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• Economische waarde 
 
• Bestuurlijk-democratische waarde 
 
• Maatschappelijke waarde  
 
• Systemische waarde  



 
 
 Privacy 
 “Waar doen we het voor?” 
 Datakwaliteit  
 Gebrek aan tijd en geld 
 Cultuur 
 

Uitdagingen & 
belemmeringen 



Een  

kwestie  

van  

Perspectief 



“Alle informatie  
die de overheid  
heeft, is van de  
mensen. Zij  
moeten er zelf  
mee aan de slag  
kunnen.” 
 
- Saskia J. Stuiveling 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bron: Vrij Nederland, 28 mei 2015 

https://www.vn.nl/president-algemene-rekenkamer-er-is-een-totale-kanteling-nodig/


 



 



 



 



“Wat kost mijn zorg?” 





http://www.dwarshuis.com/aardbevingen-groningen/




 

“Cultuur is de 
belangrijkste uitdaging 

als het om  
open data gaat" 

Voor bij de borrel  





Erwin van Mierlo 

30 november 2017 

Open Data CBS 

Loonaangifteketen 
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Databronnen  
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Open Data CBS 
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Open Data  FAIR principes 
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Nieuwsbericht 20-4-2017 op loonaangifteketen.nl 

“Loonaangifte is cruciaal in de CBS-keuken” 

 

 

 

Van miljoenen records naar betrouwbare 
arbeidsmarktinformatie 

 

Loonaangifteketen 

https://www.loonaangifteketen.nl/actueel/nieuws/2017/april/1/loonaangifte-is-cruciaal-in-de-cbs-keuken
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Snelheid (actualiteit) van verwerken 

MAAND cijfers 

Kwartaal cijfers 

Data  Mei Juni Juli Aug Sept Okt 

Belastingdienst x 

CBS – verwerken   
 

Versie 1 Versie 2 
 

Versie 3 

CBS - beschikbaar 

CBS - Publicatie  flash 

 
 regulier 

Data van maand t:   halverwege maand t+5 beschikbaar (2018: t+4) 
Data van kwartaal k:  halverwege k+1 beschikbaar  
 
Maandcijfers zijn voorlopige cijfers 
Jaarcijfers zijn definitief  september / oktober jaar t+1 
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• Jaarstatistiek werkgelegenheid en lonen (SWL) 
• Maandstatistiek werkgelegenheid en lonen (SWL) 
• Statistiek Flexibele schil 
• Regionale verdeling van banen 
• Statistiek Woon-werk 
• Statistiek Beloningsverschillen mannen/vrouwen 
• Statistiek Minimumloon 
• Statistiek buitenlandse werknemers 
• Arbeidskostenonderzoek 
• Kwartaaltabellen Arbeidsrekeningen (onderdeel Nationale Rekeningen)  
• Jaartabellen Arbeidsrekeningen (onderdeel Nationale Rekeningen)  
• Samenloop van inkomstenbronnen 
• In- en uitstroom uit werk en uitkeringen 
• Cohorttabellen (geboortejaar en verblijfsduur immigranten)  
• Aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt 
 
Maatwerk en ander divers onderzoek (voorbeelden) 
• Banen van werknemers naar bedrijfstak, uurloon, arbeidsvolume en aandeel banen naar nationaliteit  
• Banen van werknemers naar SBI (tot en met 5 digit) 

Statistiek obv data uit oa Polisadministratie 
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Gebruik Statline en Open Data (Q3 2017) 
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CBS Remote Access Microdata  

 

Criteria: 

 Theorie: alles wat statistische achtergrond heeft. 

 Praktijk: elke aanvraag wordt kritisch beoordeeld. 

 Universiteiten en planbureaus voor 
wetenschappelijk onderzoek altijd toegang. 

 

Werken met micro data? 

ALTIJD: Awareness toets, beveiligd inloggen, geheimhouding, 
outputcontrole (i.v.m. onthulling – privacy) 
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Voor bij de borrel… 

CBS moet het (open) data 
knooppunt van Nederland 

worden. 







Open data & Open informatie  
en de loonaangifteketen 

 

Erik van der Starre 

Ketenbureau loonaangifteketen 



 

‘De Loonaangifteketen heeft een 

gidsfunctie op het gebied van 

Open data en privacy’ 
 

 



Het kabinet hecht er aan dat de overheid transparant en open is ….. 
 

De overheid beschikt over veel algemene, openbare informatie. 
Deze data worden goed vindbaar en toegankelijk gemaakt, in de 
vorm van open data……………………. 

Rutte III: 



Uitgangspunten 

 

De Loonaangifteketen streeft ernaar om mee te bewegen met de  

informatiemaatschappij en staat voor de opgave om zich te ontwikkelen tot 

een open, transparant, dynamisch en verbonden publiek-privaat 

samenwerkingsverband, dat snel en modern communiceert met de 

samenleving.     

 

In toenemende mate worden nieuwe vragen aan de Loonaangifteketen gesteld 

en ontstaan zelfstandige dataprocessen in de samenleving die de 

beleidsdoelen van de Loonaangifteketen raken en beïnvloeden. 

De data die beschikbaar komen als open data en andere bronnen uit de 

omgeving bieden de Loonaangifteketen de kans om eigen data te verrijken, 

zodat de ketenpartijen effectiever en efficiënter kunnen opereren. 

1 

2 

3 



Open Data & Open Informatie? 

Open Data: datasets, machineleesbaar, geen 
auteursrechten, bekostigd uit publieke middelen, maakt 

gebruik van open standaarden 
 

en 
 
Open Informatie maakt een organisatie transparant. Die 

informatie geeft geïnteresseerde partijen een kans om eigen 
informatie te verrijken 

=  

Open data Loonaangifteketen 
  



En dat betekent …… 

Geborgd kanaal voor privacy 
gevoelige datasets en 
statistische info uit de 
loonaangifteketen (Open 
Data)………….. 

Informatie uit, van en over 
de loonaangifteketen (Open 
Informatie) …….. 



Vertrekpunt 2017 

Aanbevelingen rapportage: 
 

• Verbinding leggen 
• Zoek, stimuleer en activeer 

ontwikkelingen  
• Zet eerste kleine stappen 
• Werk aan bewustwording 



Verbindingen leggen 
 

 

• Leer- en Expertisepunt Open 
Overheid, data.overheid.nl 

• Verbinden & stimuleren lopende en 
nieuwe initiatieven bij UWV en 
Belastingdienst 

• Contact aanleveraars 
(klankbordgroep OSWO) 

• Ketencafé 

 

 

 



Zoek, stimuleer en activeer 
ontwikkelingen  

 

• Monitoring & publicatie van 
procesinformatie 

• Criteria m.b.t publiceren Open Data & 
Open informatie 

• Aanhaken op ontwikkeling database 
gegevensbelang 

• Uit overleg met OSWO klankbordgroep: 
verbeteren informatiestroom 
Belastingdienst loontabellen, 
controleregels, BSN-verificatie? 

• Meer vindbaar maken CBS-informatie 
vanuit loonaangifteketen 

 

 

 

 



De eerste stappen……. 
 



Voor bij de borrel: Het gaat om 
betekenis geven .…… 


