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1 Inleiding 
Het doel van deze businesscase is om inzicht te geven in de maatschappelijke baten die worden 
gerealiseerd indien het CBS toegang krijgt tot bankgegevens en mobiele telefonie gegevens. 
Concreet wordt er gedacht aan het invoeren van een algemene maatregel van bestuur die het CBS 
wettelijk toegang tot deze data verleent. 
In deze businesscase wordt niet alleen een afweging gemaakt tussen privacy, output en technische 
haalbaarheid maar ook de zakelijke baten voor CBS en maatschappij. Deze memo heeft de globale 
opbouw van een businesscase, dat wil zeggen dat de geleverde output, outcome en de baten 
worden beschreven.  
 
Samengevat levert toegang van het CBS tot mobiele telefoniedata en betaalgegevens in termen van 
output op dat bestaande cijfers op veel dieper gedetailleerd niveau kunnen worden gemaakt, met 
een snellere beschikbaarheid en een hogere frequentie. Bovendien kunnen geheel nieuwe soorten 
gegevens worden samengesteld over bijvoorbeeld verkeersstromen en relaties tussen bedrijven en 
consumenten. Deze output is nu niet mogelijk omdat we ofwel geen toegang tot deze data hebben 
of dat er sprake is van risico’s in levering. is nu niet mogelijk in geval van bankgegevens of in geval 
van mobiele telefonie is er sprake van beperkte toegang en zijn er risico’s voor levering. 
Toepassingen voor beide bronnen zijn meer uitgebreid verderop in deze nota beschreven.  
 
De outcome bestaat eruit dat toegang leidt tot vooral snellere, preciezere en  meer landelijke of 
regionale gedetailleerde informatie. De toegang garandeert dat deze informatie toegankelijk wordt 
voor maatschappelijke en wetenschappelijke doelen en dat deze op verantwoorde manier wordt 
verwerkt conform privacyrichtlijnen en CBS-kwaliteitsstandaarden. 
 
De baten bestaan vooral uit het feit dat er aanzienlijk meer hoogwaardige informatie beschikbaar 
komt zonder noemenswaardige kostenstijging of kwaliteitsverlies. Dit gaat gepaard met een verdere 
lastenverlichting voor bedrijven doordat bijvoorbeeld regionale enquêtes niet nodig zijn. Dit laatste 
leidt tot directe kostenbesparingen bij bestaande statistieken tegen hooguit gering kwaliteitsverlies. 
De informatie uit deze bronnen en ook de snelheid van beschikbaarheid van deze bronnen biedt 
voor landelijke en lokale beleidsmakers kansen bij het voorbereiden van investeringen op gebieden 
als economie, veiligheid, mobiliteit en toerisme. Met een datagedreven aanpak kan zowel 
effectiever als efficiënter beleid gemaakt, uitgevoerd, gemonitord en geëvalueerd worden. De 
maatschappelijke impact zal groot zijn indien de informatie uit deze bronnen beschikbaar wordt 
gesteld.   
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1.1 Huidige situatie m.b.t. toegang 
 

1.1.1 Betaalgegevens 
Volgens het huidige Besluit Gegevensverwerving CBS mag het CBS bij banken en andere financiële 
dienstverleners onder andere microgegevens opvragen over grensoverschrijdende 
betalingstransacties van klanten. In het kader daarvan krijgt het CBS op maandbasis (voor zes 
banken) dan wel kwartaalbasis (voor drie banken) per bedrijfsmatige klant de totale uit het 
buitenland ontvangen en de totale aan het buitenland betaalde bedragen van hun bedrijfsmatige 
klanten (inclusief de valuta van de transactie) – in beide gevallen boven een bepaalde 
drempelwaarde. Deze gegevens worden gebruikt bij het samenstellen van de betalingsbalans.  
Momenteel worden dit soort gegevens alleen bij banken opgevraagd. Tot de financiële 
dienstverleners horen daarnaast onder andere ook bedrijven die het betalingsverkeer afwikkelen, 
zoals Equens (de voormalige bankgirocentrale) en Payment Service Providers (Adyen, Mollie, 
Buckaroo e.d.). 
Het CBS zou graag een aanpassing van het Besluit hebben waarin de bestaande gegevensverwerving 
wordt uitgebreid met 1) de binnenlandse transacties en 2) nummer en tenaamstelling van de 
tegenrekening, de omschrijving van de transactie en de transactiedatum. 
Banken en andere betalingsdienstverleners mogen op grond van de bestaande privacywetgeving die 
data op dit moment niet aan het CBS verstrekken omdat het CBS geen juridische basis heeft voor 
het opvragen ervan. 
 
Zijn er geen andere bronnen beschikbaar? 
Voor een deel van dit soort gegevens zijn betalingstransactiedata van financiële dienstverleners de 
enig mogelijke bron. Dat geldt vooral voor 1) transacties van Nederlandse consumenten, 2) 
transacties van buitenlandse reizigers, toeristen, internetconsumenten en dergelijke en 3) voor 
snelle en hoogfrequente informatie over betalingen en ontvangsten van consumenten en bedrijven. 
Het unieke van transactiedata is dat ze ook informatie bevatten over de ‘tegenpartij’ van een 
betaling of ontvangst. Vrijwel alle andere databronnen bevatten alleen informatie over betalingen 
en/of ontvangsten op zich, waardoor het netwerk van de economie alleen op geaggregeerd niveau 
en achteraf kan worden gereconstrueerd. 
 
Alleen voor een deel van de relaties van bedrijven met andere bedrijven en consumenten zijn 
potentieel ook data beschikbaar in financiële administraties van bedrijven. Die administraties 
worden voor de meeste bedrijven alleen op kwartaal- of zelfs jaarbasis volledig bijgewerkt en dan 
vaak ook nog met een vertraging van één of meer maanden. Bovendien hebben veel bedrijven zelf 
slechts een onvolledig beeld, omdat in het geval van bijvoorbeeld betalingen via PIN, IDEAL en 
Payment Service Providers vaak alleen de gegevens van de tussenpersoon in de administratie 
terechtkomen. 
 
Overheidsregistraties van bijvoorbeeld belastingaangiftes zijn in Nederland een onvoldoende 
alternatief voor betalingstransactiedata. In de eerste plaats komen ook deze gegevens met 
vertraging en alleen op maand-, kwartaal- of jaarbasis beschikbaar. In de tweede plaats hoeven in 
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Nederland bedrijven bij binnenlandse transactie geen informatie vast te leggen en op te geven over 
de tegenpartij – zoals in bijvoorbeeld België wel het geval is. 
 
 
1.1.2 Mobiele telefoniegegevens 
In Nederland zijn er 4 operators die mobiele telefonie mogen aanbieden. Dit zijn KPN, T-Mobile, 
Vodafone en Tele-2 waarvan de laatste een nieuwkomer is. Met uitzondering van KPN betreft het 
grote multinationals. Volgens de telecomwet en huidige privacywetgeving mogen deze bedrijven 
geen persoonsgegevens met het CBS delen. Ook voorziet de CBS-wet niet hierin. Toegang vindt nu 
plaats door het slim werken met geaggregeerde data en het uitwerken van win-win business 
modellen. Deze werkwijze werkt, maar blijft juridisch ingewikkeld en het is voor het CBS met één 
operator moeilijk gebleken om leveringsgaranties te krijgen en op langere termijn te behouden. Ook 
is in het verleden de transparantie over het proces een probleem gebleken waarbij data in principe 
gemanipuleerd zou kunnen worden door de operator en statistieken beïnvloed kunnen worden. Een 
nieuw opgezette samenwerking met een andere operator ziet er veelbelovender uit, maar de 
ambitie blijft om heel Nederland integraal in kaart te brengen (21 miljoen aansluitingen). Niet alleen 
vanwege leveringsgaranties, maar ook vanwege de onafhankelijkheid van het CBS. 
Een aanpassing van het besluit waarin de gegevensverwerking wordt uitgebreid past binnen de 
maatschappelijke en onafhankelijke doelstellingen van het CBS. Door gegevens van de operators te 
combineren wordt het volledige potentieel van deze data benut en kunnen meer en nauwkeuriger 
cijfers worden beschikbaar gesteld. Ook is integratie met register- en enquêtedata op meso- en 
macroschaal mogelijk1. Iets wat andere partijen niet zo goed kunnen als het CBS. 
De rol die het CBS heeft als betrouwbare onafhankelijke maatschappelijke organisatie biedt veel 
kansen. Door de mededingingswetgeving binnen de telecomsector is het nu ondenkbaar dat de vier 
operators (KPN, T-mobile, Vodafone en Tele-2) gaan samenwerken bij het beschikbaar stellen van 
deze data. Het CBS kan deze taak als unieke onafhankelijke partij wel uitvoeren en de data 
integreren. De data zijn zo privacy gevoelig (zie ook de bijlage) dat als er één partij vertrouwd kan 
worden om dit te analyseren op landelijk niveau als ook regionaal, dan is dat het CBS. De kans 
bestaat op een versnipperde markt waardoor er uiteindelijk bijna niemand een integrale toegang 
tot data meer heeft en er nauwelijks maatschappelijke toepassingen mogelijk zijn. Internationaal is 
dit een ontwikkeling die al aan de gang is. We zien wel dat in het buitenland verschillende 
commerciële marktpartijen dit soort data proberen te verkopen. Ieder doet dat op een eigen wijze 
en er is geen standaardisatie in methode. Hierdoor is de data moeilijk toegankelijk en soms van 
slechte kwaliteit. Het CBS wil vanuit haar maatschappelijke rol open standaarden (met algoritmen) 
ontwikkelen voor de verwerking van deze data.  
 
Zijn er geen andere bronnen beschikbaar? 
Er zijn geen databronnen beschikbaar met een dergelijk detailniveau in tijd en ruimte als het gaat 
om lokatiegegevens, verplaatsingen, het onderscheid ingezetene/niet-ingezetene en relaties tussen 
groepen bellers of gebieden. Er is behoefte aan snellere cijfers; vooral op gebieden als toerisme en 

                                                                 
 
1 Het klassiek koppelen van microdata is niet nodig (want?) met dit soort data en er zijn technische beperkingen. 
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mobiliteit is er behoefte aan recentere data dan de data van vorig jaar zoals we die nu veelal 
publiceren. De waarde van deze cijfers gaat achteruit ten opzichte van andere Big data bronnen die 
steeds meer beschikbaar komen. De alternatieven uit andere big data bronnen zijn beperkter, 
selectiever of niet toegankelijk. Voorbeelden zijn verkeerslusdata (alleen snel- en rijkswegen), 
Google-maps data of OV-chipkaartdata. Zoals eerder aangegeven zijn er samenwerkingsvormen met 
operators die in verschillende stadia zitten. Die vorm van toegang is echter op basis van 
vrijwilligheid. Het feit dat er verder maar weinig operators zijn maakt dat de huidige situatie erg 
onzeker is voor het opzetten van een belangrijke statistiek. 
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2 Het beoogde gebruik  
 
2.1 Betaalgegevens 
Het CBS wil de betalingsgegevens gebruiken voor enerzijds het verbeteren van bestaande 
statistische output en anderzijds voor het ontwikkelen van geheel nieuwe output. Net als bij andere 
CBS-gegevens komen de geanonimiseerde microdata ook beschikbaar voor wetenschappelijk 
onderzoek. 
 
2.1.1 Verbetering van bestaande statistische output  
Informatie over betalingsgegevens kan bij bestaande statistieken gebruikt worden voor versnelling, 
verdergaande detailleringen, verhoging van de frequentie en het verminderen van bijstellingen. Aan 
deze verbeteringen is niet alleen behoefte vanuit de wensen van klanten, maar ook in verband met 
de opkomst van nieuwe fenomenen als verkopen via internet.  
− Veel snellere informatie over cruciale economische indicatoren zoals  

o de omzetcijfers per bedrijfstak. Maandcijfers komen nu met ongeveer anderhalve 
maand vertraging beschikbaar, kwartaalcijfers met ongeveer twee maanden. Op basis 
van betalingsgegevens zouden snelle eerste ramingen al binnen bijvoorbeeld een week 
beschikbaar kunnen komen 

o de consumptieve bestedingen van huishoudens. Maandcijfers hiervan komen nu na 
circa zeven weken beschikbaar. Ook dit zou naar ongeveer één week kunnen. 

− Veel meer detail bij gegevens over de consumptie van huishoudens. Hiervan zijn nu maand- en 
kwartaalcijfers beschikbaar met een beperkte detaillering naar goederen- en 
dienstencategorieën en jaarcijfers met een beperkte splitsing naar sociaal-economische groep 
en regio. Betalingstransactiegegevens maken het onder andere mogelijk om  

o Nieuwe soorten detailleringen te geven, bijvoorbeeld van consumptieve bestedingen 
naar bedrijfstak, naar distributiekanaal (w.o. via internet) en naar regio, woonplaats en 
dergelijke. 

o Eerder detailleringen te geven, bijvoorbeeld al op maand- en kwartaalbasis 
detailleringen te geven naar sociaal-economische groep, regio en dergelijke 

o De mate van detail te vergroten, bijvoorbeeld vijftig in plaats van de huidige twintig 
categorieën op maand- en kwartaalbasis 

− Verbetering van het Budgetonderzoek. Zowel inkomsten als uitgaven van huishoudens kunnen 
met behulp van transactiegegevens beter, sneller en meer gedetailleerd in kaart worden 
gebracht. 

− Een hogere frequentie van een aantal statistieken en indicatoren. Hierbij kan onder andere 
gedacht worden aan R&D-indicatoren op kwartaalbasis i.p.v. op jaarbasis, aan week- i.p.v. 
maandcijfers van consumptieve bestedingen en omzetten.  

− Vermindering van bijstellingen bij opeenvolgende ramingen van belangrijke economische 
kerncijfers zoals de economische groei. Een deel van de bijstellingen ontstaat doordat bij het 
maken van vooral de flashramingen maar beperkt informatie beschikbaar is. Met name het 
beeld van de ontwikkeling van bedrijfstakken wordt voor een belangrijk deel gebaseerd op 
gegevens uit enquêtes en belastingaangiftes, die pas na verloop van ongeveer twee maanden 
voor meer dan 90% van de bedrijven informatie bevatten. Statistische output die toch eerder 
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moet worden gepubliceerd bevat dus in bepaalde mate bijschattingen die af kunnen wijken van 
de werkelijke waardes. Belangrijk daarbij is dat de bijstellingen per saldo vaak omhoog zijn, 
d.w.z. dat de economische groei bij de eerste raming regelmatig wordt onderschat. Voor een 
aantal gebruikers levert dit problemen op, bijvoorbeeld bij het gebruik van CBS-gegevens als 
basis voor voorspellingen (o.a. CPB) of voor het bepalen van het beleid op het gebied van 
stimuleren of bezuinigen (o.a. EZK). Dit deel van de bijstellingenproblematiek kan alleen 
structureel worden opgelost door het aanboren van bronnen die eerder dan nu beschikbaar 
komen, zoals betalingstransactiedata. 

− Verlaging van de administratieve lastendruk door het vervangen van bestaande enquêtering als 
bron door toepassingen op basis van betalingstransactiegegevens. Met name bij de maand- en 
kwartaalomzetstatistieken zou dit kunnen. Op dit moment worden er ruim 170.000 enquêtes 
per jaar voor deze statistieken verstuurd, met een administratieve lastendruk van 1,2 miljoen 
euro. Een vermindering met 20% zou dus een verlaging van de administratieve lasten met 
240.000 euro betekenen. 

− Kwaliteitsverbetering van de input/outputtabellen. In combinatie met het maken van nieuwe 
output in de vorm van een netwerkbestand op microniveau (zie hieronder) zou de kwaliteit van 
de bestaande input/output-tabellen kunnen worden verbeterd. De input/output-tabellen zijn 
op dit moment het belangrijkste instrument om het kringloopkarakter van de economie te 
analyseren. Voorbeelden daarvan zijn het berekenen van multiplier-effecten, het analyseren 
van materiaalstromen en energiegebruik in de economie. De structuurinformatie in de 
input/output-tabellen is aan veroudering onderhevig en kan niet goed worden geactualiseerd 
doordat de benodigde informatie niet meer gedetailleerd wordt uitgevraagd middels enquêtes, 
onder andere als gevolg van de doelstelling van administratieve lastendrukvermindering. 

 
 
2.1.2 Nieuw te ontwikkelen statistische output  
Betalingsgegevens kunnen ook gebruikt worden voor het ontwikkelen van geheel nieuwe soorten 
statistische output, waaronder datasets over het netwerk van de Nederlandse economie en over 
inkomsten en uitgaven van huishoudens. Bovendien kunnen ze een rol spelen bij het invullen van 
nieuwe Europese statistiekverplichtingen 
 
− Een microbestand van het netwerk van de Nederlandse economie, dat gebruikt kan worden voor 

analyses die nu niet of nauwelijks mogelijk zijn en dat daarnaast de basis vormt voor het 
afleiden van geaggregeerde netwerkbestanden zoals de input/outputtabellen. De 
netwerkbestanden geven inzicht in de relaties tussen bijvoorbeeld … 

o bedrijven onderling 
o bedrijven en consumenten 
o Nederland en het buitenland 
o overheid en particuliere sector 
o financiële en reële sector 

Het gebruik van micromateriaal over betalingsgegevens maakt daarmee inzicht mogelijk in de 
complexiteit van economie en samenleving die door de toegenomen verwevenheid op deze 
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gebieden is ontstaan2. Dat maakt het mogelijk om analyses te doen op beleidsrelevante 
terreinen als  

o ‘Maatschappelijke uitdagingen’ als Energietransitie, Verduurzaming en Vermindering 
van de uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen, bijvoorbeeld door het beschrijven 
van voorwaartse en achterwaartse effecten in ketens van productie en consumptie. 

o Het stimuleren van innovatie, kansrijke bedrijven en groeivermogen, onder andere 
door te kijken wat de rol en invloed van jonge bedrijven in de economie is, 
identificeren van vernieuwende clusters en ketens en van regionale netwerken. 

o Het omgaan met structurele veranderingen op de arbeidsmarkt als gevolg van 
flexibilisering, globalisering, digitalisering en robotisering. Waar is welke soort werk 
verdwenen of bijgekomen en hoe hangt dat samen met bijvoorbeeld consumptie, 
internationale handel en technologische vernieuwing? En hoe zijn deze effecten 
verdeeld over bevolkingsgroepen, leeftijdscategorieën en regio’s? 

o Robuustheid en weerbaarheid van de economie, waaronder het tijdig detecteren van 
zeepbellen en mogelijke aanstaande omslagen en het analyseren van de effecten van 
het mogelijk omvallen van cruciale bedrijven. 

o De effecten van internet op de economie, waaronder de transacties tussen 
huishoudens onderling (bijvoorbeeld via platforms als Marktplaats) en de rol van 
internetbedrijven in de economie. 

− Inkomsten en uitgaven van huishoudens. Door het transactiekarakter van de data kunnen niet 
alleen de inkomsten en uitgaven van huishoudens in kaart worden gebracht, maar kan ook 
beschreven worden wie aan wie betaalt. Dit maakt nieuwe sociaal-economische variabelen en 
indicatoren mogelijk. Een paar voorbeelden: indicatoren over de financiële relaties tussen en 
binnen huishoudens, de samenloop van meerdere financiële regelingen bij individuele 
huishoudens en schuldenproblematiek bij huishoudens die aan veel schuldeisers moeten 
aflossen.  

− Nieuwe Europese statistiekverplichtingen. Betaalgegevens kunnen ook een rol spelen bij het 
invullen van nieuwe Europese statistiekverplichtingen zonder evenredig verhoging van de 
administratieve lastendruk en uitvoeringskosten voor het CBS. Nieuwe verplichtingen die eraan 
komen zijn het verhogen van de frequentie van een aantal kwartaalomzetstatitieken naar 
maandstatistieken in de bedrijfstak Commerciële Dienstverlening en het uitbreiden van de 
scope van de Productiestatistieken met onder andere de bedrijfstakken Onderwijs en Recreatie. 

 
Gebruik door derden 
De geanonimiseerde microdata van het CBS komen op een goed beveiligde manier beschikbaar voor 
onderzoek door Planbureaus, universiteiten en enkele andere onderzoeksbureaus. Hiermee kunnen 
ook dergelijke instituten profiteren van nieuwe, tijdiger en meer gedetailleerde data waarmee 
maatschappelijke baten ontstaan.  
 
 
                                                                 
 
2 Ministerie van Economische Zaken, Sturen in een verweven dynamiek. Perspectieven op complexiteit en oriëntaties voor 
beleid, april 2017 
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2.2 Mobiele telefoniegegevens 
 
2.2.1 Verbeteren bestaande statistische output 
De toepassingsgebieden voor deze bron bestrijken vrijwel alle bestaande domeinen binnen het CBS 
en een aantal nieuwe domeinen (zie 2.2.2).  De toepassingen beginnen bij daytime population (waar 
bevinden zich wanneer hoeveel mensen) en toerisme. Hierop zijn veel uitbreidingen mogelijk. Het 
gaat dan over het beschrijven van stromen van mensen (evenementen), grensoverschrijdingen, 
milieu, mobiliteit, conjunctuur, gezondheid, armoede, veiligheid, analyses in relatie met bestaande 
statistieken (van werkloosheid tot vergrijzing,). De toegevoegde waarde van deze bron op andere 
meer klassieke bronnen is niet alleen de snelheid maar vooral ook de hoge resolutie in tijd (uren) en 
ruimte (vierkante kilometers tot honderden meters). Die hoge resolutie maakt het ook mogelijk 
uitbaters en bijzondere fenomenen te identificeren die niet te vinden zijn met klassieke bronnen als 
steekproeven en registraties. De verwachting is dat aanvullend onderzoek zal leiden tot veel meer 
toepassingen dan we nu kunnen voorzien. De volgende toepassingen zijn aangetoond en als 
prototype in ontwikkeling. Dit zijn concreet: 
 
− Snellere demografie en veiligheidsinformatie met daytime population. Met deze data kan 

geschat worden hoeveel mensen in welk gebied zijn in een hoge resolutie (uren in de tijd en 
vierkanten van kilometers of 200 meter in steden). Hiermee kan de kwaliteit van de 
Basisregistratie Personen (BRP) onderzocht worden. Bovendien is de betekenis van de BRP in 
een hypermobiele samenleving aan het afnemen. Overdag is een groot deel van de bevolking 
niet aanwezig op de woonlocatie. De BRP registratie zou zelfs in de toekomst geijkt kunnen 
worden aan deze data om de kwaliteit van de BRP ook te verbeteren (bijvoorbeeld voor 
Amsterdam). De toepassingen voor daytime population zijn verder uit te breiden naar milieu 
(blootstelling aan stoffen), veiligheid (rampbestrijding, calamiteitenplanning), 
(sociaal)economisch (drukte in buurten overdag,  drukte in winkelstraten), mobiliteit en andere 
thema’s waar planning op basis van personendrukte van toepassing is. Voor gemeenten geldt 
dat de hoge resolutie kansen biedt om in combinatie met andere voorheen relatief beperkte 
databronnen (WiFi-tellingen, cameratellingen e.d.) nuttige informatie te genereren. De 
economische baten voor daytime population zijn voor beleidsmakers vooral bij 
planningsactiviteiten groot. Hierbij is te denken aan informatie voor miljardeninvesteringen in 
infrastructuur op het niveau van de rijksoverheid. Ook regionaal is te denken aan 
infrastructuurverbetering of het beter plannen van voorzieningen zoals scholen of 
zorginstellingen. Nu komen die soms op onlogische locaties terecht met allerlei negatieve 
gevolgen voor verkeersveiligheid of verkeersintensiteit. Ook op het gebied van 
rampenbestrijding en het doorrekenen van scenario’s voor de veiligheidsdelta kan er nu 
worden uitgegaan van veel nauwkeurige CBS-cijfers. Deze informatie kan ook worden ingezet in 
het kader van veiligheid bij evenementen zoals koningsdag of voetbalwedstrijden. Naast 
aantallen kan gekeken worden waar mensen vandaan komen en wat de trends zijn in 
bezoekersaantallen over bepaalde periodes .  
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Daarnaast zien we ook dat als het gaat om bijvoorbeeld druktebeelden voor evenementen er 
nauwelijks sprake is van onafhankelijke cijfers. Lokale overheden hebben er soms een belang bij 
investeringen te rechtvaardigen en dan lokale commerciële partijen in te huren. 
Op rijksniveau biedt deze informatie ook monitoringsmogelijkheden op effecten om te kijken in 
hoeverre maatregelen goed zijn doorgevoerd. Te denken is aan benchmark informatie tussen 
regio’s. 

 
− Toerisme. Ook toeristen uit het buitenland bellen in Nederland. Hieruit kan de nationaliteit 

worden vastgesteld. Met het vervallen van de roamingtarieven (binnen de EU) in juni 2017 is de 
verwachting dat deze groep beter kan worden waargenomen dan ooit. Er is een dringende 
behoefte aan informatie over toerisme omdat er nauwelijks goede informatie voorhanden is. 
Gemeenten zoals Amsterdam en Utrecht hebben problemen met het spreiden van toeristen 
over de stad. Andere gemeenten willen juist meer toeristen aantrekken. De waarneming 
gebeurt nu via oude methoden als enquêtes op luchthavens en via hotelregistraties. Toeristen 
maken echter steeds meer gebruik van andere overnachtingsdiensten zoals AirBNB en komen 
niet allemaal via luchthavens. Er is geen zicht op uitgaven en waar toeristen in het land naar toe 
gaan behalve lokale onderzoeken. Daarnaast kent toerisme stevige pieken en dalen die 
bovendien lokaal kunnen optreden. Bij oude bronnen is het vaak zo dat toevallig net in de 
verkeerde enquête periode wordt gemeten of een groep door toeval in de steekproef gemist 
wordt. Een bekend voorbeeld zijn buitenlandse voetbalwedstrijden. Mobiele telefoniedata 
meten daarentegen wel de continue stromen aan toeristen. Er is een groot contrast bij 
toerisme met sectoren als landbouw waarbij er wel veel cijfers beschikbaar zijn en dus ook 
meer mogelijk heden zijn voor op evidence/cijfers gebaseerd beleid. In het buitenland wordt 
het voorbeeld aangehaald dat men meer weet over het aantal schapen en koeien dat in een 
gebied zijn dan het aantal toeristen. Behalve CBS-cijfers zijn er alleen lokale commerciële 
partijen die op verzoek onderzoek doen. Het is erg lastig en vaak duur deze informatie via 
klassieke bronnen binnen te halen en er is geen registerinformatie beschikbaar van toeristen 
dan alleen via bedrijven (hotelovernachtingen.e.d).  
Mobiele telefoongegevens geven dus de mogelijkheid ook de stromen van toeristen vast te 
stellen. Doordat er continu met mobiele telefoondata waargenomen kan worden kunnen ook 
pieken door speciale events worden waargenomen. Ook points of entry in Nederland van 
toeristen kunnen worden waargenomen. Dit is waardevolle informatie voor met name 
regionale gebieden en steden. In de toekomst ligt ook real time monitoring (tot 5 minuten) voor 
de hand. 

 
 

2.2.2 Nieuw te ontwikkelen statistische output 
 

− Arbeidsmigratie Uit de tijdsdimensie kan worden vastgesteld of personen uit het buitenland 
toerist zijn of hier komen werken. In de tijd zijn verschillen in de grensregio goed waar te 
nemen hoeveel mensen komen werken in Nederland (ook voor seizoensarbeid). 
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− Mobiliteit Deze data kunnen ook voor mobiliteit kunnen worden ingezet door het CBS. Pilots in 
het buitenland laten mooie resultaten zien en ook Rijkswaterstaat werkt aan car floating data. 
Voordeel van telefoniedata boven bijvoorbeeld GPS-data van auto’s is dat verkeerstromen over 
de weg en via het OV in onderlinge samenhang kunnen worden bekeken. Het is daarom zeer 
waarschijnlijk dat deze bron een goede aanvulling kan zijn op OViN. Mogelijk kan de aselecte 
steekproef worden verkleind en de kwaliteit door onderrapportage van ritten door 
respondenten worden verbeterd. Zonder onderzoek dat zeker 1 jaar in beslag zal nemen als het 
nu gestart wordt is voor dit onderwerp geen businesscase af te geven.   

 
− Economische activiteit en armoede. Uit deze data is ook economische activiteit en armoede af 

te leiden. CBS heeft deze gegevens, maar deze gegevens zijn bijna real time beschikbaar in 
plaats van op jaarbasis. 

 
 
 
3. Het CBS als veilige haven voor gevoelige data 
 
Het verkrijgen van deze data over betalingen en telefonie en het introduceren van 
verwerkingsstandaarden en een kwaliteitskader past binnen de maatschappelijke en onafhankelijke 
doelstellingen van het CBS. Door gegevens te combineren wordt het volledige potentieel van deze 
data benut en kunnen veel nauwkeuriger cijfers worden beschikbaar gesteld. Ook is integratie met 
register- en enquêtedata mogelijk, iets wat andere partijen niet zo goed kunnen als het CBS. Het 
CBS zal methodologische standaarden ontwikkelen en introduceren op het gebied van kwaliteit en 
privacy. 
De afgelopen jaren is keer op keer duidelijk geworden dat het gebruik van betalingsgegevens in de 
publieke opinie zeer gevoelig ligt. Daardoor is ook het gebruik van deze data voor maatschappelijke 
doelen niet mogelijk. Door het bijeenbrengen van dit soort gegevens binnen het CBS kan gebruik 
worden gemaakt van alle voorzieningen die het CBS heeft voor het beveiligen, anonimiseren en 
dergelijke. En zoals gezegd kunnen specifieke onderzoeksinstituten er dan op een veilige manier 
gebruik van maken.  
De rol die het CBS heeft als betrouwbare onafhankelijke maatschappelijke organisatie biedt veel 
kansen. Door de mededingingswetgeving binnen de telecomsector is nu het ondenkbaar dat de vier 
operators (KPN, T-mobile, Vodafone en Tele-2) gaan samenwerken bij het beschikbaar stellen van 
deze data.  Een vergelijkbare sitiuatie is ook het geval bij banken. Het CBS kan deze taak als unieke 
onafhankelijke partij wel uitvoeren en de data integreren. De data zijn zo privacy gevoelig (zie ook 
de bijlage) dat als er één partij vertrouwd kan worden om dit te analyseren op landelijk niveau als 
ook regionaal, dan is dat het CBS. De kans bestaat op een versnipperde markt waardoor er 
uiteindelijk bijna niemand een integrale toegang tot data meer heeft en er nauwelijks 
maatschappelijke toepassingen mogelijk zijn. Internationaal zien we dat in het buitenland 
verschillende commerciële marktpartijen dit soort data proberen te verkopen. Ieder doet dat op 
een eigen wijze en er is geen standaardisatie in methode. Hierdoor is de data moeilijk toegankelijk 
en soms van slechte kwaliteit. Het CBS wil vanuit zijn maatschappelijke rol open standaarden (met 
algoritmen) ontwikkelen voor de verwerking van deze data. Die transparantie is nodig om de 
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kwaliteit van de data te garanderen. Uiteindelijk zullen de standaarden voldoen aan de 
kwaliteitsraamwerken zoals die gebruikelijk zijn bij het CBS. Het is voor de overheid, gebruikers en 
voor commerciële big data partijen effectief om dit te ontwikkelen en een groot deel van de 
informatie openlijk toegankelijk te maken volgens de strikte privacyrichtlijnen. Het  CBS zou dan 
alleen data nog kunnen kopen en nauwelijks invloed hebben op methodologie en kwaliteit van de 
cijfers.  
 
4 Kosten en baten 
De directe kosten én baten voor het CBS zelf zijn beperkt in omvang, de maatschappelijke impact is 
echter groot. Met een investering van 4,5 miljoen euro over 3 jaar zijn de belangrijkste toepassingen 
te ontwikkelen met deze bron. Vooral door slim samen te werken met de externe dataleveranciers 
zijn de kosten beperkt te houden (door bijv. op afstand op locatie te werken). Hierdoor hoeft 
bigdataverwerking voor het CBS niet kapitaal intensief te zijn.  
Het verzamelen van betalingstransactiegegevens bij financiële dienstverleners en van 
telefoniegegevens bij operators is maatschappelijk gezien de goedkoopste aanpak. Om gegevens te 
verkrijgen over (zo goed als) het hele bedrijfsleven en de hele bevolking hoeft maar een beperkt 
aantal bedrijven benaderd te worden: de banken, de betalingsdienstverleners en de vier operators. 
Bovendien is dit voor het CBS een veel efficiëntere manier van gegevensverwerving dan 
bijvoorbeeld via enquêtering.  
Voor de banken hoeft het weinig moeite te zijn als het CBS gebruik kan maken van de API’s 
(Application Programming Interfaces) die banken hebben moeten ontwikkelen in het kader van de 
Europese PSDII-richtlijn (Payment Service Directive nr. 2). Soortgelijke aanpak wordt nu ook 
gehanteerd bij de pilots met de operators. Hiervan is bewezen dat dit werkt en veilig is. 
 
Er zijn voor het CBS directe baten te verwachten uit maatwerk waarmee de investeringskosten 
kunnen worden terugverdiend. De  investeringsrisico’s zijn dus relatief beperkt. De directe waarde 
van deze cijfers aan andere instellingen via bijvoorbeeld maatwerk kan worden geschat in de orde 
van tientallen miljoenen per jaar, afhankelijk hoe deze beschikbaar worden gesteld.  
De echte businesscase zit in het gebruik van deze data voor besluitvorming en beleid voor 
rijksoverheid, regionale overheden en bedrijven. Met een data gedreven aanpak kan zowel 
effectiever als efficiënter beleid gemaakt, uitgevoerd, gemonitord en geëvalueerd worden. De 
maatschappelijke impact zal groot zijn indien de informatie uit deze bronnen beschikbaar wordt 
gesteld.   
Als CBS verwachten we dat deze bronnen daar onmisbaar gaan worden voor besluiten waar het 
vaak om miljardenuitgaven gaat. Regionaal zien we nu een dringende vraag naar deze cijfers komen 
vanuit de Urban Data Centers (UDC’s). De kosten die regionaal bespaard kunnen worden zijn direct 
in de orde van 10-12 miljoen doordat CBS de data levert. De baten voor de inzet van evidence based 
beleid zijn waarschijnlijk groter en op macro-economische schaal, maar lastig te schatten. De baten 
zijn zeer groot als het bijvoorbeeld gaat om het zien aankomen van een nieuwe financiële crisis op 
een bepaald gebied of als het gaat om investeringskosten rondom beleid van infrastructuur bij 
Rijkswaterstaat.  
 




