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I INLEIDING

De Centrale Commissie voor de Statistiek is een zelfstandig bestuursorgaan. Zij stelt onafhankelijk van
politieke beïnvloeding het statistisch meerjaren- en werkprogramma 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, waaronder de professionele onafhankelijkheid van de officiële statistieken.
In dit jaarverslag komt de uitvoering van alle taken van de CCS over 2011 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/nlNL/menu/organisatie/corporate-informatie/publicaties).
De CCS constateert met genoegen dat het CBS in 2011 zijn werkprogramma heeft gerealiseerd binnen de
vastgestelde begroting en daarbij ook de formatieve taakstelling. De output van het CBS is toegenomen,
evenals de toegankelijkheid en het gebruik ervan. Op verschillende terreinen wordt samengewerkt met
externe partijen bij het verzamelen, analyseren en publiceren van data.
Op de terreinen waarop de CCS toezicht uitoefent, is vooruitgang geboekt. Zo is de feitelijke lastendruk
over 2011 nog niet bekend, maar over 2010 is deze wederom substantieel 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.
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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drs. M.I. Tóth Pál, secretaris
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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 (MJP)
2009-2013 en de begroting.

1. Realisatie reguliere werkprogramma 2011
Het CBS realiseerde in 2011 de geplande output.
Het CBS scoort positief op de prestatie-indicatoren voor 2011 (zie voor meer informatie het jaarverslag
2011 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.
De CCS heeft het jaarverslag 2011 van het CBS goedgekeurd in haar vergadering van 23 maart 2012.

2. Bijzondere projecten 2011
In 2011 is het programma Herontwerp Economische Statistieken (HEcS) afgerond en geïmplementeerd.
Dit programma betreft de belangrijkste vernieuwingen binnen de keten van economische statistieken. Eén
van de doelstellingen van HEcS was een kwaliteitsverbetering van de economische groei-cijfers: het
verkleinen van de bijstellingen tussen de opeenvolgende ramingen van de economische groei. In 2010 en
2011 is de streefwaarde van de hiermee samenhangende prestatie-indicator “Afwijking voorlopige
definitieve cijfers – economische groei” gehaald. Daarnaast is de administratieve lastendruk onder andere
door het programma verminderd.
In de wet (voormalig artikel 82 van de CBS-wet en huidig artikel 39 van de Kaderwet ZBO’s) is vastgelegd
dat de minister van EL&I elke vijf jaar een verslag aan de Eerste en Tweede Kamer stuurt ten behoeve
van de beoordeling van de doelmatigheid en doeltreffendheid van het functioneren van het CBS. In 2011
heeft Berenschot de opdracht van het ministerie van EL&I gekregen om deze evaluatie uit te voeren.
Berenschot heeft hierbij zo veel mogelijk gebruik gemaakt van schriftelijke bronnen. Deze informatie is
aangevuld met inzichten van vertegenwoordigers van het CBS, de CBS-adviesraden, het ministerie van
EL&I, en stakeholders uit praktijk, beleid en wetenschap. Ook voorzitter, leden en secretaris van de CCS
zijn geïnterviewd voor de evaluatie. In november 2011 heeft Berenschot het onderzoek afgerond. De
onderzoekers concluderen onder meer dat het CBS duidelijke en relevante (meer)jarenprogramma’s heeft
opgesteld en uitgevoerd, met als resultaat door velen gebruikte en goed gewaardeerde eigentijdse
statistieken van hoge kwaliteit en dat de doelmatigheid van het functioneren van het CBS zich positief
heeft ontwikkeld. Op het terrein van bedrijfsvoering constateren de onderzoekers dat het CBS grote
vooruitgang heeft geboekt, blijkend uit positieve oordelen van audit comité, accountant en ministerie.
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3. Begroting en werkprogramma 2012
In het meerjarenprogramma 2009-2013 staan de statistische voornemens voor die jaren. Het
werkprogramma 2012 is het vierde op basis van dit MJP. De CCS neemt bij haar beoordeling van de
voorstellen voor het werkprogramma het MJP als uitgangspunt. De CCS baseert zich verder bij haar
keuze op de onderbouwing van de voorstellen door de directeur-generaal van de statistiek. De directeurgeneraal van de statistiek voert met zijn organisatie het programma uit.
In december 2011 heeft de CCS het werkprogramma en de begroting voor het CBS voor 2012
vastgesteld. Werkprogramma en begroting vormen samen het CBS Jaarplan 2012. In haar junivergadering had de CCS al ingestemd met de voorgestelde hoofdlijnen voor het werkprogramma 2012.
De totale capaciteit die in 2012 met het vernieuwingsprogramma is gemoeid, bedraagt circa
140 vte. Dat is evenveel als in 2011. Meer dan de helft van deze capaciteit wordt ingezet voor de
productie van statistieken die in de afgelopen jaren in het kader van de programmavernieuwing zijn
ontwikkeld. In het jaarplan zijn verder de belangrijkste andere vernieuwingen in het programma en de
dienstverlening opgenomen.
Het verwacht resultaat voor 2012 bedraagt € 0,6 miljoen positief. In deze begroting is rekening gehouden
met de taakstelling Rutte van € 6,7 miljoen.
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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
Het CBS heeft in 2011 verdere stappen gezet om de bedrijfsvoering te verbeteren. Aandachtspunten uit
voorgaande jaren zijn adequaat opgepakt. De personele bezetting is op het gewenste niveau. Het
algehele oordeel van de openbare accountant over de bedrijfsvoering is positief.
In het Audit Comité (zie ook V.2) worden bedrijfsvoeringsonderwerpen besproken. In 2011 is naast de
reguliere onderwerpen zoals de managementrapportages, onder andere gesproken over het
verantwoordingsmodel, financial audits, risicoanalyse en de taakstelling.
2. Jaarrekening CBS 2011
De jaarrekening van het CBS over 2011 laat een resultaat zien van € 11,4 miljoen positief, na dotatie aan
de voorzieningen minus vrijval voorzieningen, ten behoeve van de sociale kosten van reorganisaties. De
CCS heeft in haar vergadering van 23 maart 2012 ingestemd met de jaarrekening van het CBS over 2011.
Haar mededeling daarover is opgenomen in het jaarverslag 2011 van het CBS.

3. Specifieke aandachtspunten CCS 2011
In haar jaarverslag over 2010 heeft de CCS een aantal specifieke aandachtspunten van haar toezicht in
2011 benoemd, namelijk:
•

Rekencentrum en IT-ontwikkeling
In 2010 is een aanbestedingsprocedure gestart om een nieuwe partij te selecteren voor de
huisvesting van de CBS-rekencentra. Op 9 december 2011 zijn het nieuwe CBS rekencentrum en de
back-up locatie in aanwezigheid van een CBS- en CCS-delegatie officieel in gebruik genomen. Met dit
nieuwe rekencentrum wordt een hoge graad van beschikbaarheid nagestreefd en worden voldoende
mogelijkheden geboden om de groei en vraag naar IT-faciliteiten de komende jaren te kunnen
faciliteren. In haar vergaderingen is de CCS regelmatig geïnformeerd over de voortgang van de
nieuwe huisvesting van het rekencentrum.

•

Uitvoering taakstelling en financiële voorzieningen
De realisatie van de eerdere personele taakstellingen verloopt volgens het eerder vastgestelde kader.
Daarbij is veel inspanning geleverd om de interne en externe mobiliteit te bevorderen. Voor veel
herplaatsingskandidaten is al een passende oplossing gevonden. Voor de reorganisatie per 1 januari
2012 hebben mobiliteitsbevorderende maatregelen ervoor gezorgd dat het aantal nieuwe
herplaatsingskandidaten per die datum beperkt kon blijven tot 31, waarvan het overgrote deel uit
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vrijwillige herplaatsingskandidaten bestaat, terwijl het aantal arbeidsplaatsen terug liep met 96 vte.
Een gevolg hiervan is dat er een geringer beroep hoeft te worden gedaan op de financiële
voorzieningen die hiervoor zijn getroffen. Dit onderwerp is regelmatig in de CCS-vergaderingen
besproken.
•

Voorbereiding meerjarenprogramma 2014-2018
In 2011 is gestart met de voorbereidingen voor het nieuwe meerjarenprogramma (MJP), dat loopt van
2014-2018 en dat voor 1 december 2012 aan de minister van economische zaken, landbouw en
innovatie (EL&I) wordt aangeboden. Een aparte CCS-commissie is ingesteld om de totstandkoming
van het MJP te begeleiden.

•

Ontsluiting van informatie via de website en sociale media
Het verbeteren van de toegankelijkheid van informatie is, naast een specifiek aandachtspunt voor de
CCS in 2011 een van de speerpunten uit het CBS meerjarenprogramma 2009-2013. In haar
vergaderingen heeft de CCS zich laten informeren over de verbeteringen die op het gebied van de
website en de inzet van sociale media zijn gerealiseerd. Zo is in 2011 de nieuwe website
www.cbsindeklas.nl gelanceerd en is de website www.cbsvooruwbedrijf.nl uitgebreid. Het aantal
visualisaties, zoals de branchevergelijker is toegenomen. Speciaal voor medewerkers van decentrale
overheden is via www.cbs.nl/decentraleoverheden een portal beschikbaar dat regionale informatie
beter toegankelijk maakt, overzicht biedt en een brug slaat tussen de CBS-website en de regionale
informatie in StatLine. Het CBS is onder de naam statistiekcbs actief op social media als YouTube en
Twitter. Het CBS-filmpje “Op een doorsnee dag” dat op YouTube te vinden is, oogstte veel lof van de
CCS.

4. Specifieke aandachtspunten CCS 2012
De CCS zal zich in 2012 in het bijzonder op de volgende onderwerpen richten:
• Uitvoering taakstelling Rutte;
• Doorlichten prestatie-indicatoren op relevantie en effectiviteit;
• Voorbereiding meerjarenprogramma 2014-2018.
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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 verlaging van de administratieve lastendruk is een van de prestatie-indicatoren van het CBS. De CCS
heeft zich in 2011 tijdens haar vergaderingen laten informeren over de voortgang van de
lastendrukverlichting. De lastendruk die het CBS met enquêtes bij het bedrijfsleven veroorzaakt, wordt
berekend door over een heel kalenderjaar het aantal invuluren van de vragenlijsten door de respondenten
te vermenigvuldigen met de gemiddelde loonkosten. De feitelijke jaarlijkse lastendruk wordt door het CBS
zelf gemeten op basis van door het Economisch Instituut voor het Midden- en kleinbedrijf (EIM)
vastgestelde uitgangspunten. De definitieve lastendruk over een kalenderjaar is medio het
daaropvolgende jaar bekend, omdat dan alle enquêtes over een jaar verwerkt zijn.
Bij de vorige Rijksbrede nulmeting was de door het CBS veroorzaakte lastendruk in 2007 € 21,7 M.
Daarmee nam het CBS 0,25% van de totale lastendruk van de rijksoverheid voor zijn rekening. De door
het CBS veroorzaakte lastendruk over 2009 was € 19,8 M. Inmiddels zijn ook de resultaten voor 2010
bekend. De streefwaarde voor 2010 was maximaal dezelfde enquêtedruk als in 2009. In 2010 is een
verdere daling bereikt: met € 19,0 M was de lastendruk 4% lager dan in 2009. De streefwaarde is dus
ruim gehaald. Voor 2011 is de streefwaarde maximaal dezelfde enquêtedruk als in 2010.
De daling in 2010 is vooral een gevolg van een forse vermindering (€ 0,6 M) van de lastendruk
veroorzaakt door de korte termijn omzetstatistieken. Belangrijkste reden hiervoor is dat er 75.000
vragenlijsten minder zijn verzonden. In 2009 was - ingegeven door fiscale maatregelen rond de
maandaangifte omzetbelasting - een uitbreiding van de steekproef binnen de bouwnijverheid noodzakelijk
om de kwaliteit van de statistieken te kunnen garanderen. Deze uitbreiding kon in 2010 worden
teruggedraaid.
Bij de overige statistieken hielden de stijgingen en dalingen van de lastendruk elkaar vrijwel in
evenwicht. Een belangrijke oorzaak van die stijgingen en dalingen is het feit dat voor sommige
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onderzoeken niet ieder jaar vragenlijsten naar bedrijven worden verzonden. Sommige vragenlijsten
ontvangen ondernemers slechts eens in de twee tot vijf jaar.
De activiteiten op het gebied van lastendrukverlaging sluiten aan bij de doelstellingen van het
Regeerakkoord om de lastendruk en het aantal statistische uitvragen te verlagen. In de zomervergadering
van de CCS is dit onderwerp uitgebreid aan de orde gekomen.
De inzet voor vermindering van de lastendruk voor ondernemingen richt zich binnen Europa voornamelijk
op de statistiek van de intracommunautaire handel (Intrastat), de grootste veroorzaker van lastendruk.
Diverse mogelijkheden worden onderzocht, zoals het verder verhogen van de drempel waarboven
bedrijven hun handel met EU-lidstaten in goederen en diensten moeten opgeven, het verlagen van het
detailniveau waarop deze gegevens gepubliceerd moeten worden, en de invoering van het in één richting
waarnemen van handelsstromen tussen EU-lidstaten, het zogenaamde ‘single-flow system’. Realisatie is
afhankelijk van wijziging in Europese regelgeving.
Lastendrukverlaging is ook een belangrijk punt in de herijking van de waarnemingsstrategie, die het CBS
in 2011 heeft uitgevoerd. Deze herijking werd in de zomervergadering aan de CCS gepresenteerd. Binnen
de waarneemstrategie komt het hergebruik van reeds bij het CBS beschikbare informatie op de eerste
plaats. Vervolgens zal gekeken worden welke registraties gebruikt kunnen worden. Wanneer er geen
bruikbare informatie beschikbaar is, wordt geënquêteerd. Daarbij wordt het de berichtgever zo makkelijk
mogelijk gemaakt: de nadruk ligt op het halen van informatie uit de administraties van berichtgevers, in
plaats van dat berichtgevers de gegevens zelf aan het CBS leveren. Voor dit laatste speelt Standard
Business Reporting (SBR) een belangrijke rol. Het eenmalig inrichten van de bedrijfsadministratie volgens
SBR zorgt ervoor dat de verschillende rapportages niet meer handmatig samengesteld en verzonden
hoeven te worden.

3. Vermijden van ongewenste mededinging
In 2011 hebben zich geen bijzonderheden voorgedaan op het gebied van mededinging.

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 2011 is de DG door tien (in 2010: 15) instanties benaderd met een vraag om toegang tot de CBSmicrodata. Tien (in 2010: 12) keer is het verzoek met een positieve aanbeveling voorgelegd aan de
voorzitter en de secretaris van de CCS en werd een machtiging verleend. Dat betrof twee buitenlandse
universiteiten, één internationale organisatie, vijf private organisaties (waarvan er drie als zogenaamde
hybride organisaties zijn aangemerkt, die naast onderzoekstaken ook andere taken kennen) en twee
overheidsinstellingen. Van deze verzoeken zijn er twee in 2012 afgehandeld.
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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. Daarmee kan de relevantie,
nauwkeurigheid en volledigheid van de statistische informatievoorziening van de overheid worden
bevorderd. Uit de recente jaarverslagen van het CBS blijkt al dat het CBS in tal van
samenwerkingsverbanden
met
departementen,
planbureaus
en
wetenschappelijke
en
onderzoeksinstellingen participeert.
Ook het overleg met de adviesraden van het CBS in het kader van het opstellen en uitwerken van
programma’s draagt bij aan de relevantie van de output. In 2011 heeft een evaluatie plaatsgevonden van
de adviesraden. In verband met de overlap in onderwerpen en leden van adviesraden en de nieuwe
organisatiestructuur van het CBS per 1 januari 2012 worden de adviesraden herschikt. Met de ministeries
en planbureaus vindt regelmatig overleg plaats over de output van het CBS. Daarmee blijft het CBS
aangesloten bij de ontwikkelingen die daar plaats vinden.
Zoals genoemd zijn de voorbereidingen voor het nieuwe meerjarenprogramma 2014-2018 in 2011 gestart.
Het MJP zal een afspiegeling zijn van wat de belangrijkste stakeholders van het CBS verwachten. Aan het
opstellen van het MJP 2014-2018 zal een omgevingsanalyse vooraf gaan, die ondersteund wordt door
een extern bureau.
Het Centrum voor Beleidsstatistiek speelt een belangrijke rol bij het samenstellen van toegankelijke en
relevante statistische informatie. In een presentatie voor de CCS zijn enkele algemene zaken rondom het
Centrum, het onderscheid tussen onderzoek en microdataservices, de omzetontwikkeling, beveiliging, en
internationale ontwikkelingen nader toegelicht. Alle onderzoeken die het Centrum voor derden (veelal
overheidsinstellingen) uitvoert, worden openbaar gemaakt.
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V ORGANISATIE CCS EN PERSONALIA

1. Algemeen
In 2011 heeft de Commissie de procedure voor zelf-evaluatie, die eind 2010 is gestart, afgerond.

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 Comité (AC). Dit heeft tot taak om besluitvorming van de CCS op het genoemde gebied 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 het Audit Comité besproken, veelal in aanwezigheid van de openbare accountant,
alvorens voor de plenaire vergadering te worden geagendeerd. Dit geldt ook voor de halfjaarrapportage
voor het ministerie van EL&I, de managementletter en het verslag van de accountant. De Commissie is
betrokken bij de benoeming van de openbare 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 2011 vier keer voltallig vergaderd en het Audit Comité vijf keer. De voorzitter voert
daarnaast nog diverse reguliere gesprekken met de directeur-generaal.

3. Procedures
Sinds januari 2004 bestaan Sturingsafspraken tussen de minister van EL&I, 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 EL&I die daarmee heeft ingestemd. Er is in
2011 geen beroep op de regeling gedaan.
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4. Personalia
Per 1 januari 2011 is mevrouw drs. M.I. Tóth Pál de heer drs. P. Spannenburg opgevolgd als secretaris
van de Commissie.
Op 31 december 2011 eindigde de zittingstermijn van mevrouw dr. P.C. Plooij-Van Gorsel en de heer dr.
J.J. van Duijn (plaatsvervangend voorzitter en lid AC). Beiden namen afscheid van de CCS.
Per 1 januari 2012 is de heer drs. M.B.G.M. Oostendorp door de minister van EL&I aangewezen als
plaatsvervangend voorzitter en is mevrouw dr. C.M. Hooymans benoemd als lid.
Daarmee is de samenstelling van de CCS primo 2012:
- mw. mr. I. Brakman, voorzitter (lid Audit Comité), onafhankelijk bestuurder/toezichthouder;
- prof. dr. L.H. Hoogduin (lid Audit Comité), hoogleraar Monetaire economie en financiële instellingen aan
de Universiteit van Amsterdam;
- mw. dr. C.M. Hooymans, lid raad van bestuur TNO;
- J.M.A. van Huut RA (voorzitter Audit Comité), bestuursvoorzitter Mazars Paardekooper Hoffman NV;
- drs. M.B.G.M. Oostendorp, plaatsvervangend voorzitter (lid Audit Comité), CFO Coöperatie VGZ;
- mw. prof. dr. J. Plantenga, hoogleraar Economics of the Welfare State aan de Universiteit van Utrecht;
- 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. 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:
Plantenga
aftredend op 1-1-2013 herbenoembaar
Van Huut
aftredend op 1-1-2013 niet herbenoembaar
Sterks
aftredend op 1-7-2013 niet herbenoembaar
Brakman
aftredend op 1-1-2014 herbenoembaar
Hoogduin
aftredend op 1-1-2014 herbenoembaar
Oostendorp
aftredend op 1-1-2014 niet herbenoembaar
Van der Zee
aftredend op 1-7-2014 niet herbenoembaar
Hooymans
aftredend op 1-1-2016 herbenoembaar
Op 22 december 2004 heeft de minister van EL&I de schadeloosstelling voor de leden van de CCS
vastgesteld. De gezamenlijke schadeloosstelling van de negen leden van de CCS over 2011 bedroeg
€ 95.258,15. De schadeloosstellingen komen ten laste van het budget van het CBS.
Zie ook: http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/organisatie/organisatie/centrale-commissie-voor-de-statistiek

CCS jaarverslag 2011 - 23 maart 2012

11

