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�  Opgericht in 1899  

�  3 vestigingen (Den Haag, Heerlen, Bonaire)

�  Ongeveer 2000 werknemers

�  Meer dan 4000 tabellen in StatLine (on line database) 

�  Meer dan 50.000 keer als bron in de nieuwsmedia

�  Meer dan 10 miljoen bezoeken aan CBS.nl 

�  117.000 volgers op Twitter
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Inzicht bieden in de sociale en economische trends door 
deze te beschrijven met betrouwbare, samenhangende en 
integrale data. 

Dat stelt eisen aan de data:

•  onafhankelijk, objectief

•  betrouwbaar

•  hoge kwaliteit

Het belang en de rol van statistiek



Databeveiliging

• Privacy is verzekerd (is vastgelegd in de wet)

• Alle CBS’ers tekenen een geheimhoudingsverklaring

• Data van individuele personen worden direct gescheiden 
van hun namen en adressen

• In de CBS-wet is vastgelegd dat data alleen gebruikt 
mogen worden voor statistische doeleinden 

• Geen andere instellingen mogen data opeisen die 
verzameld zijn door het CBS
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Statistieken
Economische onderwerpen:

Macro-economie
Landbouw
Industrie en bouw
Handel, transport en diensten

Sociaal-economische onderwerpen:
Arbeid en sociale zekerheid
Gezondheid en welzijn
Natuur en milieu
Onderwijs
Demografie



- Geboorte: Perinatale registratie (PERINED)

- Gezondheidsenquête (CBS)

- Gezondheidsmonitor (CBS, GGD, RIVM)

- Leefstijlmonitor (CBS, RIVM en diverse leefstijl-instituten 
(o.a. Trimbos-instituut, Rutgers))

- Doodsoorzaken (CBS o.b.v. Doodsoorzakenformulieren)

CBS: Gezondheid en leefstijl



- Zorgkosten vanuit de basisverzekering (VEKTIS)
- Geneesmiddelen (Zorginstituut Nederland)
- Langdurige zorg (CAK, VEKTIS, SVB, CIZ)
- Ziekenhuiszorg (Dutch Hospital Data)
- DBC’s Medisch Specialistische Zorg (Nza)
- DBC’s GGZ (Nza)  
- Jeugdhulp (CBS en Gecertificeerde Instellingen, Veilig Thuis)
- Wet Maatschappelijke Ondersteuning (CBS en gemeenten)
- Huisartsenzorg (NIVEL)

CBS: Zorggebruik en zorgkosten



Tessa Roseboom, hoogleraar Vroege ontwikkeling en 
gezondheid, Universiteit van Amsterdam geciteerd in 
actieprogramma ‘Kansrijke Start’ (Min. VWS):
De ontwikkeling die we doormaken van de eerste cel tot aan 
tweejarige peuter is fenomenaal en vormt ons voor een 
belangrijk deel tot wie we zijn. In geen enkele andere periode in 
het leven worden zo veel mijlpalen bereikt. (..) Deze periode is 
dan ook cruciaal voor een goede ontwikkeling van jonge 
kinderen, hun gezondheid op volwassen leeftijd en de gezondheid 
van volgende generaties.

Het belang van JGZ-data



- Remote Accessproject Bastian en Coen

- De huidige bestanden breder beschikbaar voor andere 
remote-accessonderzoekers

- Hulp bij kwaliteitstoetsing, samenbrengen van data en 
beschikbaar stellen voor onderzoek

- Langlopend als gefinancierd project

- Structureel in het statistisch werkprogramma (EU, 
wetgeving, uitgesproken maatschappelijke behoefte)

JGZ-data bij het CBS?



Vragen?



Onderzoek in de beveiligde CBS-omgeving

https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-
microdata 

https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata
https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata

