
bij het CBS
Handhaving

Wat kunt u verwachten?



Het CBS levert met betrouwbare statistische informatie en gegevens 

inzicht in maatschappelijke en economische vraagstukken. Die 

informatie kan alleen betrouwbaar zijn als we van een grote groep 

bedrijven informatie ontvangen. Zonder u kunnen we dit niet 

realiseren. Voor onze statistieken maken we zoveel mogelijk gebruik 

van gegevens die al bij andere (overheids)instanties bekend zijn. Dat 

is vaak voldoende. Hebben deze instanties niet de juiste informatie of 

is deze onvoldoende, dan mag het CBS bedrijven verplichten om hun 

gegevens te verstrekken. Dit staat in de CBS-wet. Levert u de gevraagde 

gegevens niet, dan mag het CBS u handhaven.  

Wat is dat precies, handhaving?

Handhaving betekent dat we u verplichten uw gegevens alsnog aan 

te leveren. Als u dat niet doet, kan u dat geld gaan kosten via een last 

onder dwangsom of een bestuurlijke boete. Bij een last onder dwangsom 

krijgt u de kans om uw gegevens alsnog aan te leveren. Doet u dat niet 

dan moet u per dag een bepaald bedrag betalen, totdat u de gegevens 

wel heeft geleverd. Het aantal dagen is beperkt tot een maximum. Bij 

herhaling van de overtreding kan dit leiden tot een bestuurlijke boete. 

U krijgt niet meteen een last onder dwangsom opgelegd. U ontvangt van 

ons altijd eerst een herinnering met de vraag om uw gegevens met spoed 

op te sturen. Als wij uw gegevens na deze waarschuwing niet hebben 

ontvangen, krijgt u een aangetekende brief, de beschikking. Hierin staat  

het bedrag dat u per dag aan ons moet betalen totdat u de gegevens hebt 

aangeleverd. Bent u het niet eens met de beschikking, dan kunt u dat ons 

laten weten door bezwaar te maken. Meer informatie hierover vindt u op 

www.cbs.nl/handhaving of in de ontvangen beschikking. Uiteindelijk kunt 

u ook nog in beroep en in hoger beroep gaan bij de rechter. 

Bij een volgende (herhaalde) overtreding kunnen wij u een bestuurlijke 

boete opleggen. U betaalt dan een bedrag in één keer. De aankondiging 

hiervan ontvangt u per brief. Als u de gegevens alsnog aanlevert, wil dat 

niet zeggen dat daarmee de boete automatisch vervalt. Alleen wanneer 

http://www.cbs.nl/handhaving


Eén keer betalen, dan geen vragenlijsten meer?

U bent wettelijk verplicht om mee te werken aan de onderzoeken 

van het CBS. Dat betekent dat elke keer dat u de gevraagde gegevens 

niet levert, u dat geld kan kosten via een last onder dwangsom of 

bestuurlijke boete. Wanneer u een last onder dwangsom of bestuurlijke 

boete heeft ontvangen en betaald, geeft dat geen vrijstelling voor het 

leveren van gegevens. U ontvangt van ons nog steeds een verzoek om 

uw gegevens aan te leveren.

Voornemen
Een brief met de aankondiging dat het u geld kan gaan kosten 
als u de gevraagde gegevens niet aanlevert.

Zienswijze
Met een zienswijze kunt u aangeven waarom u vindt dat u een 
goede reden heeft om de gevraagde gegevens niet op tijd en/
of volledig te leveren.

Beschikking
Een schriftelijk besluit van de Directeur-Generaal van het 
CBS waarin staat dat u een bedrag per dag aan ons moet 
betalen, een zogenaamde last onder dwangsom of dat u een 
bestuurlijke boete krijgt opgelegd.

Last onder dwangsom
Bij een last onder dwangsom krijgt u de kans om uw gegevens 
alsnog aan te leveren. Doet u dat niet dan moet u per dag 
een bepaald bedrag betalen, totdat u de gegevens wel heeft 
geleverd. Het aantal dagen is beperkt tot een maximum. De 
hoogte van de dwangsom wordt vastgesteld aan de hand van 
de Tarieventabel Handhaving CBS. 

Bestuurlijke boete
Bij een bestuurlijke boete moet u een bepaald bedrag in één 
keer betalen. De hoogte van de boete wordt vastgesteld aan de 
hand van de Tarieventabel Handhaving CBS. 

Bezwaar
Wanneer u het niet eens bent met het besluit tot een last onder 
dwangsom of een bestuurlijke boete, kunt u bezwaar maken 
bij de Directeur-Generaal van het CBS. 

Hoger beroep
(van u en/of het CBS bij de Raad 
van State)

Voornemen
(eventueel, door de afdeling 
Handhaving van het CBS)

¸̧
Zienswijze
(eventueel, van u ingediend bij 
afdeling Handhaving van het CBS)

¸̧
Beschikking
(door de Directeur-Generaal van 
het CBS)

¸̧
Bezwaar
(van u ingediend bij de 
Directeur-Generaal van het CBS)

¸̧
Beroep
(van u en/of het CBS bij de 
rechtbank)

¸̧

u een goede reden heeft waarom u de gegevens niet heeft geleverd, 

kunnen wij besluiten om de boete niet op te leggen. 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2022-6132.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2022-6132.html


Voor wat er feitelijk gebeurt

CBS Handhaving

Postbus 4481

6401 CZ Heerlen

Tel. 045 570 65 55

www.cbs.nl/handhaving
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Heeft u nog vragen, dan kunt u (onder vermelding van de 

CBS-referentie en datum van de brief) contact opnemen met de 

afdeling Handhaving van het CBS.


