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Uw kenmerk 

Bijlage(n) 
Geachte heer Kremer, 

Op 17 juni heeft de hoop uitgesproken dat u kunt blijven rekenen op aandacht 
voor uw zorgen zoals duidelijk gemaakt in uw brief van 2 april en daarop volgende 
gesprekken met ambtenaren van EZK. Daarnaast biedt u uw medewerking aan in 
de zoektocht naar conflictsituaties en waarbij de redelijkheid van de door het CBS 
ontwikkelde activiteiten zal worden (her)bezien. 

Ik dank u voor uw aanbod. Wij gaan samen met het CBS een traject in om te 
bezien in hoeverre de huidige wettelijke en beleidsmatige kaders aansluiten bij de 
technologische en maatschappelijke ontwikkelingen. Mochten we daarbij tot de 
conclusie komen dat het nuttig is om nader met u in contact te treden gaan wij 
graag in op uw aanbod. Mochten er in de tussentijd bij u ontwikkelingen zijn die 
voor ons relevant zijn om te weten, dan nodig ik u uit om contact opnemen met 
mijn medewerkers. 

Hoogachtend, 

De Minister van Economische Zaken en Klimaat, 
namens deze: 

 
 

3.c

5.1.2.e
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QA Vindt u het wenselijk dat het CBS de concurrentie met marktpartijen 

aangaat? 

• Het CBS geeft zelf onafhankelijk invulling aan zijn publieke taak, binnen

de daarvoor opgestelde wettelijke kaders. Hiermee komt het CBS

tegemoet aan de behoefte van onder meer overheidsinstanties naar

kwalitatief hoogstaande statistieken. De officiële statistieken die het CBS

maakt en die door andere overheden worden gebruikt voor de uitoefening

van hun publieke taak, vallen niet onder de Wet Markt en Overheid.

• Het is uiteraard mogelijk dat commerciële partijen diensten aanbieden die

raken aan de officiële statistieken van het CBS.

• Omdat de technologische ontwikkelingen ertoe leiden dat marktpartijen

steeds vaker kansen zien om data te gebruiken voor hun verdienmodel,

zal ik met het CBS een traject starten om te bezien in hoeverre de huidige

wettelijke en beleidsmatige kaders aansluiten bij huidige ontwikkelingen.

• Overigens brengt het CBS de integrale kosten in rekening voor de

werkzaamheden die het binnen zijn wettelijke taak uitvoert en die niet

worden bekostigd uit het basisbudget, conform zijn wettelijke plicht. Het

is dus niet zo dat het CBS aanvullend statistisch onderzoek (voor o.a.

decentrale overheden) “gratis” aanbiedt.

4.b



QA Bent u bereid het in het Meerjarenprogramma extra waarborgen op 

te nemen om het risico op concurrentie tussen het CBS en private 

partijen te voorkomen? 

• Het Meerjarenprogramma is niet het juiste instrument om deze

waarborgen in op te nemen.

• Het CBS gaat over de inhoud van het Meerjarenprogramma. In het

Meerjarenprogramma beschrijft het CBS hoe het uitvoering gaat geven

aan zijn wettelijke taak. Het kabinet stelt de financiële en organisatorische

kaders vast waarbinnen het Meerjarenprogramma moet blijven. Slechts

wanneer het Meerjarenprogramma buiten deze kaders beweegt kan

goedkeuring van het Meerjarenprogramma onthouden worden.

• Om te bezien in hoeverre de huidige wettelijke en beleidsmatige kaders

aansluiten bij huidige ontwikkelingen zal ik met het CBS een traject

starten waarin dit uitgebreid onderzocht wordt. Wanneer blijkt dat er

sprake is van ongewenste ontwikkelingen zal ik bezien welke

vervolgstappen nodig zijn.



QA Kan het CBS zelf de prijs van zijn door gebruikers bekostigde 

statistieken bepalen? Voldoet het CBS hierbij aan de Wet op Markt en 

Overheid? 

• Het CBS brengt voor de werkzaamheden die niet worden bekostigd uit het

basisbudget de integrale kosten in rekening. De integrale kosten worden

bepaald door de bestede uren te vermenigvuldigen met een uurtarief,

gebaseerd op de integrale kostprijs per uur. Deze integrale kostprijs

omvat de loonkosten van de medewerkers en opslagen voor onder meer

IT, huisvesting en overhead. Het CBS berekent zowel het aantal bestede

uren als de hoogte van de kostprijs. Hierop vindt accountantscontrole

plaats.

• Aangezien het CBS door statistiekvoorziening aan overheden zijn

wettelijke taak uitvoert, is de Wet Markt en Overheid (hoofdstuk 4B van

de Mededingingswet) niet van toepassing.

• Het CBS kan conform artikel 5 van de Wet op het CBS ook incidenteel

werkzaamheden uitvoeren voor private partijen. Daarop is de Wet Markt

en Overheid wel van toepassing. Ook in dat geval worden de hiervoor

toegelichte integrale kosten doorberekend conform (de gedragsregels

van) de Wet Markt en Overheid.



QA Bent u bekend met de klacht van Mezuro over concurrentievervalsing 

door het CBS? 

• Ik ben bekend met de klachten van het bedrijf. Ik heb geen reden te

veronderstellen dat het CBS buiten de wettelijke kaders treedt. Het is aan

de rechter om in individuele gevallen te oordelen over klachten waarin

wordt aangegeven dat de statistische informatievoorziening van het CBS

aan praktijk, beleid en wetenschap als concurrentieverstorend wordt

ervaren.
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Ontvangen BBR 

Parafenroute 

Aanleiding 

Dinsdag 3 juli maart van 12 tot 13 uur heeft u een reguliere bijpraat met de DG 
CBS. Naar verwachting zal het belangrijkste onderwerp van gesprek het traject 
zijn dat we samen met het CBS starten om te onderzoeken of de wettelijke en 
beleidsmatige kaders van het CBS nog aansluiten op de technologische en 
maatschappelijke ontwikkelingen. Daarnaast bevat deze nota achtergrond 
informatie over ontwikkelingen bij het CBS. 

Advies 
U kunt aangeven dat u tevreden bent dat ondanks de moeilijkheden in het traject, 
de dir AEP en pDG CBS goede procesafspraken hebben kunnen maken: 

• De uitwerking van de motie wordt gezamenlijk opgepakt door AEP en CBS.
AEP is hierbij verantwoordelijk voor het bezien van de wettelijke kaders
van het CBS in het licht van technologische en maatschappelijke
ontwikkelingen. Het CBS werkt aan de invulling van de beleidsmatige
kaders.

• Eind augustus bespreken de pDG en dir AEP de voortgang. Het CBS
bespreekt het stuk over de beleidsmatige kaders in september met de
Raad van Advies.

• Uiterlijk eind van het jaar zal MEZK de Kamer informeren over de
resultaten van het traject. NB, CBS lijkt graag zelf auteur te willen zijn
van stukken richting de minister. Afgesproken is dat AEP de nota en opties
voor de minister schrijft, in afstemming met CBS.

Mocht u bij dit onderwerp behoefte hebben aan ondersteuning is  
beschikbaar. 

Toelichting 
Traject wettelijke en beleidskaders CBS 
Hoofdvraag bij het traject is wat de publieke belangen zijn van het CBS in de 
huidige maatschappij. Hoe kunnen deze ingevuld worden? En wat betekent dat 
voor de wettelijke en beleidskaders van het CBS? Het publieke belang van 
informatievoorziening en privacy ten opzichte van marktwerking (efficiency / 
innovatie) is van belang.  

Digitaal akkoord 3-7-2018 
 

 

Digitaal akkoord 3-7-2018 
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Het CBS is huiverig voor het bezien van de wettelijke kaders. Deze opdracht is 
echter toegezegd in de Kamer. Bovendien is het werkveld van het CBS aan 
verandering onderhevig. Dit resulteert in onduidelijkheid en discussie over de 
invulling van de kaders. Gegeven de mail van de DG CBS aan u lijkt dat over de 
weging van deze argumenten discussie zal zijn in het traject.  
 
Afgesproken is dit traject gezamenlijk op te pakken waarbij EZK/AEP 
verantwoordelijk is voor de wettelijke kaders en CBS voor de invulling van de 
beleidskaders. Aansturing en monitoring van dit traject vindt plaats op niveau dir 
AEP/pDG CBS. Betrokken zijn in elk geval CBS, AEP en WJZ. Bezien wordt of en in 
welke hoedanigheid de directies RICT (digitalisering en open data), MC (wet markt 
en overheid) en FEZ aangesloten moeten worden. Ook is er wellicht een rol voor 
BZK vanuit de beleidsverantwoordelijkheid voor overheden. 
 
In de bijlage kunt u meer informatie vinden over de politieke opdracht en de 
voorgeschiedenis. 
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Bijlage traject taakopdracht 
Politieke opdracht 
Directe aanleiding van het traject is de klacht van Mezuro dat het CBS 
marktverstorend werkt door net als Mezuro statistieken aan te bieden aan 
gemeenten op basis van telefoniedata. In antwoorden op de Kamervragen is het 
traject als volgt omschreven: 

Ik vind dat het CBS altijd een afweging moet maken over zijn 
werkzaamheden die onder andere zou moeten afhangen van de inherente 
inhoudelijke samenhang van de overlappende activiteit met de overige 
activiteiten van het CBS, de kwaliteit en de toegankelijkheid van de 
privaat aangeboden informatie en het publieke karakter van het terrein 
waarop de informatie betrekking heeft. Omdat de toenemende 
beschikbaarheid van data in de toekomst vaker tot een dergelijke 
samenloop kan leiden, zal ik met het CBS een traject starten om te bezien 
in hoeverre de huidige wettelijke en beleidsmatige kaders aansluiten bij de 
technologische en maatschappelijke ontwikkelingen. 

In het VSO heeft MEZK het als volgt toegelicht 
“Er is bij data een publieke taak. Het gaat om het publieke belang. Dat zijn 
dan data die niet met die kwaliteit, niet in die vorm of niet in die 
geïntegreerdheid kunnen verschijnen. Die zijn verankerd in een wettelijke 
taak. Maar er is ook een markt. Daar verschijnen ook producten, 
statistieken. Daarbij hoeft de overheid geen taak te hebben. Je ziet dat 
daar soms een zekere samenloop in zit, zeker als je denkt aan een 
nationaal dataknooppunt. De vraag is wat we daarbij redelijk vinden. Dat 
gaat niet over de wettelijke taak. Die is er. Het CBS werkt ook conform die 
wettelijke taak. Maar het is wel de vraag wat we hierbij redelijk vinden. 
Welke samenloop vind je redelijk, en welke niet? Dat gaan we inderdaad 
onderzoeken. 

[…] 

Hij vraagt hoe we voorkomen dat we in botsing komen met de regels van 
de Wet Markt en Overheid. Bij een wettelijke taak gelden die regels niet. 
Daarom heb je een wettelijke taak gedefinieerd. Het gaat hier volgens mij 
niet over de vraag of we in botsing komen met de wettelijke taak van het 
CBS of met de Wet markt en overheid. Het gaat erom wat we binnen de 
gedragingen van het CBS redelijk vinden. Het kan zijn dat dit een wenk 
oplevert voor het CBS om iets wel of niet te doen. Het zou zelfs kunnen 
betekenen dat we de wettelijke taak anders vormgeven, maar daar gaat 
het op dit moment over. Ik ga dus proberen de redelijkheidsvraag te 
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beantwoorden. Ik ga zien of die samenloop in alle omstandigheden zo 
moet gaan zoals die nu gaat.” 

 
De Kamerbreed gesteunde motie “verzoekt de regering om in het traject rondom 
de huidige wettelijke en beleidsmatige kaders voor het CBS en in de uitvoering 
van het Strategisch Meerjarenprogramma CBS 2019-2023 als uitgangspunt te 
nemen dat het CBS bij het leveren van diensten aan private partijen en overheden 
niet op oneerlijke wijze concurreert met private partijen, en de Kamer hierover 
uiterlijk dit jaar te informeren”. 
 
Voorgeschiedenis 
Directe aanleiding van het traject is de klacht van Mezuro dat het CBS 
marktverstorend werkt door net als Mezuro statistieken aan te bieden aan 
gemeenten op basis van telefoniedata. De Kamer heeft vervolgens ook een motie 
aangenomen om “bij dat traject als uitgangspunt te nemen dat het CBS bij het 
leveren van diensten aan private partijen en overheden niet op oneerlijke wijze 
concurreert met private partijen, en de Kamer hierover uiterlijk dit jaar te 
informeren”. 
 
Het proces om tot dit traject te komen is moeizaam geweest. Eind april hebben 
wij de minister geïnformeerd over de klacht van Mezuro en aangegeven dat met 
het uitvoeren van de wettelijke taak het CBS belangrijke publieke belangen dient, 
maar dat dit wel negatieve consequenties heeft voor markpartijen en mogelijk 
voor de innovatie. Uit de reactie van de minister lazen wij vervolgens de opdracht 
om hier verder mee aan de slag te gaan.  
 
Het CBS heeft in eerste instantie ontstemd gereageerd op deze ontwikkelingen. Ze 
voelen zich onvoldoende meegenomen in de eerste nota aan de minister. Ook 
inhoudelijk zijn ze het niet eens met de lijn. U heeft daarover een uitgebreide e-
mail van de DG CBS ontvangen. Hij spreekt over “vermeende marktactiviteiten” 
en licht de betreffende activiteiten van het CBS toe. Samengevat komen zijn 
opmerkingen er op neer dat het CBS cruciale diensten levert, er geen sprake is 
van gedwongen winkelnering en geen sprake van marktfalen: 

• CBS kan meer data aan elkaar koppelen dan de meeste marktpartijen 
• Privacy is gewaarborgd 
• Dubbele informatieuitvragen worden voorkomen --> lagere 

administratieve lasten 
• Cijfers van overheden zijn vergelijkbaar, consistent en van voldoende 

kwaliteit. 
• CBS levert een onafhankelijkheid, betrouwbaarheid en unieke data-

toegang die private partijen niet kunnen leveren. 
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We hebben de afgelopen periode daarom veel aandacht besteed aan het goed 
krijgen en houden van de relatie, bijvoorbeeld door stukken voor de minister 
uitgebreid met hen af te stemmen. Het CBS is tevreden over de recente gang van 
zaken en geeft aan tevreden te zijn over de gemaakte afspraken over het verdere 
traject. 
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Bijlage(n) 
1 

Ontvangen BBR 

Parafenroute 

Aanleiding 
U heeft de Kamer toegezegd te bekijken of de wettelijke en beleidsmatige kaders 
van het CBS nog aansluiten op de technologische en maatschappelijke 
ontwikkelingen. Hiermee heeft u ook uitvoering gegeven aan de motie van de 
leden Van den Berg en Geurts over oneerlijke concurrentie door het CBS. 
Bijgevoegde concept Kamerbrief doet verslag van de uitkomsten van dit traject. 

Indien akkoord, zal uw PA de brief sonderen met de Tweede Kamer. Na sondering 
zullen wij het stuk agenderen in de CFEZIL, uiterlijk 26 november. Dan zijn we 
precies op tijd om nog voor het einde van het jaar de brief naar de Tweede Kamer 
sturen, conform uw toezegging. 

Advies 
Wij horen graag of u akkoord bent met de brief. 

Kernpunten 
De brief bevat de volgende hoofdlijnen 
- U heeft getoetst aan twee publieke belangen of aanpassing van de wettelijke

of beleidsmatige kaders wenselijk is: goed functionerende markten en een
goede statistiekvoorziening. U vindt het, vanuit het oogpunt van goede
marktwerking, onwenselijk wanneer werkzaamheden van een
overheidsinstantie leiden tot ongelijke concurrentie met private aanbieders
van vergelijkbare diensten.

- De publieke belangen schuren bij het werk dat het CBS uitvoert in opdracht
van overheden. CBS gaat verder in gesprek met het bedrijfsleven over de
reikwijdte van zijn taakopvatting. Het aanscherpen van de uitgangspunten
van het CBS ten aanzien van de statische diensten in opdracht om voldoende
ruimte te bieden aan marktpartijen maakt deel uit van dit gesprek. Dit moet
resulteren in een beleidsregel van de DG CBS.

- U bent verheugd dat dit overleg inmiddels tot stand is gekomen. Hiermee
wordt onderkend dat zowel bedrijven als het CBS een rol hebben, vanuit de
eigen toegevoegde waarde.
U zult deze gesprekken monitoren en waar nodig faciliteren. Het CBS zal u
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gesprekken en de inhoud van de beleidsregel. U zult de Kamer vervolgens 
informeren. 

- Steeds vaker heeft het CBS private dataregistraties nodig om statistieken te 
maken van voldoende kwaliteit. Het is meer dan wenselijk dat het CBS 
toegang krijgt tot banktransactiegegevens, telefoniegegevens en 
energieproductiegegevens. U zal daarom als uiterste middel een voorstel 
doen de AMvB gegevensverwerving aanpassen, zodat het CBS (verplicht) 
toegang krijgt tot die data. 

 
Toelichting 
Het traject is gestart nadat wij bericht kregen van het bedrijf Mezuro dat zij op 
oneerlijke wijze van de markt geconcurreerd werden door het CBS. Deze klacht 
heeft ook Tweede Kamerleden bereikt. In de Kamer heeft u vervolgens een traject 
toegezegd waarin wordt bekeken of de beleidsmatige en wettelijke kaders van het 
CBS nog aansluiten bij de technologische en maatschappelijke ontwikkelingen. 
Gedurende het traject bleef de Kamer zorgen uiten. 
 
We hebben in dit traject nauw overlegt met het CBS en we hebben vijf bedrijven 
(vertrouwelijk, zonder het CBS) uitvoerig gesproken over de activiteiten van het 
CBS en waar dit tot problemen leidt voor marktpartijen. Ook hebben we met een 
aantal afnemers van statistieken gesproken.  
 
De problemen van de bedrijven spitsen zich toe op de ervaren actieve acquisitie 
van het CBS in combinatie met het feit dat voor opdrachtverlening aan het CBS 
geen aanbesteding nodig is. Zolang het niet gaat om de verwerking van 
persoonsgegevens, kunnen bedrijven bijna alles wat het CBS ook kan, met 
gebruik van de geanonimiseerde microdata van het CBS. 
 
Gedurende het traject is het CBS in beweging gekomen door het gesprek te 
zoeken met klagende bedrijven. CBS heeft nu een bijeenkomst in januari gepland 
met diverse bedrijven om te bekijken waar het CBS en bedrijven kunnen 
samenwerken. Bedrijven reageren voorzichtig positief op de recente toenadering 
van het CBS. Zowel het CBS als de bedrijven zien mogelijkheden voor verbetering 
van de huidige situatie in het gekozen vervolgtraject om tot aanscherping van de 
beleidsregels te komen. 
 
Politieke gevoeligheid van toegang tot extra data door het CBS 
Om de kwaliteit van de statistieken op peil te houden heeft het CBS toegang nodig 
tot nieuwe databronnen. Het gaat om inzicht van het CBS in banktransacties, 
locatiegegevens van telefoniedata en data over de productie van energie. Het CBS 
is momenteel in gesprek met onder meer de vereniging van banken om de 
mogelijkheden te verkennen. Wanneer het CBS toegang krijgt tot deze data kan 
dit leiden tot zorgen over privacy bij andere bewindspersonen en in de TK. De 
brief probeert deze zorgen zoveel mogelijk weg te nemen door te benadrukken 
dat de data alleen gebruikt wordt voor statistiekproductie en op zo hoog mogelijk 
aggregatieniveau verzameld wordt. Desondanks kan dit politiek gevoelig liggen. 
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Ontvangen BBR 

Parafenroute 

Aanleiding 
Woensdag heb je tussen twaalf en één een lunchafspraak met een afvaardiging 
van Mezuro. Ik zal ook aansluiten. De afvaardiging vanuit Mezuro bestaat uit 

,  en . Ze willen graag hun zorgen en 
ervaringen met het CBS nogmaals uiteen zetten en aanbieden om mee te denken 
met oplossingen. Ook willen ze graag de Kamerbrief zien. 

Mezuro heeft via een lobbyist het oor van de politiek en in elk geval van de PA van 
de minister.  maakt zich zorgen om de politieke risico’s en heeft ons 
verzocht de positie van de minister duidelijker voor het voetlicht te laten komen 
en Mezuro serieus te woord te staan. 

Advies 
Doel van het gesprek is vooral om Mezuro aan te horen en te laten weten dat we 
hun zorgen serieus nemen. 

Je kan het proces dat we nu in gaan met de MOA en het CBS toelichten. Je kan 
polsen wat zij van dit proces vinden en of ze voldoende worden meegenomen zo. 

Toelichting 
Mezuro maakt gebruik van gps-gegevens van mobiele telefoons die aangesloten 
zijn bij het netwerk van Vodafone. Deze gegevens zetten ze om in 
mobiliteitsstatistieken en bieden dit aan bij vooral gemeenten, zodat gemeenten 
inzicht verkrijgen in de herkomst van toeristen, waar en wanneer er veel mensen 
zijn voor de planning van hulpdiensten, etc. 

Mezuro heeft in eerste instantie vanaf 2012 samengewerkt met het CBS om dit te 
ontwikkelen. Het is onduidelijk hoe die samenwerking precies is verlopen (CBS en 
Mezuro hebben een verschillend verhaal), maar duidelijk is wel dat gaandeweg het 
proces Mezuro het CBS steeds meer ervoer als een concurrent. Zeker omdat het 
CBS toegang kreeg tot telefoniedata van T-mobile en in het meerjarenprogramma 
met zo veel woorden aankondigt (gemeentelijke) overheden actief op te zoeken 
met het aanbod over mobiliteitsgegevens. Mezuro kan hier niet tegenop. 
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gestart van de Kamerbrief om te kijken naar hoe CBS voldoende ruimte kan laten 
aan marktpartijen. 
 
Gedurende het traject heeft Mezuro contact gezocht over de voortgang en 
aangeboden mee te denken over de oplossing. Ook hebben ze een lobbyist in de 
arm genomen. 
 
Tijdens het schrijven van de Kamerbrief heeft CBS actief contact gezocht met 
bedrijven met het doel te kijken hoe samengewerkt kan worden. Mezuro was daar 
in eerste instantie enthousiast over. Ze hebben zelfs bij  gepleit voor extra 
middelen voor het CBS zodat het CBS samen met hun producten verder kan 
ontwikkelen. 
 
Overleg met het CBS ging echter steeds moeizamer en recent heeft CBS ze op de 
hoogte gesteld van hun principiële positie dat zij altijd zullen leveren aan 
overheden wanneer die daarom vragen. Daar is Mezuro erg boos over en 
beschouwd de gesprekken met het CBS afgelopen periode nu als “aan het lijntje 
houden”. 
 
Toen ik ze recent sprak om te kijken of ik de kou uit de lucht kon nemen gaven ze 
ook aan dat ze zich niet vertegenwoordigd voelen door de MOA. Het werd mij niet 
duidelijk waarom dat het geval was. 
 
Tenslotte zijn zij ook vermoedelijk de partij die twijfel uit over onze uitleg van de 
artikel 3/5 van de CBS-wet. Artikel 3 stelt (kort door de bocht) dat het CBS 
statistieken moet leveren waarnaar behoefte is bij praktijk, beleid en wetenschap, 
zonder beperking. Artikel 5 stelt dat het CBS incidenteel voor derden werk in 
opdracht mag leveren, mits hier niet al in wordt voorzien door private partijen.  

 
 

 Wat we nu in het traject gaan doen is kijken welk werk het CBS 
niet meer gaat doen dat onder artikel 3 valt, ook al mag het CBS dat volgens de 
lezing van de wet wel. 
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Onze insteek in de discussie vorig jaar 
In de kern is de vraag of het CBS statistische diensten aan overheden mag 
leveren die marktpartijen ook kunnen leveren. Op dit moment zijn er voor het 
CBS geen beperkingen. CBS mag altijd alles. CBS doet ook steeds meer en komt 
daarom steeds meer in aanvaring met marktpartijen. Marktpartijen kunnen in 
principe hetzelfde als het CBS en leveren belangrijke innovaties die passen binnen 
de taak van het CBS. Paradoxaal genoeg doet het CBS echter afbreuk hieraan in 
zijn streven om zelf zoveel als mogelijk te voorzien in statistische behoeften. 
 
Er zijn een aantal publieke belangen betrokken bij statistiekvoorziening die het 
CBS juist identificeert, zoals kwaliteit, privacy, betrouwbaarheid, vindbaarheid. De 
stelling van het CBS is dat alleen zij aan al deze belangen kunnen voorzien en dat 
het voor beleidscritische statistieken buiten kijf staat dat een overheidspartij dit 
altijd zou moeten kunnen leveren. De redenering van het CBS is dat als een 
overheidspartij bij het CBS aanklopt met een verzoek, deze belangen kennelijk in 
het geding zijn en dat alleen het CBS dit kan waarborgen, anders waren 
overheden wel naar marktpartijen gegaan. 
 
CBS miskent echter hiermee de kwaliteiten die marktpartijen hebben. Net als bij 
het uitvoeren van MKBA’s en beleidsevaluaties die ook beleidscritisch kunnen zijn 
worden eigenlijk alleen maar door marktpartijen uitgevoerd. CPB, PBL en andere 
overheidsinstellingen doen alleen maar ingewikkelde of innovatieve opdrachten en 
voeren desgewenst second opinions uit.  

 

 
Daarnaast gaat CBS voorbij aan een aantal grote voordelen die ze hebben. De 
belangrijkste is dat opdrachten voor het CBS, ongeacht de omvang, niet 
aanbesteedt hoeven te worden. Opdrachten voor bedrijven wel. Ook heeft het 
CBS een ijzersterke merknaam als overheidspartij waar je als marktpartij eigenlijk 
niet tegenop kan. 
 
Als overheden dus aankloppen bij het CBS betekent het dus niet per definitie dat 
marktpartijen niet kunnen voorzien in de belangen die bij statistieken horen, of 
dat elk van de belangen even belangrijk is, zoals vergelijkbaarheid. Het kan ook 
betekenen dat CBS gewoon de go-to leverancier is of dat het wel zo makkelijk is 
om zonder gedoe met aanbestedingen opdrachten uit te kunnen zetten. 
 
Daar komt bij dat CBS het beleid heeft om als een publiek belang niet goed 
bediend wordt door een marktpartij, het CBS de gehele statistiekproductie op zich 
neemt. Het is echter ook een optie voor het CBS om datgeen te doen wat nodig is 
om het publieke belang te borgen en het vervolgens weer terug te geven aan de 
markt. Bijvoorbeeld wanneer privacy in het geding is, kan CBS de data 
anonimiseren en vervolgens die data weer terug geven aan marktpartijen. 
 
De bijlage illustreert deze gedachtegang.  
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Het feitenrelaas is een mengeling van feiten en beleidsmatige opvattingen van 
het CBS. 

CBS was in 2009 al bezig met Vodafone, Vodafone heeft daar Mezuro tussen 
geplaatst. Samenwerking met Mezuro was problematisch: kwaliteit onvoldoende, 
CBS kreeg geen inzicht in algoritmen en verbeteringen vonden niet plaats. CBS 
lijkt met name het gebrek aan inzicht in algoritmen een probleem te vinden. 

CBS wilde altijd al samenwerken met andere telco’s, vanuit kwaliteitsredenen, 
maar ook omdat CBS niet slechts één partij mag bevoordelen (NB, onduidelijk wie 
hier bevoordeelt wordt). Mezuro kon zich daar niet in vinden. 

CBS licht vervolgens toe waarom ze graag telefoniedata willen hebben, is 
voornamelijk om enquetes met teruglopende respons te vervangen. Ook het CBS 
wil onderzoeken wat de bijdrage kan zijn van mobiele data om te voorzien in de 
behoefte aan statistische informatie over maatschappelijke ontwikkelingen. 
Conform de CBS wet is het de taak van het CBS om in deze behoefte te voorzien 
door het opstellen en publiceren van statistische informatie. 

Volgens CBS vraagt Mezuro dat het CBS alle ontwikkelingen met mobiele data 
stopt. Het CBS kan zich als nationaal statistiekbureau niet op een dergelijke 
manier laten beperken bij het gebruik van een belangrijke nieuwe datacategorie. 
Ook kan het CBS Mezuro niet voortrekken t.o.v. andere innovatieve bedrijven die 
de samenwerking zoeken. (NB, onduidelijk hoe Mezuro wordt voorgetrokken) 

CBS stelt vervolgens dat overheidsorganisaties vaak goede redenen hebben om 
beleidskritische statistieken niet door commerciële bedrijven te laten produceren, 
maar juist door het onafhankelijke overheidsinstituut dat daartoe is opgericht. 
Openbaarheid, transparantie van methoden en technieken, continuïteit, kwaliteit, 
onafhankelijkheid, voorkomen vendor lock-in, rijke databronnen, 
vergelijkbaarheid. Alleen het CBS kan dit leveren. 

Het CBS brengt voor aanvullende statistische diensten altijd de integrale kostprijs 
in rekening en zal stellingen van gratis leveringen altijd ontkrachten. Het CBS 
heeft verder aangegeven eventuele aanvragen voor dergelijke statistiek door te 
geleiden naar Mezuro, maar heeft geen enkele aanvraag van dit type ontvangen, 
ook niet van de overheidsorganisaties waarvan Mezuro beweert dat zij wachten op 
het CBS. CBS heeft juist veel gedaan voor Mezuro, echter door de houding van 
Mezuro wordt de samenwerking bemoeilijkt. 
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Aanleiding 
Op donderdag 13 juni heb je een kennismakingsgesprek met , 

. Daarnaast zal ook 
 en waarschijnlijk  

 aansluiten.  is 
verhinderd. 

Advies 
CBS staat internationaal aan de top van zijn veld. Ondanks dat we de nodige 
issues hebben, zijn we als AEP toch trots dat wij daar (op afstand) bij betrokken 
zijn. Overall doet CBS gewoon fantastisch werk. Dat mag ook wel eens (door AEP) 
gezegd worden. 

Punt van aandacht dat iedere keer terug komt bij de diverse issues die spelen is 
gevoel voor politieke verhoudingen. Het zou goed zijn als CBS hier meer aandacht 
voor heeft. 

Daarnaast kan je de volgende punten bespreken, toelichting en spreekpunten vind 
je in de toelichting hieronder:  

• Traject betreffende de rolverdeling tussen marktpartijen en het CBS
• Terugkoppeling gesprek van CBS met Kamerleden
• Toegang tot private databronnen door het CBS
• Mezuro
•

Toelichting 
Rolverdeling marktpartijen en het CBS. 
Spreekpunt: 
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• Tav toegang tot microdata kan je CBS vragen geen onomkeerbare 
stappen te zetten zonder dit met EZK te bespreken gezien de politieke 
gevoeligheid van dit dossier. Ook dient CBS goed te letten op de toon van 
de communicatie over de evaluatie richting bedrijven, desgewenst kunnen 
we meekijken. 

• Je kan het proces om tot reactie op advies  en antwoorden 
Kamervragen toelichten. EZK houdt de pen vast!!! 

Toelichting: 
• Naar verwachting levert  volgende week dinsdag zijn advies op. In de 

bijlage kan je een samenvatting vinden. Vorige week is het conceptadvies 
achtereenvolgens aan het CBS, Mezuro, brancheorganisaties en publieke 
en private statistiekafnemers gepresenteerd. Over het algemeen is het 
advies goed ontvangen, CBS gaf aan te kunnen leven met het advies. Ze 
hadden daarbij wel een aantal kanttekeningen, die ze vanochtend 
schriftelijk bevestigd hebben. Het gaat om de volgende punten 

o Er moet een normenkader komen wat CBS wel doet en wat het 
overlaat aan de markt. Minister kan die niet opleggen, want dit 
raakt aan wettelijke onafhankelijkheid CBS.  

o CBS levert statistische eindproducten en publiceert deze. CBS wil 
zich daarin niet beperken. 

o Het zijn slechts enkele marktpartijen die klagen 
• CBS wil zsm na openbaarmaking van het advies met een eigen reactie en 

een reactie van de RvA van het CBS naar buiten treden. 
• CBS is van plan de toegang van bedrijven tot microdata te evalueren. CBS 

geeft meer toegang tot microdata dan buitenlandse statistiekbureaus en 
technische ontwikkelingen kunnen de bestaande privacywaarborgen 
onvoldoende maken. Toegang tot microdata is het levensbloed van 
bedrijven en licht logischerwijs bij die bedrijven zeer gevoelig. Daarnaast 
is dit in de (politieke) communicatie bijzonder onhandig moment. 

• Het vervolgproces ziet er ons inziens als volgt uit. We willen flink haast 
maken, het speelt al te lang: 

o Dinsdag komt  met zijn advies aan EZK. Zsm komen we met 
een concept Kamerbrief met reactie, die we ter check bij CBS 
zullen leggen. Op dat moment zullen we ook advies van  met 
CBS delen. Vervolgens gaat brief na verwerking commentaar CBS 
naar de minister voor goedkeuring. 

o Na goedkeuring minister geven we in lijn met conceptKamerbrief 
antwoord op Kamervragen. 

• CBS wil terugkoppelen van hun gesprekken met Kamerleden hierover. 
Goed om te weten dat we hebben eerder terugkoppeling hebben 
ontvangen van het CBS (van eerdere gesprekken), maar die week af van 
de terugkoppeling van de PA van de minister. 

 
Toegang tot private databronnen 
Spreekpunt: 

• Je kan aanhoren. Besluitvorming hierover kan worden voorbereid op lager 
niveau. 

Toelichting:  
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statistieken te waarborgen. Response van enquêtes loopt terug. CBS wil 
daarom graag toegang tot OV-bewegingen, telefoniedata, 
betalingsverkeer, energieproductie en internetaankopen. 

• Door deze categorieën van bedrijven en data toe te voegen in het besluit 
gegevensverwerving zijn private partijen verplicht om gratis deze data 
aan het CBS aan te leveren. 

• Afgesproken is dat CBS gaat verkennen welke technische mogelijkheden 
er zijn om toegang te krijgen tot private data en hoe bedrijven hier 
tegenover staan. Vervolgens gaan we hier verder op kijken en zelf een 
marktconsultatie uitvoeren. 

• Onze grondhouding was richting CBS hierover positief. Echter wel 
aandacht nodig voor privacy (willen wij wel dat CBS deze gegevens in kan 
zien?) en politieke situatie. Mn telefoniedata licht gevoelig ivm Mezuro. 

 
Mezuro 
Spreekpunt: 

• Je kan aangeven dat we binnenkort een gesprek zullen voeren met 
Mezuro, zodat zij hun zorgen nog een keer kunnen uiten. Je kan 
aanbieden om hierover ook met CBS nog een keer in gesprek te gaan. 
Daarna zal er worden overgegaan op mediation.  
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Aanleiding 
Op 15 juli 2019 heeft u een brief aan de Tweede Kamer gestuurd met daarin uw 
reactie op het advies van  betreffende de rolverdeling tussen het 
CBS en marktpartijen. In deze brief kondigde u aan dat u beleidsregels en een 
ministeriële regeling zal opstellen, die de rolverdeling tussen het CBS en 
marktpartijen moeten verduidelijken.  

Advies 
U kunt uw akkoord geven voor het starten van de internetconsultatie van de 
beleidsregels en ministeriële regeling. 

Kernpunten 
• De beleidsregels en ministeriële regeling zullen geconsulteerd worden,

zodat belanghebbende partijen kunnen reageren op de teksten.
• Uw inbreng op het schriftelijk overleg wordt op hetzelfde moment naar de

Tweede Kamer te sturen als de openbaarmaking van de
internetconsultatie.

• Om alle partijen voldoende de tijd te gunnen om te reageren, duurt de
internetconsultatie zes weken.

• Deze versie van de beleidsregels en ministeriële regeling is afgestemd met
andere belanghebbende departementen (OCW, BZK, VWS, SZW, BZ), de
planbureaus (PBL en SCP) de VNG, IPO en het CBS.

Toelichting 
• Samengevat regelen de beleidsregels het volgende:

1. Het CBS mag niet doen aan actieve acquisitie en koppelverkoop.
2. Het proces dat het CBS moet doorlopen wanneer het

opdrachtaanvragen krijgt of een project start. Dit proces is er op
gericht dat opdrachtgevers bewust de afweging maken of zij het CBS
of een private partij willen inschakelen.

 
 

 
 

 
 

BBR 
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marktpartijen.  
4. Terugkoppeling aan de DG CBS en een onafhankelijke 

klachtenafhandeling over het toepassen van de beleidsregels en 
ministeriële regeling worden gefaciliteerd. Het CBS stelt binnen de 
organisatie een onafhankelijke persoon aan en geeft de Raad van 
Advies een prominente rol bij de afhandeling van klachten.  

• Samengevat betreft de ministeriële regeling het volgende:  
1. Er wordt gespecificeerd in welke gevallen het CBS nog 

werkzaamheden mag leveren aan derden. Dit mag wanneer er sprake 
is van een kleine opdracht of wanneer het CBS de enige partij is die 
kan leveren. Een ander alternatief is wanneer het CBS 
werkzaamheden levert aan een private partij, die de resultaten 
vervolgens gebruikt voor een opdracht die zij uitvoert voor een 
overheid. 

2. De processtappen die het CBS moet doorlopen wanneer het een 
aanvraag krijgt van een derde.  

3. Een overgangsregeling voor de opdrachten die het CBS nu uitvoert 
voor derden, maar die na invoering van deze regeling niet meer 
uitgevoerd kunnen worden door het CBS. 
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Aanleiding 
Aanstaande donderdag 2 april heeft u van 17:00 tot 18:00 uur een telefonisch 
overleg met plv. DG CBS Bert Kroese. Het overleg zal voornamelijk gaan over de 
coronacrisis. Deze notitie dient ter voorbereiding. Daarnaast informeert deze 
notitie u over enkele lopende zaken rondom het CBS.  

Advies 
U kunt kennis nemen van de nota. U kunt de volgende punten inbrengen: 

Coronacrisis 
• U kunt aangeven dat het begrijpelijk is dat het CBS wordt gevraagd om

statistische diensten te leveren aan overheden over de coronacrisis.
• U kunt het CBS complimenteren dat het – gezien de thuiswerksituatie – nog

snel data weet te leveren voor de coronawerkzaamheden. Het is bovendien
begrijpelijk dat deze werkzaamheden meer aandacht krijgen ten koste van de
statistieken met minder prioriteit.

• Het leveren van aanvullende statistische diensten door het CBS aan
overheden kan mogelijk gevoelig liggen bij marktpartijen. Het is daarom
prettig dat het CBS deze werkzaamheden richting ons signaleert. U kunt
aangeven dat deze werkzaamheden binnen de beleidsregels van het CBS
passen, aangezien sprake is van een acute situatie waar zwaarwegende
publieke belangen mee gemoeid zijn.

Toelichting 

Coronacrisis 
• Het CBS heeft aangegeven dat het probeert de normale werkzaamheden zo

goed mogelijk thuis voort te zetten. Voor enkele werkzaamheden van het CBS 
betekent de huidige situatie echter dat deze stop worden gezet, bijvoorbeeld 
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tijdelijk moeten stop zetten.  
• Daarnaast krijgt het CBS op dit moment veel verzoeken voor statistieken die 

op een bepaalde manier iets kunnen zeggen over het effect van het 
coronavirus. Het CBS heeft hier op zijn website een apart dossier voor 
aangemaakt met alle mogelijke interessante informatie.  

• Het CBS levert de statistieken over het coronavirus zonder hier een extra 
bijdrage voor te vragen. 

• In samenwerking met JenV en het RIVM wordt er ook gekeken naar welke 
bijdrage telecomdata kan leveren. Het CBS heeft eerder een pilot uitgevoerd 
met T-Mobile om de mogelijkheden van telecomdata te verkennen. Deze pilot 
wordt op dit moment gebruikt/opgeschaald vanwege de bijdrage die het kan 
leveren aan het beperken en bestrijden van het coronavirus. Het CBS heeft 
richting AEP benadrukt dat dit een tijdelijke dienst is en uitsluitend wordt 
gebruikt voor informatie over het coronavirus.  

• Marktpartijen kunnen opperen dat het CBS tegen de beleidsregels in 
aanvullende diensten aanbiedt aan overheden. Hoewel de recent opgestelde 
beleidsregels inderdaad voorschrijven dat het CBS zich moet onthouden van 
actieve acquisitie, staat er ook een uitzonderingsgrond opgenomen. Het CBS 
mag een overheid wel actief benaderen voor statistische informatie in situaties 
waarmee zwaarwegende publieke belangen gemoeid zijn. Het coronavirus 
voldoet bij uitstek aan deze situatie.  

• Het bedrijf Mezuro heeft vorige week bij AEP aangegeven dat het ook graag 
een bijdrage willen leveren aan het beperken van de verspreiding van het 
coronavirus. Vanuit AEP is Mezuro doorverwezen naar het crisis emailadres 
van het Piket Digitale Economie.  

 
Onderstaande punten zijn waarschijnlijk geen onderwerp van gesprek, 
maar dienen ter achtergrond: 
 

  

 

  

 

 
 

  
 

Beleidsregels en ministeriële regeling  
• De beleidsregels en ministeriële regeling over de rolverdeling tussen het CBS 

en de marktpartijen waren geagendeerd in de CFEZIL van 24 maart. De 
stukken zijn zonder opmerkingen doorgeleid naar de MR van 9 april.  

 
Brieven MOA en VBO 
• De brancheverenigingen MOA en VBO hebben de afgelopen periode de 

volgende brieven naar MEZK gestuurd: 
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met MEZK, omdat de beleidsregels de positie voor marktpartijen 
t.o.v. het CBS niet zouden verbeteren. Wij willen deze brief 
meenemen in ons consultatieverslag waarin we ook uitgebreid ingaan 
op de reactie van MOA en VBO op de beleidsregels en ministeriële 
regeling naar aanleiding van de internetconsultatie.    

o In een brief van 27 maart schetsten MOA en VBO voorbeelden waarin 
het CBS zich schuldig maakt aan actieve acquisitie. De identiteit van 
de getroffen bedrijven wordt in de brief niet openbaar gemaakt. 
Vanuit AEP is naar MOA en VBO gereageerd dat we hierover graag 
met het CBS in gesprek willen gaan, en op welk detailniveau dit 
mogelijk is.  

 
Remote Access onderzoek  
• Het CBS heeft eerder aangekondigd een onderzoek te zullen uitvoeren over de 

toegang die het verleent tot de beschikbare microdatabestanden (via de 
Remote Access faciliteit) in het licht van de AVG en andere 
privacywaarborgen.  

• De discussie die nu loopt over de rolverdeling tussen het CBS en marktpartijen 
is ook (door de Kamer) gekoppeld aan dit onderzoek. Er bestaat bij enkele 
marktpartijen en onderzoeksinstellingen de vrees dat de toegang mogelijk te 
beperkt zal worden. Hierdoor heeft dit onderzoek al behoorlijk wat aandacht 
gekregen, bijvoorbeeld in Kamervragen en in een artikel van het FD.  

•  Het is 
voor EZK van belang dat de toegang van onderzoeksinstellingen en 
marktpartijen niet te ver wordt ingeperkt, uiteraard met inachtneming dat 
wordt voldaan aan alle privacywaarborgen.  

• Het onderzoek is deze week van start gegaan conform planning. De volgende 
bijeenkomst van de begeleidingscommissie staat gepland voor eind april 2020.  
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Ontvangen BBR 

Parafenroute 

Onderwerp 
De discussie omtrent de rolverdeling tussen het CBS en marktpartijen heeft geleid 
tot een maatregelenpakket bestaande uit beleidsregels en een ministeriële 
regeling. Deze zijn behandeld in de CFEZIL van 24 maart.  

Advies 
Aangezien in de CFEZIL geen opmerkingen zijn gemaakt door andere 
departementen, is de verwachting dat er ook geen opmerkingen gemaakt zullen 
worden tijdens de ministerraad. 
U kunt eventueel het volgende toelichten tijdens de ministerraad:  
• In de markt voor statistische diensten is onduidelijkheid ontstaan of het CBS

de aangewezen partij is om statistische diensten te leveren, of dat dit aan
een marktpartij moet worden overgelaten. Om deze onduidelijkheid weg te
nemen zijn de beleidsregels taakuitoefening CBS en de regeling
werkzaamheden derden CBS (ministeriële regeling) opgesteld.

• Met deze beleidsregels en ministeriële regeling is de balans gezocht tussen
de belangen van de marktpartijen, van departementen en van het CBS.

• De beleidsregels hebben betrekking op de aanvullende statistische diensten
die het CBS levert. De ministeriële regeling geldt voor aanvullende
statistische diensten die het CBS levert aan derden (private partijen).

• De beleidsregels en ministeriële regeling zijn aan de hand van de
aangenomen moties van het Kamerdebat op 18 december 2019 en de
reacties in de internetconsultatie verder aangescherpt.

Toelichting 
Voortraject (deels) 
• 18 december 2019 heeft een TK debat plaatsgevonden over  het traject en
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CE-AEP / 20098422 de verhouding tussen het CBS en marktpartijen. Er zijn twee moties 

aangenomen: Van den Berg/Wiersma en Wiersma/Van den Berg.  
• Het maatregelenpakket is door de CFEZIL als glad stuk doorgeleid naar de 

ministerraad. Tijdens de CFEZIL heeft alleen BHOS/BZ gereageerd op de 
stukken. Deze reactie was positief.  

• Met de tekst van de beleidsregels en ministeriële regeling zoals die nu aan 
de MR worden voorgelegd, zijn vermoedelijk de meeste marktpartijen en de 
departementen tevreden. Brancheverenigingen MOA en VBO zullen niet 
tevreden zijn. Ook het CBS is niet volledig tevreden. 

 
Vervolgproces 
• We zullen reageren op de internetconsultatie in een consultatieverslag. We 

zijn voornemens de Kamer actief op deze publicatie te wijzen. Het 
consultatieverslag moet worden gepubliceerd nadat de Ministerraad het 
voorstel heeft behandeld. 

• Inwerkingtreding van de beleidsregels en ministeriële regeling is gepland op 
1 juli 2020. 

 
Aangenomen moties tijdens Kamerdebat 18 december 2019 en uitvoering  
• Tijdens het debat van 18 december 2019 zijn twee moties aangenomen van 

de leden Van den Berg (CDA) en Wiersma (VVD). 
 

• Motie Wiersma - Van den Berg: 
o Verzoekt de regering te borgen dat de beschikbaarheid van bestanden 

aan marktpartijen niet onnodig wordt ingeperkt, mits de veiligheid en 
privacybelangen van burgers en bedrijven zijn verzekerd, 

o daarnaast het toezicht op de prijsstelling door het CBS te verzekeren en  
o dat het begrip 'werkzaamheden aan derden' verder wordt verduidelijkt en 

waar nodig begrensd, 
• De beschikbaarheid van bestanden van het CBS is iets wat we niet kunnen 

regelen in de beleidsregels en ministeriële regeling. 
• Het CBS stelt op dit moment een onderzoek in over de toegang tot 

microdatabestanden. AEP is betrokken bij dit onderzoek door deelname aan 
de begeleidingscommissie. 

• In de beleidsregels stond al opgenomen dat het CBS diensten moet leveren 
tegen kostprijs. Op de toepassing van de beleidsregels wordt toezicht 
gehouden door de Raad van Advies en de Competitive Neutrality Officer. 

• Het begrip 'werkzaamheden aan derden' is in de ministeriële regeling iets 
verder uitgewerkt. 
 

• Motie Van den Berg - Wiersma: 
o verzoekt de regering, onafhankelijk toezicht in te stellen dat toeziet op 

naleving van de beleidsregels, borgt dat werkzaamheden die het CBS 
verricht buiten de lumpsum die het jaarlijks van EZK ontvangt niet leiden 
tot oneerlijke concurrentie, en hierover jaarlijks aan de Kamer te 
rapporteert; 

o verzoekt de regering tevens, om in gesprek te gaan met decentrale 
overheden over het inschakelen van het CBS voor statistische 
onderzoeken en deze niet ondershands te gunnen; 
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CE-AEP / 20098422 o verzoekt de regering voorts, om met het CBS aanvullende afspraken te 

maken over welke activiteiten onder het verbod op actieve acquisitie 
vallen en waarvan het CBS zich dus dient te onthouden, bijvoorbeeld 
werving via zogenaamde ''data-ecosysteemdagen". 

• Het onafhankelijke toezicht op de naleving van de beleidsregels en 
ministeriële regeling zullen we borgen door een extra lid in de Raad van 
Advies te benoemen. Deze persoon zal toezien op de naleving van de regels. 
Het gesprek met decentrale overheden zullen we voeren voordat de 
beleidsregels en ministeriële regeling in werking treden. 

• Over het verbod op actieve acquisitie hebben we met het CBS gesproken. In 
de toelichting bij dit artikel is een verduidelijking opgenomen. 

 
Internetconsultatie 
• Marktpartijen hebben tijdens de internetconsultatie kunnen reageren op de 

conceptteksten. In totaal hebben 12 partijen gereageerd. 
• De brancheverenigingen MOA en VBO hebben gezamenlijk een zeer 

uitgebreide reactie gestuurd. Dit zijn de twee partijen die de drijvende 
kracht waren achter het artikel in het Financieel Dagblad dat in december 
2019 is gepubliceerd en het VSO. Ze zijn ontevreden met de inhoud van de 
regels en eisen dat een nieuw proces wordt gestart waarin zij meer 
betrokken zijn bij de uitwerking van nieuwe regels voor het CBS. We hebben 
richting hen aangegeven dat we dit niet zullen doen. We willen voor de 
ministerraad gereageerd hebben op hun uitgebreide reactie.  

• Voor de ministeriële regeling hebben we voornamelijk reacties gekregen van 
brancheverenigingen. Deze willen graag toegang houden tot het CBS. 
Richting hen zullen we aangeven dat wanneer het CBS de enige partij is die 
bepaalde informatie kan leveren, dit nog steeds mogelijk is. Als er andere 
partijen zijn, dan wordt de toegang van de brancheverenigingen aan 
strengere voorwaarden verbonden. 

 
Vier belangrijkste kritiekpunten MOA en VBO 
• De belangrijkste kritiekpunten van MOA en VBO zijn dezelfde punten die 

eerder in het debat van 18 december zijn besproken:   
o Onder werkzaamheden derden moeten alle aanvullende statistische 

diensten vallen (ook voor overheden), niet alleen werkzaamheden voor 
private partijen.  
 Reactie: Het doel is om oneerlijke concurrentie met marktpartijen 

tegen te gaan. Dit houdt niet in dat het CBS geen opdrachten meer 
mag uitvoeren voor overheden en zich enkel moet beperken tot de 
verplichte Europese statistieken.   

o De wetshistorie limiteert alle aanvullende werkzaamheden op 10%. Dit 
percentage moet in de beleidsregels als maximum opgenomen worden.  
 Reactie: Percentage komt uit een Memorie van Antwoord uit 2003.  

Op dit moment bedragen de aanvullende statistische diensten 
ongeveer 22% van de totale inkomsten van het CBS. We zullen geen 
maximumpercentage opnemen in de beleidsregels. Een groot deel 
van de aanvullende statistische diensten voert CBS uit voor 
overheden. Een maximumpercentage van 10% is een botte bijl 
instrument.  
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CE-AEP / 20098422 o De beschikbaarstelling van de CBS-microdatabestanden aan derden 

moet als harde verplichting opgenomen worden in de beleidsregels. 
 Reactie: We erkennen het belang van de microdatabestanden van 

het CBS voor onderzoeksorganisaties. Daarom zet EZK zich er ook 
voor in dat deze mogelijkheid blijft bestaan, mits de privacybelangen 
van burgers en bedrijven geborgd kunnen blijven.  

o Er zijn onvoldoende checks and balances waar ter controle van de 
uitvoeringsuitoefening van de taken door het CBS.   
 Reactie: Er zal, in aanvulling op de Competitive Neutralicity Officer 

(CNO), een extra lid van de Raad van Advies benoemd worden die 
toezicht houdt op de naleving van de beleidsregels en ministeriële 
regeling. Daarnaast komt er een onafhankelijke klachtencommissie.  
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Geachte heer Van Slooten en  

Allereerst wil ik u graag bedanken voor uw uitgebreide reactie op de beleidsregels 
en ministeriële regeling. In het gesprek van 22 januari 2020 heb ik toegezegd u 
van een schriftelijke reactie te voorzien op uw brieven aangaande de 
beleidsregels en ministeriële regeling over de taakuitoefening van het CBS. Door 
middel van deze brief reageer ik op deze reactie en eerdere brieven.  

Daarnaast wil ik door middel van deze brief ook graag reageren op uw brief van 
19 februari 2020 aan de Minister van Economische Zaken en Klimaat met daarin 
het verzoek tot een gesprek. Helaas moet ik u mededelen dat een dergelijk 
gesprek niet zal plaatsvinden. De minister is akkoord met de huidige vorm van de 
beleidsregels en ministeriële regeling en er zal geen nieuwe ronde van gesprekken 
plaatsvinden, zoals ik u ook heb aangegeven in het overleg van 22 januari 2020.  

Vier essentialia 

In uw brief, waarin de zienswijze van MOA en VBO op de beleidsregels en 
ministeriële regeling wordt toegelicht, geeft u aan dat er vier aspecten zijn die 
voor u als essentialia gelden. Ik zal daarom deze punten als eerste beantwoorden: 

1. Onder “werkzaamheden derden” moeten alle aanvullende statistische diensten

vallen, niet alleen de werkzaamheden voor private partijen.

U heeft ook advies ingewonnen bij Dentons over dit aspect. De memo van
Dentons Europe LLP neem ik mee in mijn reactie.

Uit de wetsgeschiedenis en jurisprudentie tot nu toe blijkt dat de opvatting wat 
onder de wettelijke taak van het CBS valt in de loop der tijd is geëvolueerd. De 
thans heersende opvatting is: Onderzoek voor andere overheden zal doorgaans 
vallen onder artikel 3 van de CBS wet, omdat het van overheidswege wordt 
verricht en relevant is voor het overheidsbeleid op het desbetreffende terrein.  
Dentons gaat uit van een tekst in de memorie van toelichting van 1996, die een 
bredere uitleg gaf aan werk voor derden. De memorie van toelichting is echter 
geen onderdeel van de wetstekst, maar geeft een uitleg over de wet binnen de 
context van dat moment.  
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In de loop der tijd is de financieringssystematiek van het CBS geëvolueerd, 
waarbij de lumpsum bijdrage van EZK in de huidige situatie voornamelijk ziet op 
de wettelijk verplichte statistieken en waarbij het aan overheden zelf wordt 
overgelaten om aanvullende werkzaamheden door het CBS uit te laten voeren, 
wanneer dit voor hun beleid nuttig is.  
 
Dat een uitleg in een memorie van toelichting niet betekent dat er, binnen de 
grenzen van de wetstekst, geen veranderingen mogen plaatsvinden is ook te zien 
aan twee uitspraken die de rechtbank Den Haag in 2008 en 2009 heeft gedaan 
inzake overheidsopdrachten die aan het CBS zijn toebedeeld. Geoordeeld werd dat 
het ging om onderzoeken die onder de inhoudelijke taak van artikel 3 van de wet 
op het CBS vallen. Uitvoering van het onderzoek door het CBS leverde geen 
oneerlijke concurrentie op, omdat het CBS het onderzoek in het kader van zijn 
wettelijke taak uitvoerde. Dit waren geen onderzoeken van EZK, en de 
financiering viel niet binnen de lumpsum van EZK, maar de rechter heeft 
aangegeven dat deze onderzoeken wel onder de reikwijdte van artikel 3 van de 
wet op het CBS vallen.  
 
Bovendien is deze lijn in de memorie van toelichting bij de wijziging van de wet op 
het CBS uit 2017 bevestigd. De memorie van toelichting geeft aan wat naar de 
huidige maatstaven onder werk voor derden valt: Bij werk voor derden voert het 

CBS tegen betaling statistisch onderzoek uit dat niet valt onder de taken van de 

artikelen 3 en 4 van de Wet op het CBS. Het gaat om additioneel onderzoek in 

opdracht van private partijen. Onderzoek voor andere overheden zal immers 

doorgaans vallen onder artikel 3 van de Wet op het CBS omdat het van 

overheidswege wordt verricht en relevant is voor het overheidsbeleid op het 

desbetreffende terrein.  

 

Ik ben me er van bewust dat er een discussie is ontstaan over de uitleg van 
“diensten voor derden” en ik ben me er van bewust dat hier in de loop van de tijd 

een verschuiving in heeft plaatsgevonden. Daarom is nu ook in de Regeling 
Werkzaamheden derden CBS wie onder derden wordt verstaan om hierover 
helderheid te verschaffen.  
 
Het CBS mag overheden, zowel decentrale overheden als de rijksoverheid blijven 
bedienen, ook na de inwerkingtreding van de beleidsregels en ministeriële 
regeling. Het doel van het maatregelenpakket is niet om dit niet meer mogelijk te 
maken en te bewerkstelligen dat het CBS zich enkel moet beperken tot de 
verplichte Europese statistieken. Het CBS zal bij het aannemen van nieuwe 
opdrachten meer aandacht moeten hebben voor het belang van marktpartijen en 
moet terughoudender zijn in het werven van nieuwe opdrachten. De leden van 
MOA en VBO kunnen daarnaast ook werkzaamheden aanbieden aan overheden. 
Door de beschrijving van derden wordt niet meer ruimte gecreëerd voor het CBS. 
De beleidsregels, die gelden voor werkzaamheden voor derden en overheden, zijn 
er juist op gericht om de rolverdeling tussen het CBS en marktpartijen duidelijker 
te maken.  
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Ten slotte zal ik ingaan op de interpretatie van artikel 60 van de CBS-wet. Door 
MOA en VBO wordt artikel 60 van de CBS wet als volgt geïnterpreteerd: zodra het 
CBS zich aanvullend laat betalen voor haar diensten, valt dit per definitie onder 
“werkzaamheden voor derden”.  
 
In artikel 60 van de CBS-wet staat dat de kosten voor de uitoefening van de taken 
ter uitvoering van de CBS-wet ten laste komen van de rijksbegroting, met 
uitzondering van de kosten voor de uitvoering van statistische werkzaamheden 
voor derden. Dit betekent niet dat opdrachten van andere departementen of van 
gemeenten, provincies, en dergelijke per definitie als derden worden gezien. De 
taak van het CBS is het van overheidswege verrichten van statistisch onderzoek 
ten behoeve van praktijk, beleid en wetenschap.   
 
2. De wetshistorie limiteert alle aanvullende werkzaamheden op 10 procent. Dit 

percentage zou in de beleidsregels als maximum opgenomen moeten worden. 

De regels stellen ten onrechte geen maximumpercentage.   
 

Er zal geen maximumpercentage worden opgenomen in de beleidsregels voor alle 
aanvullende statistische diensten. Een groot deel van de aanvullende statistische 
diensten voert CBS uit voor overheden. Het gaat om maatschappelijk relevant 
onderzoek, dat overheden vanwege bepaalde overwegingen uitzetten bij het CBS. 
Dergelijke overwegingen kunnen bijvoorbeeld zijn: transparantie van methoden 
en technieken of gegarandeerde continuïteit. Op dit moment bedragen de 
aanvullende statistische diensten ongeveer 22% van de totale inkomsten van het 
CBS. Een maximumpercentage van 10% is een botte bijl instrument, waardoor 
dergelijk onderzoek niet meer mogelijk zou zijn. Hetzelfde zou gelden voor een 
hoger maximumpercentage. 
 
Zoals ook bij het eerste punt aangegeven, is de financieringssystematiek van het 
CBS in de loop der tijd geëvolueerd. De lumpsum bijdrage van het CBS ziet 
voornamelijk op de wettelijke verplichte statistieken. Het wordt aan overheden 
zelf overgelaten om aanvullende werkzaamheden door het CBS uit te laten 
voeren, wanneer dit hun beleid nuttig is. De 10 procent uit de wetshistorie was 
ten opzichte van een lumpsum bijdrage van EZK waar meer werkzaamheden 
binnen vielen.  
 
Daar komt bij dat bij overheden de behoefte aan statistisch onderzoek al jaren 
groeit – en de behoefte aan data eveneens. Ik kan daarom nu niet op voorhand 
garanderen dat de beleidsregels leiden tot een daling in werkzaamheden van het 
CBS. Het is niet mogelijk om te voorspellen in welke mate overheden nieuwe 
verzoeken zullen doen aan het CBS.  
 
3. De beschikbaarstelling van de CBS-microdatabestanden aan derden zou als 

harde verplichting opgenomen moeten worden in de beleidsregels. De keuze 

daarover zou niet aan het CBS gelaten moeten worden.  

Daarnaast heeft het CBS gedreigd om de toegang tot microdatabestanden te 
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beperken.  

 

Het CBS laat inderdaad een onderzoek instellen naar de toenemende risico’s bij 

het verlenen van toegang tot privacygevoelige data. Het aantal verzoeken voor 
toegang tot deze data is de afgelopen tijd toegenomen, terwijl hier ook privacy 
risico’s aan verbonden zijn. Als gevolg van de toegenomen vraag naar deze 
microdatabestanden, de AVG, ontwikkelingen in het datalandschap en 
technologische ontwikkelingen zal een onderzoek ingesteld worden. Dit onderzoek 
wordt begeleid door een onafhankelijke begeleidingscommissie.   
 

We erkennen het belang van de microdatabestanden van het CBS voor 
onderzoeksorganisaties . Daarom zet EZK zich er ook voor in dat deze 
mogelijkheid blijft bestaan, mits de privacybelangen van burgers en bedrijven 
geborgd kunnen blijven. De aangenomen motie in het VSO van 18 december 2019 
van de leden Wiersma en Van den Berg verzoekt ook tot het borgen van de 
beschikbaarheid van microdatabestanden.   
 
We kunnen een verplichting tot beschikbaar stellen van de CBS-
microdatabestanden niet opnemen in de beleidsregels, aangezien dit in de wet op 
het CBS is vastgelegd. Het leveren van de microdatabestanden is geen wettelijke 
taak van het CBS, maar een bevoegdheid. In artikel 37 van de wet is als 
hoofdregel bepaald dat gegevens die het CBS ter uitvoering van zijn wettelijke 
taak ontvangt, niet verstrekt worden aan anderen dan degenen die belast zijn met 
de uitvoering van de taak van het CBS. 
 
De DG CBS kan een uitzondering maken wanneer het gaat om het leveren van 
microdatabestanden voor statistisch of wetenschappelijk onderzoek, zo lang de 
gegevens niet tot specifieke personen zijn te herleiden.  
 

4. Er zijn onvoldoende checks and balances waar ter controle van de 

uitvoeringsuitoefening van de taken door het CBS: besluitvorming, uitvoering 

en toezicht rusten in dezelfde (eigen) hand, evenals de klachtenprocedures. 

Het toezicht op en de klachtenprocedures rondom het CBS zouden 

onafhankelijk belegd moeten worden en moet de rol van de ACM vergroot 

worden.  
 
De Raad van Advies van het CBS kijkt met de blik van een externe toezichthouder 
naar het CBS. Er zal een extra lid in de Raad van Advies worden benoemd door de 
minister, die specifiek zal kijken of de toepassing van de beleidsregels en 
ministeriële regeling goed verloopt. Zoals de minister ook aangaf in het debat van 
woensdag 18 december 2019, is het veel duurzamer om het toezicht te borgen 
binnen de organisatie. Een extra lid binnen de Raad van Advies benoemen is een 
zwaarder middel. Dit extra lid wordt benoemd in aanvulling op de Competitive 
Neutrality Officer.  

 
Daarnaast zal naleving van de regels worden bewaakt door de onafhankelijke 
klachtencommissie. Het feit dat dit medewerkers zijn van het CBS doet niet af aan 
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hun onafhankelijkheid bij het behandelen van klachten. Het idee van de 
beleidsregels en ministeriële regeling is dat er binnen het CBS een verandering 
plaatsvindt bij het aannemen van opdrachten. De Raad van Advies wordt 
geïnformeerd door de klachtencommissie over het aantal klachten, de aard van de 
klachten en het genomen besluit hierover door de Directeur-Generaal. 
 
De Autoriteit Consument en Markt (ACM) houdt toezicht op de naleving van 
hoofdstuk 4B van de Mededingingswet (de wet markt en overheid). De Wet Markt 
en overheid is niet van toepassing op de levering van goederen en diensten aan 
andere bestuursorganen (zoals bestuursorganen van een gemeente), voor zover 
die bestemd zijn voor de uitvoering van een publiekrechtelijke taak (zie artikel 
25h, tweede lid, van de Mededingingswet). 
 
De beleidsregels en ministeriële regeling hebben geen gevolgen voor de reikwijdte 
van de wet markt en overheid op de taakuitoefening van het CBS, zoals u schrijft 
in uw reactie. 
 
Overigens bevat hoofdstuk 4B van de Mededingingswet, voor zover van 
toepassing (bij werk voor private partijen), geen verbod op de uitvoering van 
activiteiten door een overheid, dus ook niet door het CBS. De Wet Markt en 
Overheid bepaalt slechts dat bepaalde activiteiten aan voorwaarden verbonden 
worden. Zo moeten voor economische activiteiten de integrale kosten in rekening 
worden gebracht. Het toezicht van de ACM beperkt zich tot het toetsen of voldaan 
is aan die voorwaarden, maar zal dus niet betekenen dat de ACM kan verbieden 
dat het CBS bepaalde taken uitvoert.   
 
Ik betrek hierbij ook uw punt dat MOA en VBO geen vertrouwen kunnen stellen in 
een stelsel dat volgens u niet voldoende waarborgen biedt. Ik wil u hierbij 
meegeven dat het CBS een zelfstandig bestuursorgaan is, en dus onafhankelijk is. 
De wet op het CBS is een formele wet, het CBS bepaalt niet zelf wat haar 
wettelijke taak is. Het CBS bepaalt wel zelf binnen de kaders van de wet en na 
toepassing van de in eventuele vastgelegde procedures de inhoud van zijn 
meerjaren- en werkprogramma en bepaalt zelf de methoden en wijze van 
openbaarmaking van statistieken. Deze onafhankelijkheid van het CBS is een 
groot goed en is wettelijk vastgelegd. Ten eerste is het CBS een zelfstandig 
bestuursorgaan (zbo) en niet hiërarchisch ondergeschikt aan de minister. Ten 
tweede is de onafhankelijkheid nader geborgd in de CBS-wet. Ten slotte is deze 
onafhankelijkheid een verplichting die volgt uit Europese regelgeving, wanneer het 
gaat om Europees verplichte statistieken (Verordening 223/2009). 
 
Overige punten  
 
Marktpartijen durven zich niet bij het Ministerie van Economische Zaken en 
Klimaat te melden met klachten, waardoor geen volledig onderzoek is gedaan.  
U noemt dat er nog steeds meerdere partijen zijn die zich niet bij het Ministerie 
van Economische Zaken en Klimaat durven te melden met hun klachten, omdat ze 
vrezen voor de gevolgen hiervan. Hierdoor zou de problematiek niet volledig in 
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kaart zijn gebracht. U beveelt aan om grondiger onderzoek te (laten) doen.  
 
We hebben als ministerie meerdere malen uitgedragen dat ontvangen klachten 
niet worden gedeeld met het CBS wanneer de partijen aangeven dat dit 
ongewenst is. Daarnaast deel ik klachten ook niet intern wanneer deze 
vertrouwelijk zijn. Daarnaast is in het voorjaar van 2019 een onafhankelijk 
verkenner aangesteld, bij wie deze partijen zich ook niet gemeld hebben. Er zal 
geen nieuwe onafhankelijke verkenner worden aangesteld.  
 
Lacunes ten opzichte van het advies van   
Naast de bovengenoemde essentialia eist u uitleg op een aantal punten in de 
beleidsregels en ministeriële regeling die volgens u niet overeenkomen met het 
advies van . Ik zal hier per punt op reageren:  
 
• De beleidsregels bakenen alleen de opdrachten van private partijen af. Het 

CBS mag ongelimiteerd overheden blijven bedienen.     

 

 heeft als aanbeveling gegeven om een ministeriële regeling op 
te stellen voor private statistiekafnemers en om beleidsregels op te stellen 
voor de aanvullende statistische diensten voor overheden.  
 
In het advies van  staat vervolgens dat de ministeriële regeling 
de opdrachten aan private partijen moet beperken. Dit is ook wat er op dit 
moment in de ministeriële regeling staat. Wat betreft de beleidsregels 
adviseert  dat deze een aantal zaken moeten regelen, met het doel 
dat het CBS een stap terug zal doen, namelijk:  
o CBS dingt niet mee bij aanbestedingen en doet niet aan actieve 

acquisitie. Dit is geregeld in artikel 2 van de beleidsregels.  
o Wanneer er sprake is van een zwaarwegend overheidsbelang naar het 

oordeel van de vragende overheidsinstantie, voert het CBS de opdracht 
uit wanneer het CBS unieke kennis en kunde heeft. Dit is geregeld artikel 
4 van de Beleidsregels. In de beleidsregels neem ik op dat het CBS de 
“overwegingen die ten grondslag liggen aan de keuze de dienst door het 

CBS te laten verrichten” registreert. Registratie en transparantie van de 

overwegingen helpen het CBS en de raad van advies bij de monitoring 
van het effect van de beleidsregels. 

o Het CBS tracht zo veel mogelijk marktpartijen te betrekken bij het 
uitvoeren van (onderdelen van) aanvullende statistische diensten. Dit 
staat ook opgenomen in artikel 4 van de beleidsregels.  

o Ten slotte zegt het advies van  niet dat het CBS alleen bij 
hoge uitzondering kan werken voor opdrachtgevers zoals u stelt in uw 
zienswijze, maar alleen bij hoge uitzondering kan werken voor private 
opdrachtgevers.  
 

• Volgens het advies moet het CBS kennisinstellingen en marktpartijen uitdagen 

om innovaties te doen op basis van microdatabestanden. Het CBS moet hier 

volop mee door gaan. In de praktijk behoudt het CBS echter het recht om 
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data niet te leveren. Deze opvatting van het CBS is strijdig met de 

Nederlandse visie op datadeling tussen bedrijven (Nederlandse 

Digitaliseringsstrategie van de Rijksoverheid).  

 

In het advies van  staat dat het CBS hier volop mee moet 
doorgaan, voor zover de privacy niet in het geding is en aan alle waarborgen 
is voldaan.  
 

Naar dit laatste loopt op dit moment een onderzoek dat door het CBS is 
ingesteld. Het leveren van de microdatabestanden is geen wettelijke taak van 
het CBS, maar een bevoegdheid. In artikel 37 van de CBS-wet is bepaald dat 
gegevens die het CBS ter uitvoering van zijn wettelijke taak ontvangt, niet 
verstrekt worden aan anderen dan degenen die belast zijn met de uitvoering 
van de taak van het CBS. De DG CBS kan een uitzondering maken wanneer 
het gaat om het leveren van microdatabestanden voor statistisch of 
wetenschappelijk onderzoek, zo lang de gegevens niet tot specifieke personen 
zijn te herleiden.  
 
Zoals ook is aangegeven in de Kamerbrief van 25 juli 2019, waarin de 
minister zijn reactie geeft op het advies van , is het van groot 
belang dat de privacy van personen en bedrijven geborgd blijft. Daarom is het 
ook goed dat het CBS de toegang tot de microdatabestanden evalueert. 
Hoewel het toegankelijk maken van microdatabestanden slechts een 
bevoegdheid is van de DG CBS en geen wettelijke taak, kunnen veranderingen 
in de toepassing van die bevoegdheid goedwillende onderzoeksinstellingen 
direct in het voortbestaan raken en kansen die de digitale economie biedt voor 
Nederland beperken. Daarom zet EZK zich er ook voor in dat deze 
mogelijkheid blijft bestaan, mits de privacybelangen van burgers en bedrijven 
geborgd kunnen blijven.  
 

• In de beleidsregels dient te staan dat het CBS zich onthoudt van data-

interpretatie, benchmarking, beleidsadvisering, projecties, scenario-analyse, 

etc. Dit staat er nu niet in. 

 
Bij nader inzien was het niet geëigend deze elementen op te nemen in de 
beleidsregels. Het CBS is een zelfstandig bestuursorgaan met een 
zogenaamde gesloten huishouding. Dit betekent dat het CBS zich niet mag 
bezighouden met andere werkzaamheden dan waartoe het bij de wet 
gemachtigd is. Uit de beschrijving van de wettelijke taak van het CBS blijkt 
dat het CBS zich uitsluitend mag bezighouden met statistisch onderzoek. De 
beleidsregels zien op de uitvoering van deze wettelijke taak, niet op de 
afbakening van deze wettelijke taak. Dit blijkt uit de wet zelf.   
 

• Ook zou het CBS bij een nieuwe dienst overwegen of het in het kader van 

deze dienst gebruik maakt van de mogelijkheid om een deel te laten uitvoeren 

door een marktpartij. Dat legt de keuze dus bij het CBS.  adviseerde 

echter: “Een open oog voor de maximale inschakeling van private 
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marktpartijen, waar relevant en mogelijk is nodig.” De voorgestelde 

beleidsregels stroken niet met dat advies.  

 

In artikel 4 lid 2 van de Beleidsregels taakuitoefening CBS staat geregeld dat 
het CBS opdrachtgevers dient te informeren wanneer er een private partij is 
die de opdracht deels of in zijn geheel kan uitvoeren. Dit legt de keuze bij de 
opdrachtgever. Deze moet uiteindelijk besluiten of ze hier wel of geen gebruik 
van wensen te maken.  
 
Daarnaast zal het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat met andere 
departementen en decentrale overheden het gesprek aangaan over het 
bewuster inschakelen van het CBS.  
 

• Het CBS moet samenwerken met marktpartijen bij het uitvoeren van 

innovatieve projecten die gefinancierd worden uit de lumpsum van EZK. Dit 

komt nu in de beleidsregels niet terug. 

 

In artikel 7 van de Beleidsregels taakuitoefening CBS staat het volgende 
opgenomen:  
“In de beschrijving in het werkprogramma, bedoeld in artikel 15, derde lid, 

van de Wet op het centraal bureau voor de statistiek, gaat het CBS in op zijn 
overwegingen waarom een innovatief project door het CBS wordt uitgevoerd, 
waarbij de belangen van marktpartijen worden meegewogen.” 
 
In het werkprogramma staat omschreven welke werkzaamheden het CBS in 
een bepaald jaar zal uitvoeren. Deze wordt ter goedkeuring aan de Minister 
voorgelegd. Doordat in het werkprogramma wordt opgenomen hoe het CBS 
belangen van private partijen heeft meegewogen bij het uitvoeren van een 
innovatief project, is dit een afweging die het CBS zal moeten maken tijdens 
het opzetten van een dergelijk project.  
 

• Artikel 3 van de beleidsregels regelt het verbod op koppelverkoop maar de 

toelichting noemt toch voorwaarden waaronder koppelverkoop mogelijk is.  

 
In het advies van  staat dat het CBS niet mag eisen om het 
gehele project uit te voeren (geen koppelverkoop). In de Beleidsregels is dit 
vervolgens overgenomen. De toelichting noemt geen redenen waaronder 
koppelverkoop wel mogelijk is, maar geeft verdere duiding van wat dit 
inhoudt. Wanneer een bepaalde dienst onlosmakelijk verbonden is met de 
dienstverlening door het CBS en die verbondenheid te maken heeft met de 
kwaliteit en duidelijkheid van de resultaten van dienstverlening of dienst, kan 
niet verwacht worden van het CBS dat er een onnatuurlijke knip wordt 
gemaakt en is er sprake van één geheel, geen koppelverkoop.  
 
Later in uw zienswijze stelt u ook de vraag wie de afweging maakt dat iets 
onlosmakelijk met elkaar verbonden is. U meent dat dit door een 
onafhankelijke toezichthouder gedaan moet worden.  
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Hierbij geldt dat ik erop vertrouwen dat het CBS, in samenwerking met de 
Competitive Neutrality Officer en door middel van monitoring door de Raad 
van Advies, een weloverwogen inschatting kan maken. Dit past ook bij de 
onafhankelijke positie die het CBS heeft als ZBO. 
 

• De regels dwingen het CBS niet om een stap terug te doen. 

 

Het CBS zal een stap terug doen door zich sterker te focussen op zijn 
kerntaken. De beleidsregels zijn er op gericht dat het CBS de juiste 
procedures volgt om samen met de opdrachtgever tot een weloverwogen 
afweging te komen of het CBS de geëigende partij is om een aanvullende 
statistische dienst leveren. De beleidsregels leggen vast dat het CBS in het 
proces zich nadrukkelijk moet bezig houden met de belangen van 
marktpartijen en indien deze hetzelfde kunnen leveren als het CBS of in 
overeenstemming met het CBS kunnen leveren, zal het CBS in die zin een 
stap terug doen. Dit zal ook om meer terughoudendheid van het CBS vragen 
bij het aannemen van nieuwe opdrachten.  
 
De aanvullende statistische diensten die het CBS levert aan private partijen 
worden nadrukkelijker beperkt in de ministeriële regeling. Ook op dit gebied 
zal het CBS een stap terug moeten doen.  
 

De beoogde lagere regels (beleidsregels en wettelijke regeling) rekken de 
wettelijke taak op; dit is juridisch gezien onmogelijk en is een bron van nieuwe 
conflicten.   
Wat betreft mijn reactie op dit punt verwijs ik u graag door naar mijn reactie op 
punt 1 van uw essentialia. Hierin heb ik ook gereageerd op de memo van 
Dentons.   
 
U betrekt hierbij ook het punt dat er geen wettelijke basis is voor het begrip 
aanvullende statistische diensten. Het is echter niet noodzakelijk in de 
beleidsregels slechts begrippen te gebruiken die ook al in de wetstekst zijn 
geïntroduceerd. Ik verwijs u naar artikel 1 van de beleidsregels, waarin een 
definitie is opgenomen van aanvullende statistische diensten. 
 

Verbod op actieve acquisitie is ineffectief: definieer het begrip “algemene 

wervingsactiviteiten.” Vallen overheden ook onder de in dit artikel genoemde 
‘markten waar private aanbieders werkzaam zijn?  
Het is onmogelijk om alle gevallen van actieve acquisitie precies te duiden in de 
beleidsregels. Daarom is in artikel 2 een algemeen verbod opgenomen, zodat het 
CBS zich in zijn handelen altijd moet afvragen of sprake zou kunnen zijn van 
actieve acquisitie. In het tweede lid is een niet limitatieve lijst van zaken 
opgenomen die evident onder actieve acquisitie vallen. Bij algemene 
wervingsactiviteiten denk ik bijvoorbeeld aan het actief benaderen van overheden, 
zonder dat er sprake is van een situatie waarmee zwaarwegende publieke 
belangen gemoeid zijn. Het artikel en de toelichting zijn op dit punt verduidelijkt. 
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Hierbij geldt wel nadrukkelijk de notie die ook is opgenomen in de toelichting bij 
het artikel, namelijk dat het CBS wel gewoon een gesprekspartner van overheden 
blijft wanneer het gaat om datagedreven werken. Persberichten van het CBS 
vallen niet onder de actieve acquisitie zoals bedoeld in artikel 2.  
 
U vraag ten slotte wat er wordt bedoeld met “markten waar private aanbieders 

werkzaam zijn” in artikel 2 lid 2 onder c. Dit houdt in dat het CBS geen 
wervingsactiviteiten uitvoert voor een bepaalde dienstverlening bij partijen die op 
dat gebied al door een marktpartij worden bediend. 
 
Artikel 4 Beleidsregels taakuitoefening CBS: Proces voor aanvaarden opdrachten 
vraagt aanscherping.  
Ten eerste heeft het CBS volgens u niet voldoende kennis van de markt om te 
kunnen bepalen of een private partij de gevraagde dienst eventueel ook zou 
kunnen leveren.  
 
Het CBS wordt gevraagd om aan te geven wanneer een bepaalde opdracht ook 
door een marktpartij gedaan kan worden, het hoeft hierbij geen specifieke partij 
te noemen. Het CBS heeft voldoende kennis van de markt, omdat het CBS een 
uitgebreid netwerk heeft en rekening moet houden met zijn positie ten opzichte 
van private statistische dienstverleners.  
 
Ten tweede meent u dat overheden niet als reden zullen opgeven dat ze voor het 
CBS kiezen omdat dat een gemakkelijke optie is, terwijl dit wel vaak ten 
grondslag ligt aan de keuze voor het CBS. Het Ministerie van Economische Zaken 
en Klimaat zal met andere departementen en decentrale overheden het gesprek 
aangaan over het inschakelen van het CBS. Het doel van de beleidsregels is ook 
dat overheden bewust worden van hun overwegingen voor het inschakelen van 
het CBS.  
 

U meent dat de mededeling van het CBS dat een marktpartij ook een bepaalde 
dienst kan leveren ontoereikend is. Deze maatregel is volgens u alleen effectief als 
het CBS vervolgens de opdracht ook weigert. Zoals eerder aangegeven ligt een 
belangrijk deel van de verantwoordelijkheid ook bij overheden. Overheden zijn 
niet veroordeeld tot het CBS, noch tot de markt.  
 
Het Ministerie van Economische Zaken Klimaat kan andere overheden niet 
verplichten om voor een marktpartij te kiezen, en dit is ook niet het doel van de 
beleidsregels. Het doel is om de rolverdeling tussen marktpartijen en het CBS te 
verduidelijken. De ministeriële regeling (die geldt voor het aannemen van 
opdrachten voor derden) kan wel verplichten om af te zien van een opdracht 
wanneer de derde aangeeft niet te willen samenwerken met een marktpartij.  
 
Ten slotte vraagt u om verduidelijking van de memorie van toelichting van artikel 
4. U vraagt om een toelichting op wat wordt verstaan onder “alles” wat het CBS 

kan meewegen bij de keuze of samenwerking met een private partij wenselijk is.  
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Ik heb er vertrouwen in dat het CBS, in samenwerking met de Competitive 
Neutrality Officer en door middel van monitoring door de Raad van Advies, hier 
een weloverwogen inschatting van kan maken. Tijdens de evaluatie van de 
beleidsregels en ministeriële regeling in 2022 zal hier ook nadrukkelijk aandacht 
besteed worden.    
 
Punten die moeten worden aangepast bij artikel 4 
U geeft vervolgens een aantal punten die volgens u om een andere aanpak 
vragen. Deze zal ik ook per punt behandelen:  
 
• Het CBS moet opdrachten weigeren wanneer die ook door private partijen 

gedaan kunnen worden. Volgens MOA en VBO ligt dit in lijn met advies van 

 namelijk maximale inschakeling van private marktpartijen waar 

relevant en mogelijk is. 

Het is de wettelijke taak van het CBS om van overheidswege statistisch 
onderzoek te verrichten ten behoeve van praktijk, beleid en wetenschap. 
Wanneer een overheid een verzoek uit zet bij het CBS, ligt de 
verantwoordelijkheid in principe bij deze overheid.  
 

• CBS moet ook opdrachten weigeren wanneer de opdrachtgever niet instemt 

met samenwerking met private aanbieders.  

Zie ook de toelichting hierboven.  
 

• Het CBS moet een portal aanleggen waar private partijen toegang toe moeten 

krijgen. In de portal dienen alle binnengekomen aanvragen direct na 

ontvangst geregistreerd te worden, inclusief een heldere en gedetailleerde 

beschrijving van de gewenste dienstverlening. Dan een stand still periode 4 

tot 6 weken. Na ontvangst van melding staat vast dat een private partij 

opdracht ook kan leveren.  

Een dergelijke aanpak zou voor zowel overheden als voor departementen een 
slecht werkbare situatie opleveren. Ten eerste vanwege de hoge doorlooptijd 
die met een dergelijk portal gepaard zou gaan. Statistische onderzoek wordt 
uitgevoerd ter ondersteuning van beleidsvorming of het publieke belang. Een 
stand still periode hier in toevoegen van 4 tot 6 weken is niet wenselijk. Ten 
tweede zou het opzetten en onderhouden van een dergelijk portal gepaard 
gaan met substantiële kosten. Ten slotte, heeft het CBS een wettelijke taak. 
Zoals eerder aangegeven betekent dit dat de overheid noch tot het CBS, noch 
tot de markt is veroordeeld.  
 

Voorgestelde grenzen (€10.000 en €33.000) voor aannemen van opdrachten is te 
hoog 
Een aantal private partijen die hebben gereageerd op de internetconsultatie 
hebben aangegeven dat dit bedrag wat hen betreft te laag is. Met dit grensbedrag 
is geprobeerd een middenweg te vinden. Het grensbedrag zal niet worden 
aangepast naar €5.000.  
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Bij het bedrag van €33.000 is aangesloten bij het minimumbedrag waarboven in 
de Circulaire Grensbedragen voor procedures Aanbestedingswet 2012 onder de 
drempelwaarde, een enkelvoudig onderhandse gunning of een meervoudig 
onderhandse procedure wordt aangewezen. 
 
Inbesteding van overheid bij het CBS kan niet 
Van inbesteden of quasi-inbesteden kan inderdaad geen sprake zijn, echter het 
gaat hier niet om economische activiteiten, maar om niet economische diensten 
van algemeen belang. De financiering van de werkzaamheden van het CBS vanuit 
overheden valt dus buiten de aanbestedingssfeer. 
 
Levering tegen kostprijs 
U geeft aan dat u het uitgangspunt van artikel 5 (levering tegen kostprijs) van de 
Beleidsregels taakuitoefening CBS onderschrijft. U geeft daarbij wel aan te vrezen 
voor kruissubsidiëring, vanwege de lage kostprijs die het CBS kan vragen.  
 
De prijs die het CBS vraagt moet echter kostendekkend zijn, zodat er geen sprake 
kan zijn van kruissubsidiëring. De integrale kostprijs van het CBS is gebaseerd op 
het uurloon van medewerkers en opslagen voor onder meer IT, huisvesting en 
overhead. Binnen de berekening van de prijs die het CBS vraagt voor aanvullende 
statistische diensten wordt rekening gehouden met wat de productiekosten zijn 
die hiermee gepaard gaan.  
 
Fiscaliteit CBS  
Zoals ook aangegeven in de antwoorden op de Kamervragen van 11 november 
2019: Het CBS heeft over de jaren 2014 tot en met 2018 geen 
vennootschapsbelasting betaald en heeft daarmee voldaan aan zijn wettelijke 
verplichtingen. Het CBS heeft hiervoor een vrijstelling gekregen. 
 

Innovaties door CBS gefinancierd uit publiek geld 
U meent dat artikel 7 van de Beleidsregels taakuitoefening CBS het CBS in staat 
stelt om innovaties te ontwikkelen die ook door private partijen al zijn ontwikkeld. 
U eist daarom een andere aanpak, waar ik hieronder op in zal gaan:  
• Via het reeds door u genoemde portal moet het CBS verplicht worden uit te 

vragen of de gewenste innovaties al in de markt beschikbaar zijn. 

• Zijn de gewenste innovaties niet beschikbaar, dan zou het CBS moeten 

nagaan of zij die samen met marktpartijen kan ontwikkelen. Ook hier kan het 

portal voor gebruikt worden.  

• Geen interesse vanuit de markt? Dan kan het CBS het zelf doen.  

 
Wanneer het CBS voor de keuze staat om een nieuwe methode of techniek te 
ontwikkelen moet het CBS na een analyse van de belangen van marktpartijen 
zichzelf nadrukkelijk afvragen of, en zo ja, onder welke voorwaarden het een 
innovatief project zal starten. Het CBS zal hier ook over communiceren en zal dit 
opnemen in de beschrijving van het werkprogramma.  
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Mocht de analyse van het CBS niet in lijn zijn met hoe marktpartijen hierover 
denken, dan kan hierover terugkoppeling gegeven worden via bijvoorbeeld de 
CNO die wordt ingesteld of kan een klacht worden ingediend bij de 
klachtencommissie.  
 
Tot slot 
Ik zal de vorming van de beleidsregels en ministeriële regeling zullen niet 
stopzetten en opnieuw beginnen, zoals door MOA en VBO wordt voorgesteld. In 
het voorjaar van 2019 heeft het ministerie een onafhankelijke verkenning laten 
uitvoeren door , waarbij alle marktpartijen de kans hebben 
gekregen om zich te melden. Deze exercitie zal niet herhaald worden.  
 
U vraagt om aanpassing van de wet. Zoals eerder aangegeven wil ik eerst graag 
bezien wat het effect zal zijn van de beleidsregels en ministeriële regeling. Deze 
worden in 2022 geëvalueerd. Mocht hier uit blijken dat de beleidsregels en 
ministeriële regeling niet het gewenste effect hebben gehad, zal aanpassing van 
de CBS-wet in heroverweging worden genomen. Een wetswijziging zal echter niet 
tot gevolg hebben dat het CBS geen dienstverlening meer mag aanbieden aan 
decentrale overheden. Het is van belang dat het CBS ook decentrale overheden 
kan ondersteunen bij het uitoefenen van hun publieke taak.  
 
Ik hoop dat het voorgaande u een beter beeld geeft van de gemaakte keuzes bij 
het opstellen van de beleidsregels en ministeriële regeling.  
 
Met vriendelijke groet,  
 

 
 Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 
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Aan:  De staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat 
Mevrouw mr. drs. M.C.G. Keijzer 
Postbus 20401 
2500 EK DEN HAAG 

Verzonden per e-mail: @minez.nl 

Weesp, 4 augustus 2020 

Betreft: reactie n.a.v. uw brief aan de Tweede kamer dd 24 juni jl. (kenmerk WJZ / 20175668) 

Geachte mevrouw Keijzer, 

Wij schrijven u naar aanleiding van uw brief aan de Tweede Kamer d.d. 24 juni jl. (kenmerk WJZ / 

20175668) over het wetsvoorstel voor de Tijdelijke wet informatieverstrekking RIVM i.v.m. COVID-19 

en de daarbij behorende Nota naar aanleiding van het Verslag.  

In die nota schrijft u onder meer, 

- dat er geen werkende alternatieven voorhanden zouden zijn voor het delen van

telecomdata zoals u dat middels bovengenoemde wet wilt realiseren (antwoord 1b)

- dat een wijziging van de Telecommunicatiewet noodzakelijk zou zijn omdat het

telecomaanbieders onder de huidige regels niet toegestaan is om verkeers- en

locatiegegevens zo te verwerken dat de afgeleide herkomst van een telefoon kan worden

vastgesteld (antwoord 3).

- dat als uitgangspunt geldt dat er zo min mogelijk gegevens verzameld, verwerkt en verstrekt

worden en dat waar mogelijk, gebruik gemaakt wordt van bestaande kennis en kunde van

het CBS (antwoord 4),

- dat het CBS zich bewust moet zijn van de commerciële partijen die op de markt zijn en de

dienstverlening (al) aanbieden maar dat het onderhavige wetsvoorstel een specifieke taak

bij het CBS belegt om reden waarvan geen ongelijk speelveld zou ontstaan,

- dat bij het wetsvoorstel gebruik gemaakt is van de expertise van het CBS waaruit zou zijn

gebleken dat het CBS kan voorzien in de behoefte van het RIVM (antwoord 27 en 81);

- dat er niet wordt samengewerkt met commerciële partijen (antwoord 28) en dat er wel

gekeken zou zijn naar commerciële bedrijven die telecomdata kunnen omzetten naar

gegevens, maar schrijft u vervolgens dat voorzover uw ministerie bekend is, deze bedrijven

geen gebruik maken van actuele Nederlandse telecomdata (antwoord 81),

- dat de regering er mee bekend is dat diverse commerciële partijen hun diensten beschikbaar

hebben gesteld maar hun dienstverlening gestaakt werd omdat de telecomdata niet langer

verstrekt werden (antwoord 153),
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- Tot slot wordt in vraag 191 gevraagd naar de samenwerking door het CBS met bestaande 

initiatieven; het antwoord op die vraag blijft echter uit in de nota.  

Wij hebben met verbazing kennis genomen van deze uitspraken daar die niet aansluiten bij de 

realiteit. 

Al sinds de start van de lock down op 15 maart hebben wij onze techniek en informatie beschikbaar 

gesteld aan de wetenschap. Dit na aanleiding van een onderzoek uitgevoerd door Mezuro waaruit 

blijkt dat er een correlatie is tussen de sociale interacties tussen steden zoals met de Mezuro 

informatie wordt gemeten en de verspreiding van COVID-19. Sindsdien wordt door een grote groep 

hoogleraren en hun teams van de Universiteiten van Eindhoven, Delft, Utrecht en Leiden gewerkt 

aan modellen op basis waarvan, met behulp van de Mezuro-informatie, de verspreiding van COVID-

19 op regionaal en landelijk niveau gemodelleerd wordt. Zo kan voorspeld worden welke gebieden 

een grotere kans op verdere COVID-19 verspreiding lopen bij een plaatselijke uitbraak. Anticiperen 

op nieuwe uitbraken vraagt mobiliteitsinformatie over aantallen verplaatsingen tussen gemeenten, 

op basis van zowel historische als actuele data. Het gaat daarbij om door middel van wiskundige 

bewerkingen geanonimiseerde en geaggregeerde getallen. Er is geen behoefte aan gegevens die tot 

één persoon te herleiden zijn en dat is voor de in ontwikkeling zijnde modellen ook niet nodig. 

Bovendien volstaat de data van één operator; onze techniek is zo ingericht, dat van daaruit de rest 

van Nederland ruim voldoende in beeld gebracht kan worden. Ten slotte is gegarandeerd en door 

een onafhankelijk deskundige geaudit dat de-anonimisering niet mogelijk is: individuele gedragingen 

en personen zijn dus niet herleidbaar.  
 
Wij hebben de ministeries van EZK, VWS en J&V laten weten dat de techniek, die Mezuro heeft 

ontwikkeld om van GSM-data privacy proof informatie te maken, een nuttige bijdrage kan leveren 

aan het bestrijden en indammen van het virus. Dat geeft precies de invulling aan de doelen, zoals u 

die met bovengenoemd wetsvoorstel beoogt. Wij hebben daarnaast aan de betrokken ministeries 

laten weten dat wij bereid zijn om de techniek gratis1 beschikbaar te stellen voor het bestrijden van 

COVID en voorgesteld om daarbij samen te werken met het CBS, het RIVM en andere betrokkenen. 

Ook dat het Mezuro systeem kan voorzien in de behoefte van het RIVM. Wij denken zelfs dat het die 

behoefte beter invult omdat ons systeem niet alleen statische maar ook dynamische informatie 

beschikbaar maakt. Wij refereren aan onze brief d.d. 12 mei 2020 

Helaas kregen wij op onze brieven aan genoemde ministeries geen enkele respons.   

Datzelfde geldt voor de oproep2 die de al genoemde groep hoogleraren deden aan de drie 

genoemde ministeries om te komen tot inzet van ons systeem.  

Anders dan de nota suggereert, bestaat er dus wel een al werkende en bewezen techniek die ook 

(direct) inzetbaar is en die bovendien niet de nadelen behelst, zoals die wel voortvloeien uit uw 

wetsvoorstel.  

                                                        
1 Alleen de kosten voor installatie en de betrokken uren zouden betaald moeten worden.  
2 Brief dd 24 april 2020  
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Zo worden de telecomdata binnen ons systeem door de telecomoperator zélf geaggregeerd en 

geanonimiseerd, op een wijze die AVG-proof is en waarbij de-anonimisering is uitgesloten. De 

operator stelt die output vervolgens rechtstreeks als concreet bruikbare informatie beschikbaar aan 

het RIVM. De data wordt dus volledig binnen de mobiele operator verwerkt en verlaat diens pand 

niet. Daar zet uw wetsvoorstel een systeem tegenover dat de individuele telecomdata “zoveel 

mogelijk binnen de aanbieders verwerkt” (antwoord 153).  De rest van de verwerking geschiedt 

volgens het voorstel door het CBS, dat de data collecteert, bewerkt en bundelt en pas daarna aan 

het RIVM beschikbaar stelt. Het wetsvoorstel creëert dus een extra, maar voor dit specifieke doel 

overbodige schakel. Elke extra schakel verhoogt per definitie de privacyrisico’s, vergeleken bij een 

situatie waarin die schakel niet aanwezig is. Dit klemt te meer daar CBS over veel tot een individu 

herleidbare data beschikt, waardoor de kans dat herleiding van niet voldoende geanonimiseerde 

data van vrijwel alle Nederlanders mogelijk wordt. 

Daarbij komt dat het systeem van Mezuro geldt als proven technology, die zich al jaren in de praktijk 

heeft bewezen, de fase van bèta product en kinderziektes dus ver voorbij is en direct inzetbaar is. 

Het wetsvoorstel gaat daarentegen uit van een systeem dat grotendeels nog ontwikkeld moet 

worden en dat alleen in een pilot heeft gedraaid. Bovendien moeten de specificaties volgens de 

woordvoerder van uw ministerie nog worden vastgesteld en zijn de met de ontwikkeling gemoeide 

kosten niet bekend. 

Het wetsvoorstel gaat er bovendien vanuit dat de data van alle drie de mobiele operators – dus van 

alle Nederlanders – gebruikt moet worden voor de analyse van CBS en het RIVM. Het systeem van 

Mezuro volstaat echter met de data van slechts één telecomoperator; op basis daarvan kan de rest 

van Nederland in kaart gebracht worden. Het wetsvoorstel doorkruist daarom het AVG-vereiste van 

dataminimalisatie en is bovendien disproportioneel, omdat het zelfde (wettelijke) doel met 

aanzienlijk minder middelen bereikt kan worden.  

 

Onder deze omstandigheden en gegeven de betrokken belangen, begrijpen wij niet goed waarom 

gekozen wordt voor een product in een bèta-fase. Terwijl er een minder verstrekkende en tevens 

effectievere methode beschikbaar is.  

In antwoord 153 staat dat het kabinet weet dat er andere partijen zijn die hun diensten beschikbaar 

willen stellen maar ook, dat die partijen niet kunnen leveren. Dat is opmerkelijk, omdat er met ons 

niet gesproken is. Bovendien is beschikbaarstelling van ons systeem wel degelijk op zeer korte 

termijn mogelijk. Dus sneller, dan de termijn waarbinnen het met het wetsvoorstel beoogde systeem 

in gebruik zal zijn. Ten slotte gaat antwoord 153 voorbij aan de rol die het kabinet zelf heeft: de 

mobiele operators hebben immers aangegeven, dat het kabinet moet verzoeken om 

beschikbaarstelling van de (geaggregeerde, geanonimiseerde) data. Dat verzoek heeft het kabinet 

nog niet gedaan. Waar uw nota stelt dat hiervoor een wetswijziging nodig is, moet sprake zijn van 

een misverstand: bij toepassing van ons systeem blijven de data immers volledig binnen de 

invloedsfeer van de operator en zij is op basis van artikel 11 lid 5 sub 1 van de Telecommunicatiewet 

al bevoegd is om de gegevens te anonimiseren. Als er dus al een issue zou spelen rondom het niet 

kunnen leveren, dan ligt de oplossing daarvoor bij het kabinet dat bedoeld verzoek moet doen. De 

levering kan direct daarna gestart worden.  

































































































  

         
              

      

         
       

          
          

            
              

        
       

 
             

          

          
        

        

          
         
          
          
         

            
 
             

         
        

        
         

       
            

        

            
             

       

         
        
            
             

            
      

           
           

     
            
           

  

   



  

            
            

           
  

         
             

           
       

         
        

             

              
          

         
          

    
          

    

            
         

    

         
         
           

         
            

         
        

           
   

         
          

      
             

        
            

            
   

  

   
























