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I INLEIDING
De Centrale Commissie voor de Statistiek is een zelfstandig bestuursorgaan. Zij stelt het statistisch
meerjaren- en jaarprogramma van het CBS vast op voordracht van de directeur-generaal van de
statistiek.
Daarnaast houdt de CCS toezicht op de bedrijfsvoering van het CBS. De directeur-generaal van de
statistiek stelt de begroting en de jaarrekening van het CBS vast “in overeenstemming met de CCS” en de
CCS keurt het jaarverslag van het CBS goed.
Ten slotte heeft de CCS nog een aantal bijzondere taken ten opzichte van het CBS zoals het toezicht op
het beperken van de administratieve lastendruk, het vermijden van ongewenste mededinging en het
beschikbaar stellen van microdata. Naast dit alles dient de CCS de coördinatie van de statistiek van
overheidswege te bevorderen.
In dit jaarverslag komt de uitvoering van alle taken van de CCS over 2009 aan de orde. Het verslag volgt
de regels zoals die in de wet ten aanzien van het jaarverslag zijn opgenomen. Het CBS doet in zijn eigen
jaarverslag inclusief jaarrekening verslag van zijn activiteiten.
(www.cbs.nl/overhetCBS/corporate informatie/publicaties)
De CCS constateert met genoegen dat het CBS in 2009 zijn jaarplan heeft gerealiseerd binnen de
vastgestelde begroting. De toegankelijkheid en het gebruik van de output van het CBS zijn toegenomen.
Op verschillende terreinen is samenwerking aangegaan bij het verzamelen, analyseren en publiceren van
data.
Op de terreinen waarop de CCS toezicht uitoefent is vooruitgang geboekt. De feitelijke lastendruk over
2009 is nog niet bekend, maar over 2008 is deze wederom verminderd. Het gebruik van CBS microdata
door derden is verder toegenomen. Het CBS handelt binnen het door de CCS vastgestelde Beleidskader
wat betreft het vermijden van ongewenste mededinging. Ook vindt steeds meer samenwerking en
coördinatie plaats bij de statistische informatievoorziening van de overheid.
Tijdens haar laatste vergadering in 2009 heeft de CCS afscheid genomen van haar voorzitter mr. J.N. van
Lunteren. Na zijn eerste termijn als lid van de Commissie is hij vier jaar voorzitter geweest. De Commissie
dankt hem voor zijn inspanningen en de manier waarop hij inhoud heeft gegeven aan zijn functie.
De CCS dankt de directeur-generaal van de statistiek en zijn medewerkers voor hun inzet in het afgelopen
jaar en voor de manier waarop zij werd voorzien van informatie en ondersteuning.

mr. I. Brakman, voorzitter
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II HET PROGRAMMA VAN HET CBS
De CCS keurt het statistisch programma van het CBS goed op voorstel van de directeur-generaal van de
statistiek. De inhoud dient te passen binnen de kaders van het lopende meerjarenprogramma en de
begroting.
1. Realisatie reguliere jaarplan 2009
Het CBS realiseerde in 2009 de geplande output. Op een aantal onderdelen trad vertraging op, in het
bijzonder waar gebruik moest worden gemaakt van data uit externe registraties.
Ook zijn enige tijd extra enquêtes uitgezonden naar ondernemingen in de bouw en de internationale
handel. Dit in verband met het stoppen van verplichte maandaangiftes van BTW bij de Belastingdienst.
Hierdoor viel een deel van de informatie voor de korte-termijnstatistieken op die terreinen weg. Om de
benodigde kwaliteit van de output te kunnen behouden werd extra geënquêteerd. Nadere analyses wezen
uit dat na enige tijd kon worden volstaan met de beschikbare informatie zonder extra enquêtes, zij het ten
koste van de beschikbaarheid van enige detailinformatie.
Het CBS scoort positief op de meeste prestatie-indicatoren voor 2009 (zie voor meer informatie het
jaarverslag 2009 van het CBS).
De voortgang van de uitvoering van het werkprogramma kwam telkens aan de orde bij de behandeling
van de kwartaalrapportages in de CCS vergaderingen. Ook is regelmatig op de stand van zaken bij de
speerpunten uit het meerjarenprogramma ingegaan.
De CCS heeft het jaarverslag 2009 van het CBS goedgekeurd in haar vergadering van 26 maart 2010.
2. Bijzondere projecten 2009
Op 30 september 2009 is het nieuwe gebouw van het CBS in Heerlen geopend door Hare Majesteit de
Koningin in aanwezigheid van o.a. de staatsecretaris van EZ, de heer Heemskerk. Het gebouw was op
maandag 20 juli in gebruik genomen. Zowel de bouw als de verhuizing zijn binnen het geplande budget
en de geplande tijd afgerond.
Het CBS heeft in 2009 de opstelling van een op output geënt kostprijsmodel afgerond, zoals met de CCS
overeengekomen. Het model heeft de instemming van de CCS en is aan het ministerie van EZ
voorgelegd. Het model zal in 2010 operationeel worden.
Op verzoek van de CCS heeft de directeur-generaal van het CBS een herprioriteringstraject gestart om te
bezien of er mogelijkheden zijn om bestaande, minder gebruikte output te laten vervallen ten gunste van
nieuwe output gericht op het beschrijven van actuele beleidsvraagstukken. In 2010 zal de DG de
resultaten van dit project met de Commissie bespreken.
In 2009 zijn aan de Commissie de plannen van het CBS voorgelegd in verband met het verzamelen van
statistische informatie over de BES-eilanden (Bonaire, St. Eustatius en Saba) vanaf 2010. Deze kunnen
alleen worden uitgevoerd als de extra kosten structureel worden gefinancierd. De CCS stemde in met de
plannen en de genoemde conditie.
3. Begroting en jaarplan 2010
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In het meerjarenprogramma 2009-2013 staan de statistische voornemens voor die jaren. Het jaarplan
2010 is het tweede op basis van dit MJP. De CCS neemt bij haar beoordeling van de voorstellen voor het
jaarplan het MJP als uitgangspunt. De CCS baseert zich verder bij haar keuze op de onderbouwing door
de directeur-generaal van de statistiek van de door hem gedane voorstellen. De directeur-generaal van de
statistiek voert met zijn organisatie het programma uit.
Op 11 december 2009 stelde de CCS het werkprogramma en de begroting voor het CBS voor 2010 vast.
Deze vormen samen het CBS Jaarplan 2010. In haar juni-vergadering had de CCS al ingestemd met de
voorgestelde hoofdlijnen voor het jaarplan 2010.
Voor 2010 zijn 141 arbeidsplaatsen toegewezen aan de projecten in het kader van de
programmavernieuwing op basis van het MJP 2009-2013; dat is 9 meer dan in 2009. Naast deze
projecten zijn de belangrijkste andere statistische vernieuwingen in het jaarplan opgenomen.
Ook de belangrijkste risico’s die van invloed kunnen zijn op de uitvoering van het programma zijn in het
jaarplan beschreven.
De begroting voor 2010 geeft een verwacht resultaat van € 1,3 miljoen vóór mutatie personele
voorzieningen en bij volledige uitvoering van het programma.
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III DE BEDRIJFSVOERING VAN HET CBS
De directeur-generaal dient op een doelmatige en doeltreffende wijze met de beschikbare middelen om te
gaan, waardoor het CBS binnen het budget een adequate statistiekproductie kan realiseren. De
beoordeling van de bedrijfsvoering van het CBS baseert de Commissie op de managementinformatie van
het CBS. De Commissie stelt de begroting en de jaarrekening van het CBS mede vast.
1. Bedrijfsvoering
Ook in 2009 is door de directeur-generaal veel aandacht besteed aan de verbetering van de
bedrijfsvoering. Zoals blijkt uit de managementletter van de externe accountant is de kwaliteit van de
bedrijfsvoering in 2009 verder toegenomen. Er zal nog een aantal stappen worden gezet op het terrein
van inkoop en het beheer van materiële vaste activa. Ook is nog een aantal verbeterpunten onder
handen, zoals de verdere verbetering van de interne controle op de totstandkoming van de niet-financiële
indicatoren. Het algehele oordeel van de externe accountant is positief.
2. Jaarrekening CBS 2009
De jaarrekening van het CBS over 2009 laat een resultaat zien van minus € 1 miljoen, na dotatie aan de
voorzieningen minus vrijval voorzieningen, ten behoeve van de sociale kosten van reorganisaties. Het
resultaat uit de normale bedrijfsvoering was € 5,8 miljoen. De CCS heeft in haar vergadering van 26 maart
2010 ingestemd met de jaarrekening van het CBS over 2009. Haar mededeling daarover is opgenomen in
het jaarverslag 2009 van het CBS.

3. Specifieke aandachtspunten CCS 2009
In haar jaarverslag over 2008 heeft de CCS een aantal specifieke aandachtspunten van haar toezicht in
2009 benoemd. Hieronder worden deze behandeld.
•

Procesvernieuwing
De uitvoering van de procesvernieuwing vordert gestaag en loopt nog door tot en met 2011. De
procesvernieuwing is noodzakelijk voor het up-todate houden van de wijze waarop data worden
verzameld en van de statistische informatievoorziening. Daarnaast is zij ondersteunend aan de
realisatie van de taakstellingen. De implementatie van de procesvernieuwing is in 2009 van een
afzonderlijk organisatieonderdeel overgegaan naar het lijnmanagement. De CCS is in haar
vergaderingen op de hoogte gehouden van de keuzes die zijn gemaakt en de voortgang van de
uitvoering.
Met betrekking tot het rekencentrum is een proces in gang gezet dat ertoe moet leiden dat in 2010
keuzen gemaakt kunnen worden ten aanzien van de toekomstige locatie en de organisatie van de ITactiviteiten. De CCS blijft bij de verdere ontwikkelingen betrokken.

•

Bedrijfscontinuïteit en risicomanagement
In de CCS vergadering van maart 2009 is een notitie besproken over risicomanagement. In de notitie
werd het resultaat gepresenteerd van een bottom-up risico-inventarisatie die in de maanden daarvoor
was uitgevoerd. Door de CCS werd toen geconcludeerd dat een risico-inventarisatie vooral een
signaalfunctie heeft en als managementtool moet worden gezien.
De risico’s die uit de inventarisatie naar voren kwamen, worden als afzonderlijke aandachtsgebieden
in een kwaliteitsraamwerk ondergebracht. Vooruitlopend op het volledig operationeel worden van het
raamwerk, zijn deze aandachtsgebieden alvast volledig uitgewerkt: de verantwoordelijkheden zijn
benoemd, de risico’s zijn gespecificeerd en de maatregelen (genomen en gepland) zijn
geïnventariseerd en zoveel mogelijk concreet gemaakt. In 2010 wordt het raamwerk verder
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uitgebouwd en geïmplementeerd. Waar nodig blijft het risicomanagement een onderwerp dat in de
CCS terugkomt.
•

Uitbouw controlfunctie
In 2009 is de ontwikkeling van de controlfunctie van het CBS naar business control verder voortgezet.
Medio 2009 is een centrale business controller aangesteld. Bovendien is een aantal andere vacatures
ingevuld met vaste medewerkers als opvolgers van tijdelijk ingehuurde medewerkers.
Hiermee gepaard gaat een verdere ontwikkeling van het samenwerkingsmodel met de externe
accountant. Dit moet ertoe leiden dat in 2010 de interne controle meer taken overneemt van de
externe accountant bij het voorbereiden van de opstelling van de jaarrekening. De managementletter
2009 van de externe accountant geeft aan dat de bedrijfsvoering voldoende op orde is om deze
plannen uit te voeren.
In 2009 is ook de opzet van een kostprijsmodel afgerond, gebaseerd op de productenstructuur van
het CBS. De CCS is akkoord gegaan met de opzet.

•

Afhankelijkheid van registraties en data van derden
Door een aantal voorvallen is wederom gebleken dat belangrijke statistieken van het CBS sterk
afhankelijk zijn van externe registers en hun beheerders. In het Jaarplan 2009 is dit als het
belangrijkste risico genoemd. In 2009 zijn terugvalscenario’s vastgesteld voor de tijdelijke uitval van
leveringen vanuit registers voor de belangrijkste statistieken. Definitieve uitval van een register leidt in
vrijwel alle gevallen tot hernieuwde enquêtering.
Tijdens overleg van de voorzitter en de directeur-generaal met de staatssecretaris en de secretarisgeneraal van EZ in december 2008 is dit punt al naar voren gebracht. Door het stoppen van de voor
sommige bedrijven verplichte maandaangifte van de BTW bij de Belastingdienst kwam het CBS in de
problemen. Extra enquêtering werd in eerste instantie nodig geacht. Na nadere analyse kon deze
worden gestopt, zij het ten koste van enige detailinformatie. Ook hierover is met de top van EZ en de
staatssecretaris gesproken. Het CBS streeft ernaar goede afspraken te maken met registerhouders,
zodat kan worden voorkomen dat het CBS wordt overvallen door wijzigingen in registers.

4. Specifieke aandachtspunten CCS 2010
De CCS zal zich in 2010 in het bijzonder op de volgende onderwerpen richten:
• procesvernieuwing inclusief HRM en formatie
• bedrijfscontinuïteit en risicomanagement
• rekencentrum en IT-ontwikkeling
• uitvoering taakstelling en financiële voorzieningen.
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IV BESTUURLIJKE TAKEN
1. Inleiding
Volgens artikel 25 van de CBS-wet heeft de CCS drie specifieke toezichttaken met betrekking tot het
CBS. Dat zijn:
• Toezicht op de vermindering van de administratieve lastendruk door het CBS voor burgers en
bedrijven;
• Toezicht op de vermijding van mededinging door het CBS met private aanbieders van vergelijkbare
diensten die vanuit het oogpunt van marktwerking ongewenst is;
• Toezicht op het verschaffen van toegang door het CBS tot statistische gegevens voor het doen van
statistisch of wetenschappelijk onderzoek.
Daarnaast heeft de CCS ten aanzien van de totale statistische informatie van overheidswege als taak het
bevorderen van de relevantie, nauwkeurigheid en volledigheid daarvan (artikel 25 leden a en b).
De CCS dient over de uitvoering van deze (toezicht)taken te rapporteren in haar jaarverslag.
2. Verminderen administratieve lasten
De lastendruk door het CBS wordt gemeten als het aantal invuluren van de geretourneerde vragenlijsten
door de respondenten maal gemiddelde uurloonkosten berekend over een heel kalenderjaar. Pas als alle
enquêtes over een jaar verwerkt zijn, kan de lastendruk bepaald worden. Op dit moment is de definitieve
lastendruk over 2008 bekend. De feitelijke jaarlijkse lastendruk wordt door het CBS zelf gemeten op basis
van de door het Economisch Instituut voor het Midden- en kleinbedrijf (EIM) vastgestelde uitgangspunten.
De definitieve lastendruk over een kalenderjaar is medio het daaropvolgende jaar bekend.
De door het CBS veroorzaakte lastendruk in 2007 was € 21,7 M. Daarmee nam het CBS 0,25 % van de
totale lastendruk van de rijksoverheid voor zijn rekening. De streefwaarde voor 2008 was een lagere
lastendruk dan in 2007. De uiteindelijke definitieve door het CBS veroorzaakte lastendruk over 2008 was
€ 21,3 M. Daarmee is de streefwaarde voor 2008 bereikt.
De streefwaarde voor 2009 is een lastendruk die niet hoger is dan in 2008. De belangrijkste
mogelijkheden voor lastendrukverlaging voor het CBS zijn inmiddels benut.
Volgens plan zou nog wel het gebruik van gegevens van de Belastingdienst worden geïntensiveerd. Begin
mei werd echter bekend dat in het kader van het aanvullend beleidsakkoord ter bestrijding van de crisis,
de BTW maandaangifte niet meer verplicht was. Ca. 250.000 ondernemingen zouden daardoor over
kunnen gaan op kwartaalaangiftes. Voor de CBS-maandstatistieken werd van deze maandaangiftes
gebruik gemaakt. Daarop volgde intensief contact met de ministeries van EZ en Financiën, ook met de
politieke leiding. Doel was na te gaan hoe de gevolgen voor de statistische informatievoorziening konden
worden gemitigeerd. Het CBS heeft de enquêtering op die terreinen in eerste instantie deels hervat. In de
loop van het jaar kon op basis van nadere analyses op het materiaal de enquêtering worden afgebouwd.
Uiteindelijk werd hierdoor op deze terreinen de lastendruk tijdelijk licht verhoogd. Door de wijzigingen ten
aanzien van de BTW-aangiftes was het ook niet mogelijk een aantal voorgenomen lastendrukverlagingen
in 2009 door te voeren. Deze zijn vooralsnog uitgesteld.
De lastendruk die het CBS in 2009 veroorzaakte is dus - in een cijfer uitgedrukt - nog niet bekend. Wel zijn
weer belangrijke stappen genomen om te komen tot een verdere verlaging. Belangrijk in dit verband is het
terugbrengen van het aantal bedrijven dat opgave moet doen van hun activiteiten op het gebied van
internationale handel in goederen binnen de Europese Unie. Die opgave hoeft het bedrijf pas te
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verstrekken zodra de import of export boven een bepaalde drempelwaarde komt. Die drempel is
verhoogd, waardoor zo’n 1500 bedrijven deze tijdrovende opgave niet meer hoeven te doen.
Per 1 januari 2009 is nu ook de drempel voor de import uit de Europese Unie (ICV) verhoogd. Dat
betekent dat nog eens ongeveer 1000 bedrijven niet meer opgaveplichtig zijn.
De statistiek Eigen vervoer over de weg (grote en kleine vragenlijst) werd tot 2009 gedeeltelijk door het
NIWO en gedeeltelijk door het CBS uitgestuurd en verwerkt. Vanaf 2009 zijn de activiteiten van het NIWO
op dit gebied overgenomen door het CBS, waardoor de lastendruk per 1 januari 2009 geheel voor
rekening van het CBS komt. Optimalisatie van de enquête door toepassing van een efficiëntere
steekproefmethode, de verdere ontwikkeling van het e-waarnemen (75% van de waarneming is nu
elektronisch) en de verlaging van de uitzendfrequentie zorgen voor een daling van de gezamenlijke
lastendruk.
Medio 2010 is de definitieve lastendruk over 2009 bekend.
Binnen het CBS wordt onderzoek gedaan naar een nieuwe waarneemstrategie op middellange termijn.
Behalve dat de afhankelijkheid van elders binnen de overheid bijgehouden registers grote risico’s met zich
blijkt te brengen, zijn er ontwikkelingen in de communicatietechnologie die het op termijn mogelijk lijken te
maken rechtstreeks uit bedrijfsadministraties data te verzamelen, zonder lastendruk voor de
ondernemers. XBRL is daarvan een eerste verschijningsvorm.
3. Vermijden van ongewenste mededinging
In 2009 hebben zich geen bijzonderheden voorgedaan op het gebied van mededinging. Indirect was het
CBS betrokken bij een geding van een onderzoeksinstelling tegen het ministerie van V&W betreffende het
uitvoeren van het Mobiliteitsonderzoek Nederland door het CBS. De rechter wees de vordering af.
4. Toegang tot microdata
Volgens artikel 41 van de CBS-wet is de toegang tot microdata van het CBS beperkt tot bepaalde groepen
instellingen: wetenschappelijke instituten, de planbureaus en statistische instellingen van de EU (-landen).
Daarbij is er de mogelijkheid voor “onderzoeksafdelingen van ministeries en andere diensten, organisaties
en instellingen, voor zover daartoe instemming van de CCS is verkregen”, om ook toegang te verkrijgen.
In 2009 is de DG tot nu toe door 16 (13) instanties benaderd met een vraag om toegang tot de CBSmicrodata (tussen haakjes de aantallen in 2008). Zes (2) daarvan zijn afgewezen op grond van het niet
voldoen aan het criterium dat de instelling primair een onderzoeksdoelstelling moet hebben. Tien (11)
keer is het verzoek met een positieve aanbeveling voorgelegd aan de voorzitter en de secretaris van de
CCS en werd een machtiging verleend.
Voor het eerst zijn dit jaar ook aanvragen binnengekomen voor verlenging van bestaande machtigingen.
Dit is nodig omdat de geldigheidsduur van machtigingen sinds kort is beperkt tot vijf jaar. In totaal zijn
hiervoor tot nu toe 4 aanvragen binnengekomen. Twee zijn volledig toegewezen, twee vallen onder een
overgangsregeling.
Naar aanleiding van de aanscherping van de criteria door de CCS waarbij het criterium dat de instelling
primair een onderzoeksinstelling moet zijn strikter wordt toegepast, is voor instellingen die een verlenging
van hun machtiging hebben aangevraagd, maar die onder de nieuwe regels niet meer in aanmerking
komen, een overgangsregeling ingesteld. Deze houdt in dat zij nog een machtiging krijgen tot eind 2013.
Tot die tijd is er gelegenheid om een andere werkwijze af te spreken met het CBS waarbij geen levering
van microdata plaats vindt.
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In 2009 hebben 78 (75) instellingen met CBS-microdata gewerkt via het Centrum voor Beleidsstatistiek.
Door hen zijn 84 (85) on-siteprojecten uitgevoerd en 140 (117) remote accessprojecten. Het aantal onsiteprojecten is ten opzichte van 2008 gelijk gebleven en het aantal remote accessprojecten is met meer
dan 20% toegenomen.
5. Bevorderen van de relevantie, nauwkeurigheid en volledigheid van de statistische informatievoorziening
van overheidswege
In het meerjarenprogramma 2009-2013 is opgenomen dat het CBS meer wil samenwerken met andere
delen van de overheid bij het samenstellen van statistische informatie. Uit de recente jaarverslagen van
het CBS en het Jaarplan 2010 blijkt al dat het CBS in tal van samenwerkingsverbanden met
departementen, planbureaus en wetenschappelijke en onderzoeksinstellingen participeert.
Binnen het CBS is een plan gemaakt voor het leggen van nauwere contacten met de departementen op
het terrein van de informatievoorziening. Het CBS wil nog eerder inzicht hebben in en betrokken worden
bij voornemens op het gebied van strategische beleidsontwikkeling. Daarmee kan het CBS beter inspelen
op daaruit voortvloeiende onderzoekswensen. Het is gebleken dat het CBS bij de meeste
beleidsmonitoren van departementen niet of niet direct is betrokken.
In het overleg tussen het ministerie van VWS en het CBS over de Landelijke Medische Registratie is nog
niet veel vooruitgang geboekt. Door de afbouw van de LMR bij verschillende ziekenhuizen en de
afwezigheid van een goede vervangende registratie kan het CBS een aantal tabellen over
ziekenhuisopnamen vanaf het verslagjaar 2009 niet meer publiceren. Het CBS blijft naar wegen zoeken
om oplossingen te vinden.
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V ORGANISATIE CCS EN PERSONALIA
1. Algemeen
In 2009 is door een wetswijziging de CBS-wet in lijn gebracht met de Kaderwet Zbo’s.
2. Organisatie en informatievoorziening
Ten behoeve van haar vergaderingen stellen de voorzitter en secretaris van de CCS in overleg met de
directeur-generaal van de statistiek een agenda op. Op het terrein van de bedrijfsvoering heeft de CCS
een Audit Commissie. Dit heeft tot taak om besluitvorming van de CCS op het genoemde terrein voor te
bereiden.
Om haar taak te kunnen uitoefenen krijgt de CCS gevraagd en ongevraagd informatie van de directeurgeneraal. Stukken als begroting, managementrapportages en de jaarrekening worden eerst door de
directeur-generaal met de Audit Commissie besproken, in aanwezigheid van de externe accountant,
alvorens voor de plenaire vergadering te worden geagendeerd. Zo ook de halfjaarrapportage voor EZ, de
managementletter en het verslag van de accountant. De Commissie is betrokken bij de benoeming van de
externe accountant.
Belangrijke informatie voor de CCS betreft ook de prestatie-indicatoren met streefwaarden die door de
CCS zijn vastgesteld op terreinen als: realisatie van het programma, kwaliteit van de uitvoering, output,
financiën, personeel en klanttevredenheid.
De Commissie heeft in 2009 vier keer voltallig vergaderd en het Audit Commissie vijf keer. De voorzitter
heeft daarnaast nog diverse gesprekken gevoerd met de directeur-generaal
In de loop van het jaar heeft enige malen overleg plaats gevonden tussen de voorzitter van de CCS, de
directeur-generaal van het CBS, de staatssecretaris van EZ, verantwoordelijk voor het CBS, en de
secretaris-generaal van EZ. Belangrijkste onderwerp was de stopzetting van de maandelijkse BTWaangiften door de Belastingdienst en de gevolgen daarvan voor de respondenten van het CBS. In
samenhang daarmee kwam in breder verband de afhankelijkheid van het CBS van registers van derden
aan de orde.
3. Procedures
Sinds januari 2004 bestaan Sturingsafspraken tussen de minister van EZ, de CCS en het CBS. Daarin is
op basis van de Wet op het Centraal bureau voor de Statistiek en de Memorie van Toelichting de wijze
van samenwerken tussen de partijen vastgelegd. Na evaluatie zijn deze begin 2006 vernieuwd. Sindsdien
wordt conform deze afspraken gehandeld.
In de maartvergadering 2006 van de CCS is een regeling vastgesteld voor de omgang met potentieel
strijdige belangen. Deze is gebaseerd op de Code goed bestuur uitvoeringsorganisaties van de
Handvestgroep. De regeling is gemeld aan de minister van EZ die daarmee heeft ingestemd. Er is in 2009
geen beroep op de regeling gedaan.
4. Personalia
Per 31 december 2009 heeft mr. J.N. van Lunteren, voorzitter, de CCS verlaten wegens het eindigen van
zijn zittingstermijn. De Commissie heeft mevr. mr. I. Brakman bij de staatssecretaris voorgedragen als zijn
opvolger. De staatssecretaris heeft mevr. Brakman per 1 januari 2010 benoemd tot voorzitter van de CCS.
Ook drs. G.P.J. Hogeweg verliet de CCS wegens het einde van zijn zittingstermijn. De Commissie heeft
prof. dr. L.H. Hoogduin voorgedragen bij de staatssecretaris als zijn opvolger. De staatssecretaris heeft de
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heer Hoogduin per 1 januari 2010 benoemd tot lid van de CCS. Per 1 januari 2010 heeft de
staatssecretaris de heer Oostendorp herbenoemd voor een termijn van vier jaar.
De samenstelling van de CCS is per 1 januari 2010:
Mw. mr. I. Brakman, voorzitter (lid Audit Commissie); onafhankelijk bestuurder/toezichthouder
dr. J.J. van Duijn, plv. voorzitter (lid Audit Commisie); voormalig lid Raad van bestuur Robeco
prof. dr. L.H. Hoogduin; directeur Monetaire zaken DNB
J.M.A. van Huut RA (lid Audit Commissie); bestuursvoorzitter Mazars Paardekooper Hoffman n.v.
drs. M.B.G.M. Oostendorp (lid Audit Commissie); CFO Coöperatie UVIT
mw. prof. dr. J. Plantenga, hoogleraar Economics of the Welfare State aan de Universiteit van Utrecht
mw. dr. P.C. Plooij-Van Gorsel; zelfstandig adviseur/bestuurder
prof. dr. C.G.M. Sterks, honorair hoogleraar Economie van de publieke sector aan de Rijksuniversiteit
Groningen, directeur van het Donald Smits Centrum voor Informatie Technologie
prof. dr. ing. J.T.M. van der Zee, partner en directeur ATOS Consulting; hoogleraar Business
Transformation and IT aan de Universiteit van Tilburg
Het rooster van aftreden van de CCS leden is als volgt:
Van der Zee
Van Duijn
Plooij
Plantenga
Van Huut
Sterks
Oostendorp
Brakman
Hoogduin

aftredend op
aftredend op
aftredend op
aftredend op
aftredend op
aftredend op
aftredend op
aftredend op
aftredend op

1-7-2010 herbenoembaar
1-1-2012 niet herbenoembaar
1-1-2012 niet herbenoembaar
1-1-2013 herbenoembaar
1-1-2013 niet herbenoembaar
1-7-2013 niet herbenoembaar
1-1-2014 niet herbenoembaar
1-1-2014 herbenoembaar
1-1-2014 herbenoembaar

Op 22 december 2004 heeft de minister van EZ de schadeloosstelling voor de leden van de CCS
vastgesteld. De gezamenlijke schadeloosstelling van de negen leden van de CCS over 2009 bedroeg
€ 94 000. De schadeloosstellingen komen ten laste van het budget van het CBS.
Zie ook: www.CBS.nl/over het CBS/Corporate informatie/Centrale Commissie voor de Statistiek
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