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PUBLICATIEBLAD
 
MINISTERIËLE REGELING MET ALGEMENE WERKING, van de 27ste juli 2020 ter uitvoering 
van de artikelen 1 en 2 van het Landsbesluit sociaal-economische statistieken 19941 (Regeling 
Nationale Rekeningen enquête 2020) 

____________ 
 

De Minister van Bestuur, Planning en Dienstverlening, 
 
 
 Overwegende: 
 
dat conform het gestelde in het Landsbesluit sociaal-economische statistieken 1994, het wenselijk is 
regelmatig opgaven en inlichtingen in te winnen door middel van vragenlijsten ten behoeve van de 
samenstelling van de sociaal-economische statistieken; 
 
dat voormeld landsbesluit tevens bepaalt dat de modellen van bovengenoemde vragenlijsten alsook 
de periode waarin verzending plaatsvindt door de minister dient te worden vastgesteld; 
 
 Gelet op: 
 
de artikelen 1 en 2 van het Landsbesluit sociaal-economische statistieken 1994; 
 

Heeft besloten: 
 
 

Artikel 1 
 
1. Het Centraal Bureau voor de Statistiek houdt in 2020 een enquête onder de bedrijven en 

instellingen genoemd: Nationale Rekeningen enquête 2020. 
 
2. De enquête, bedoeld in het eerste lid, bestaat uit:  
 

a. de vragenlijst Jaarverslag 2019; 
b. de vragenlijst Jaarverslag 2019 voor verzekeringsmaatschappijen en pensioenfondsen;  
c. de vragenlijst Jaarverslag 2019 voor kredietverlenende instellingen. 

 
3. De vragenlijsten, bedoeld in het tweede lid, zijn opgenomen in de bijlagen behorende bij deze 

regeling. 
 
 
 

1 P.B. 2011, no. 21 (GT). 
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Artikel 2 
 
Alle bedrijven, organisaties en stichtingen die in een door het Centraal Bureau voor de Statistiek 
samen te stellen steekproef vallen, vullen de vragenlijsten in, bedoeld in artikel 1, tweede lid. 
 
 

Artikel 3 
 
De vragenlijsten, bedoeld in artikel 1, tweede lid, worden vóór 28 september 2020 afgeleverd bij de 
bedrijven, organisaties en stichtingen, bedoeld in artikel 2. 
 
 

Artikel 4 
 
Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 augustus 2020. 
 
 

Artikel 5 
 
Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling Nationale Rekeningen enquête 2020. 
 
 
 

Willemstad, 27 juli 2020 
De Minister van Bestuur, Planning,  
en Dienstverlening, 

A.E. KONKET 
 
 
Uitgegeven de 31ste juli 2020 
De Minister van Algemene Zaken, 

E. P. RHUGGENAATH 
 
 


