In bezwaar gaan
Lees eerst deze folder

U overweegt in bezwaar te gaan
De bezwarenadviescommissie van het CBS behandelt bezwaren tegen
een opgelegde dwangsom of bestuurlijke boete op grond van de CBSwet. Een aantal bezwaargronden komt veel voor, maar leidt niet tot
verandering van de opgelegde boete. Om u onnodig werk te besparen
zetten wij deze bezwaargronden in deze folder voor u op een rij.

Drukte, een organisatieverandering of de overgang naar een
nieuw financieel systeem.
Iedere ondernemer in Nederland is verantwoordelijk voor het tijdig en
volledig kunnen beschikken over de bedrijfsgegevens en voor de juiste
beoordeling van (elektronische) post. Ook in drukke periodes, bij wijzigingen
binnen de organisatie of bij de overgang naar een nieuw financieel systeem.
Dit zijn geen redenen om af te zien van de responsverplichting.

Correspondentie van het CBS niet ontvangen door verhuizing,
nieuw contactpersoon of nieuw emailadres.
Ieder bedrijf in Nederland moet voldoen aan wettelijke verplichtingen en
is verantwoordelijk voor de eigen bedrijfsvoering. Hiertoe behoort ook het
tijdig doorgeven van een verhuizing aan ons contact center, de inzet van
personeel, tijdige vervanging bij afwezigheid en/of niet functioneren en
de toegankelijkheid van e-mailadressen voor e-mails waarvan de tijdige
behandeling cruciaal is.

Correspondentie van het CBS over mogelijke dwangsommen
en boetes niet ontvangen.
De afdeling Handhaving stuurt alle correspondentie aan het bedrijf dat
in overtreding is per post aan de directie. Beschikkingen worden ook per
aangetekende post verstuurd. De juiste en actuele naam- en adresgegevens
zijn afkomstig uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Dat is een
openbaar register waarbij derden, zoals het CBS, op de juistheid mogen vertrouwen.
Bedrijven zijn zelf verantwoordelijk voor een juiste en actuele inschrijving in het
Handelsregister.

We waren niet op de hoogte van een achterstallige enquête. Na
ontvangst van de brief over de boete hebben we deze direct
ingevuld en contact opgenomen met het CBS om de situatie
toe te lichten.
Het CBS kan twee verschillende sancties opleggen: een dwangsom of
een bestuurlijke boete. Welke wordt opgelegd hangt af van hoe vaak uw
bedrijf heeft verzuimd gegevens te leveren. Bij een eerste overtreding van
de CBS-wet wordt een beschikking last onder dwangsom opgelegd. Deze
dwangsom wordt alleen verbeurd als de gegevens niet geleverd worden
binnen de zogenoemde begunstigingstermijn (14 dagen ingaande de dag na
dagtekening van de beschikking).
Heeft uw bedrijf vaker de CBS-wet overtreden, dan betreft het een bestuurlijke
boete. Bij een bestuurlijke boete geldt geen begunstigingstermijn. Het leveren
van de gegevens stopt de boete niet.

Mijn bedrijf wil ontheven worden van de verplichting om
vragenlijsten in te vullen. Wij krijgen deze al jaren en
soortgelijke andere bedrijven niet.
Gelet op de randvoorwaarden die aan een steekproef voor een bepaalde
statistiek worden gesteld, verspreidt het CBS de enquêtedruk altijd zo
eerlijk mogelijk over bedrijven. Het is echter niet mogelijk om ontheven te
worden van de wettelijke verplichting om vragenlijsten in te sturen of uit het
onderzoek te worden gehaald als bedrijf.

Het invullen van de vragenlijsten levert veel druk op de
organisatie.
Het CBS doet er alles aan om de lasten- en enquêtedruk bij bedrijven zo
laag mogelijk te houden. Dit gebeurt op eigen initiatief, maar ook omdat
het CBS daar wettelijk toe is gehouden. We kijken eerst of de informatie
tijdig, volledig, toereikend en juist beschikbaar is in andere registraties van
de (semi)overheid. Is dat niet het geval, dan pas mag het CBS de benodigde
gegevens zelf en kosteloos aan bedrijven vragen.

Mijn bedrijf levert maandelijks omzetgegevens aan de
Belastingdienst. De relevante gegevens zijn daar te
verkrijgen.
Het CBS moet deze statistische informatie op basis van Europese regelgeving binnen één maand en vijf kalenderdagen na de verslagperiode
leveren aan Eurostat, het Europese bureau voor de statistiek. De
gevraagde gegevens kunnen niet tijdig worden gehaald uit andere
registraties. Tussen het ontvangen van de informatie en het leveren aan
Eurostat vindt namelijk een aantal handelingen plaats (controle, selectie,
digitalisering, analyse en eventueel correctie). Daardoor heeft het CBS
de informatie eerder nodig dan dat de Belastingdienst deze beschikbaar
heeft.
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