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Inleiding

Onze open Nederlandse economie

 We onderhouden als handelsland veel relaties met het buitenland, zowel in 

goederen en diensten als financieel

 Goede informatie en statistieken over onze economische relaties met het 

buitenland en de ontwikkelingen daarin zijn cruciaal voor overheid, bedrijven 

en wetenschap. Vb: strakke monitoring van betalingsbalansen door Europese 

Commissie om opbouw onevenwichtigheden te kunnen signaleren

 Zowel DNB als CBS hebben wettelijke taak in het produceren van deze 

informatie

 Daarvoor verzamelen beide veel informatie, zowel direct via rapportages als 

indirect via administratieve bronnen



Waar komen we vandaan?

Uitvraag door DNB

 Betalingsbalans-rapportages (Dra) op maand- en jaarbasis voor niet-financiële 

vennootschappen => cijfers ingezet in betalingsbalans en internationale 

investeringspositie (iip)

 Veel details over financiële relaties met buitenland (o.a. volledige geografie)

Uitvraag door CBS

 Kwartaalenquête t.b.v. Statistiek Financiën van Ondernemingen (SFO) => cijfers 

ingezet in o.a. sectorrekeningen CBS

 Beperkt onderscheid tussen binnen- en buitenland
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Maar we vertelden niet hetzelfde verhaal

Verschillen tussen macro-economische statistieken

 O.m. door gebruik verschillende bronnen: grote verschillen tussen 

betalingsbalans/iip en sectorrekeningen, terwijl handboeken zijn geharmoniseerd. 

Niet goed uit te leggen en gaat ten koste van vertrouwen in statistieken

 Ook hardnekkige verschillen in NFV-rapportages aan CBS en DNB, ondanks 

intensieve afstemming (tijdrovend voor CBS, DNB én rapporteurs/berichtgevers)
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Waar gaan we heen?
Komen tot ÉÉN cijfer…

 Volledige consistentie tussen macro-economische statistieken CBS en DNB door 

afstemming methoden, stroomlijning processen én integratie bronnen.                   

Uniek in Europa – voorbeeld voor andere landen!

… van goede kwaliteit…

 Combineren DNB-expertise over financiële instellingen en instrumenten met CBS-

expertise over niet-financiële instellingen en transacties om toenemende 

complexiteit (o.a. door globalisering) het hoofd te bieden

 Combineren van verschillende uitvragen tot een geïntegreerde kwartaaluitvraag 

verhoogt consistentie en kwaliteit vanuit de bron

… maatschappelijk efficiënt

 Wegnemen van duplicatie in werkzaamheden en uitvraag

 Van maand- naar kwartaaluitvraag waar mogelijk
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Hoe gaan we dit realiseren?

 DNB-ers participeren in het proces van 

opstelling sectorrekeningen en hebben 

verantwoordelijkheid voor financiële 

sectoren

 Gezamenlijke opstelling buitenlandrekening 

binnen sectorrekeningen; 

betalingsbalans/iip wordt volledig hierop 

aangesloten door DNB

 Hiertoe in 2014 gezamenlijk project 

opgezet, inclusief stuurgroep
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Stap 1 (gereed juni 2018): één cijfer



Hoe gaan we dit realiseren?

Stap 2 (gereed begin 2019): uitvraag NFV’s

 Start nieuwe gezamenlijke CBS-DNB vragenlijst voor NFV’s (op kwartaalbasis)

 Maandrapportages NFV’s aan DNB vervallen, m.u.v. effectenformulieren           

(nog wel laatste jaarrapportage over 2018)

 Maand-betalingsbalans niet langer op basis van volledige waarneming (NFV’s), 

maar voor leeuwendeel gebaseerd op ramingen

Stap 3 (gereed begin 2020): uitvraag effecten en fin. sectoren

 Start maandelijkse effectenrapportage voor alle sectoren door DNB

 Start nieuwe kwartaaluitvraag financiële instellingen door DNB, ook t.b.v. 

sectorrekeningen
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Conclusie

 Nieuwe stap in samenwerking 

gemarkeerd door 

ondertekening nieuwe CBS-

DNB samenwerkings-

overeenkomst in september 

2017
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Conclusie

Uitgangspunten samenwerkingsovereenkomst

 Verdelen van taken obv comparatieve voordelen: DNB financieel, CBS niet-financieel

 Ondanks verschillen tussen instellingen, handelen als waren we één instelling => 

tevens toekomstbestendige governance van de CBS-DNB keten vastgelegd en 

toegang tot elkaars werkvloeren en systemen geregeld

 Internationaal spreken we met één mond en committeren ons aan wederzijdse 

verplichtingen (en vullen deze voor elkaar in)

Door samen te werken kunnen CBS en DNB de maatschappij van betere cijfers 

voorzien, de lastendruk verlagen en staat Nederland sterker in Europa en de wereld
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Vragen?
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