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HANDHAVINGSBELEID CBS 2009 
 

 

1. Inleiding 

 
Op grond van de Wet op het Centraal bureau voor de statistiek (CBS-wet, Stb. 2003,516), het 

Besluit gegevensverwerving CBS (Stb. 2003, 552 laatst gewijzigd bij besluit van 4 mei 2016, Stb. 

2016, 183) en de EG-verordening betreffende de communautaire statistieken van het 

goederenverkeer tussen de lidstaten (Verordening EG nr. 638/2004, gewijzigd bij verordening 

(EG) nr. 222/2009 van 11 maart 2009) is bepaald dat ondernemingen, vrije beroepsbeoefenaren, 

instellingen en rechtspersonen (verder te noemen: berichtgevers) verplicht zijn bepaalde 

gegevens te leveren aan het CBS. Verstrekt een berichtgever die gevraagde informatie niet, niet 

tijdig of niet volledig, dan heeft de Directeur-Generaal van de Statistiek de bevoegdheid om aan 

die berichtgever een sanctie op te leggen. Die sanctie kan bestaan uit een last onder dwangsom 

en/of een bestuurlijke boete. 

 

 

2. Wettelijk kader 

 
Het wettelijk kader voor het opleggen van een sanctie, wordt gegeven door de CBS-wet, de 

Algemene wet bestuursrecht (Awb), de algemene beginselen van behoorlijk bestuur evenals het 

onderhavige door de Directeur-Generaal vastgestelde handhavingsbeleid. 

 

 

3. Handhaving 

 
Het doel van handhaving is om de volledigheid van de respons binnen de wettelijke 

inzendtermijn van verplichte statistieken te verhogen. Handhaving dient de naleving van de 

responsverplichting te vergroten en daarmee een juiste kwaliteit van de CBS statistieken te 

bevorderen. 

De middelen van handhaving zijn de last onder dwangsom en/of de bestuurlijke boete. De 

volgende uitgangspunten van het handhavingsbeleid gelden.  

 

1. Handhaving is een ultimum remedium. Handhaving vindt pas plaats als 

waarnemingsmethoden niet hebben geleid tot respons. 

2. De objectief meetbare criteria voor handhaving zijn: grootteklasse en voor zover 

mogelijk classificatie. 

3. Handhaving vindt pas plaats als minimaal 1 herinnering, rappel genaamd, is verzonden. 

4. Bij de eerste geconstateerde overtreding wordt de sanctie last onder dwangsom 

toegepast. De berichtgever heeft dan nog 14 dagen de tijd (de zogenaamde 

begunstigingsperiode) om alsnog de gevraagde gegevens te leveren voordat 

daadwerkelijk een dwangsom wordt verbeurd. 
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5. Bij de tweede en volgende (herhaalde) overtreding wordt de sanctie bestuurlijke boete 

toegepast. 

De periode die hierbij in ogenschouw wordt genomen, bedraagt 3 jaar voorafgaand aan 

deze herhaalde overtreding. 

6. De hoogte van de bestuurlijke boete respectievelijk de last onder dwangsom wordt 

bepaald door een afweging van de omvang, aard en ernst van de overtreding. De 

hoogte is terug te vinden in de Tarieventabel Handhaving CBS (Stcrt. 2016, 25469). 

 

 

Onderhavig handhavingsbeleid vervangt het Handhavingsbeleid CBS 2004 en geldt totdat een 

nieuw beleid door de Directeur-Generaal van de Statistiek wordt vastgesteld. 

 

 

Het handhavingsbeleid staat gepubliceerd op internet www.cbs.nl/handhaving en is telefonisch 

op te vragen via telefoonnummer 045 – 570 65 55. 

http://www.cbs.nl/handhaving

