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<Aanhef>, 

 

Energie houdt ons warm op koude dagen en koel op warme dagen. We verbruiken energie om 

te wassen, te koken en televisie te kijken. Maar energieverbruik kost ook geld en heeft gevolgen 

voor het milieu. Het CBS voert samen met het ministerie van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties (BZK) het Energieonderzoek uit. Doel van dit onderzoek is een beter 

energiebeleid tegen lagere kosten en met minder schadelijke gevolgen voor het milieu. Een 

betere leefomgeving dus, ook voor u.  
 
Een tijd geleden deed u mee aan het Woononderzoek van het CBS. U gaf toen aan dat we nog 
een keer contact met u mogen opnemen. Graag maken we daar nu gebruik van. Mogen we weer 
op uw medewerking rekenen?  
 
Als dank voor uw hulp krijgt u na afloop een rapport met de belangrijkste energiebesparende 
tips voor uw woning thuisgestuurd. Bovendien maakt u kans op één van de vijf iPads die we 
beschikbaar stellen1. 
 
Hoe kunt u meedoen? 
Het Energieonderzoek bestaat uit twee delen: 
 

1. Vragenlijst 
Eerst vragen wij u om de vragenlijst in te vullen, via internet. Om de gegevens te 
beschermen gebruiken we een beveiligde verbinding. U vindt de vragenlijst op het volgende 
internetadres: 
<URL> 

        Typ dit adres in de adresbalk bovenaan uw scherm, niet in Google of een andere  
        zoekmachine. 
 

Uw gebruikersnummer: <Re_id> 
Uw toegangscode: <Inlogcode>  

Geen internet? Een medewerker van het CBS kan u over een paar weken bezoeken als u de 

vragenlijst op internet nog niet heeft ingevuld.  

2. Woningopname 
Daarna komt een deskundige van het bedrijf Susteen langs om de kenmerken van uw 
woning te bekijken en bepaalde zaken op te meten. De medewerker neemt eerst contact 
met u op om een afspraak te maken. Hoe het bezoek precies in zijn werk gaat, leest u in 
bijgevoegde folder. In een klein aantal gevallen komt er nog een keer een deskundige langs 

                                                                 
1 Aan het eind van de woningopname hoort u direct of u een iPad krijgt toegestuurd. Wilt u geen iPad 
ontvangen? Dan kunt u dat aangeven. 
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van het bedrijf Arcadis Nederland B.V. Ook dan neemt de medewerker eerst contact met u 
op om een afspraak te maken.                                                                     

 
Uw gegevens zijn veilig 
Bij al onze onderzoeken zijn uw gegevens veilig. Onderaan deze brief leest u daar meer over. 
 
Heeft u vragen? 
Bel ons gerust op (045) 570 64 00. Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 
9.00 en 17.00 uur. U kunt ook naar contactcenter@cbs.nl mailen. Of kijk op 
www.cbs.nl/energieonderzoek voor meer informatie.  
 

U doet ons een groot plezier als u één van de komende dagen de vragenlijst invult. 

 

Ik dank u alvast hartelijk voor uw tijd en medewerking. 

 

Met vriendelijke groet, 

 
 
Mevrouw dr. A. Boeijen 
Hoofddirecteur Dataverzameling 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uw gegevens zijn bij al onze onderzoeken veilig. Dit is een verplichting van het CBS die in de wet 
is bepaald. Het CBS heeft verschillende maatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen. 
Zo zorgt de wet ervoor dat uw gegevens alleen voor statistische doelen worden gebruikt. Geen 
enkele instelling kan toegang eisen tot de gegevens die het CBS verzamelt. In de statistische 
informatie van het CBS zijn persoonlijke gegevens nooit te herkennen. 
 

Het CBS verzamelt zelf gegevens maar krijgt ook veel bestanden van andere instellingen. Hierin 

staan bijvoorbeeld gegevens over energieverbruik en uw woning. Die informatie voegen we 

z.o.z. 



 

 

Vervolgblad 2 behorende bij brief  van  

samen. Het CBS en BZK maken statistieken over de Nederlandse samenleving met die 

informatie. Zo werken we zo zuinig mogelijk. 


