
Belangrijk
om te weten

– Invullen van dit onderzoek is wettelijk verplicht 

– Vul uw gegevens op tijd in. De uiterste datum staat in de brief

– U krijgt slechts één herinnering

– Bedrijven die niet inzenden, worden gehandhaafd

– Niet aanleveren betekent een boete

… wij willen uw gegevens, niet uw geld! 
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U bent belangrijk voor ons

Het CBS heeft als taak het op tijd samenstellen van betrouwbare informatie. Zonder u kunnen we dit niet 

realiseren! Alleen als veel bedrijven aan onze onderzoeken meedoen, kunnen wij deze betrouwbare 

cijfers samenstellen. U bent dus heel belangrijk voor ons.

Wij vragen geen onnodige gegevens uit

Het CBS heeft de plicht er alles aan te doen om de benodigde gegevens zoveel mogelijk bij andere 

organisaties, zoals bijvoorbeeld de Belastingdienst, op te halen. Alleen als deze organisaties niet, of 

niet op tijd de juiste informatie hebben, benadert het CBS individuele bedrijven om gegevens aan te 

leveren. Ook bij dit onderzoek is het noodzakelijk om bedrijven te vragen om mee te werken.

Wat als u niet instuurt?

In de CBS-wet staat dat het verplicht is om gegevens aan het CBS te leveren. Die wet biedt het CBS 

ook de mogelijkheid om te handhaven. Dit betekent dat we u, als u geen gegevens levert, verplichten 

de gegevens alsnog aan te leveren. Als u dat niet doet, schrijft de wet voor dat u daarvoor kan worden 

gehandhaafd. Het CBS kan u een last onder dwangsom of een boete opleggen.

Dit willen we voorkomen. We gaan ervan uit dat u uw gegevens tijdig en correct aanlevert. U ontvangt 

van ons nog een laatste schriftelijke herinnering voordat de in de brief vermelde einddatum is 

verstreken.

Meer informatie vindt u op www.cbs.nl/handhaving.

U kunt ook contact opnemen via 045 570 64 00.

Voor wat er feitelijk gebeurt
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