
De publieke 
dienstverleners 

in 2021

CAK verwerkte premies 
en eigen bijdragen van 

1,5 miljoen zorgklanten 
(WMO, WLZ, ZVW).

CIZ verwerkte bijna 200 duizend 
aanvragen voor toegang tot de zorg.

Het CIBG beheerde 
360 duizend 

zorgverleners in het 
BIG-register.

De Huurcommissie handelde
16,6 duizend verzoeken af.

Het UWV gaf bijna 940 duizend nieuwe uitkeringen 
(werkloosheid en arbeidsongeschiktheid) uit.

De Sociale Verzekeringsbank 
keerde AOW, kinderbijslag e.d. 
uit aan 5,7 miljoen mensen.

Dienst Uitvoering Onderwijs 
keerde studiefinanciering uit aan 

965 duizend mensen.

De Belastingdienst verwerkte 
9,5 miljoen aangiften 

inkomstenbelasting.

Het Centraal Justitieel 
Incassobureau verwerkte meer 

dan 8 miljoen verkeersboetes.

De Dienst Justitiële Inrichtingen ontving 
een instroom van 25 duizend personen 

in de penitentiaire inrichtingen.

De Koninklijke Marechaussee 
onderschepte 1.456 

valse documenten.

Het Openbaar Ministerie 
kreeg een instroom van 

175 duizend misdrijfzaken.

Het Centraal Orgaan opvang 
asielzoekers ving in 2021

36 duizend asielzoekers op.

De Immigratie- en 
Naturalisatiedienst verwerkte 

meer dan 194 duizend 
naturalisatie-, asiel- en 

reguliere aanvragen.

Justis verwerke 1,4 miljoen 
aanvragen voor een 

Verklaring Omtrent Gedrag.

Het Nederlands Forensisch Instituut 
deed meer dan 50 duizend 

DNA-onderzoeken voor het strafrecht.

De politie registreerde 
1,8 miljoen aangiften, misdrijven 

en gevallen van overlast.

RDW gaf 
4,5 miljoen 

kentekencards af.

Het Centraal Bureau 
Rijvaardigheidsbewijzen 

nam 1,2 miljoen 
examens af (theorie 

en praktijk).

Rijksdienst voor Identiteitsgegevens 
gaf 1,5 miljoen 

identiteitsbewijzen uit.

Logius verwerkte
557 miljoen DigiD 

authenticaties.

Kadaster registreerde bijna 
1 miljoen akten en hypotheekstukken.

De Kamer van 
Koophandel verwerkte
327 duizend nieuwe 

inschrijvingen.

De Inspectie Leefomgeving en Transport 
had 73 duizend vergunningen 

en inspecties/onderzoeken.

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit 
inspecteerde 7,8 duizend horecabedrijven.

De Nederlandse 
Arbeidsinspectie kreeg 

16 duizend meldingen.
De Inspectie van het Onderwijs 

deed 2,6 duizend onderzoeken.

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd 
kreeg bijna 29 duizend meldingen.

Agentschap Telecom kreeg 
68 duizend bezoekers op 

antennnebureau.nl.

Staatsbosbeheer beheerde 
270 duizend hectare bos, 

natuur en landschap. 

Rijkswaterstaat beheerde 
6,7 duizend kilometer 

vaar- en snelwegen.

Het Nationaal Archief 
beheerde 142 kilometer 

aan archieven.
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Autoriteit Consument en Markt ontving 
ruim 77 duizend meldingen van 

consumenten en bedrijven.

Sociaal domein

RVO voerde 
meer dan 800 

subsidie- en fiscale 
regelingen uit.


