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Geachte heer Kroese, 
 
 
De “Strategische commissie betere regelgeving voor bedrijven” is opgericht door het ministerie van 
EZK en MKB-Nederland. De commissie zet in op het verbeteren van de werkbaarheid van 
bestaande regelgeving waarbij de focus ligt op aandachtspunten die ondernemers kenbaar maken. 
Volgens de Wet op het Centraal Bureau voor de Statistiek van 2003 (CBS) zijn ondernemingen, 
instellingen, vrije beroepsbeoefenaren en rechtspersonen verplicht om mee te werken aan 
enquêtes over hun bedrijven. Gebleken is dat de belasting die veroorzaakt wordt door de CBS-
enquêtes ongelijk verdeeld is onder kleine en middelgrote ondernemingen. Deze klacht komt uit de 
Internetconsultatie van de Vaste Kamercommissie Economische Zaken van de Tweede Kamer1 en is 
tevens naar voren gebracht door de leden van de Strategische commissie. 
 
De selectie van de te enquêteren ondernemers per statistiek uitvraag vindt op steekproefbasis 
plaats. Desondanks ontvangt een aantal ondernemers jaarlijks een groter aantal enquêtes in 
vergelijking tot andere, in hun ogen gelijksoortige, bedrijven. Bepaalde ondernemers ervaren 
hierdoor structureel een meer dan evenredige enquêtedruk. 
 
Probleemverkenning 
De wet op het Centraal Bureau voor de Statistiek vormt een belangrijke basis voor het werk van 
het CBS. Het CBS heeft tot taak het verrichten van statistisch onderzoek ten behoeve van praktijk, 
beleid en wetenschap en het openbaar maken van de op grond van zodanig onderzoek 
samengestelde statistieken. Onder de wettelijke taak van het CBS wordt ook verstaan (art 3) dat 
het CBS de nauwkeurigheid en volledigheid van de van overheidswege openbaar te maken 
statistieken bevordert. Daarbij is vermeld dat de directeur-generaal van het CBS bevoegd is 
gegevens op te vragen bij ondernemingen, vrije beroepsbeoefenaren, instellingen en 
rechtspersonen (art 33 lid 3). 
 
Het CBS verzamelt een veelheid aan maatschappelijk relevante gegevens. Dat gebeurt bij voorkeur 
door gebruik te maken van administratieve bronnen aangehouden door de overheid of door private 
partijen. Alleen als deze broninformatie niet toereikend is vraagt het CBS rechtstreeks informatie 
op bij bedrijven. Het CBS streeft daarbij naar een gelijkmatige en rechtvaardige verdeling van de 
lasten, waarbij kleinere bedrijven minder lasten dragen dan grotere. De selectie van de te 
benaderen bedrijven gebeurt door het trekken van steekproeven uit de groepen relevante 
bedrijven. Het CBS hanteert hierbij eisen aan de representativiteit en betrouwbaarheid van de 
eindresultaten die corresponderen met de kwaliteitseisen die voortvloeien uit Europese 
verplichtingen.    
 
In beginsel zou door de steekproef-methode een gelijke spreiding van de ”enquêtelast” plaats 
moeten vinden. Toch komen er klachten naar voren dat een aantal bedrijven structureel een 
schijnbaar meer dan evenredige last dragen, de zogenaamde “hot spots”. Dit wordt door zowel het 
CBS als door bedrijven als een ongewenste situatie ervaren. Vaak vragen bedrijven en koepels 

 
1 Stafnotitie Resultaten internetconsultatie regeldruk, 18-10-2018 



 

 

derhalve om een “enquête-plafond”, een bepaling van een maximum aantal enquêtes per bedrijf 
per jaar. 
 
Oplossingsrichtingen 
Het CBS reduceert de veroorzaakte enquêtedruk steeds verder door het toenemend gebruik van 
administratieve bronnen en nieuwe inwintechnieken. Toegang tot nieuwe (big) databronnen kan 
ervoor zorgen dat er minder gegevens direct te hoeven worden uitgevraagd bij bedrijven en 
consumenten.  
 
Uit een analyse van het CBS komt naar voren dat de bedrijven in het midden- en kleinbedrijf die 
onevenredig veel worden belast zijn in te delen in verschillende groepen bedrijven. Allereerst zijn 
er bedrijven die zuiver op basis van toeval onevenredig worden belast. Coördinatie van 
steekproeftrekking kan hier wellicht een oplossing bieden. 
 
Maar er zijn ook bedrijven met een bijzondere juridische structuur, bedrijven met bijzondere 
activiteitencombinaties of activiteiten in een kleinschalig afgebakend marktsegment. Het speciale 
karakter van deze bedrijven maakt dat ze een verhoogde kans hebben om in een steekproef te 
worden opgenomen. Het simpelweg uitzonderen van deze bedrijven uit deze groepen doet afbreuk 
aan de representativiteit van bepaalde categorieën en leidt dan tot een lagere kwaliteit van 
geproduceerde statistieken. Dat is een ongewenste situatie. Dit argument vormt ook de basis van 
het CBS om geen enquêteplafond in te stellen: het leidt in een aantal gevallen tot onacceptabel 
verlies van kwaliteit. 
 
De informatie die alsnog uitgevraagd moet worden dient echter zo gebruikersvriendelijk mogelijk te 
worden verzameld. Een van de opties daarvoor is het rechtstreeks ontsluiten van gegevens uit de 
bedrijfsadministraties. Om dan de gegevens goed te kunnen verwerken door het CBS is het 
belangrijk dat de bedrijfsadministraties zijn gestandaardiseerd conform het Referentie Grootboek 
Schema (RGS). Dit vormt derhalve een belangrijke schakel voor reductie van lasten en verdient 
extra aandacht van zowel CBS als het MKB. 
 
Advies 
Het belang van betrouwbare en samenhangende statistische informatie voor beleid en 
maatschappij staat niet ter discussie. De eis voor kwalitatief hoogwaardige statistieken vereist dat 
steeds een representatieve steekproef plaatsvindt die vergelijkbaar is met voorgaande statistieken. 
De zorg hiervoor is belangrijk, zowel voor het CBS als voor de gebruikers van statistieken. 
Maatschappelijk gezien geldt dat er vooralsnog lasten zitten aan de leverantie van deze informatie. 
Tegelijkertijd heerst een gedeelde visie dat deze lasten zo eerlijk en evenredig mogelijk moet 
worden verdeeld.  
 
Aan het CBS wordt geadviseerd met prioriteit aandacht te schenken aan de bedrijven die 
structureel meer dan gemiddeld geënquêteerd worden (“hot spots”). Aanbevolen wordt op korte 
termijn te bezien of, en in welke mate, gerichte inzet van RGS een oplossingsrichting biedt. 
Aanvullend kan in overleg met betreffende groepen bedrijven gezocht worden naar doelgerichte 
inzet van administratieve data of aanvullende ondersteuning. Het organiseren van 
klankbordgroepen wordt daarbij aangeraden om tot voor alle betrokken partijen werkbare 
oplossingen te komen. 
 
De commissie verwacht dat ook prioritering van enquêtes binnen deze groep bedrijven in enige 
mate verlichting van de problematiek kan geven. Wij adviseren daarom om te bezien of op basis 
van noodzaak en relevantie van bedrijven voor enquêtes tot een prioritering kan worden gekomen, 
zodat bedrijven met een lagere prioriteit kunnen worden ontzien. Ook dient te worden bekeken of 
er (MKB-)bedrijven in deze groep zijn waar noch prioritering noch RGS een optie is en waar wellicht 
nog naar andere opties moet worden gekeken ter reductie van de enquêtelast.   
 
Tevens adviseren we om te bezien of een intensievere terugkoppeling aan de bedrijven die data 
leveren leidt tot een verlaagde ervaren enquêtelast. Dat kan bijvoorbeeld door het terugleveren 
van informatie over het gebruik van de cijfers, maar ook door directe feedback te geven indien 
onaannemelijke data worden ingevoerd. 
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Uiteraard zijn we te allen tijde bereid het advies toe te lichten dan wel vragen rond het advies te 
beantwoorden. 
 
Met vriendelijke groet, 

 
 
 
 
 

M.A. van Straalen 
Voorzitter Strategische commissie betere regelgeving bedrijven 
 

 

Brief wordt in afschrift ook verzonden aan de staatssecretaris van het ministerie van Economische 
Zaken en Klimaat, mevr mr drs. M. Keijzer, alsmede N. Keuning, accountmanager CBS 


