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CBS en ‘Urban Data Centers’
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Missie van het CBS

Voor wat er feitelijk gebeurt
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Dit is de kerntaak van het CBS
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Bestanden zijn onderling koppelbaar

RIN
Persoon
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10Outputkanalen van het CBS zijn Statline en Open Data

Statline and Open Data



11

Het CBS maakt alle officiële overheidsstatistieken die de 
Nederlandse samenleving en de Nederlandse economie 
zo goed mogelijk beschrijven.

Het merendeel van deze statistieken is verankerd in een 
Europees vastgesteld stelsel van verplichte statistieken. 
Dit deel van het CBS-werk kent centrale financiering.

Daarnaast is maatwerk mogelijk in de vorm van 
Aanvullende Statistische Dienstverlening.

Standaard statistieken en maatwerk
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Het CBS is het statistiekbureau van de Nederlandse overheid. 
Dit betekent dat elk deel van de overheid een beroep op het 
CBS moet kunnen doen voor Aanvullende Statistische 
Dienstverlening.

• Additioneel aan standaard statistieken
• Betaald, maar zonder winstoogmerk
• Geen inhoudelijke beleidsuitspraken, geen prognoses
• Openbare publicatie van resultaten
• Dezelfde normen op gebied van kwaliteit, onafhankelijkhied

en betrouwbaarheid als de standaard statistieken

Aanvullende Statistische Dienstverlerning
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- CBS Urban Data Center (UDC) is een samenwerking tussen CBS en gemeente(n). 
- Gericht op een verbreding, verdieping, en verbetering van gemeentelijke 

statistieken door koppeling aan CBS data en inbreng van CBS expertise
- Gemeentebelang: publieke meerwaarde van data voor hun inwoners, bedrijven 

en bezoekers



Een ‘Urban Data Center’ is de 
meest uitgebreide vorm van 
dienstverlening. In de praktijk 
zijn allerlei tussenvormen van 
‘data-allianties’ mogelijk:
• Data quick-scan
• Advies datagedreven

werken
• Advies datahuishouding
• (Hulp bij) uitvoering van 

projecten
• Toegang tot microdata
• Secure Data Services
• Ondersteuning ter plekke


