Centraal Bureau voor de Statistiek
Besluit Commissie bezwaarschriften handhaving CBS
Besluit van de Directeur-Generaal van de Statistiek van 6 juli 2005, houdende de
instelling van een Commissie bezwaarschriften handhaving CBS
Artikel 1. Begripsbepalingen
In dit besluit wordt verstaan onder:
a. commissie: de Commissie bezwaarschriften handhaving CBS.
b. CBS-wet: de Wet op het Centraal bureau voor de statistiek.
c. CBS: het Centraal bureau voor de statistiek.
d. directeur-generaal: Directeur-Generaal van de Statistiek.
e. AWB: Algemene wet bestuursrecht
Artikel 2. Instelling commissie
Er is een Commissie bezwaarschriften handhaving CBS, die de directeur-generaal
adviseert ten behoeve van de beslissing op bezwaar tegen besluiten van de directeurgeneraal op basis van artikel 43 en artikel 51, CBS-wet.
Artikel 3. Samenstelling van de commissie
1. De commissie bestaat uit een (plaatsvervangend) voorzitter en twee leden en
plaatsvervangende leden.
2. De voorzitter, de plaatsvervangend voorzitter, één lid en een plaatsvervangend lid
komen van een externe instelling/organisatie. Eén lid en een plaatsvervangend
komen vanuit het CBS.
3. De secretaris is een door de directeur-generaal aangewezen personeelslid van het
CBS. De secretaris is geen lid van de commissie.
4. De (plaatsvervangende) leden en (plaatsvervangende) voorzitter worden door de
directeur-generaal benoemd voor een periode van ten hoogste vier jaar. Ze kunnen
eenmaal worden herbenoemd.
5. Schorsing en ontslag vindt slechts plaats vanwege ongeschiktheid of
onbekwaamheid voor de functie dan wel wegens andere zwaarwegende in de
persoon van de betrokkene gelegen redenen. Ontslag vindt voorts plaats op eigen
verzoek.
Artikel 4. Taak van de commissie en secretaris
1. De commissie heeft tot taak het adviseren ten behoeve van beslissing op bezwaar
tegen het opleggen van een bestuurlijke boete en last onder dwangsom (artikel 43
en artikel 51 van de CBS-wet) aan een rechtspersoon (artikel 33, tweede lid CBSwet), ondernemingen, vrije beroepsbeoefenaren, instellingen en rechtspersonen
(artikel 33, derde lid CBS-wet) die de in die leden bedoelde gegevens niet, niet
tijdig of niet volledig hebben verstrekt.

2. De secretaris formeert in overleg met de voorzitter, per zitting een “Commissie
bezwaarschriften handhaving CBS”.
Artikel 5. Werkwijze van de commissie
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De commissie adviseert schriftelijk de directeur-generaal binnen tien weken na
ontvangst van het bezwaarschrift.
Het bezwaarschrift wordt ingediend bij de directeur-generaal. Op het ingediende
bezwaarschrift wordt de datum van ontvangst aangetekend.
Indien een bezwaarschrift door de directeur-generaal wordt ontvangen, zendt deze
het zo spoedig mogelijk naar de secretaris van de commissie. De directeurgeneraal bericht aan degene die in bezwaar is gegaan, dat een commissie over het
bezwaar zal adviseren.
De commissie maakt een jaarverslag dat het vóór 1 april aan de directeur-generaal
zendt. De directeur-generaal kan regels stellen aan de inrichting van het
jaarverslag.

Artikel 6. Vooronderzoek
De voorzitter van de commissie is bevoegd rechtstreeks alle gewenste inlichtingen in
te winnen of te laten inwinnen, dan wel overleggen van stukken te vorderen, al dan
niet op verzoek van het bevoegd gezag of de belanghebbende(n).
Artikel 7. Hoorzitting
1. Het horen geschiedt door de commissie. De commissie kan het horen opdragen aan
de voorzitter of een lid dat geen deel uitmaakt van het CBS.
2. De voorzitter bepaalt plaats en tijdstip van de zitting waarin de belanghebbende(n)
en het CBS in de gelegenheid worden gesteld zich door de commissie te laten
horen.
3. De voorzitter beslist of er van het horen kan worden afgezien (artikel 7:3 AWB).
4. Indien de voorzitter op grond van het derde lid besluit af te zien van het horen,
doet hij daarvan schriftelijk mededeling aan de belanghebbende(n) en het CBS.
Artikel 8. Uitnodiging zitting
1. De voorzitter nodigt de belanghebbende(n) en het CBS ten minste twee weken
voor de zitting schriftelijk uit.
2. Binnen drie dagen na de uitnodiging kunnen de belanghebbende(n) of het CBS
onder opgaaf van redenen de voorzitter verzoeken het tijdstip van de zitting te
wijzigen.
3. De beslissing van de voorzitter op dit verzoek wordt uiterlijk één week voor het
tijdstip van de zitting aan de belanghebbende(n) en het CBS meegedeeld.
4. De voorzitter is bevoegd in bijzondere omstandigheden af te wijken of afwijking
toe te staan van de termijnen die genoemd zijn in het eerste tot en met derde lid.

Artikel 9. Openbaarheid zitting
De zitting van de commissie is niet openbaar.
Artikel 10. Schriftelijke verslaglegging
1. Van het horen wordt een verslag gemaakt. Dit verslag vermeldt de namen van de
aanwezigen en hun hoedanigheid (artikel 7:7 AWB).
2. Het verslag houdt verder een zakelijke vermelding in van wat over en weer is
gezegd en wat verder ter zitting is voorgevallen.
3. Het verslag verwijst naar de op de zitting overgelegde bescheiden, die aan het
verslag kunnen worden gehecht.
4. Het verslag wordt ondertekend door de voorzitter en de secretaris van de
commissie.
Artikel 11. Nader onderzoek
1. Indien na afloop van de zitting, maar voordat het advies wordt opgesteld, nader
onderzoek wenselijk blijkt te zijn, kan de voorzitter uit eigen beweging of op
verzoek van de andere commissieleden dit onderzoek houden.
2. De uit het nader onderzoek verkregen informatie wordt in afschrift aan de leden
van de commissie, belanghebbende(n) en het CBS toegezonden.
3. De leden van de commissie, belanghebbende(n) en het CBS kunnen binnen een
week na verzending van de nadere informatie aan de voorzitter van de commissie
een verzoek richten tot het beleggen van een nieuwe hoorzitting. De voorzitter
beslist op zo’n verzoek.
4. Op een nieuwe hoorzitting zijn de bepalingen in dit besluit die betrekking hebben
op de hoorzitting zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing.
Artikel 12. Raadkamer en advies
1. De commissie beraadslaagt en beslist achter gesloten deuren over het door haar uit
te brengen advies.
2. De commissie beslist bij meerderheid van stemmen over het uit te brengen advies.
3. Indien bij een stemming de stemmen staken, beslist de stem van de voorzitter.
4. Van een minderheidsstandpunt wordt bij het advies melding gemaakt indien de
minderheid dat verlangt.
5. Het advies is gemotiveerd en omvat een voorstel voor de te nemen beslissing op
het bezwaarschrift.
6. Het advies wordt door de voorzitter en de secretaris van de commissie
ondertekend.
Artikel 13. Uitbrengen advies en verdaging
1. Het advies wordt, onder meezending van het verslag als bedoeld in artikel 10 en
eventueel door de commissie ontvangen nadere informatie en nader verslag, tijdig
uitgebracht aan de directeur-generaal en aan de belanghebbende(n).

2. Indien naar het oordeel van de voorzitter van de commissie de termijn van 10
weken, als bedoeld in artikel 7:10 AWB ontoereikend is voor achtereenvolgens het
uitbrengen van het advies en het nemen van een beslissing, verzoekt hij de
directeur-generaal tijdig de beslissing te verdagen.
3. Van het besluit tot verdaging ontvangt de commissie een afschrift.
Artikel 14. Inwerkingtreding
Het besluit treedt in werking met ingang van 1 juli 2005.
Artikel 15. Citeertitel
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit Commissie bezwaarschriften handhaving
CBS.

De Directeur-Generaal van de Statistiek,

Drs G. van der Veen

