelijk gerapporteerd. Cijfers waarvan de kwaliteit onduidelijk of
twijfelachtig is, worden niet gepubliceerd.

Relevantie
De CBS-medewerkers staan open voor nieuwe ontwikkelingen in de
maatschappij. Hierbij kijkt men niet alleen naar het heden maar ook
naar te verwachten ontwikkelingen in de toekomst. CBS-medewerkers oriënteren zich op wat de samenleving relevant acht of gaat
achten en niet op wat ze menen dat de samenleving relevant zou
moeten achten. De CBS-medewerker stapt dus over eigen (voor-)oorGedragscode
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delen heen. De CBS-medewerkers doen hun uiterste best om de
gebruiker informatie te leveren waar deze zo veel mogelijk mee kan.

Efficiency
Bij de ontwikkeling van (statistische) onderzoeken vindt een afweging van baten en lasten plaats en wordt steeds uitdrukkelijk gezocht
naar de meest doelmatige wijze van produceren. Het CBS mag niet
op verspillende wijze met gemeenschapsgeld omgaan. Daarom
wordt de nodige soberheid betracht wat zich bijvoorbeeld uit in de
stijl van publiceren.

Statistische geheimhouding
Niet alle medewerkers hebben toegang tot de bij het CBS aanwezige
individuele gegevens. CBS-medewerkers hebben alleen toegang tot
de gegevens die zij voor hun taak nodig hebben. Bij publicatie zien de
CBS-medewerkers er nauwgezet op toe dat niemand individuele
gegevens kan afleiden uit tabellen of andere statistische overzichten.
Het CBS mag ontvangen gegevens uitsluitend gebruiken voor statistische doeleinden. Dit betekent ook dat, zoals ook wettelijk is vastgelegd, CBS-medewerkers informatie over afzonderlijke bedrijven
niet mogen gebruiken voor persoonlijke doelen zoals bijvoorbeeld
voor aandelentransacties. Verder worden gegevens zo snel mogelijk
geanonimiseerd en hebben alle CBS-medewerkers een geheimhoudingsverklaring moeten tekenen.

Transparantie
De processen voor de samenstelling van statistieken zijn helder en
goed beschreven. Dit heeft als voordeel dat kennis niet verloren gaat
als medewerkers van functie veranderen. CBS-medewerkers dienen
het werk goed te documenteren; dit is een elementaire eis voor transparantie en reproduceerbaarheid. Bij personele wisseling kan de vervaardiging van statistieken dan ongestoord doorgang hebben, zodat
de continuïteit gewaarborgd blijft.
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Referentiedocumenten
De gedragscode is onder meer gebaseerd op internationale afspraken.
Zo hebben de Europese landen vastgelegd dat zij op het gebied van
de statistiek zullen werken vanuit een aantal principes, zoals onpartijdigheid en betrouwbaarheid. Onderstaande documenten gaan in
op deze statistische principes.
– Fundamental principles of official statistics (United Nations).
http://unstats.un.org/unsd/goodprac/bpabout.asp
– Verordening (EG) Nr. 322/97 van de Raad van 17 februari 1997
betreffende de communautaire statistiek.
http://www.europa.eu.int/eur-lex/nl/search/search_lif.html
Vul in bij ‘Zoeken op documentnummer’:
Jaar: 1997, Nummer: 322, Soort: verordening

– Besluit van de Commissie van 21 april 1997 inzake de rol van
Eurostat bij de productie van communautaire statistieken
(97/281/EG).
http://www.europa.eu.int/eur-lex/nl/search/search_lif.html
Vul in bij ‘Zoeken op documentnummer’:
Jaar: 1997, Nummer: 281, Soort: beschikking/besluit

– Het voorstel van wet op het Centraal Bureau voor de Statistiek en
met name de memorie van toelichting. Tweede Kamer, vergaderjaar 2001–2002, nummer 28277.
http://parlando.sdu.nl/cgi/login/anonymous
Ga naar ‘Zoek uitgebreid’. Vul in bij ‘Nummer en volgnummer’:
Nummer: 28277, Volgnummer: 1 (voor het wetsvoorstel) of 3 (voor de memorie van
toelichting)

De gedragscode komt niet in de plaats van formele kaders als het
Algemeen Rijksambtenarenreglement (ARAR) en de Regeling uitvoering integriteitsbeleid EZ (Staatscourant 1998, 111).
Gedragscode
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Indien u van oordeel bent dat het CBS zich niet houdt aan de gedragscode, dan kunt u zich wenden tot de raad van bestuur.
Als CBS-medewerker kunt u zich wenden tot uw leidinggevende. Als
dat geen bevredigend resultaat oplevert, verzoekt de raad van bestuur
u zich rechtstreeks te wenden tot de directeur-generaal.
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