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Voorwoord 

RAND heeft kennis genomen van de CBS-notititie Gevolgen kwartaalaangiften BTW voor 
de statistiek internationale handel in goederen en voor bouwstatistieken op 26 augustus 
2009. De notitie is in concept-vorm besproken in een bijeenkomst ten kantore van het 
CBS op 27 augustus 2009. Namens RAND waren daarbij aanwezig Dr. Ir. A. Kapteyn 
(hoofd van de Labor and Population divisie) en Ir. S. Hoorens (Senior Analyst bij RAND 
Europe). Bovendien is de notitie gelezen en becommentarieerd door Dr. E. Meijer, 
(econoom in de Labor and Population divisie). Volgend op deze bijeenkomst heeft RAND 
twee conceptverklaringen opgesteld, waarmee de beide notities werden beoordeeld Op 
basis van RAND’s advies heeft het CBS de rapporten en besluiten enigszins aangepast. In 
een vervolgnotitie, d.d. 25 september is verder onderzoek gedaan naar de verschillen tussen 
steekproefuitkomsten en schattingen op basis van BTW-aangiften. Voorliggend document 
valideert de defnitieve besluiten en onderbouwing op beide onderwerpen.   

De RAND Corporation is een onafhankelijk instituut voor beleidsonderzoek die het 
publieke belang dient door objectieve en multidisciplinair beleidsanalyse. Ons doel is 
daarmee bij te dragen aan het verbeteren van publieke besluitvorming en het stimuleren 
van het publieke debat op basis van objectieve informatie. Onze opdrachtgevers zijn 
overheden, instituten, en bedrijven met een behoefte aan een diepgaande en onafhankelijke 
analyse van hun moeilijkste problemen. Voor meer informatie over dit document, RAND 
of RAND Europe, kunt u contact opnemen met: 

 

Stijn Hoorens      Arie Kapteyn 
RAND Europe      RAND Labor and Population 
37 Square de Meeus     1776 Main Street 
B-1000 Brussel      P.O. 2138 Santa Monica, CA 
België       United States 
Tel. +32 271 7535     Tel. +1 310 393 0411 
Email. hoorens@rand.org    Email. kapteyn@rand.org 
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Gevolgen kwartaalaangiften BTW voor de 
statistiek internationale handel in goederen 

Op grond van lezing van de stukken en de discussies met CBS-vertegenwoordigers, 
kunnen we instemmen met het terzake geformuleerde advies in de notitie, hetgeen 
neerkomt op het treffen van responsbevorderende maatregelen voor de Intrastatenquête en 
het entameren van onderzoek naar alternatieve imputatietechnieken om de maand-BTW 
in te schatten voor bedrijven die overgaan op kwartaalaangifte en niet tijdig responderen 
voor Intrastat. 
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Gevolgen kwartaalaangiften BTW voor de 
bouwstatistieken. 

Op basis van de notitie die RAND op 27 augustus heeft ontvangen en op grond van een 
aanvullende notitie d.d. 3 september 2009, werd geconcludeerd dat de aanpassingen op 
grond van alle maandaangevers en de maandaangevers minus overstappers vrij sterk 
kunnen verschillen. Op zichzelf waren de verschillen niet groot genoeg om aanvullende 
enquêtering nodig te maken, mede omdat de aanpassingen zonder overstappers kleiner zijn 
dan wanneer alle aangevers worden meegenomen in de analyses. Er zijn echter een drietal 
redenen voor het overwegen van aanvullende enquêtering: (1) er is een gerede kans dat het 
aantal overstappers nog sterk zal toenemen, waardoor de verschillen tussen de overstappers 
en de anderen aanzienlijk meer effect kunnen hebben op de revisie van de totalen; (2) dat 
in de beschouwde periode de data zonder overstappers tot wat kleinere aanpassingen 
leidden dan de volledige data zou een bijzonder kenmerk kunnen zijn van de beschouwde 
periode (namelijk een van economische neergang); (3) het opstarten van een enquête duurt 
een aantal maanden, dus als het CBS de kwaliteit van haar gegevens wil garanderen dan 
dient tijdig met het opstarten van een enquête begonnen te worden. 

Inmiddels is op basis van steekproefgegevens over de periode juni-juli 2009 onderzocht (in 
een notitie d.d. 25 september) in hoeverre significante verschillen zouden optreden tussen 
conclusies die uitsluitend op basis van BTW gegevens zouden worden getrokken en 
gegevens gebaseerd op steekproefgegevens. Kort samen gevat kon niet worden aangetoond 
dat enquêtering tot betere schattingen leidt dan het uitsluitend gebruik van BTW-
gegevens. Deze conclusie is zowel gebaseerd op de brede betrouwbaarheidsintervallen die 
uit de steekproef volgen als uit het feit dat de enquêtegevens gevoelig zijn voor uitbijters, 
wellicht een lichte vertekening vertonen en de betrekkelijk lage response in de enquête.. 

Na deze aanvullende analyse luidt het het definitieve CBS besluit ten aanzien van de 
bouwstatistieken:  

"We stoppen met enquêteren, na het enquêteren over de maand september, ervan uitgaande dat 
de richtgevende conclusie van deze analyse overeind blijft  na bestudering van een vol kwartaal 
aan gegeven én dat er geen relevante veranderingen in de overstappers zich voordoen na het 3e 
kwartaal 2009. Dit definitieve besluit volgt uiterlijk medio november 2009. 

Op grond van lezing van de aanvullende analyse, kunnen we instemmen met het hierboven 
geformuleerde besluit. 


