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Betreffende wetsvoorstel: 

 

34248 

Wijziging van de Wet op het Centraal bureau voor de statistiek in verband met de 

herpositionering van zelfstandige bestuursorganen 

 

 

Eindstemming wetsvoorstel 

Het wetsvoorstel is op 26 januari 2016 aangenomen door de Tweede Kamer.  PvdA, D66, 

50PLUS, Van Vliet, Houwers, de Groep Kuzu/Öztürk, Klein, de VVD, de SGP, de 

ChristenUnie, het CDA en de Groep Bontes/Van Klaveren stemden voor. 

 

Aangenomen amendementen 

Invoegen leden 2a en 2b in artikel I, onderdeel B, in artikel 2a na het tweede lid 

Artikel I, onderdeel M 

8 (Mei Li Vos c.s.) waarmee een raad van advies wordt ingesteld 

 

Het CBS is de belangrijkste producent van statistische informatie in Nederland.  In de wet 

op het Centraal Bureau voor de Statistiek was de Centrale Commissie voor de Statistiek 

met de taak belast toezicht te houden op het Centraal Bureau voor de Statistiek. De peer 

review onder verantwoordelijkheid van het Europees statistisch systeem stelde in 2015 dat 

de in de wet vastgelegde toezichthoudende rol van de Centrale Commissie voor de 

Statistiek (CCS) en het aanbevelingsrecht van de CCS bij de benoeming van een nieuwe 

DG van het CBS bijdragen aan de sterke en leidende positie van het CBS in Europa. In de 

huidige wet, die als laatst gewijzigd is in 2004, wordt het belang van een onafhankelijk 

orgaan gewaarborgd.   
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In het nieuwe wetsvoorstel komt dit orgaan te vervallen, mede met het oog op het 

verminderen van het aantal zelfstandige bestuursorganen. De indieners van het 

amendement hebben begrip voor de beweegredenen van de minister om de Commissie 

voor Centrale Statistiek te laten vervallen, maar beogen met dit amendement de 

handhaving van externe advisering van het bestuur van het CBS. Met de invoering van een 

Raad van Advies wordt de directeur-generaal ondersteund in zijn verantwoordelijkheden 

door de blik van een externe toezichthouder, die gevraagd en ongevraagd advies geeft 

over de uitvoering van de taken en bevoegdheden van de directeur-generaal. In het 

bestuursreglement legt de directeur-generaal vast de samenstelling van de Raad van 

Advies, de benoemingsduur van de leden, de werkwijze van de Raad van Advies en de 

onderwerpen waarover de Raad van Advies adviseert. Tot die onderwerpen behoren in 

ieder geval:  

- het werkprogramma en het meerjarenprogramma; 

- de wijze waarop de nauwkeurigheid en de volledigheid van de van overheidswege 

 openbaar te maken statistieken kunnen worden bevorderd, zodat deze voorzien in 

 de behoeften van de praktijk, beleid en wetenschap, waarbij ook aandacht kan zijn 

 voor het verzamelen van gegevens ten behoeve van de te maken statistieken en de 

 informatievoorziening;  

- de bedrijfsvoering van het CBS en een efficiënte besteding van middelen. 

De Raad van Advies krijgt tevens een aanbevelingsrecht voor de benoeming van de 

directeur–generaal. 

Aangenomen. Voor: SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, 50PLUS, Van Vliet, de 

Groep Kuzu/Öztürk, Klein, de VVD, de SGP, de ChristenUnie, het CDA en de Groep 

Bontes/Van Klaveren 

 

Verworpen amendementen 

Diverse artikelen 

6  7 (Gesthuizen en Agnes Mulder) dat regelt dat de CCS wordt omgevormd tot een raad 

van advies 

 

Met de in 1996 aangenomen Wet op het Centraal Bureau en de Centrale commissie voor de 

statistiek werd de professionele zelfstandigheid van het Centraal Bureau voor de Statistiek 

(hierna: het CBS) vastgelegd door de Centrale Commissie voor de Statistiek (hierna: de 

CCS) in te stellen, waarbij de directeur-generaal van het CBS onderdeel bleef van het 

Ministerie van Economische Zaken. De memorie van toelichting van de in 2004 

aangenomen wijziging van de Wet op het Centraal bureau voor de statistiek1 stelde dat «de 

professionele onafhankelijkheid van de officiële statistiek geborgd [is] door vast te leggen 

dat de directeur-generaal van de statistiek verantwoordelijk is voor de methoden en de 

publicaties van het CBS en dat het programma van het CBS de goedkeuring van de CCS 

behoeft» en «aldus [...] politieke beïnvloeding van de officiële statistiek uitgesloten en de 

ministeriële verantwoordelijkheid ingeperkt» wordt. Met deze wetswijziging werd de 

directeur-generaal weliswaar een zelfstandig bestuursorgaan buiten het Ministerie van 

Economische Zaken, maar werd de CCS gehandhaafd en daarmee het belang van een 

onafhankelijk adviesorgaan benadrukt. Doordat deze wetswijziging de CCS buiten werking 

stelt en daarvoor geen wettelijke vervanger aanstelt, wordt de professionele 

onafhankelijkheid van het CBS ingeperkt en is politieke beïnvloeding van de officiële 
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statistiek niet langer uitgesloten. In plaats daarvan wordt voorgesteld de directeur-

generaal van het CBS zijn eigen interne governance te laten organiseren in de vorm van 

een niet wettelijk vastgelegde klankbordcommissie of financiële auditcommissie. Aangezien 

de Minister van Economische Zaken door deze wetswijziging geen advies meer hoeft in te 

winnen voor de benoeming, de schorsing en het ontslag van de directeur-generaal van het 

CBS is daarmee een belangrijke barrière tegen politieke beïnvloeding verdwenen. Het 

belang van betrouwbare en onafhankelijke statistiek is zowel voor de regering als voor de 

leden der Staten-Generaal van onmiskenbaar groot belang. Dit amendement beoogt 

daarom de huidige CCS te behouden om te vormen tot een Raad van Advies die een deel 

van de in de artikelen 10 en 25 van de Wet op het Centraal bureau voor de statistiek 

genoemde bevoegdheden en taken krijgt. Hiermee wordt een van de voornaamste doelen 

van het wetsvoorstel, het verkleinen van het aantal ZBO’s, toch bereikt zonder het 

onafhankelijke advies op het CBS, zoals dat in de thans geldende wet is vastgelegd, 

overboord te gooien. 

Verworpen. Voor: SP, de PvdD, GroenLinks, D66, 50PLUS, de Groep Kuzu/Öztürk, 

Klein, de ChristenUnie, het CDA en de Groep Bontes/Van Klaveren 

 

 

 


