
Andersson Elffers Felix

INVENTARISATIE 
HANDHAVINGSORGANISATIES

Organisatie-naam Ministerie Kleurspoor Rubriek Thema Taakomschrijving Bevoegdheden Wet en regelgeving website tel

(1) signaleren 
(2) informatie 
verzamelen 
(2a) met dwangmiddelen; 
(3) intervenieren 
(3a) bestuursrechtelijk 
(3b) strafrechtelijk
(3c) privaatrechtelijk 

1 Arbeidsinspectie Ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid

gezondheidszorg en arbeid 
sociale zekerheid, belastingen en 
economie

arbeid
economie

arbo
fraudebestrijding
illegale bedrijven
illegale tewerkstelling
jeugdzorg

De Arbeidsinspectie bevordert door middel van handhaving de 
naleving van de wetgeving op het gebied van de veiligheid en 
gezondheid op het werk en bestrijdt illegale tewerkstelling. Daarbij 
wordt prioriteit gegeven aan de aanpak van misstanden. 

1, 2, 2a,3,3a,3b Arbeidsomstandighedenwet                      

Arbeidstijdenwet                                                     

Wet arbeid vreemdelingen

Algemene wet gelijke behandeling

Bestrijdingsmiddelenwet 1962

Kernenergiewet

Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs

Wet arbied vreemdelingen

Wet gelijke behandeling mannen en vrouwen

Wet goederenvervoer over de wet

Wet melding collectief ontslag

Wet milieugevaarlijke stoffen

Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag   

Wet op het algemeen verbindend en onverbindend verklaren van bepalingen 

van colleciteve arbeidsovereenkomsten  

Wet op de gevaarlijke werktuigen

Wet op de loonvorming

www.arbeidsinspectie.nl 070-3044500

2 Inspectie voor Werk en Inkomen Ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid

gezondheidszorg en arbeid 
sociale zekerheid, belastingen en 
economie

arbeid
gezondheid
economie
sociale zekerheid

voedselkwaliteit
volksgezondheid
arbo
fraudebestrijding
subsidie
bedrijfsinformatie en 
statistiek
bijstand
pensioen
bedrijfsvereniging

De IWI houdt toezicht op de uitvoering van de taken die zijn 
opgedragen aan het UWV, CWI, IB, BKWI, SVB, RWI, gemeenten, de 
SER, PVK, CTB en certificatie- en keuringsinstellingen op het terrein 
van arbeidsomstandigheden.

1,2, 2a Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen                                                                                 

Werkloosheidswet                                                             

Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering

Ziektewet                                                                 

Algemene Bijstandswet                                                   

Wet sociale werkvoorziening                                      

Wet kinderopvang                                                     

Wet werk en bijstand                                                         

Wet inkomensvoorziening kunstenaars                                                                                           

www.iwiweb.nl 070-3044444

3 Rijksarchiefinspectie Ministerie van Onderwijs, Cultuur 
en Wetenschappen

cultuur en onderwijs cultuur archieven De Rijksarchiefinspectie controleert de kwaliteit van het archiefbeheer 
van de centrale overheid.

1,2,2a, 3,3a Archiefwet 1995 www.rijksarchiefinspectie.nl 070-3339133 

4 Inspectie van het onderwijs Ministerie van Onderwijs, Cultuur 
en Wetenschappen

cultuur en onderwijs onderwijs leerplicht
scholen

De inspectie van onderwijs houdt toezicht op het Nederlandse 
onderwijs. Zij beoordeelt de kwaliteit en rapporteert over 
ontwikkelingen in het onderwijs.

1,2,2a Wet op het onderwijstoezicht (WOT) www.onderwijsinspectie.nl 030-6690600

5 Inspectie Cultuurbezit Ministerie van Onderwijs, Cultuur 
en Wetenschappen

cultuur en onderwijs cultuur                            cultuurbezit
rijkscollecties

De Inspectie is opgericht voor het toezicht op het behoud en beheer 
van de rijkscollecties in beheer bij rijksmusea die verzelfstandigd zijn 
in 1994 en 1995. Vanaf 2002 houdt de Inspectie Cultuurbezit ook 
toezicht op rijkscollecties die in beheer zijn van musea die ressorteren 
onder andere ministeries dan OCW. 

1,2,2a,3,3b Wet behoud cultuurbezit www.cultuurbezit.nl 070-3028120

6 Rijksinspectie voor de archeologie Ministerie van Onderwijs, Cultuur 
en Wetenschappen

cultuur en onderwijs
ruimtelijke ordening en bouwen

cultuur
ruimtelijke ordening

archeologie
monumenten

De RIA ziet toe op de naleving van het bij of krachtens de 
Monumentenwet 1988 bepaalde ten aanzien van archeologische 
monumenten, opgravingen en vondsten. 

1,2 Monumentenwet www.archinsp.nl 070-4124670

7 Inspectie voor de gezondheidszorg Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport

gezondheid en arbeid gezondheid                     volksgezondheid De Inspectie voor de Gezondheidszorg beschermt en bevordert door 
middel van toezicht de volksgezondheid en gezondheidszorg. De 
Inspectie heeft daarbij de taak om onderzoek te verrichten naar de staat 
van de volksgezondheid en het toezicht houden op de naleving  van 
overtredingen. 

1,2,2a,3,3a,3b Gezondheidswet

Opiumwet

Wet beroepsuitoefening individuele gezondheidszorg (BIG)

Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (BOPZ)

www.igz.nl 070-3407911

8 Inspectie jeugdzorg Ministerie van  Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport
Ministerie van Justitie

gezondheid en arbeid gezondheid volksgezondheid
jeugdzorg

De inspectie houdt toezicht op de kwaliteit van de jeugdhulpverlening 
en de jeugdbescherming. De inspectie doet op basis van haar 
bevindingen voorstellen tot verbetering van de kwaliteit.

1,2,2a Wet op de jeugdverlening www.inspectiejeugdzorg.nl 070-3407474

9 Inspectie voor de sanctietoepassing Ministerie van Justitie openbare orde, veiligheid en openbare 
ruimte gebruik

veiligheid straffen (start per 1/1/05)  Deze inspectie gaat per 1/105 toezien op de kwaliteit 
van de uitvoering door de justitiële inrichtingen en de 
reclasseringsinstellingen.

PM www.inspectiesanctietoepassing.n
l

070-3706141

10 VROM Inspectie Ministerie van VROM ruimtelijke ordening en bouwen               
milieubeheer en milieuhandhaving

alle rubrieken alle thema's DNB draagt bij aan het bepalen en uitvoeren van het 
gemeenschappelijk beleid van de landen die de euro hebben 
ingevoerd.
DNB bevordert de goede werking van het betalingsverkeerd. 
DNB houdt toezicht op financiele instellingen en de financiële sector. 

1,2,2a,3,3a,3b Waterleidingwet                                                       

Europese Verordening Overbrenging Afvalstoffen        

Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden                                                  

Wet luchtverontreiniging                                               

Wet verontreiniging oppervlaktewateren Kernenergiewet                                                                          

Bestrijdingsmiddelenwet                                                            

Wet op de Ruimtelijke Ordening                                    

Wet vervoer gevaarlijke stoffen                                            

Wet op de lijkbezorging                                                             

Wet Milieubeheer                                                           

Wet bodembescherming                                                    

www.vrom.nl 070-3394184

11 Inspectie Verkeer en Waterstaat Ministerie van Verkeer en 
Waterstaat

openbare orde, veiligheid en openbare 
ruimte gebruik
waterbeheer

veiligheid verkeersveiligheid
oppervlaktewater
openbaar water
scheepvaart
snelheid op water
ligplaats woonschepen

De IVW richt zich op het bewaken en bevorderen van een veilig en 
duurzaam gebruik van weg, water, lucht en rail. De IVW heeft als taak 
de toezicht op voornoemde gebieden uit te oefenen met betrekking tot   
de veiligheid, de bescherming van het leefmilieu en de goede 
arbeidsomstandigheden. 

1,2,2a,3,3a,3b Arbeidsomstandighedenwet                      

Arbeidstijdenwet                                                                                                                          

Binnenschepenwet                                   

Luchtvaartwet                                                                  

Locaalspoor- en Tramwegwet                                                        

Spoorwegwet                                                                   

Wet personenvervoer 2000                                                        

Wet milieubeheer                                                                       

Wet verontreiniging oppervlaktewater                                        

Wet wapens en munitie                                                                

Wet vervoer gevaarlijke stoffen                                                                    

Wet op de waterkering                                             

Wet luchtvervoer              

Zeevaartbemanningswet

www.ivw.nl 070-3517440
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12 Inspectie openbare orde en 
veiligheid

Ministerie van Binnenlandse zaken 
en Koninkrijkrelaties

openbare orde, veiligheid en openbare 
ruimte gebruik

openbare orde
veiligheid

alle thema's De inspectie houdt toezicht op de wijze waarop de gemeenten, 
provincies en rijksoverheid invulling geven aan hun taken op het gebied 
van politie, politieonderwijs, brandweer en rampenbestrijding. 

1 Brandweerwet

Wet op de LSPO en het politieonderwijs

Wet kwaliteitsbevordering rampenbestrijding

www.ioov.nl 070-4266261

13 Algemene Inspectiedienst Ministerie van Landbouw, Natuur 
en Voedselkwaliteit

landbouw en natuurbeheer alle rubrieken alle thema's De AID stimuleert of ontmoedigt door bepaalde activiteiten bepaald 
gedrag van factoren uit het werkgebied van LNV en dragen daardoor 
bij aan de effecten die daarmee worden beoogd zoals welvaart, 
gezondheid van de mens en dier en biodiversiteit  

1,2,2a,3,3a,3b Diergeneesmiddelenwet

Gezondheids- en  welzijnswet voor dieren

Kernenergiewet

Landbouwkwaliteitswet

Landbouwwet

Meststoffenwet

Plantenziektenwet

Wet op de openluchtrecreatie

Wet op de uitoefening van de diergeneeskunde

Wet verplaatsing mestproductie

In- en uitvoerwet

Wet grensoverschrijdend vervoer van aan bederf onderhevige levensmiddelen

Wet milieubeheer

Destructiewet

Warenwet

Wet herstructurering varkenshouderij

Kaderwet LNV-subsidies

Sanctiewet 19997

Flora- en faunawet

Natuurbeschermingswet 1998

Bestrijdingsmiddelenwet 1962

Landbouwkwaliteitswet

Boswet

Zaaizaad - en plantgoedwet

www.aid.nl 045-5466222

14 Sociale Inlichtingen- en 
Opsporingsdienst (SIOD)

Ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid

sociale zekerheid, belastingen en 
economie

sociale zekerheid
belastingen
economie

bedrijven
particulieren
fraudebestrijding
subsidie
bijstand
pensioen

De SIOD is een handhavingsorganisatie die door opsporing van 
zware en/of sectoroverschrijdende strafbare feiten beoogt misbruik van 
sociale wetgeving en de voorzieningen, die hieruit voortvloeien, tegen 
te gaan.

1,2,2a,3,3b Werkloosheidswet                                                             

Algemene Kinderbijslag Wet                                                                                                                                     

Algemene ouderdomswet                                               

Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering                 

Wet werk en bijstand

www.minszw.nl 070-3493333

15 Uitvoeringsinstituut 
Werknemersverzekeringen 

Ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid

sociale zekerheid, belastingen en 
economie

economie
sociale zekerheid

subsidie
bijstand
fraudebestrijding

De UWV vloeit voort uit de Wet Structuur Werk en Inkomen. 
Uitgangspunt van deze wet is: werk boven een uitkering. Het UWV 
werk samen met het CWI (Centrum voor Werk en Inkomen) om mensen 
(weer) aan het werk te helpen. Alleen als blijkt dat werken op dat 
moment echt onmogelijk is zorgt UWV voor een tijdelijke uitkering. 
Naast het verstrekken van uitkeringen, stimuleert en ondersteunt UWV 
bij reïntegratie. 

1,2,2a,3,3a,3b Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en Inkomen

Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering

Wet op de arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten

Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten

Toeslagenwet

Ziektewet

Wet verbetering poortwachter

www.uwv.nl 020-6875151

16 Sociale Verzekeringsbank Ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid en Ministerie 
van Justitie                             

sociale zekerheid, belastingen en 
economie

sociale zekerheid
economie

bijstand
subsidie
fraudebestrijding

Het SVB voert onder meer het ouderdomspensioen AOW, de 
nabestaande uitkering ANW, de Kinderbijslag, het persoonsgebonden 
budget en de regeling Onderhoudskosten Thuiswonende 
Gehandicapte kinderen uit. De SVB heeft als primaire taak haar klanten 
op tijd de uitkering te geven waar ze recht op hebben. 

1,2,2a,3,3a,3b Algemene Ouderdomswet                          

Algemene Nabestaandenwet                                                            

Algemene Kinderbijslagwet                             

Remigratiewet

www.svb.nl 020-6565656

17 Commissariaat voor de Media Ministerie van Onderwijs, Cultuur 
en Wetenschappen

cultuur en onderwijs cultuur                            media Het Commissariaat ziet toe op de naleving van de Mediawet en de 
daarop gebaseerde regels.

1,2,2a,3,3a Mediawet www.cvdm.nl 035-7737700

18 College toezicht zorgverzekeringen Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport

sociale zekerheid, belastingen en 
economie

sociale zekerheid
economie

verzekeringen
bedrijfsinformatie en 
statistiek
fraudebestrijding

De CTZ houdt toezicht op de uitvoering van de Ziekenfondswet en de 
Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Daarbij let het 
College erop dat uitvoeringsorganen (de ziekenfondsen, en voor de 
AWBZ ook de particuliere en publiekrechtelijke ziektekosten 
verzekeraars, de zorgkantoren en het Centraal Administratie kantoor 
Bijzondere Zorgkosten) hun taken goed uitvoeren. 

1,2,2a,3,3a Ziekenfondswet

Algemene wet bijzondere ziektekosten (AWBZ)

Wet financiering volksverzekeringen

www.ctz.nl 020-7978000

19 Openbaar Ministerie Ministerie van Justitie alle kleursporen alle rubrieken alle thema's Het OM zorgt ervoor dat strafbare feiten worden opgespoord en 
vervolgd.

1,2,2a,3,3a,3b Wet op de Rechtelijke Organisatie                                         

Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften

www.om.nl 058-2341341

20 College bescherming 
persoonsgegevens 

Ministerie van Justitie openbare orde, veiligheid en openbare 
ruimte gebruik

veiligheid privacy Het CBP ziet er op grond van de Wet bescherming 
persoonsgegevens op toe dat persoonsgegevens zorgvuldig worden 
gebruikt en beveiligd en dat de privacy van burgers ook in de toekomst 
gewaarborgd blijft. 

1,2,2a,3,3a,3b Wet bescherming persoonsgegevens                               

Wet politieregisters                                                          

Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

www.cbpweb.nl 070-3811300

21 College van toezicht op de 
kansspelen

Ministerie van Justitie sociale zekerheid, belastingen en 
economie

economie kansspelen Het College houdt toezicht op de naleving van de Wet op de 
kansspelen door de vergunninghouders van de landelijke kansspelen 
en adviseert hierover.  

1,2,2a Wet op de kansspelen www.toezichtkansspelen.nl 070-3614422

22 Centraal fonds voor de 
volkshuisvesting

Ministerie van Volkshuisvesting, 
Ruimtelijke Ordening en 
Milieubeheer

ruimtelijke ordening en bouwen bouwen woningcorporaties Het CFV heeft een signaleringstaak en een adviestaak, waarbij het 
gaat om het onderkennen van de factoren die de (financiële) 
continuïteit van corporaties op individueel niveau en voor de sector als 
geheel bedreigen. 

1,2,3,3a Woningwet www.cfv.nl 035-6954070

23 Dienst Wegenverkeer Ministerie van Verkeer en 
Waterstaat

openbare orde, veiligheid en openbare 
ruimte gebruik
waterbeheer 

veiligheid verkeersveiligheid
vervoer gevaarlijke 
stoffen
snelheid op het water 
verkeer en vervoer

De RDW zorgt er voor dat het wegverkeer in Nederland zo veilig, 
schoon, economisch en ordelijk mogelijk verloopt. Hiertoe voert de 
RDW uiteenlopende, door diverse ministeries opgedragen, wettelijke 
taken uit. In haar dienstverlening volgt de RDW de totale levensloop 
van voertuigen: vanaf de ontwikkeling van voertuigtypen tot en met de 
demontage. 

1,2,2a,3,3a,3b Wegenverkeerswet

Wet personenvervoer 2000

Wet vervoer gevaarlijke stoffen

Wet aansprakelijkheidsverzekering Motorvoertuigen

Wet Registratie Snelle Motorboten

Wet op de motorrijtuigenbelasting

www.rdw.nl 0900-9739
0900-0739

24 Algemene Inlichtingen- en 
Veiligheidsdienst 

Ministerie van Binnenlandse zaken 
en Koninkrijkrelaties

openbare orde, veiligheid en openbare 
ruimte gebruik

veiligheid terrorisme
beveiliging

De AIVD heeft als taak zicht te houden op de personen die zich op het 
pad van het terrorisme begeven en tijdig te waarschuwen, zodat 
aanslagen kunnen worden voorkomen. 

1,2,2a Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten

Wet veiligheidsonderzoeken

www.aivd.nl 070-3178610
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25 Politie Ministerie van Binnenlandse zaken 
en Koninkrijkrelaties

openbare orde, veiligheid en openbare 
ruimte gebruik

alle rubrieken alle thema's De politie heeft tot taak om in overeenstemming met de geldende 
rechtsregels te zorgen voor de daadwerkelijke handhaving van de 
rechtsorde en het verlenen van hulp aan hen die deze behoeven. 

1,2,2a,3,3a,3b Politiewet www.politite.nl 0900-8844

26 Voedsel en Warenautoriteit Ministerie van Landbouw, natuur 
en visserij

gezondheid en arbeid gezondheid  alle thema's De VWA onderzoekt en bewaakt de veiligheid van voedsel en waren. 
De VWA bestaat uit de Keuringsdienst van Waren en uit de Keuring 
van Vee en Vlees. De VWA richt zich met name op voedelsveiligheid 
en op productveiligheid.  

1,2,2a,3,3a,3b Warenwet                                                                      

Tabakswet                                                                   

Bestrijdingsmiddelenwet                                               

Vlees- en Horecawet                                                       

Wet op de dierproeven

www.vwa.nl 070-4484848

27 NAK Ministerie van Landbouw, natuur 
en visserij

gezondheid en arbeid gezondheid  alle thema's De NAK keurt, inspecteert, controleert en analyseert gewassen, 
producten en grondmonsters.

1,2,2a,3,3a Zaaizaad- en Plantgoedwet www.nak.nl 0527-635400

28 Fiscale Inlichtingen en 
Opsporingsdienst/Economische 
Controle Dienst 

Ministerie van Financiën sociale zekerheid, belastingen en 
economie

belastingen
economie

bedrijven
parkeerbelasting
particulieren
precario
fraudebestrijding

De FIOD-ECD heeft als hoofdtaken toezicht en opsporing met 
betrekking tot fraudebestrijding. Toezichtteams stellen preventief 
toezichtonderzoeken in om de integriteit van bedrijven te controleren. 
Als er redenen zijn om aan te nemen dat een bedrijf gefraudeerd heeft, 
kan een opsporingsteam een onderzoek starten.

1,2,2a,3,3b Algemene wet inzake rijksbelastingen

Douanewet                                                        

www.belastingdienst.nl 030-2957664

29 Autoriteit Financiële Markten Ministerie van Economische Zaken sociale zekerheid, belastingen en 
economie

economie bedrijfsinformatie en 
statistiek
fraudebestrijding
financiele diensten en 
markten

De AFM is gedragstoezichthouder op het gedrag van en de 
informatieverstrekking door alle partijen op de financiele markten in 
Nederland, d.w.z. op de markten van sparen, lenen, beleggen en 
verzekeren.

1,2,2a,3,3a Wet toezicht effectenverkeer

Wet toezicht beleggingsinstellingen

Wet op het consumentenkrediet

Sanctiewetgeving                                                              

Wet financiele dienstvelening

www.afm.nl 020-5535200

30 Douane Ministerie van Financiën openbare orde, veiligheid en openbare 
ruimte gebruik
sociale zekerheid, belastingen en 
economie
milieubeheer en milieuhandhaving

veiligheid
belastingen
economie
milieubeheer

criminaliteit
terrorisme
beveiliging
vreemdelingen
bedrijven
particulieren
fraudebestrijding
externe veiligheid
meldingen

De Douane handhaaft de Nederlandse wet- en Europese regelgeving 
met betrekking tot in- uit-en doorvoer van goederen en de 
accijnzen,waarbij het de bedoeling is,de bonafide bedrijven en burgers 
zo weinig mogelijk te hinderen.

1,2,2a,3,3b Opiumwet

Flora- en faunawet

Milieuwetgeving

www.douane.nl 023 - 549 70 00

31 De Nederlandsche Bank Ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid en Ministerie 
van Financiën

sociale zekerheid, belastingen en 
economie

economie bedrijven
fraudebestrijding

DNB draagt bij aan het bepalen en uitvoeren van het 
gemeenschappelijk beleid m.b.t. financiële stabiliteit van de landen die 
de euro hebben ingevoerd.

1,2,2a,3,3a Bankwet

Wet toezicht kredietwezen

Wet toezicht beleggingsinstellingen

Wet toezicht effectenverkeer

Wet geldtransactiekantoren

Wet identificatie bij dienstverlening

Wet melding ongebruikelijke transacties

Sanctiewet 

Wet toezicht verzekeringsbedrijf

Wet toezicht natura- uitvaartverzekeringsbedrijf

www.dnb.nl 020-5249111

32 Staatstoezicht op de Mijnen Ministerie van Economische Zaken openbare orde, veiligheid en openbare 
ruimte gebruik
gezondheid en arbeid
milieubeheer en milieuhandhaving

veiligheid
gezondheid
milieubeheer

mijnbouw
volksgezondheid
externe veiligheid
vergunningen

De dienst heeft tot taak het toezien op het verrichten van 
verkenningsonderzoeken, op het opsporen en het winnen van 
delfstoffen en aardwarmte en op het opslaan van stoffen. Deze taak valt 
uiteen in twee kerntaken: handhaven en adviseren. 

1,2,2a,3,3a,3b Mijnbouwwet                                                                 

Arbeidstijdenwet                                                           

Arbeidsomstandighedenwet                                             

Wet milieubeheer                 

www.sodm.nl 070-3956500

33 Nederlandse Mededingings 
Autoriteit (NMA)

Ministerie van Economische Zaken sociale zekerheid, belastingen en 
economie

economie fraudebestrijding
fusies en overnames

De Nma handhaaft het verbod op kartels of misbruik van een 
economische machtspositie en toetst fusies en overnames. 

1,2,2a,3,3a Mededingingswet                                       

Elektriciteitswet                                                 

Gaswet                                                                   

Wet personenvervoer 2000                                                                                                            

www.nmanet.nl 070-3303330

34 Onafhankelijke Post en 
Telecommunicatie Autoriteit 

Ministerie van Economische Zaken sociale zekerheid, belastingen en 
economie

economie telecommunicatie De Opta houdt toezicht op de naleving van de wet- en regelgeving op 
het gebied van post en elektronische communicatiediensten. 

1,2,2a,3,3a Postwet                                   

Telecommunicatiewet

Wet Onafhankelijke Post- en Telecommunicatie Autoriteit

Wet Elektronische Handtekeningen

www.opta.nl 070-3153500

35 Centraal Bureau voor de Statistiek Ministerie van Economische Zaken sociale zekerheid, belastingen en 
economie

economie bedrijfsinformatie en 
statistiek

Het CBS heeft tot taak het verzamelen, bewerken en publiceren van 
statistieken ten behoeve van praktijk, beleid en wetenschap. Naast de 
verantwoordelijkheid voor de nationale (officiële) statistieken is het 
CBS ook belast met de productie van Europese (communautaire) 
statistieken.

1,2,2a,3,3a Wet op het Centraal bureau voor de statistiek van 2003 www.sbs.nl 070-3373800

36 Agentschap Telecom Ministerie van Economische Zaken sociale zekerheid en financien Het Agentschap Telecom is aangewezen als toezichthouder op het 
aftappen van openbanbare telecommunicatiediensten binnen de 
Telecommunicatiewet

1,2,2a,3a,3b Telecommunicatiewet www.agentschap-telecom.nl 050-5877444

37 Verispect BV Ministerie van Economische Zaken sociale zekerheid, belastingen en 
economie

economie kansspelen Verispect B.V. is een onafhankelijk inspectiebedrijf dat namens de 
rijksoverheid toezicht houdt op de naleving van de IJkwet, de Wet op de 
kansspelen en de Waarborgwet.

1,2,2a,3a Ijkwet

Wet op de kansspelen

Waarborgwet

www.verispect.nl 015-2691602

38 Koninklijke Marechaussee Ministerie van Defensie openbare orde, veiligheid en openbare 
ruimte gebruik

veiligheid criminaliteit
terrorisme
beveiliging
vreemdelingen

De Kmar is een politie-organisatie met een militaire status. De Kmar 
geeft onder andere bijstand aan de politie, doet persoonscontroles aan 
de grenzen, houdt mobiel toezicht op vreemdelingen en beveiligt het 
koninklijk huis en waardetransporten van de Nederlandse Bank. 

1,2,2a,3,3a,3b Politiewet www.kmar.nl 070-3188802

39 Gemeente Ministerie van Binnenlandse zaken 
en Koninkrijkrelaties

alle kleursporen alle rubrieken PM De gemeente ziet toe en handhaaft wet- en regelgeving m.b.t. 
ruimtelijke ordening en bouwen, oppervlaktewateren, natuur, 
milieubeheer, openbare orde en veiligheid, sociale zekerheid en 
financien en onderwijs

1,2,2a,3,3a,3c Gemeentewet www.vng.nl 070 - 3738393

40 Provincie Ministerie van Binnenlandse zaken 
en Koninkrijkrelaties

alle kleursporen alle rubrieken PM De provincie ziet toe en handhaaft wet- en regelgeving m.b.t. 
ruimtelijke ordening en bouwen, oppervlaktewateren, natuur, 
milieubeheer, openbare orde en veiligheid, verkeer en vervoer, 
gezondheid (hygiene) en onderwijs

1,2,3,3a Provinciewet www.provincies.nl

41 Waterschap Ministerie van Binnenlandse zaken 
en Koninkrijkrelaties

waterbeheer alle rubrieken alle thema's Een waterschap handhaaft wet- en regelgeving m.b.t. waterkering, 
waterkwaliteit, waterkwantiteit en land- en vaarwegen

1,2,3,3a Waterschapswet www.uvw.nl (070) 351 97 51
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