
Wat is statistische informatie? 
 
1. Inleiding 
Het doel van dit memo is dat er een korte inleiding komt voor app-bouwers die gebruik gaan maken van de open data die het 
CBS beschikbaar gaat stellen. De inleiding moet de app-bouwer informeren over wat nu statistische informatie precies is. Open 
data komt beschikbaar in de vorm van tabellensets zoals nu in StatLine opgenomen. Als disclaimer gaat meegeleverd worden 
dat het samenvoegen van tabellen en het berekenen van eigen cijfers op basis van uitkomsten uit verschillende tabellen tot 
onjuiste informatie kan leiden en daarom afgeraden wordt. Wat we willen voorkomen illustreert onderstaand plaatje. 
 

 
 
Het lijkt heel logisch dat bovenstaande optelling tot onzin leidt, maar binnen de statistiek bestaat het gevaar wel degelijk omdat 
data niet altijd van voldoende achtergrond informatie (metadata) wordt voorzien. Of dat de data niet door de gebruiker goed 
begrepen wordt. 
Om statistische informatie te kunnen vinden en begrijpen is metadata nodig. Het gaat hierbij niet alleen over de inhoud van de 
statistiek in termen van variabelen en populaties maar ook over de invalshoek van de statistiek. Is het bijvoorbeeld een stroom- 
of een standgegeven? Is het een index, gemiddelde of een niveaucijfer? Wordt er gecorrigeerd voor werkdagen of 
seizoensinvloeden? Wat zijn trendcijfers of is conjunctuurinformatie? Waarom zijn er verschillen in peildata? Of en op welke 
wijze worden er continuïteitscorrecties toegepast? Al deze aspecten zijn zowel van belang bij de opzet van het onderzoek, de 
verwerking van de gegevens als voor het begrijpen van de statistische informatie.  
Of er wel of geen seizoencorrectie plaats moet vinden, is af te leiden vanuit het doel van de statistiek. Een statistisch cijfer is 
een samenvatting van de werkelijkheid. De focus van deze samenvatting wordt bepaald door het doel van de statistiek. Wat 
vindt de gebruiker belangrijk? Deze focus is vaak te beschouwen als een deelaspect of decompositie van een totaal. Zo wordt 
bij seizoencorrectie geabstraheerd van seizoeninvloeden. En bij paneldata worden in- en uitstroom van populatie-eenheden 
buiten beschouwing gelaten. Het totaal cijfer wordt uiteen gerafeld om de duiding te ondersteunen. 
 
2. Wat is statistische informatie? 
Het CBS publiceert een heleboel cijfers. Deze statistische informatie is gebaseerd op waarnemingen en beschrijft de wereld om 
ons heen zodat deze beter wordt begrepen. Op basis van deze feiten wordt beleid geformuleerd, gemonitord en geëvalueerd.  
Statistische informatie wordt samengesteld met een bepaald doel voor ogen. Dat doel kan voor ieder cijfer of iedere tabel 
anders zijn. Soms willen we een bepaalde groep personen volgen in de tijd. Wat is er terecht gekomen van een groep 
eindexamenleerlingen HAVO uit 2002 in 2012? Hebben zij hun vervolgopleiding afgerond? Wat is hun gemiddelde inkomen? Is 
dat inkomen hoger of lager dan een andere groep? Is er verschil in inkomen tussen mannen en vrouwen? En zo ja, kunnen we 
dit verklaren? Soms willen we per jaar weten hoeveel leerlingen er eindexamen HAVO gedaan hebben. Beide cijfers hebben 
een verschillend doel en kunnen daarom verschillend zijn.  
Bij het beschrijven van de Nederlandse economie worden soms ook speciale statistische technieken toegepast om de cijfers 
van meer informatie te kunnen voorzien. Is de omzet van de detailhandel hoger of lager dan vorige maand? Op zich is deze 
informatie eenvoudig te verkrijgen en te publiceren. Maar het is onvoldoende voor het begrip. In december is de omzet van de 
detailhandel bijvoorbeeld altijd hoger dan in november. Gaat het dan beter met de detailhandel als de omzet in december ten 
opzicht van november met 20% gestegen is, terwijl in het verleden de omzet gemiddeld met bijvoorbeeld 25% steeg tussen 
deze maanden? Om iets over de meer algemene toestand van de detailhandel te kunnen zeggen willen we dit soort 
seizoensinvloeden uitschakelen. Dit kan op verschillende manieren en met verschillende technieken. Vaak vergelijken we niet 
november met december maar december van vorig jaar met december van dit jaar. De seizoensinvloed is voor beide 
decembermaanden gelijk. Er zijn ook cijfers die voor seizoensinvloeden gecorrigeerd worden. We vergelijken dan de eerder 
genoemde 20% met de te verwachte 25% en zeggen dan dat de omzet met ongeveer 5% gedaald is ten op zich van vorige 
maand. Ook maakt het uit hoeveel zaterdagen er in een maand zitten. In het voorjaar spelen weer andere invloeden. Het maakt 
uit voor de detailhandelsomzet in welke maand pasen valt.  
Een ander aspect van statistische informatie is dat er een bepaalde mate van onzekerheid is. Om een uitspraak te kunnen doen 
over alle HAVO leerlingen uit 2002 is het vaak voldoende om een steekproef te trekken en op basis van deze resultaten een 
schatting te maken van het totaal. Als het CBS cijfers maakt over de detailhandel dan wordt gebruik gemaakt van registraties bij 
belastingdienst en kamers van koophandel. Deze registraties kunnen fouten bevatten. Het CBS corrigeert daar zo goed 
mogelijk voor, maar het uiteindelijk resultaat zal een bandbreedte hebben waarbinnen de werkelijke waarde waarschijnlijk zal 
liggen. Het combineren van statistische informatie vanuit verschillende tabellen dan daarom tot zeer onnauwkeurige cijfers 
leiden omdat de verschillende schattingen niet op elkaar aansluiten. 
Gebruikers van CBS-informatie willen graag snelle cijfers. Om daaraan te kunnen voldoen publiceert het CBS vaak eerst 
voorlopige cijfers en daarna de meer defintieve. Voorlopige cijfers zijn sneller beschikbaar maar kunnen minder goed 
gecontroleerd zijn, gebaseerd zijn op minder waarnemingen of zelfs gebaseerd zijn op heel andere bronnen. Het eerste cijfer is 
snel, het tweede cijfer is meer nauwkeurig. Het verschil tussen deze twee cijfers mag natuurlijk niet te veel oplopen. Daar is veel 
aandacht voor binnen het CBS. 
De conclusie is dat binnen een tabel het CBS garant staat voor de onderlinge kwaliteit. Tussen de tabellen spelen heel veel 
andere aspecten en vraagt het veel statistisch inzicht om te beoordelen of samenvoegen niet tot onjuiste conclusies kan leiden. 


