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CBS 
T.a.v. de Woo-functionaris 
Postbus 24500 
2490 HA Den Haag 
 

Per e-mail: CSB-juridisch@cbs.nl  
 
 
Wet Open Overheid Verzoek (WOO) 
Betreft: Erratum 
Datum: 3 november 2022 
 
Geachte heer / mevrouw, 
 
Hierbij dien ik namens de besloten vennootschap GS Magenta B.V., ook handelend onder 

de naam ‘’GeenStijl’’, verzoekster, een verzoek op grond van de Wet Open Overheid 

(WOO) bij u in inzake het navolgende.  

 
Inleiding 
 
Op of rond 14 oktober 2022 verscheen er op uw website, www.cbs.nl, een ‘erratum’ over 
de woonoppervlakte 2017 in Nederland.1 Het oorspronkelijke bericht daarvan staat ook 
op uw website.2 Het erratum komt er op neer dat de gemiddelde woonoppervlakte per 
persoon lager blijkt te liggen dan een eerder door het CBS gepubliceerd cijfer, alsmede 
dat er (ook) verschillen per gemeente en per type huishouden zijn. Dit WOO-verzoek gaat 
over dit onderwerp. 
 
Graag verzoek ik u verzoekster de navolgende documenten, informatie en andere 
bescheiden te openbaren en te doen toekomen, die zien op (de totstandkoming van) dit 
erratum. Het tijdsbestek van dit verzoek is vanaf het moment van de (oorspronkelijke) 
publicatie in 2017 (voetnoot 2) tot en met de dagtekening van dit WOO-verzoek. 
 
Verzoeken 
 

Verzoekster verzoekt u te openbaren en een daartoe strekkend besluit te nemen 
ter zake: 
 

1. Allen interne correspondentie, documentatie en bescheiden, daaronder begrepen 
e-mails, brieven, Whatsapp-berichten, Sms-berichten, (gespreks)verslagen, 
telefoonnotities en andersoortige communicatie en correspondentie berustende bij 
uw bestuursorgaan, betrekking hebbende op (de totstandkoming van) het erratum. 
Indien ook sprake is van gevoerde correspondentie met externe partijen over het 
erratum of de totstandkoming daarvan, dan wordt ook om deze correspondentie 
verzocht. 

 
1 https://www.cbs.nl/nl-nl/achtergrond/2018/22/woonoppervlakte-in-nederland 
2 https://www.cbs.nl/nl-nl/erratum/2018/22/woonoppervlakte-in-nederland 
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2. Alle (concept)berekeningen van de gemiddelde woonoppervlakte per persoon en 

correspondentie daarover, alsmede over de aanpassingen/correcties daarvan en 
correspondentie die ziet op het publiceren / naar buiten brengen van het erratum.  
 

3. Alle correspondentie, documentatie en bescheiden, daaronder begrepen e-mails, 
brieven, Whatsapp-berichten, Sms-berichten, (gespreks)verslagen, 
telefoonnotities en andersoortige communicatie en correspondentie berustende bij 
uw bestuursorgaan, betrekking hebbende op de (totstandkoming van de) 
gepubliceerde cijfers van de gemiddelde woonoppervlakte per persoon die niet 
bleken aan te sluiten bij de bedoelde definitie.   

 
Bij voorbaat dank voor behandeling van dit verzoek. 
 
Met vriendelijke groet, 

 
 

gemachtigde 

 

Corresepondentieadres: 

Loon Management Int. BV 

Postbus 71297 

1008 BG Amsterdam 

woodesk@loonmanagement.nl 




