
CDV 
• gesprel< Ill 

met 
het CBS 

DoorThijsJansen Het Centraal Bureau voor de Statistiek (cBs) verzamelt, 

interpreteert en levert het cijfermateriaal dat moet die-
jato Dirk Hal 

nen als onbetwistbaar referentiepunt voor politieke en 
maatschappelijke discussies. Het CBS moet daarom neu

traal en een beetje saai overkomen. De cijfers zelf moe

ten zo weinig 1nogelijk gekleurd zijn. Het CBS heeft ge

weldig veel gegevens, maar opvallend genoeg ontbreken 

- zoals vorig jaar in het juninummer van dit blad door 

de Nederlandse Gezinsraad werd gesteld'- gezinsgege

vens in de basisstatistieken van het CBS. Vrijwel elke 

verzameling van gegevens is traditioneel gericht op in

dividuen en veel minder op huishoudens. Hoe komt dat 
eigenlijk? Dat vroeg cnv aan Cornelis van Bochove, 

scheidend directeur van de divisie Sociaal-Economische 

Statistieken van het CBs. Een gesprek over steekproeven, 

anderhalfverdieners, privacy en statistiek in Europa. 
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nocHovE: Nederland wordt gekenmerkt 

door een gebrek aan een eenduidig 

machtscentrum. Dat betekent dat heel 

vee! besluitvorming moet plaatsvinden op 

basis van onderhandelingen en consensus

vorming. Dat wordt makkelijker als je dat

gene, waarover die onderhandelingen 

moeten gaan, beperkt. En dat doe je als je 

goede cijfers hebt over de situatie, de ont

wikke lingen tot d usver en als j e betreld<e

lijk vee! cijfers hebt. Dan hoef je in ieder 

geval noch over de feiten, noch over de 

consequenties van voorgenomen acties te 

onderhandelen. Bovendien kun je met cij

fers een heleboel besluitvonning automa

tiseren door af te spreken dat bedragen 

die ergens naar toe gaan afhangen van sta

tistische gegevens of van voorspellingen. 

Daardoor is de rol van de statistiek in 

Nederland relatief erg groat. Grater dan 

in enig ander land van Europa. Een be

langrijke voorwaarde om deze rol te ver

vullen is wei dat het CBS ver van de poli

tiek moet blijven: objectief, onafhankelijk 

en neutraal, dat is onze rol. Het CBS moet 

een beetje saai ogen, het is alleen heel 

spannend om daarvoor te zorgen. 

Het gezin en het CBS 

cDv: In een eerder nummer van dit blad 

is door de Nederlandse Gezinsraad vastge

steld dat de gezinsgegevens in de basissta

tistieken ontbreken. Dat is een handicap 

voor het CDA dat gezinspolitiek op de 

agenda probeert te krijgen. Er kan van al

les beweerd worden: de werkelijke cijfers 

op basis waarvan een 'zindelijk' politiek 

debat gevoerd kan worden zijn niet be

schikbaar. Wat is het gezinsinkomen, hoe 

ontwikkelt zich dat tijdens de levensloop, 

hoe werken inkomens van man en vrouw 

op elkaar in? De meeste gegevens gaan 

over individuen. Waarom zijn die gege

vens er tot nog toe niet? Heeft dat dan te 

maken met een blinde vlek? Of zij n er on

overkomelijke technische problemen? 

no c H ov F: Er zij n een aantal redenen voor. 

Ten eerste wordt het soort onderzoek dat 

wij doen voor een belangrijk dee! bepaald 

door de vraag. Daarnaast trekken wij heel 

vee! gegevens uit alle mogelijke registra

ties. Bijvoorbeeld belastingadministraties, 

bevolkingadministraties. En dan moet je 

het doen m.et water in zit. Het gezin is 

een mooi voorbeeld: dat is niet zomaar in 

enig bestand aan te treffen. Want wat is 

een gezin? Wanneer men pleegkinderen 

in huis heeft, is dat bijvoorbeeld niet 

noodzakelijk te vinden in een belastingad

ministratie. Dan kom je daar niet goed 

achter. Alle administratieve bestanden 

hebben wat dit betreft hun gebreken. 

Want mensen kunnen op een adres wo

nen, maar dat hoeft dan niet te zeggen 

dat ze samen die huishouding voeren. Dus 

dat is iets dat je uiteindelijk alleen maar 

aan de mensen zelf kunt vragen. Doe je 

het nou sam en ja of nee? Je kunt natuur

lijk wei de nodige dingen benaderen. En 

sommige kenmerken zitten erin: burgerlij

ke staat, dan kun je vaststellen zijn men

sen met elkaar getrouwd; bij de fiscus 

kun je ook nog wei vaststellen of men een 

samenlevingscontract heeft. Samenleven 

zonder contract is echter a! weer ingewik

kelder. Dan is er sprake van individuele 

belastingheffing. We kunnen zien dat 

mensen op een adres wonen; dat zou dus 

een huishouden kunnen zijn of niet. Als 

wij daar meer van willen weten, proberen 



we zoveel mogelijk informatie uit a! die re- wanneer je individuele ontwikkelingen 

gisters bij elkaar te zetten; dan vergelijken van groepen mensen van jaar op jaar wilt 

we dat weer met overeenkomstige huis- volgen. Oat is het duurste en lastigste 

houdens uit onze eigen persoonsenquetes soort onderzoek dater is. Het moet name-

en trekken we statistische conclusies. Bij- lijk bijgehouden worden. Dit soort per-

voorbeeld: als iemand studiefinanciering soonsenquete panelonderzoeken zijn daar-

krijgt en dezelfde achternaam heeft als om ook altijd klein: 4 tot 5 ooo is al heel 

een man die ook op dat adres woont. dan wat. Overigens is het ens daarmee in Eu-

zal het wei een huishouden zijn. Dit is een ropa verreweg het verst. Het Sociaal Eco-

hele voor de hand liggende. Maar daar kun nomisch Panelonderzoek van 5 ooo men-

DR. CA. VAN llOCHOVE 

je ook nog allerlei varian ten op verzinnen. 

Oat uitzoeken, uitplussen en minnen kost 

altijd vee! tijd en werk. 

De enige bron van gegevens die we zelf he

lemaal in de hand hebben zijn onze eigen 

persoonsenquetes. Die ontwerpen we zelf. 

Het nadeel van persoonsenquetes is altijd: 

het is duur. Per interview is datal gauw 

vijftig gulden. Oat zijn nog maar de !open

de kosten en heb ik het nog niet gehad 

over de ontwerpkosten. Oat betekent dat 

we altijd moeten werken met betrekkelijk 

kleine steekproeven. De grootste is 

120 ooo personen. Oat lijkt vee!, maar 

sen loopt nu een jaar of 15. Oat initiatief 

is inmiddels in Europa door EuroStat over

genomen: er is nu een Europees huishou

denspanel, dat met heel vee! moeite in de 

Iucht wordt gehouden sinds een jaar of 

drie, vier. Voor clit European Community 

Household Panel (Europanel) waar in ons 

panel is ingebouwd, worden maar liefst 

6o ooo Europeanen ge·interviewd. En een 

van de belangrijke doelen daarbij is om 

verschijnselen zoals sociale uitsluiting en 

armoede te meten. Beslissend bij het star

ten hiervan zijn de 'sociale passages' ge

weest in het Verdrag van Maastricht. 

kleine groepen krijg je er niet mee in Naast het Sociaal Economisch Panel heb

beeld. De representativiteit wordt dan ook ben we in de jaren tachtig het inkomens-

nog een probleem. Het wordt nog lastiger panelonderzoek gestart. Daarin volgen wij 
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individuele belastingplichtigen door de 

jaren been. Dat gaat intussen om een pa

nel van So ooo huishoudens. Het duurt 

lang voordat je zoiets hebt opgebouwd en 

het duurt nog langer voordat je dan ook 

iets kunt zeggen over hoe huishoudens 

zich in de tijd ontwikkelen. We volgen de 

So ooo nu een jaar of tien, twaalf en nu 

kunnen we iets zeggen over inkomensont

wikkeling over period en van tien jaar. 

Dan is er nog een heel ingewikkeld pro

bleem, namelijk: hoe breng je dat nou 

ordelijk naar buiten. Hoe stileer je dat? 

Huishoudens gaan uit elkaar, komen in 

andere vormen weer bij elkaar, krijgen kin

deren, kinderen gaan het huis uit, mensen 

worden werkloos, worden vervolgens werk

nemer of worden zelfstandige, kunnen 

diverse vormen van uitkering hebben, kun

nen weer gaan studeren zelfs. Als je aldie 

mogelijkheden op een rijtje zet en deze 

dan jaar in jaar uit met elkaar wilt krui

sen, heb je onmogelijke aantallen. Je moet 

er daarom prototypen van maken. Voordat 

je dat kunt doen moet je eigenlijk allang

lopende bestanden hebben. 

Dit zijn hele lange ontwikkelingstrajecten. 

We zitten nu in de fase dat we behoorlijk 

langlopende bestanden hebben in onze 

vestiging in Heerlen. Er is daar heel veel 

expertise gebundeld. Nu zijn we dus ei

genlijk pas in staat om de volgende fase in 

te gaan: in beeld te brengen hoe het met 

verschillende bevolkingsgroepen door de 

tijd been gaat. Daar werken we heel hard 

aan. Een paar jaar geleden zijn we gestart 

met een publicatie 'Sociaal Economische 

Dynamiek'. die komt elk jaar uit en heeft 

simpel als doel: ontwikkelen van die hele 

rijkdom aan basisgegevens tot informatie 

waar iedereen in hetland wat mee kan. 

cnv: U stelde dat bet css een beetje saai 

moet ogen en ver van de politiek moet 

blijven. De kerndoelstelling is de politiek 

betrouwbare gegevens verschaffen. U pu

bliceerde een aantal weken geleden ( 15 

maart) een aandachttrekkend onderzoek 

over eenverdieners en tweeverdieners. 

Veel publiciteit trok het persbericht met 

de kop 'Sterke toename aantal tweeverdie

ners'. Hierin was ook te lezen dat het aan

tal eenverdieners gestaag daalt. Deze me

dedelingen bepaalden het publicitaire 

beeld. Bij nadere beschouwing zijn de con

clusies veel genuanceerder. Waarom han

teert u van die polaire begrippen als een

verdienersftweeverdieners in de publici

teit? Dit zijn politiek geladen begrippen. 

En als je kijkt naar de gegevens dan moet 

je vaststellen dat bij gezinnen met kinde

ren eerder de eeneenderde-verdieners of 

hoogstens de anderhalfverdieners talrijker 

worden. De beeldvorming heeft politieke 

consequenties, bijvoorbeeld met het oog 

op het de herziening van het belastingstel

sel. Het wordt gemakkelijker te beweren 

dat de overheveling van de basisaftrek 

moet worden afgeschaft als de eenverdie

ner toch 'uitsterft'. Die gegevens vall en in 

de politiek in een discussie, en worden 

gebruikt. Het is daarom jammer dat de 

kop van het persbericht veel ongenuan

ceerder is dan het onderzoek zelf. Mijn 

vraag is: is het dan de publicitaire machi

ne die 'autonoom werkt'? 

nocuovE: Nee boor! Nu u dit signaleert, 

zeg ik: dan hebben wij een fout gemaakt. 

Die is heel simpel te verklaren. We hebben 

gewerkt met standaardbegrippen die iede

reen kent. Daar sluiten we zo goed moge

lijk op aan. Als die ten onrechte een be-



paalde politieke uitwerking hebben moe- BOCHOVE: Wij hebben inderdaad toegang 

ten we die niet meer hanteren als CBS. We tot heel vee! registratieve bestanden. Wij 

moeten zo terughoudend mogelijk zijn in krijgen op dit moment 150 miljoen re-

interpretatie en modellering. Als begrip- cords per jaar, een record is dan een blok-

pen als eenverdiener en tweeverdiener je informatie over een persoon. We krij-

een bepaalde lading krijgen dan moeten 

we er af. Het is goed dat u ons hierop at-

tent maakt, we zullen er goed naar kijken. 

Want het is heel duidelijk- dat blijkt uit 

ons onderzoek- dater een hele range is: 

er zijn mensen die met zijn tweeen full ti

me werken, dat zijn niet zulke hele grate 

aantallen; die allebei in deeltijd werken 

(dat is ook nog niet de allergrootste groep, 

neemt wei toe) en dan inderdaad wat u 

noemt de eeneenderde- of liever nog de 

eenplusverdieners, waarbij de ene werkt 

en de ander een of twee dagen in de week 

wat bijverdient. Dat komt veel meer voor. 

De vraag is: hoe rubriceer je dat? Een van 

onze taken is het Nederlandse publiek op 

de hoogte te stellen. Dus we moeten in 

persberichten de informatie zo te brengen 

dat dat ook in de kranten aandacht krijgt. 

Dan moet je het altijd vereenvoudigen, 

want je kunt kwalijk een persbericht ma-

ken over twintig verschillende groepen. 

Daar kan een journalist niks mee. Maar 

die vereenvoudiging moet neutraal zijn. 

In dit gevalmoeten we voor een andere 

vereenvoudiging kiezen. Het is belangrijk 

om gezinsjhuishoudens-profielen te ont

wikkelen die veel voorkomen (prototypen). 

Privacy 

gen bijvoorbeeld van 40% van aile werkne

mers in Nederland op individueel niveau 

de lonen uit werkgeversadministraties en 

dat is vaak eens per maand. Het is dus 

heel belangrijk om dat zwaar te bescher

men. 

Het CBS en de privacy: het is een interes

sante geschiedenis, die began toen in 1971 

de laatste volkstelling werd gehouden. 

Toen was het zo dat een volkstelling nog 

werd gebruikt om de registers van de be

volkingsadministratie op te schonen. Dus 

de informatie werd door het CBS verza

meld en die ging dan terug naar de ge

meente; in feite werd die vaak zelfs na

mens het CBS vaak door gemeenteambte

naren verzameld. Onder andere het feit 

dat de gegevens niet bij het CBS bleven 

veroorzaakte toen een beweging tegen de 

volkstelling. Een Comite Waakzaamheid. 

Dit verzet had ook te maken met de cul

tuur van eind jaren zestig, begin jaren 

zeventig. Er was toen veel argwaan tegen 

de staat. Dit verzet heeft geleidelijk aan 

geleid tot een toegenomen privacy-bewust

zijn. Het CBS is toegegroeid naar een om

gang met gegevens waarin voorop staat 

dat onthulling van individuele gegevens 

kost wat kost voorkomen moet worden. 

Wettelijk uitgesloten is inmiddels vermen

ging van statistiek met administratie en 

cuv: lJ heeft de beschikking over enorm met handelingen jegens individuen. Voor 

veel gegevens. Moet de Nederlandse burger bijvoorbeeld de koppelingswet kan geen 

zich niet enigszins zorgen maken? Het CBS beroep worden gedaan op het CBS. Er gaat 

als 'Big Brother is watching you'? Hoe gaat u geen enkel herkenbaar indvidueel gege

om met a! die privacy-gevoelige informatie? ven het CBS uit, tenzij de persoon waar 
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het over gaat daar toestemming voor 

geeft. Dat kan in een enkel geval zo zijn. 

Wij hebben bijvoorbeeld cohortonderzoe

ken waarbij we een stuk of 20 ooo leerlin

gen die twaalf jaar zijn intelligentietesten 

en kennistesten afnemen. Ook de ouders 

worden geinterviewd. Daarna worden ze 

door het onderwijs heen gevolgd en daar 

krijg je aile mogelijke informatie uit over 

hoe schoolloopbanen zijn gerelateerd aan 

bijvoorbeeld sociaal-economische achter

gronden van de ouders, etniciteit, maar 

ook aan het kennisniveau dat men had 

toen men twaalfwas, aan het IQ. Dat is 

buitengewoon nuttig onderzoek. Je ziet 

daar bijvoorbeeld de geleidelijke emanci

patie van bevolkingsgroepen. De analyse 

van de verzamelde gegevens gebeurt door 

allerlei onderzoeksinstituten. Het is on

mogelijk om aan hen bestanden te ver

strekken waar herkenning uitgesloten is. 

Van tevoren is dus aan de ouders en de 

scholen voorgelegd dat de bestanden wor

den verstrekt aan met name genoemde 

onderzoeksinstituten en die hebben ver

volgens zware geheimhoudingsplicht. 

Deze toestemmingsconstructie is echter 

een hele grate uitzondering. In de regel 

gaan gegevens niet uit in herkenbare iden

tificeerbare vorm. Dat is sinds 1996 vastge

legd in de Wet op het CBS en de ccs (de 

Centrale Commissie voor de Statistiek). 

Wij zijn in de hele wereld het meest des

kundige bureau als het gaat om beveili

ging van gegevens. We hebben een club 

van drie zware wetenschappers- al 20 jaar 

-die fulltime bezig is om te kijken of gege

vens herkenbaar zijn of niet. We hebben 

een standaardsoftware ontwikkeld die de 

mooie naam Argus heeft. Dat is ook ver

kocht aan anders statistische bureaus en 

de Registratiekamer is er op dit moment 

ook naar aan het kijken. Die zijn ook geln

teresseerd om dat een wijdere versprei

ding te gaan geven. Je zou overigens kun

nen zeggen dat de Registratiekamer in ze

kere zin is voortgekomen uit het Comite 

Waakzaamheid dat tegen het CBS ten strij

de trok. 

We zijn ook goed beveiligd tegen hacking: 

onze computers hangen niet aan het tele

foonnetwerk. Inbraak is dus gewoon on

mogelijk. Als wij iets naar buiten willen 

sturen (een e-mail) ofnaar binnen willen 

halen, bijvoorbeeld gegevens over een tele

foonlijn of zoiets, dan wordt dat naar bin

nengehaald op losstaande computers of 

een losstaand netwerkje en dan zit er een 

sluis tussen die het ook nog eens tysiek af

koppelt van elkaar. Dat is trouwens ook 

een goede virusbescherming. Uit een recen

te vergelijking bleek dat het CBS beter be

veiligd is tegen inbraak dan het Pentagon. 

cDv: Is de privacy-beveiliging elders in de 

samenleving wei voldoende? 

noc HOVE: Nee volstrekt onvoldoende! Ik 

ben heel blij dat er een Registratiekamer 

is. Ik heb altijd de neiging ze aan te moe

digen. Ik zie zelfnatuurlijk vee! van wat 

er overal gebeurt. Ik denk dat dat zeer 

zwaar onderschat wordt. Ik heb mij ver

baasd over het verzet van de Consumen

tenbond tegen de nieuwe Wet Bescher

ming Privacy. In de Oude Wet stond in fei

te aileen maar dat er een reglement moest 

zijn waarin stond wat voor gegevens je 

had en wat je ermee deed. De nieuwe wet 

is vee! stringenter (gelnspireerd door Euro

pese verordeningen). In het antwerp staat 

onder andere dat aileen datgene geregis-



treerd mag worden, wat strikt nodig is 

voor het doe! van die registratie, meer 

niet en dan ook alleen maar gedurende 

een periode waarin het strikt nodig is. 

Ook dient glashelder te zijn water geregi

streerd wordt, en er is inzage- en correc

tierecht van de geregistreerde (op een 

paar uitzonderingen na). Het is de bedoe

ling dat de Registratiekamer het recht van 

'audit' krijgt, dat wil zeggen de controle 

doet en een sanctierecht heeft. Gedacht 

moet dan worden aan de mogelijkheid om 

boetes op te leggen en eventueel te gelas

ten tot vernietiging van registraties. Ik 

denk dat de nieuwe wet zeer in het belang 

is van consumenten omdat die hen goed 

beschermt tegen inbreuk op de privacy. Er 

zwerft ontzettend vee! gevoelige infor

matie overal, die in het algemeen slecht 

wordt beschermd tegen inbraak (hacking). 

Ik vind dat griezelig. Zo registreren bij

voorbeeld videotheken exact welke ban

den iedereen heeft gehad en hoe lang. Die 

registratie is niet aan een termijn gebon

den en in zekere zin openbaar. Mensen 

zouden zich daar veel meer zorgen over 

moeten maken dan ze nu doen. 

CDV: Het is a! lang geleden dater een 

volkstelling gehouden is. Is er eigenlijk 

nog een volkstelling nodig? 

B 
0 c: 11 0 v E: Er is geen volkstelling meer no

dig en het is ook niet meer zinvol. Een 

volkstelling is niks anders dan een hele 

grate persoonsenquete. De deelname daar

aan is doorgaans vrij slecht, so tot 6o%. Je 

kunt met zekerheid zeggen dat zo'n volk

stelling gewoon geen deugdelijke informa

tie oplevert. Bovendien is een dergelijke 

operatie peperduur, ongeveer 250 miljoen 

gulden. Dus dat heeft geen enkele zin in 

Nederland. Het CBS kan een dergelijke tel

ling op een andere manier doen. We heb

ben inmiddels in Nederland en daar heeft 

het cns ook in redelijke mate toegang toe, 

heel veel administraties: de bevolkingsad

ministratie, de belastingsadministratie, de 

sociale zekerheidsadministraties, loon- en 

salarisadministraties, de registratie van de 

Wet Onroerende Zaken. Dan hebben we 

nog een paar dingen op woongebied. Ons 

beleid is: zorgen dat we zoveel mogelijk 

gegevens uit zoveel mogelijk registraties 

hebben. Wanneer we die gegevens koppe-

l en zijn we goed in staat een 'volkstelling' 

te doen door al die registraties aan elkaar 

te koppelen. Dat kan met Sofi-nummer, 

maar een naam en ad res of een ad res en 

geboortedatum zijn ook bruikbaar. Wij 

koppelen al die gegevens - nogmaals zeer 

zwaar beschermd - en maken zo een to

taalbeeld. Dat noemen we het Sociaal Sta

tistisch Bestand, maar het gaat ook wel 

door het leven als 'de virtuele volkstel

ling'. Op het moment is wel de grootste 

uitdaging in de statistiek om dat verder te 

ontwikkelen. Over niet al te lange tijd zal 

het mogelijk zijn om jaarlijks en daarna 

zelfs per kwartaal te rapporteren. Dan 

hebben we informatie die gedetailleerder 

en kwantitatiefveel beter is dan bij een 

volkstelling, tegen een fractie van de kos

ten en niet alleen maar eens in de tien 

jaar. 

Er zijn nog wel problemen. Zo hebben we 

vaak nog geen toegang tot registraties in 

de gezondheidszorg. De belangrijkste 

weerstand zit bij al die tusseninstellingen 

zoals de koepels van de verzekeraars. 

Daarnaast zijn er administraties die onbe-
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trouwbaar zijn. Bijvoorbeeld sociale zeker

heidsadministraties zijn wat dat betreft 

berucht. Wij weten vanwege de onbe

trouwbaarheid op dit moment niet op 

50.000 nauwkeurig hoeveel mensen een 

ww-uitkering hebben. Dit soort proble

men zijn wei oplosbaar, hetzij door verbe

tering van de administraties, hetzij door 

correctiemethoden. De virtuele volkstel

ling zal zelfs betrouwbaarder zijn dan in 

Ianden waar in ze een hoge respons heb

ben maar niet gebruik kunnen maken van 

die grate registraties. 

Europese statistiek 

cov: Hoe is het gesteld met het de statis

tiek in Europees verband? 

BOCHOVE: De Europese Unie lijkt in zekere 

zin heel sterk op Nederland. In de politie

ke en staatkundige structuur bestaat na

melijk ook geen eenduidig machtscen

trum. Dat leidt ertoe dat de Europese Sta

tistiek een ontwikkeling doormaakt verge

lijkbaar met Nederland. Steeds meer be

slissingen worden geautomatiseerd door 

ze te koppelen aan statistische gegevens. 

Dat neemt echter niet weg dat het nog 

wei twintig jaar zal duren voordat het ni

veau van het statistisch onderzoek in de 

verschillende liclstaten, bijvoorbeelcl in 

Zuicl- Europa en in Duitslancl het niveau 

van Neclerlancl zal halen. 

cDv: Ook in Duitslancl? 

HOC HOVE: Ja. Duitslancl is clegelijk, oucler

wets en beperkt. De Duitse statistische bu

reaus hebben bijvoorbeelcl geen toegang 

tot cle inclivicluele registraties. Dat is heel 

anclers clan in Scanclinavie en Neclerlancl. 

Dat legt enorme beperkingen op. 

Bovenclien houclen ze nogal vast aan inter

nationale stanclaarclen van lang geleclen. 

Voorts hebben ze heel weinig miclclelen. 

Daar is vrij fors op bezuinigcl toen geld 

moest worden vrijgemaakt voor Oost

Duitslancl. Tenslotte hechten Duitsers 

enorm aan contim(iteit en stabiliteit. Zij 

zien niet graag verancleringen in een sta

tistisch systeem, want clan zijn cle zaken 

niet meer vergelijkbaar. Ze willen alles 

heel gecontroleercl en heel beheerst cloen. 

cDv: Wat zijn uw ervaringen bij EuroStat, 

het Europese cBs? 

nocHovE: Dat bureau heeft een heel eigen 

clynamiek. De Europese Unie trekt heel 

hard aan het krijgen van statistische gege

vens. Het is altijcl wei vreselijk lang en 

moeizaam bureaucratisch onclerhanclelen, 

waarbij ieclereen altijcl kijkt naar kosten 

en belangen. Dus cle kwaliteit van cle sta

tistiek op het sociale gebiecl en cle invloecl 

van het CBS op Luxemburg (EuroStat) zijn 

belangrijk want claar spelen voortclurencl 

grate belangen. Een voorbeelcl is cle Euro

pese werkloosheiclsclefinitie, die ongeveer 

luiclt: je bent aileen werkloos als je actief 

zoekt. Dan is de vraag: Ben je actief aan 

het zoe ken als je bent ingeschreven aan 

een arbeidsbureau? De vage compromis

formulering hiervoor is dat het telt als 

zoekactiviteit als je ingeschreven staat 

met de intentie om werk te vinden. Er 

wordt voortdurend onderhandeld over de 

vraag hoe je dat nu vorm moet geven. In 

Nederland, met haar poldermodel, staan 

vee! mensen met een klein baantje bij het 

arbeidsbureau ingeschreven. Die zijn vaak 
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tellen niet mee in de statistieken omdat Sociaal-Economische Statistieken van het CBS te 

ze dat kleine baantje hebben. In Spanje Voorburg. Per 15 mei zal hij directeur onder-

werken mensen in grote getale een dee! zoek- en wetenschupbeleid worden op het minis-

van het jaar in het toeristenseizoen. Het terie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap-

andere dee! van het jaar doen ze niks. In 

Griekenland is dat nog vee! sterker. In het 

dee! van het jaar dat ze niet werken staan 

ze wei ingeschreven bij het arbeidsbureau. 

pen. 

Noot 

Die zuidelijke Ianden met hun 'strandmo- 1. 'Beschikbaar gezinsonder-

del' willen dus heel graag datal deze inge- zoek woestijnlanclschap', in-

schrevenen meetellen en men houdt de 

enquete dan ook in dat dee! van het jaar. 

Oat is de reden voor de hoge werkloos

heidspercentages in de zuidelijke Ianden, 

vooral onder jongeren. 

Ze zoeken echter geen werk, ze staan inge

schreven omdat ze anders geen uitkering 

krijgen enjof omdat ze zo aan hun zomer

baan komen. Oat zijn geen echte werklo

zen want in het toeristenseizoen hebben 

ze een compleet jaarinkomen te pakken. 

Afhankelijk van hoe je dit nu behandelt, 

zijn de uitkeringen uit Europese struc

tuurfondsen voor regia's met een !age 

werkloosheid, tientallen tot honderden 

miljoenen hoger of lager. Dus daar staan 

voor Nederland forse belangen op het 

spel. De onderhandelingen over dit soort 

definities doen css-medewerkers te Beer

len. Deskundigheid is hiervoor van groot 

belang, en het vereist de vaardigheid om 

coalities te sluiten. Oat is een van de meer 

fascinerende aspecten van het werk bij 

het CBS. Oat Nederland op deskundige wij

ze wordt vertegenwoordigd is van cruciaal 

belang. Naarmate de Europese integratie 

vordert, worden de discussies over indica

toren waaraan financiele belangen vastzit

ten steeds frequenter. Die belangen van 

bet land moeten goed worden behartigd. 
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